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Sevgili Bayburtlular, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Bayburt’a, Aydıntepe’ye, Demirözü’ne, tüm 
beldelere, tüm köylere, oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum…

Bugün, bu mübarek Cuma gününde, kutlu 
yolculuğumuzun üçüncü saf hasına, 12 
Haziran’la başlayacak ustalık dönemine 
Bayburt’tan Bismillah diyoruz. 12 Haziran 
seçimlerinin ilk mitingini, ilk buluşması-
nı, ilk kucaklaşmasını Bayburt’tan başlatı-
yoruz. İlk kez Bayburt’tan, tüm Türkiye’ye, 
tüm dünyaya güçlü bir sesle haykırıyoruz: 

AK Parti il mitingi

Bayburt | 22 Nisan 2011
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Türkiye Hazır; Hedef 2023… Bayburt hazır; 
hedef 2023… İstikrar sürsün, Türkiye bü-
yüsün... İstikrar sürsün, Bayburt büyüsün…

Sevgili Bayburtlular, sevgili kardeşlerim…

Büyük yürüyüşümüze Bayburt’tan başla-
mamızın sebebi var. Bayburt’tan Bismillah 
deyişimizin sebebi var. Bayburt, Duduzar 
dağında yatan Abdulvahap Gazi’nin şehri. 
Bayburt, Dede Korkut’ların, İrşadî Baba’la-
rın, Bayburt’lu Zihni’lerin, Hicranîlerin, 
Dede Paşa’ların şehri. Bayburt, işte şurada, 
yanı başımızda yatan Şehit Osman’ın şeh-
ri… Bayburt, Kop Dağı kadar yiğit, Aslan 
Dağı kadar güzel, Çoruh nehri kadar coşkun 
bir şehir.

Ama biz gelene kadar ne yaptılar biliyor 
musunuz? Bayburt’tan sürekli götür-
düler. Bayburt’tan yatırımları götür-
düler. Bayburt’tan gençleri götürdüler. 
Bayburt’un umudunu, geleceğini, enerjisini 
götürdüler. En son da geldiler, Bayburt’tan, 
Bayburt’un ikinci milletvekilini götürdüler. 
Bütün itirazlarımıza, bütün uyarılarımıza 
rağmen, Bayburt’u Türkiye’nin tek milletve-
kili bulunan tek şehri haline getirdiler. İşte 
bunun için Bayburt’tayız. İşte bunun için 
Bayburt’tan Bismillah diyoruz.

Sevgili kardeşlerim… 

Hiç üzülmeyin, endişelenmeyin, mahzun 
olmayın. Bayburt’un bir değil, iki milletve-
kili var. Onlardan biri, inşallah, sizin des-
teğinizle, sizin teveccühünüzle Bünyamin 
Özbek kardeşim. Diğeri de, Bayburt’un 
ikinci milletvekili de, açık açık söylüyorum, 
tüm kalbimle söylüyorum: Recep Tayyip 

Erdoğan’dır. Her meselenizin takipçisi 
benim. Her işinizin sahibi benim. Sizin der-
diniz, benim derdimdir. Sizin hüznünüz be-
nim hüznüm, sizin sevinciniz benim sevin-
cimdir. Bundan hiç şüpheniz, hiç endişeniz 
olmasın. Bayburt mahzun olmasın, Bayburt 
mağdur olmasın, Bayburt hiçbir hizmetten, 
hiçbir eserden mahrum olmasın 8.5 yıldır 
Bayburt’a yaptıklarımız, yapacaklarımızın 
teminatıdır. 8.5 yıldır kazandırdığımız hiz-
metler, yapacaklarımızın garantisidir.

Bayburt, önceki iktidarlar döneminde her 
zaman, ört ki ölem dedi. Bizden önceki 
iktidarlar döneminde söylenen şuydu: Bay-
burt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi. 
AK Parti iktidarlarındaysa şöyle söyleniyor: 
Bayburt Bayburt olalı böyle hizmet görme-
di. Allah’ın izniyle, sizin hayır dualarınızla 
hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bi-
zim tek bir gayemiz var: O da sizin sevginize 
mazhar olabilmek. Şu Şingah, “Allah sizden 
razı olsun” desin, bu bize yeter. Şu Kaleardı, 
Tuzcuzade, Şeyh Hayran, Zahip, Veysel, 
Suçıkan, Allah sizden razı olsun, “çok heyir 
göresen” desin, bu bize yeter…

Bayburtlu kardeşim, ehramı içinde Bay-
burtlu annem, bize, “anan gurban, seen 
gurban” desin, bu bize ziyadesiyle yeter. 
8.5 yıldır bu gayeyle, bu hedefle, böyle bir 
aşkla ve sevdayla çalışıyoruz. 8.5 yıldır, 780 
bin kilometrekareye, 74 milyon insanımıza, 
tüm Türkiye’ye hizmet götürüyor, yatırım 
götürüyor, eser kazandırıyoruz.

3 Kasım’da sizin oylarınızla çıraklık döne-
mine başladık. 22 Temmuz’da kalfalık dö-
nemini başlattık. İşte şimdi, 12 Haziran’da, 
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Allah’ın izniyle, sizin desteklerinizle, 
ustalık dönemini başlatıyoruz. Başladık-
larımızı tamamlamak, yeni eserler inşa et-
mek, Türkiye’yi 2023’e ulaştırmak için 12 
Haziran’da “Vira Bismillah” diyoruz. Çok 
büyük hedeflerimiz var sevgili Bayburtlu-
lar… 2023’te, inşallah Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına yüksel-
teceğiz. Milli gelirimizi 2 trilyon dolara, 
kişi başına milli gelirimizi 25 bin dolara 
yükseltmiş olacağız. Zengin, güçlü, itibarı, 
istikbali olan bir Türkiye’de, huzur içinde, 
kardeşlik içinde, dayanışma ve paylaşma 
içinde bir ve beraber olacağız.

Bakın biz, eserlerimizle konuşuyoruz; 
bizim kendimizi anlatmamıza gerek yok, 
eserlerimiz zaten bizi anlatıyor. İnşa et-
tiğimiz yollar, okullar, konutlar, kültür 
merkezleri, sahip çıktığımız vakıf eserleri, 
açtığımız derslikler, hastaneler bizi anla-
tıyor. İşte Bayburt’taki şu üniversite bizi 
anlatıyor. Biz diyoruz ki; hayaldi, gerçek 
oldu…8.5 yıl önce hayal gibi görünen, 
ulaşılamaz görünenleri biz gerçeğe dö-
nüştürdük. Eğitimde, sağlıkta imkânsız 
denilenleri başardık. Biz sıradan bir devlet 
değiliz. Biz, tarihiyle, milletiyle, medeniye-
tiyle büyük devletiz. Biz kompleks içinde 
olamayız, biz güvensizlik içinde olamayız.

Nerde zulüm varsa, nerde baskı varsa, ne-
rede kan akıyorsa, nerede yardıma muhtaç 
kardeşlerimiz varsa, biz bütün gücümüzle, 
bütün imkânlarımızla oradayız. Herke-
sin sustuğu, herkesin görmezden geldiği, 
herkesin sırtını döndüğü meselelerde biz 
Türkiye’nin gür sesini dünyaya duyurduk. 
Bayburt’un meselesi ne kadar bizim me-

selemizse, Kabil’in, Darfur’un, Bağdat’ın, 
Bingazi’nin, Saraybosna’nın, Gazze’nin ve 
Kudüs’ün meselesi de bizim meselemiz-
dir. Eğer biz Gazze’ye sırtımızı dönersek, 
bilin ki Bayburt’a mahcup oluruz. Eğer biz 
Bingazi’ye sırtımızı dönersek, bilin ki Şe-
hit Osman’a, Abdülvahap Gazi’ye sırtımızı 
dönmüş oluruz. Allah’ın izniyle Bayburt’a, 
Şehit Osman’a, Abdulvahap Gazi’ye, Dede 
Paşa’ya mahcup olmayacak; sizlerin de, 
onların da karşısında boynumuzu yere 
eğmeyeceğiz.

Şimdi bakın sevgili Bayburtlular. Seçim 
ufukta görünene, seçim sandığı ortaya 
konulana kadar, CHP’si, MHP’si, ortalık-
ta yoktu, Anadolu’da, Trakya’da, halkın, 
milletin arasında yoktu. Şimdi, seçimle 
birlikte meydanlara çıktılar. Bunlar ne 
yapıyor biliyor musunuz? O ne veriyorsa, 
ben 5 fazlasını veriyorum diyerek milleti 
kandırdılar, milletin enerjisini, ülkenin 
kaynaklarını tükettiler. İşte bunlar da on-
ların izinden gidiyor.

Allah aşkına soruyorum: Şu Beydağı’nın 
arkasındaki tesisleri, binaları görüyor mu-
sunuz? Yıl: 1975. Bayburt’ta kesici aletler 
fabrikasının temeli atılıyor, inşaat devam 
ediyor. İki yıl sonra, seçimde Bayburt’lu-
lar CHP’ye itibar etmeyince fabrika CHP 
iktidarı tarafından sökülüp, Bayburt’tan 
Kayseri’ye naklediliyor. İşte CHP budur…

CHP, Bu ülkede ne zaman iktidar olduysa, 
ne zaman iktidarın ucundan tuttuysa, he-
men ardından kriz gelmiştir, hemen ardın-
dan kuyruklar, kesintiler gelmiştir, hemen 
ardından hazine boşalmış, yoksulluk gel-
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miştir. Biraz önce dedim ya. CHP dönem-
lerinde Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm 
görmemiştir. Bayburtluların çok güzel bir 
sözü var; Tec’inden ne hayır gördük ki, 
Galadak’ından ne hayır görek. Mesele bu…

Biz iktidarı 2002’de devraldığımızda, 
dikkatinizi çekiyorum, Merkez Bankamı-
zın döviz rezervi 27 milyar dolardı. Şu 
anda 87 milyar dolar. Borçlanma faizi biz 
geldiğimizde en son yüzde 63’tü. Türki-
ye, saniyede 6.6 bin lira faiz ödüyordu. 
Türkiye’nin bütçesi, dikkatinizi çekiyo-
rum, saniyede 4 bin lira açık veriyordu. Bu 
tabloyu tamamen tersine çevirdik. Rekor 
düzeyde açık veren bütçeyi, rekor düzeyde 
fazla verir hale getirdik. İşte bu tablo, bu 
rakamlar CHP’nin de MHP’nin de iştahını 
kabartıyor. Bir an önce bu kasayı, bu ha-
zineyi tamtakır hale getirmek için, adeta 
freni boşalmış kamyon gibi, olmayacak 
vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar.

Gözünüzün içine bakarak sizi kandırmaya 
çalışanlara 12 Haziran’da derslerini vere-
cek misiniz? Onlara bir kez daha milletin 
sillesini tattıracak mısınız? Evet, biliyorum 
ki benim milletim bunlara izin vermez. Be-
nim milletim bunların sicilini çok ama çok 
iyi biliyor, işte onun için bunlara geçit ver-
mez. Bu ülkeye sirayet etmiş çeteler vardı. 
Bu ülkenin enerjisini emen, kaynaklarını 
tüketen hukuk dışı örgütlenmeler vardı. 
Milletten aldığımız güçle, bu çetelere 
karşı amansız bir mücadele başlattık. Söz 
milletindir dedik. Karar milletindir dedik. 
Yetki, sadece ve sadece milletindir dedik. 
Sizin emanetinize uzanan ellere boyun 
eğmedik.

Biz gücümüzü milletten aldık, hesabımızı 
da sadece ve sadece millete veririz. Ama 
gücünü milletten değil, o çetelerden, o 
mafyatik örgütlerden, o karanlık odaklar-
dan alanlar var. Bir kaset operasyonuyla iş 
başına gelip, sonra dönüp, çetelere bedel 
ödeyenler var. Dışarıda hiç adam kalma-
mış gibi, CHP de, MHP de, Silivri’den aday 
transfer ediyorlar. Yıllarca dokunulmazlık 
çığırtkanlığı yapanlar, şimdi birilerini 
dokunulmazlık zırhının altına almak isti-
yorlar. Çünkü bunlar ilkeli değil. Bunlar 
siyaseti ahlaklı yapmıyorlar. 

CHP’nin şimdiki Genel Başkanı, biliyor-
sunuz, bir kaset operasyonuyla iş başına 
geldi. Yetmedi… Eski Genel Başkan’a yeni 
bir kaset komplosu hazırlarken, suçüstü 
yakalandı. O da yetmedi. “Nerede Bu Erge-
nekon Örgütü, gidip üye olmak istiyorum” 
diyordu, şimdi çıktı, CHP’nin çatısı altına 
Ergenekon’un irtibat ofisini açtı. Vatana 
millete hayırlı olsun diyemiyorum… Çe-
telere, mafyaya, karanlık suç örgütlerine 
hayırlı olsun. Bunlar bedeli gider, çetele-
re öderler. Bunlar hesabı gider, çetelere 
verirler. Bunlar, güçlerini çetelerden alır, 
faturayı da dönüp çetelere öderler. 12 
Haziran’da sizin için siyaset yapanlarla çe-
teler için siyaset yapanları ayırt edecek mi-
siniz? Millete hizmet etmek yerine çetelere 
hizmet etmeyi tercih edenlere derslerini 
verecek misiniz?

Sevgili Bayburtlular, sevgili kardeşlerim… 

Bakınız… Son günlerde Türkiye’de bayat 
bir oyun yeniden ısıtılıp sahneye konulu-
yor. Benim Bayburtlu kardeşim lütfen bu 
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oyunu çok iyi görsün… Sadece Bayburt 
değil, tüm Türkiye lütfen oynanan bu oyu-
nu çok iyi görsün, fark etsin. Biz, AK Parti 
olarak, kurulduğumuz günden itibaren, 
bu ülkede kardeşliği pekiştirmenin gayreti 
içinde olduk. Çanakkale Şehitliği’ne gidin, 
orası bizim kardeşliğimizin abidesidir. Sa-
rıkamış Şehitliği’ne gidin, orası bizim kar-
deşliğimizin anıtıdır. Sakarya Şehitliği’ne 
gidin, orası bizim kardeşliğimizin müh-
rüdür. Şurada, KOP Dağı’ndaki şehitlik, 
bizim hep birlikte ortak şehitliğimizdir. 
Biz bu ülkeyi birlikte kurduk. Bu ülkeyi 
birlikte savunduk. Bu ülkede birlikte gazi, 
birlikte şehit olduk. Türkiye’nin 81 vilaye-
tine dağılmış şehitliklerde, Kürt de, Türk 
de, Arap da, diğer tüm etnik unsurlar da 
adeta bir cennet bahçesinde yatıyor gibi 
kucak kucağılar. 

Açık söylüyorum… Şu anda havada vızıl-
dayan her kurşun, en önce bizim aziz şehit-
lerimizin ruhunu incitiyor. Gençleri cansız 
toprağa düşüren her kurşun, her mayın, 
ben inanıyorum ki, şurada Şehit Osman’ın 
ruhunu muazzep ediyor, incitiyor. İşte AK 
Parti’yi kurarken, biz o kurşunları sustu-
racağız, biz kanı, gözyaşını durduracağız, 
dindireceğiz diye yola çıktık. Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesi’ne işte bunun için baş-
ladık. BDP, 4 yıl boyunca Meclis’te, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi’nin ilerlemesi, 
Kürt meselesinin çözümü için adeta büyük 
bir fırsat yakalamıştı. Ama kasıtlı olarak, 
bu fırsatı heba ettiler. Meselenin çözümü 
için değil, devamı için çaba harcadılar. 
Zira sorun çözülürse, biliyorlar ki, varlık 
sebepleri ortadan kalkacak. Sorun çözü-
lürse, bölgedeki yoksulluğu, acıyı, çileyi, 

ölümleri istismar edemeyecekler. Sorun 
çözülürse, biliyorlar ki, sokakları tahrik 
edemeyecek, savaş alanına çeviremeyecek-
ler.

Aynı şekilde MHP… Şehitleri istismar 
ederek, şehit cenazelerini istismar ederek 
ayakta kalma çabası gösteriyor. O da kanın 
durmaması, gözyaşının dinmemesi için 
var gücüyle tahrik siyaseti yürütüyor. İşte 
ben sizlerden, bu oyunu görmenizi istiyo-
rum… Ben sizlerden, bu kirli oyunu, bu 
çirkin oyunu bozmanızı istiyorum. Çok 
net bir şekilde söylüyorum. Diyarbakır’da, 
Hakkâri’de, Bismil’de, Yüksekova’da, 
Şırnak’ta, gençler, çocuklar sokağa dökü-
lüp, sağa sola taş atarken, bizim polisimiz, 
sivillerimiz yaralanırken, BDP bir köşede 
ellerini ovuşturuyor, CHP ile MHP de bir 
başka köşede ellerini ovuşturuyor.

Devam edip giden sorundan; Bir: Silah 
Tüccarları, İki: İşte bu istismarcılar kazanç 
umuyor. Kaybeden ise her zaman Türkiye, 
her zaman benim milletim oluyor. Yüksek 
Seçim Kurulu’nun kararı ardından yaşa-
nanları hepiniz gördünüz. CHP’si, MHP’si, 
BDP’si, onların yandaş medyası çıktılar, 
koro halinde AK Parti’yi suçladılar. Ne-
den? Çünkü bunlar, yürütmenin yargıya 
müdahalesine alışmışlar. Kendi dönemle-
rinden alışkanlık haline getirmişler, her 
kararın arkasında siyasi irade arıyorlar. 
Demek ki, bizi mağdur eden o YSK karar-
larının arkasında da siyaset vardı, siyasi 
hesaplar vardı. YSK, sonradan tashih ettiği 
kararıyla, aslında, BDP’nin şımarıklığını, 
MHP’nin ve CHP’nin fırsatçılığını açık şe-
kilde tasdik etmiştir. 
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BDP, her zaman yaptığı gibi, mağduriyet 
üzerinden, tahrik üzerinden kendisine 
çıkar sağlamanın peşine düşmüştür. BDP, 
düşüncesizce, vicdansızca, sorumsuzca, 
gençleri sokağa dökerek, kışkırtarak, genç-
leri galeyana getirerek, çatışma üzerinden, 
kan üzerinden, şiddet üzerinden parsa 
toplamanın gayretine girmiştir. Sen seçim 
propagandası yapacaksın, sen üç beş oy 
toplayacaksın diye, dağlarda gençler ölü-
yor, askerimiz, polisimiz şehit oluyor, yara-
lanıyor, ocaklara ateş düşüyor. Soruyorum 
size: Bunu yapanlar vicdansız değil midir? 
Bunu yapanlar ihtirastan gözleri kör olan-
lar değil midir? Anayasayı değiştireceğiz, 
parti kapatmaların önüne geçeceğiz diyo-
ruz, MHP’yle, CHP’yle bir olup hayır diyor-
lar, milleti sandığa gitmemek için tehdit 
ediyorlar. Adayları hakkında YSK olumsuz 
bir karar verince de, bu sefer sokakları ate-
şe veriyorlar.

BDP, Doğu’da Güneydoğu’da tahrik siya-
setiyle oy toplarken, Batı’da, Kuzey’de, 
Güney’de de MHP bunun rantını yemek 
için mücadele ediyor. Bu iki uç, dikkat 
edin, birbirlerinden besleniyorlar. Bura-
dan, Bayburt’tan 74 milyona sesleniyo-
rum. Bu çirkin bir tezgâhtır, bu kirli ve 
kanlı bir oyundur.12 Haziran, bu kirli 
oyunun bozulma tarihidir. Bu düğümü 
12 Haziran’da siz çözeceksiniz. CHP’ye, 
MHP’ye, BDP’ye oy vermiş, gönül vermiş 
tüm kardeşlerim lütfen bu oyunu gör-
sünler ve bu oyunu bozsunlar. Özellikle, 
Doğu’da, Güneydoğu’da yaşayan vatan-
daşlarıma, gençlere sesleniyorum. Sizin 
kanınızdan beslenen vampirler var. Sizin 
gözyaşınızla semiren istismarcılar var.

Sizin çocuklarınızı sokağa döküp, cam çer-
çeve kırdırıp, polise, askere saldırtıp, kendi 
ikbalini tahkim etmek isteyenler var. Soru-
nu çözmek için samimi şekilde çaba har-
carken, çözümün önüne dikilen, çözümü 
sabote edenler var. Bunları lütfen görün. 
Gözlerini kan bürümüş, şiddet bürümüş 
bu fırsatçıların sizi istismar etmesine asla 
izin vermeyin. Eğer bu oyun bozulursa, 
bunların da kimyası, kirli tezgâhları, dü-
zenleri bozulacaktır. Seçime 51 gün kala, 
sokakları ateşe vererek, buradan oy kapma 
cinnetine tutulanları milletim asla affet-
meyecek, asla da onlara itibar etmeyecek-
tir.

Şimdi soruyorum: Bu çirkin oyunu bozma-
ya var mısınız? Bu kirli tezgâhı bozmaya 
var mısınız? Bu çarpık hesapları alt-üst et-
meye var mısınız? Hep birlikte, 2023 Tür-
kiye’sine hazır mısınız? Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Sevgili Gümüşhaneliler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Buradan tüm Gümüşhane’ye, 
Kelkit’e, Köse’ye, Kürtün’e, Şiran’a, Torul’a, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi iletiyorum.

29 Mart seçimleri öncesinde biliyor-
sunuz Gümüşhane’ye gelmeyi, sizlerle 

kucaklaşmayı programımıza aldık. An-
cak, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
vefatı nedeniyle bu ziyareti gerçekleş-
tiremedik. Nasip, kısmet bugüneymiş. 
Bu vesileyle Gümüşhane’ye, 12 Eylül 
Halkoylaması’nda, yüzde 78.5 gibi çok 
yüksek bir oy oranıyla, büyük Türkiye’ye, 
demokrasiye, hukukun üstünlüğüne 
verdiğiniz destekten dolayı teşekkür 

AK Parti il mitingi

Gümüşhane | 22 Nisan 2011
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ediyorum. Biz, 29 Mart seçimlerinde 
Gümüşhane’de sizlerle kucaklaşamadık; 
ama geçtiğimiz ay İstanbul’da, orada yaşa-
yan Gümüşhaneli kardeşlerimizle buluş-
tuk ve hasret giderdik.

Gümüşhane’nin bende unutulmaz bir 
hatırası var. Biliyorsunuz, 14 Ağustos 
2001’de partimizi kurduk ve yollara 
revan olduk. İl il Türkiye’yi dolaştık, 
milletimizle kucaklaştık. Gece yarısı, 
otobüsle Gümüşhane’den Trabzon’a ulaş-
maya çalışırken, yolda bir grup teyzenin, 
ehramlari içinde bekleştiğini gördük ve 
durduk. Oradan geçeceğimizi öğrenmiş-
ler ve saatler boyunca yolun kenarında, 
evlerinin damlarında, balkonlarında bizi 
beklemişler. Kendileriyle sohbet eder-
ken, ikram ettikleri kömelerin de tadına 
baktık. İşte o gün bu güzel muhabbetle 
başlayan yolculuk, bugünlere ulaştı. 
O gün sizlerin hayır duasıyla, sizlerin 
desteğiyle çıktığımız yolda, emanetinizi 
yere düşürmeden, sizlere mahcup olma-
dan bugünlere geldik.

Sevgili kardeşlerim… 

Gümüşhane’nin yetiştirdiği,  kalemi 
ve kelamıyla büyük hizmetler yapmış, 
Alim-Müderris-Mutasavvif Ahmet Ziya-
eddin Gümüşhanevi’yi burada rahmetle, 
minnetle yadediyorum. Diyor ki Gümüş-
hanevi Hazretleri:“esas olan hizmettir. 
İnsan, hizmet ettikçe himmete mazhar 
olur, izzet bulur; hem dünya, hem ahi-
ret saadetine erişir” İşte biz, sizlere 
hizmet ettikçe himmet buluyoruz. Biz 
sizlere hizmet ettikçe izzet buluyoruz. 

Biz işte 8.5 yıldır, bu anlayışla sizlere 
hizmet üretiyoruz. Biz üzerimizde, Mey-
hazer köyü’nün, Kirgeliş’in, Üçtaş’in, 
Günyüzü’nün, Zermut’un, Bağlarbaşi 
mahallesi’nin emanetini taşiyoruz. Gece 
namazlarında dua eden teyzelerimizin, 
gözleri umutla parlayan çocuklarımızın, 
yoksulların, garip gurebanın, öksüzün 
yetimin emanetini üzerimizde taşıyoruz.

81 vilayet bizim için birdir. 74 milyonun 
her biri bizim için birdir. Biz uzak de-
meyiz. Biz ücra demeyiz. İstanbul’a ne 
yapılıyorsa, aynı oranda Gümüşhane’ye 
de hizmet yapmak, bizim boynumuzun 
borcudur. Biz yılların borcunu ödü -
yoruz. Yılların ihmalini gideriyoruz. 
Gümüşhane’yi yıllar boyunca hatırla-
mayan, görmeyen, gözetmeyen, hat -
ta yok sayan iktidarların tersine, biz 
Gümüşhane’yi bölgenin yıldız şehri, 
marka şehri yapmak için gece gündüz ça-
lışıyoruz. Çok şey yaptık. Allah’ın izniyle, 
sizlerin desteğiyle, bizim gayretlerimizle 
çok daha fazlasını yapacağız.

Çıraklık dönemimizin eserleri ortada. 
Kalfalık döneminin eserleri ortada. 
Şimdi, 12 Haziran’dan itibaren ustalık 
dönemine başlıyoruz. Ustalık dönemi-
ne geçişte, ilk mitingimizi Bayburt’ta 
yaptık, şimdi de Gümüşhane’de ikinci 
mitingimizi yapıyor, buradan bismillah 
diyoruz. Türkiye artık 2023’e hazırlanı-
yor. Gümüşhane artık 2023’e hazırlanı-
yor. Hep birlikte diyoruz ki: Hedef 2023; 
Türkiye Hazır, Hedef 2023; Gümüşhane 
Hazır. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. 
İstikrar sürsün, Gümüşhane büyüsün.
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Sevgili kardeşlerim…

8.5 yıl önce, iktidarı devralırken, biz or-
taya hedef lerimizi koyduk. O dönemde 
çıktılar, bizim bu hedeflerimizi hayal ola-
rak, gerçek dışı olarak ilan ettiler. Çalıştık, 
çabaladık ve o hayallerin hepsini gerçeğe 
dönüştürdük… Bizim yaptıklarımıza, 
onların hayalleri bile ulaşamaz. Onlar 
sadece taklit ederler. Onlar, bizim projele-
rimizi ancak kopya ederler.

MHP Genel Başkanı çıkmış, “Bozkurtları 
karşına dikeriz” diyor. İşte bunların millet 
anlayışı, milliyetçilik anlayışı bu.. Ben, “5 
bin, 10 bin genci Taksime çıkarırız der-
ken, illegal bir eylemden değil, demokra-
si, hukuk çerçevesinde ifade özgürlüğüne 
vurgu yapıyorum. MHP Genel Başkanı 
ise, kalkıyor, radikal sol örgütlerin avu-
katlığına soyunuyor, Bozkurtları radikal 
sol örgütlerle aynı safta hizaya getirmek-
ten bahsediyor. MHP, 12 Eylül halk oy-
lamasında, İşçi Partisiyle, Ergenekon’la, 
CHP, BDP, hatta terör örgütüyle ayni 
hizaya geldi, ayni safı tuttu ve değişikliğe 
hayır dedi. Şimdi de Taksim’de, radikal ör-
gütlerle ülkücüleri buluşturmaktan,  AK 
Parti’nin karşısına dikmekten bahsediyor. 
Bunların yaptıkları zaten budur. Bunlar 
ekonomiye ilişkin tek bir cümle kura-
mazlar. Bunlar, büyük Türkiye’ye, itibarlı 
Türkiye’ye saygın diş politikaya ilişkin 
tek bir cümle kuramazlar. Ama iş, kış-
kırtmaya, tahrike, hakarete gelince, MHP 
Genel Başkanı ve üst yönetimi bunu çok 
iyi bilirler. MHP’li kardeşim bu oyuna gel-
mesin. MHP’li, kardeşim, bu tahrik diline 
prim vermesin. Biz üslubumuzu bunların 

seviyesine düşürmeyecek, bu tahriklere 
de asla boyun eğmeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim...

Şimdi biz 2023 hedefleri belirledik; CHP, 
MHP, bizim hedeflerimizin altına karbon 
kağıdı koydu, onlar da peşimiz sıra geli-
yorlar. Kes kopyala yapıştır yapıp, proje 
ürettik diye milletin huzuruna çıkıyorlar. 
Bu aziz millet, CHP’nin bu ülkeye neler 
yaşattığını unutmadı. Bu aziz millet, daha 
2002 yılının hemen öncesinde, MHP’nin 
bu ülkeye neler yaşattığını unutmadı. 
Onların millet diye bir derdi olmadığını 
biliyorsunuz değil mi? Onların ilhamları-
nı nereden aldıklarını biliyorsunuz değil 
mi? Aday listelerine baktığınızda sırtla-
rını nerelere dayadıklarını görüyorsunuz 
değil mi? Kaset operasyonlarında kime 
bedel ödediklerini görüyorsunuz değil 
mi? Çetelere sahip çıkanlar, kol kanat ge-
renler, avukatlık yapanlar şimdi kalkmış, 
özgürlük türküsü, demokrasi türküsü 
söylüyorlar. Bunların en iyi yaptığı şey, 
çark etmektir, U dönüşü yapmaktır. Sade-
ce bunu bilir, bunu yaparlar. Biz ilhamı-
mızı milletten alırız. Bizim istikametimizi 
çeteler değil, millet tayin eder. Bizim yeri-
miz milletimizin gönlüdür. Biz bugün, on-
ların bozduklarını tamir ediyor, onların 
kirlettiklerini temizliyoruz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Burada sadece 
sağlık hizmetleri noktasında nereden ne-
reye geldiğimizi, Gümüşhane’den tek bir 
örnekle sizlere aktarmak istiyorum. Semih 
Karabulut yavrumuzu eminim ki bütün 
Gümüşhane artık yakından tanıyor. Semih, 
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6 yaşından itibaren böbrek yetmezliği se-
bebiyle, diyalize adeta mahkum olmuştu. 
Kendisine, böbrek nakli yapılması gere-
kiyordu. Bir gün, Ankara’dan umut verici 
haber geldi. Uygun böbrek bulundu dedi-
ler. Bir ambulans, Semih’i Gümüşhane’den 
Trabzon’a götürdü. Ankara’dan iki ambu-
lans uçak kalktı; biri Zonguldak’a, böbreği 
getirmek için gitti; diğeri de Semih’i almak 
için Trabzon’a geldi. Ambulans uçaklar 
Zonguldak’tan, Trabzon’dan emanetleri al-
dılar, Ankara’da buluşturdular. Hamdolsun 
çok başarılı bir nakil gerçekleşti ve Semih, 
bugün makineye bağlı olmadan, gayet sağ-
lıklı şekilde hayatını idame ettiriyor. İşte bu, 
efsaneyi gerçeğe dönüştürmektir. Bu, bir 
hayali gerçeğe dönüştürmektir.

Fatih Sultan Mehmet’in çok güzel bir şiiri 
var. Cihan padişahi diyor ki
Hüner, bir şehr bünyad etmektir;

Reaya kalbin abad etmektir. 

Yani, marifet, bir şehir kurmak, bir şehir 
imar etmektir. O şehirde yaşayanların 
kalbini abad etmek, gönüller fethetmek, 
gönüller kazanmaktır. İşte bizim derdimiz, 
davamız, rüyamız, duamız budur. Bizim 
gayemiz, gayretimiz budur. Gümüşhaneli 
Semih’in, Semih gibi yüzbinlerce çocuğu-
muzun geleceği, umudu, beklentileri bizim 
için her şeyin, ama her şeyin üzerindedir.

Sevgili Gümüşhaneliler... 

İnşallah, 12 Haziran’la birlikte Türkiye’de 
yeni bir dönem başlıyor. 12 Haziran, yeni-
den büyük Türkiye için adeta milat olma 

özelliği taşıyor. 12 Hazirana girerken diyo-
ruz ki; daha önce yapmıştık, 3 Kasım’dan 
itibaren yaptık, 22 Temmuz’dan itibaren 
yapıyoruz; 12 Haziran’dan itibaren yapa-
cağız. Çok büyük projelerle, çok iddialı he-
deflerle, Türkiye’ye çizdiğimiz geniş vizyon, 
geniş ufukla sizlerden bir kez daha yetki 
istiyoruz. Başladığımız işleri bitirmek, yeni 
ve büyük projelere start vermek için sizin 
onay vermenizi istiyoruz. Türkiye bugüne 
kadar istikrarla büyüdü, güvenle büyüdü. 
Bugün de, istikrar sürsün, Türkiye büyüsün 
diyoruz. Milletvekili adaylarımızı size, siz-
leri de allah’a emanet ediyorum. Allah yo-
lumuzu, bahtımızı açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun…
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Değerli kardeşlerim, sevgili Muşlular, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum… 
Buradan, tüm Muş’a, Bulanık’a, Hasköy’e, 
Korkut’a, Malazgirt’e, Varto’ya, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum. 18 Aralık’ta Muş’a 
geldik, 106 farklı eserin, hizmetin resmi 
açılış törenini yaptık. Aradan daha 5 ay 
geçmeden, bugün bir kez daha Muş’tayız. 

8.5 yıllık iktidarımız döneminde 8 defa 
Muş’a geldik. Çünkü Muş bizim canımız. 
Muş bizim sevdamız. Muş bizim aşkımız. 
Biz Muş’u kendi kaderine terk etmedik, 
terk etmeyiz. Biz Muş’u ihmal etmedik, 
etmeyiz.

Diyor ki Ahmede Hani: “İnsan, en büyük 
kalemin çizdiği nakıştır.” Mevlana diyor 

AK Parti il mitingi

Muş | 30 Nisan 2011
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ki: “Yaratılandan şikâyet, Yaradan’dan 
şikâyettir.” Yunus Emre diyor ki: “Yaratı-
lanı severim, Yaradan’dan ötürü”… Evet… 
Ahmede Hani ne diyorsa, Yunus da işte 
onu diyor. Mela Ceziri ne diyorsa, Mevlana 
da aynısını söylüyor. Faki Tayra ne diyor-
sa, Hacı Bektaş da, Ahmet Yesevi de onu 
söylüyor. Bediüzzaman Said Nursi neyi 
söylüyorsa, Mehmet Akif de işte aynısını 
söylüyor.

Bu topraklar, hep beraber bizim toprakla-
rımız. Bu vatan bizim vatanımız. Biz bir 
tarağın dişleri gibiyiz. Biz, et ile tırnak gi-
biyiz. Biz, bu topraklar üzerinde dost değil, 
akraba değil, birbirimizle ezelden karde-
şiz, ebediyen kardeşiz. Şu Dicle ile Fırat ne 
kadar kardeşse, biz de o kadar kardeşiz. Şu 
Süphan’la Ağrı ne kadar kardeşse, biz de o 
kadar kardeşiz. Yer ile gök ne kadar ayrıl-
maz bir bütünse, ne kadar kardeşse, bizde 
işte o kadar kardeşiz. Kim bunun aksini 
iddia ediyorsa, biliniz ki tarihi reddediyor, 
gerçeği katlediyor, kendini inkâr ediyor-
dur. Kim ki kardeşlerin arasına husumet 
sokmak, ayrılık sokmak, fitne tohumları 
ekmek istiyorsa, biliniz ki kendisine, mille-
tine, ruhuna ihanet ediyordur. 

Diyor ki Ahmede Hani: 

Kürtler, kıymetsiz değildir. 

Ama ne yapmalı ki yetim ve desteksizdir. 

Kürt kardeşlerim bugüne kadar yok sayıl-
dı. Kürt kardeşimin meselesi, derdi yok 
sayıldı. Doğu’daki, Güneydoğu’daki karde-
şim, yanlış politikaların, inkâr politikaları-

nın neticesinde mahrum bırakıldı, mağdur 
bırakıldı. Buradaki kardeşlerimize hizmet 
getirilmedi, buraya yatırım yapılmadı. Biz, 
işte o dönemleri elimizin tersiyle ittik, o 
dönemleri bir daha geri dönmemek üzere 
kapattık.

Kardeşler arasında hesaplaşma yoktur. 
Kardeşler arasında helalleşme vardır. Biz 
şimdi artık kardeşlerimizle kucaklaşıyor, 
kardeşlerimizle helalleşiyor, kardeşle-
rimizin derdine ortak oluyoruz. Muş’u; 
Muş’la birlikte 81 vilayetimizi, mahrum ve 
mağdur şehirler olmaktan çıkarıyor; ma-
mur ve mağrur şehirler yapmak için gece 
gündüz çalışıyoruz. Buradan açık açık 
söylüyorum. Biz oy peşinde değiliz. Biz, 
seçim sandığı göründüğünde demokrat 
olanlardan, seçim sandığı göründüğünde 
bu bölgeyi, Muş’u, Muşlu kardeşlerimi ha-
tırlayanlardan değiliz. Biz, söz verip, vaat 
edip, umut simsarlığı yapıp, seçim sandık-
ları kapanınca sırtını millete dönenlerden 
hiç değiliz. Bu bölgenin acısı, sızısı, derdi, 
meselesi her zaman bizim derdimiz oldu. 
Burada bir tek can yere düştüğünde, bizim 
canımızdan can gitti. Burada dökülen her 
gözyaşı yüreğimize, vicdanımıza, ruhumu-
za aktı. Silahlar konuştukça, kurşunlar vı-
zıldadıkça, dağlarda gençler yere düştük-
çe, bizim ciğerimiz yandı, yüreğimiz yandı.

İşte 8.5 yıldır biz bu acıyı dindirmenin mü-
cadelesini veriyoruz. 8.5 yıldır, son derece 
samimi bir biçimde anaların gözyaşını 
dindirmeye, gençlerin akıp giden kanını 
durdurmaya çalışıyoruz. Biz artık Muş’un 
dağlarına, tepelerine, köylerine, mezrala-
rına, Muş Ovası’na bahar gelsin, Muş’a hu-
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zur gelsin, Muşlu anaların gönlüne sürur 
gelsin istiyoruz. Bizim bu noktada ne kadar 
samimi olduğumuz ortada.

Biz, 8.5 yıl önce, kaldırılması tartışma konu-
su dahi yapılmayan, yapılamayan yasakları 
kaldırdık. İnkâr politikalarına son verdik. 
Bölgeye, bölgenin meselelerine gözünü 
kapatan, kulaklarını tıkayan, duymayan, 
görmeyen, hissetmeyen politikaların yeri-
ne, bölgeyi sahiplenen, kucaklayan politi-
kaları hâkim kıldık. Hükümetimizin kuru-
luşundan hemen 12 gün sonra, 30 Kasım 
2002’de, Olağanüstü Hal’i geri dönmemek 
üzere kaldırdık. İşkenceye sıfır tolerans 
dedik, hiçbir şekilde kötü muameleye mü-
samaha göstermedik. Devlet Güvenlik Mah-
kemelerini aynı şekilde kaldırdık. Bölgeye 
çok yoğun bir yatırım seferberliği başlattık. 
Yollarla, hastanelerle, konutlarla, okullarla, 
üniversitelerle bölgenin çehresini çok hızlı 
şekilde değiştirdik.

Sevgili kardeşlerim… 

Bu ülkede Kürtçe müzik, gizli gizli dinleni-
yor, müzik kasetleri evin en gizli yerlerine 
saklanıyor, arama yapılacak diye kasetler 
tandırda imha ediliyordu. Anne yavrusuyla 
Kürtçe konuşamıyordu. Çok uzak değil, 8.5 
yıl öncesinin Türkiye’sini hatırlatıyorum 
sizlere… Bugün bırakınız yasakları, devle-
tin resmi televizyonunun bir kanalı, TRT 
Şeş, 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kürtçe ve Türkçe olarak 
Mem u Zin’i basıyor. Yine diyor ki Ahmede 
Hani: 

Çibkim ku kavi kesad e bazar 

Ninin jui kumaşi ra kheridar 

Ne yapayım ki Kürtçe’nin pazarı durgundur. 

Bu değerli kumaşın hiçbir müşterisi yoktur. 

İşte şimdi bu değerli kumaşın pazarı canlı, 
müşterisi çok… O kadar ki, Muş’a kurdu-
ğumuz Alparslan Üniversitesi, şu anda 4 
yıllık Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’yle 
öğrencilerimize hizmet veriyor.

Mardin’deki, diğer illerimizdeki üni-
versiteler, Kürt dili ve edebiyatı üzerine 
enstitüler kuruyorlar. Bunların hepsi bir 
başlangıç sevgili Muşlular… Kardeşliğimi-
zin önünde ne engel varsa kaldıracağız. 
Birliğimizin, beraberliğimizin önünde 
ne sorun varsa kaldıracağız. Birbirimizi 
daha iyi anlayacak, bu ülkeyi hep birlikte 
geleceğe, umuda, barışa, kardeşliğe taşı-
yacağız. Biz samimiyiz, biz gayretliyiz, biz 
kararlıyız. Önümüze hangi engeli çıkarır-
larsa çıkarsınlar, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’ni inşallah nihayete erdirecek, bu 
ülkede kardeşliği inşallah çok daha güçlü 
şekilde perçinleyeceğiz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Buraya 
özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Bu 
ülkede, Kürt sorunundan kendisine çıkar 
sağlayan, rant sağlayan, bu kanlı pazardan 
kendisine ekmek sağlayan kesimler var. 
Benim Kürt kardeşimin meselesini istis-
mar ederek, Kürt kardeşimin yoksulluğu-
nu, mahrumiyetini istismar ederek, bura-
dan kendisine nüfuz devşirmek isteyenler 
var. Bölgenin sorunları çözülmesin de bu-
rada istismarı sürdüreyim diyecek kadar 
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vicdanını, izanını kaybetmiş olanlar var. 
Annelerin gözyaşından, babaların yürek 
sızısından, gençlerin kanından beslenecek 
kadar vampirleşmiş olanlar var.

Açık açık söylüyorum: Buradaki çatışma-
dan, kargaşadan, kaostan rant elde eden-
ler, silah tüccarlarıdır, terör örgütüdür, 
onlarla birlikte BDP’dir. Burada silahların 
susmasını, yoksulluğun sona ermesini, 
burada kardeşliğin pekişmesini isteme-
yenler, silah tüccarlarıdır, kan tacirleridir, 
terör örgütüdür, BDP’dir. BDP’nin 20 
milletvekili, geçtiğimiz dönemde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne geldiler.

Buradan soruyorum: Kürt meselesinin 
çözümü için ortaya ne koydular? Bu böl-
geye yatırımların daha da artması için or-
taya hangi projeyi koydular? Benim Kürt 
kardeşimin refahını, gelirini, huzurunu 
artırmak için hangi projeyle, hangi teklifle 
geldiler? 4 yıl boyunca, BDP, meselenin 
çözümü için bir fırsat yakalamışken, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi’ne katkı vere-
cekken, sorunun çözülecek olmasından 
korkup, adeta sorunu tahrik etti, kışkırttı. 
Sonunda da bizatihi bu sorunlardan bes-
lenir hale geldi. Şu anda Kürt meselesinin, 
Kürtlerin meselesinin önündeki en büyük 
engel, yine açık söylüyorum, BDP’dir, 
BDP’nin tahrik politikalarıdır, BDP’nin 
provokasyonlarıdır.

Benim Doğulu, Güneydoğulu kardeşim, 
Büyükşehirlerdeki kardeşlerim, lütfen bu 
oyunu görsünler, nasıl bir oyun oynandığı-
nı iyi anlasınlar. Biz kavga değil çözüm is-
tiyoruz. Kürt meselesi çözülürse, BDP’nin 

istismar zemini ortadan kalkacak. Kürtle-
rin meselesi çözülürse, BDP’nin fırsatçılığı 
elinden alınacak. Doğu, Güneydoğu’ya 
huzur gelirse, BDP artık buradan kişisel 
rant sağlayamayacak. Bundan korktukları 
için çözüm istemiyor, bölgeyi çözümsüz-
lüğe sürüklemek için ellerinden geleni 
yapıyorlar.

İşte görüyorsunuz… Günlerdir gençleri 
sokağa döküyorlar. Gençleri, cam çerçeve 
kırmaları için teşvik ediyorlar. Gençlerle, 
hatta küçücük çocuklarla güvenlik güç-
lerini karşı karşıya getiriyorlar. Militan-
larla aynı karede fotoğrafa giriyor, kendi 
araçlarında, parti binalarında molotof 
kokteyllerine yataklık yapıyorlar. İşlerine 
gelmeyince, dinle, imanla, kutsal değerler-
le dalga geçiyor, alaya alıyor, ayaklar altına 
alıyorlar; işlerine gelince de, dini duygu-
ları istismar etmek, kutsal değerlerde bile 
ayrımcılık yapmak için ayrı Cuma Namazı 
kılıyorlar.

Muş, ilmin şehridir. Muş, âlimlerin şeh-
ridir. Muş, evliyalar şehridir. Muş, kutsal 
değerleri ayaklar altına alanları, kutsal 
değerlerle dalga geçenleri affetmeyecek, 
sandıkta hesabını da soracaktır. Tekrar 
ediyorum: Bunlar, apaçık şekilde gençle-
rin kanından besleniyorlar. Bunlar, apaçık 
şekilde annelerin gözyaşından besleniyor-
lar. Bunlar, yoksulluğun istismarından, 
terörün, acının devamından besleniyorlar. 
Bunların ne yapmak istediklerini, kime 
hizmet ettiklerini, kimin ekmeğine yağ 
sürdüklerini görmenizi, oynanan oyunu 
bozmanızı istiyorum.
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12 Eylül Halkoylaması’nda ne yaptılar? 
Gittiler, CHP ile, MHP ile aynı hizaya gel-
diler, ERGENEKON’la aynı hizaya geldiler, 
onlarla birlikte hayır dediler. Parti kapatıl-
masından mağdur olduklarını söylediler, 
parti kapatılmasının önüne geçen Anayasa 
değişikliğine destek vermediler. Şimdi de, 
12 Haziran seçimleri yaklaştı, sivil itaat-
sizlik diyerek, yeniden mağdur rolüne so-
yunuyor, yeniden istismar, tahrik, provo-
kasyona başvuruyorlar. Lütfen bu tezgahı 
bozun. Bu istismarcılara sandıkta gereken 
cevabı verin.

Değerli kardeşlerim… 

Biz, AK Parti olarak, gönül diliyle, samimi-
yet diliyle, yürekten konuşuyoruz. Buraya 
gelip Muş’ta ayrı, İstanbul’a gidip orada 
ayrı konuşanlardan değiliz. İşte bugünler-
de görüyorsunuz… CHP’nin halini, CHP 
Genel Başkanı’nın halini görüyorsunuz. 
İlkeli, tutarlı, omurgalı bir siyasette, Siliv-
ri ile Batman yan yana gelmez. Silivri’ye 
gidiyor, tezgâhında Ergenekon satıyor. 
Batman’a geliyor, tezgâhında KCK satı-
yor. Tunceli’ye gidiyor Alevilik satıyor, 
Samsun’a gidiyor, Sünnilik satıyor. Bu 
işporta siyasetidir. Bu, nabza göre şerbet 
sunmaktır. Bu samimiyetsizliktir, ilkesiz-
liktir. Ergenekon’a kol kanat gerenler, Kürt 
meselesinden bahsedemezler. Çetelerle 
kol kola gezenler, Diyarbakır Hapishane-
sini dillerine alamazlar. Mafyaya, cuntaya 
sahip çıkanlar, faili meçhullerin hesabını 
soramazlar.

Sevgili Muşlu kardeşim… 

Muş’a bugüne kadar çok büyük yatırımlar 
yaptık. Muş’un çehresini değiştirdik, de-
ğiştirmeye de devam ediyoruz. İnşallah, 
12 Haziran’dan itibaren ustalık dönemine 
geçiyor, daha büyük yatırımlarla, daha bü-
yük projelerle Türkiye’yi 2023’e hazırlıyo-
ruz.8.5 yılda birlikte güzel işler başardık, 
inşallah çok daha güzel işler yapacak, gü-
zel yarınları birlikte inşa edeceğiz. Diyoruz 
ki: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. İstik-
rar sürsün, Muş büyüsün. Türkiye Hazır, 
Hedef 2023. Muş hazır, hedef 2023.
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Sevgili  Amasyalılar,  değerli  kardeş -
lerim, sizleri sevgiyle, saygıyla, has-
re t l e  s e l a m l ı y o r u m .  B u ra d a n  t ü m 
Amasya’ya, Göynücek’e, Gümüşhacıköy’e, 
Hamamözü’ne, Merzifon’a, Suluova’ya, 
Taşova’ya oralarda yaşayan tüm kardeş-
lerime selamlarımı, sevgilerimi yollu-

yorum. Şehzadeler şehri, âlimler şehri, 
şairler şehri, hattatlar şehri Amasya’yı 
yürekten selamlıyorum. Yeşilırmak kadar 
coşkun, Harşena Dağı kadar yüce, Ferhat 
ile Şirin’in aşkı kadar temiz Amasya’yı, 
Amasyalıları selamlıyorum. 

AK Parti il mitingi

Amasya | 4 Mayıs 2011
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Amasya bir medeniyet şehri, Amasya tarih 
şehri, Amasya ilklerin şehridir. Amasya, Yıl-
dırım Beyazıd’ın, Çelebi Mehmet’in, Fatih 
Sultan Mehmet’in, Yavuz Sultan Selim’in 
şehri. Amasya, Sıtrabon’un; her biri önem-
li birer değerimiz olan Akşemseddin’in, 
Sabuncuzade Şerefeddin’in, Hacı Hafız’ın, 
Kara Mustafa Paşa’nın, Şeyh Hamdullah’ın, 
Yaşar Doğu’nun şehri. Hepsini rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. Allah onlardan 
razı olsun, mekânları cennet olsun diyo-
rum. Elbette Amasya, istiklalin şehri, Kur-
tuluş Savaşımızın, Misakı Milli’nin şehri. 
Hepsinden önemlisi, Amasya, kardeşliğin 
şehridir. Hani diyor ya Hacı Bektaş Veli: 

Sevgi, muhabbet kaynar, yanan ocağımızda

Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda

Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda

Arslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda… 

İşte Amasya, Bahçeleriçi, Dere Mahallesiy-
le, Yüzevler Mahallesiyle, Şeyh Cui Mahal-
lesiyle, Akbilek Mahallesiyle kardeşliğin, 
hoşgörünün, dayanışmanın adeta abide-
leştiği bir şehirdir. Bir medeniyet şehri, 
tarih şehri, bilim şehri Amasya’ya yakışan, 
yaraşan esasen işte budur.

Bakın sevgili kardeşlerim…

Biz siyasette her zaman dürüstlüğü sa-
vunduk, biz her zaman omurgalı siyaseti 
savunduk, ilkeli siyaseti savunduk. Biz bir 
şeyi daha savunduk… Bazı konular vardır 
ki, siyasetin üzerindedir, siyasetin mal-
zemesi yapılmaz. Aile bunlardan biridir. 
İnançlar bunlardan biridir. Etnik kökenler 

bunlardan biridir. Biz, ne bunları istismar 
ettik, ne de başkalarının ailesi, inancı, 
etnik kökeni üzerinden siyaset yaptık. 
Ancak bugün burada, Amasya’da, bir hu-
susu özellikle vurgulamak zorundayım. 
Bir siyasetçi olarak değil, bir insan olarak, 
bu milletin bir evladı olarak, bu medeni-
yetin bir mensubu olarak; Amasyalı Fatih 
Sultan Mehmet’in, Amasyalı Yavuz Sultan 
Selim’in torunları olarak bunu vurgula-
mak zorundayım. 

Dün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Siirt’te halkın önüne çıkıyor, inanç-
larımızla, itikadımızla, medeniyetimizle 
ve kültürümüzle tamamen ters, son derece 
saygısızca bir ifade kullanıyor. Çok çok 
affedersiniz, hata yapmaktan Allah’a sı-
ğınırım… “Statükonun Allah’ı Ankara’da 
oturuyor” diyor. Çok açık söylüyorum: Bu 
ifadeler, haddi aşmaktır, hududu aşmaktır, 
edebi, adabı, saygıyı çok çirkin bir biçimde 
çiğnemektir. Benim şahsıma hakaretler 
etti, iftiralar attı, hatta küfür etti. Kendi-
sine Hacı Bektaş’ın sözleriyle seslendim: 
“Eline, Diline, Beline Hâkim Ol” dedim. 
Aileme, arkadaşlarıma, partime dil uzattı, 
Amasyalı Hattat Şeyh Hamdullah gibi, 
Edep Ya Hu dedim. Millete, milletin değer-
lerine dil uzattı. 

Diyor ya Hacı Bektaş Veli: “Cahiller ve hak 
tanımazlara sükût ile karşılık veriniz…” 
Ben de, Ya Sabır dedim, sustum. Ancak 
Allah’a dil uzatan, Allah’a şirk anlamına 
gelen, yüce yaradanı böyle edepsiz bir bi-
çimde ağzına alan birisine karşı susmam, 
tepkisiz kalmam mümkün olamaz. Siirt’te, 
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İbrahim Hakkı Hazretleri’nin memleketin-
de, âlimlerin, evliyaların diyarında, ağzına 
bu ifadeleri alanı, millet çok kötü çarpar. 
Buradan kendisine, son olarak yine Hacı 
Bektaş’ın diliyle, belki anlar da edebe gelir 
arzusuyla sesleniyorum: 

Bizim erkânımız, ahlak-ı Muhammedi ve 
edeb-i Alidir

Adem suretinde olan herkes, adem değildir

Adem’in ademliği, akıl, hayâ ve ilimledir.

Evet, akıldan, hayâdan, ilimden nasibini 
alamayanlar, işte böyle edep dairesinin 
dışına çıkarlar. Mevlana’yı anma tören-
lerine geldi, önüne konan metni okudu 
gitti. Kutlu Doğum Haftası’na geldi, önüne 
konan istismar dolu metni okudu gitti. 
Eğer o metinleri zerre kadar hazmetmiş 
olsaydı, bu edep dışı ifadeleri zaten kul-
lanmazdı. Samsun’da gidiyor, “Bu ülkede 
ezan, CHP sayesinde okunuyor” diyor. 
Başörtülü kardeşlerime gidiyor, “Başör-
tüsü sorununu biz çözeriz “ diyor. Hemen 
ardından, Eskişehir’de bir CHP’li belediye, 
camiye, tesettüre hakaret içeren sergiye ev 
sahipliği yapıyor. Hemen arkasından, bir 
milletvekili adayları, güya bir bilim kadı-
nı, Allah’ın ayetine sinir bozucu diyecek 
kadar haddi aşıyor. Siz dini istismar eder-
seniz, siz dini siyasete alet ederseniz, siz 
milletin dini inançlarıyla böyle dalga ge-
çerseniz, milletin karşısında da işte böyle 
rezil olursunuz. Ben buradan, Amasya’dan, 
kendisine sadece ve sadece acil şifalar dili-
yorum… Allah ıslah etsin diyor, başka söz 
söylemiyorum.

Değerli kardeşlerim, sevgili Amasyalılar...

Biz bu edep dışı, adap dışı üslubu, kendi 
haline bırakacağız. Biz onları kendi ka-
ranlıklarıyla baş başa bırakacağız. Onları, 
aynı dili kullandıkları çeteleriyle baş başa 
bırakacağız. Bizim, bu seviyesizlikle hiçbir 
zaman işimiz olmadı, bundan sonra da 
işimiz olmaz. Biz hizmet üreteceğiz, aşkla, 
sevdayla, Amasya’ya, Amasya gibi 81 vila-
yetimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim, 2002 sonunda 
iktidarı devraldığımızda, Türkiye’nin üze-
rinde, işte şu Harşena Dağı kadar sorun 
vardı. Siz hikâyeyi çok iyi biliyorsunuz… 
Ferhat, Şirin’i isteyince, babası, nasıl olsa 
yapamaz diyerek, dağın ardından su ge-
tirirsen Şirin’e kavuşursun dedi. Biz de, 
iktidara geldiğimizde, projelerimizi, hedef-
lerimizi hayal görenler oldu. “Bir dönem 
kalırlar, başarısız olup giderler” dediler, 
böyle olmasını umut ettiler. Ama biz, dağ-
ları deldik, engelleri aştık, Ferhat olduk, 
Şirinimize, yani millete kavuştuk. Hatır-
layın… Tıpkı Ferhat’a yaptıkları gibi, bize 
de oyun oynadılar, bize de engel çıkardılar, 
oyunun kurallarını değiştirmek, hukukun 
dışına çıkmak istediler. Söz milletindir de-
dik, karar milletindir dedik, yetki milletin-
dir dedik, bütün o oyunları boşa çıkardık. 

Türkiye AK Parti döneminde tek tek zin-
cirlerinden kurtuldu, kurtuluyor. Türkiye 
AK Parti döneminde ayağına takılmış 
prangalardan kurtuldu, kurtuluyor. Tür-
kiye, azimle, inançla, sabırla, yıldızları 
gözüne kestirdi, yıldızlara doğru emin bir 
şekilde yükselmeye devam ediyor. İşte 
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burada, Fatih Sultan Mehmet, Amasya’nın 
havasını teneffüs ederek, Amasya’nın ilmi-
ni kazanarak, karadan gemileri yürüttü, 
İstanbul’u fethetti. İşte burada, Amasya’da, 
Yavuz Sultan Selim, Amasya’dan aldığı 
ilhamla Osmanlıyı bir Cihan Devleti ha-
line getirdi. Biz de Amasya’dan aldığımız 
güçle, destekle, Türkiye’yi büyütüyor, 
Türkiye’nin itibarını yükseltiyor, Fatih’in, 
Yavuz Sultan Selim’in, Beyazıt’ın mirasına 
sahip çıkıyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

12 Haziran, Türkiye için bir milattır. 12 Ha-
ziran, Türkiye için bir dönüm noktasıdır. 
12 Haziran, yeniden büyük Türkiye’nin, 
şahlanan Türkiye’nin, daha güçlü, daha 
itibarlı Türkiye’nin doğum tarihidir. Eser, 
müessiri anlatır… 3 Kasım’dan bugüne 
kadar ortaya koyduğumuz eserler, bizi an-
latıyor, AK Parti’yi anlatıyor. Allah’ın izniy-
le çok daha fazlasını yapacak, Türkiye’ye 
Amasya’ya çok daha fazlasını kazandıra-
cağız. Bizim kavgayla, kırmakla, dökmekle 
işimiz yok. Biz gönüller yapmaya geldik. 
Biz gönüllerinizde, yaptığımız hizmetlerle 
yer edinmeye geldik. Ay yıldızlı nüfus cüz-
danına sahip her vatandaşımızın derdini 
kendi derdimiz bildik, dertlere derman 
bulmak için çalıştık, çabaladık. Hakkani-
yet sahibi herkesin gördüğü ve teslim ettiği 
gibi, hükümetlerimiz döneminde geçmiş 
onlarca yılla mukayese edilemeyecek ka-
dar çok hizmet gerçekleştirdik. 

Biz, yorulmadan, yılmadan, duraksama-
dan hizmete devam edeceğiz. Türkiye’yi 
ve Amasya’yı 2023 yılında hak ettiği yere 

taşımak için daha çok çalışacağız. Desteği-
niz ve duanızla bizi bugünlere getirdiniz. 
2023 Türkiye’sine giden yolda da bizden 
desteğinizi ve duanızı esirgemeyeceğinize 
inanıyorum. Allah yolumuzu açık etsin 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Sağ olun, varolun…
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Sevgili Kastamonulular, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum… Buradan, bu 
coşkulu meydandan, tüm Kastamonu’ya, 
Abana’ya, Ağlı’ya, Araç’a, Azdavay’a, 
Bozkurt’a, Cide’ye, Çatalzeytin’e, Daday’a, 
Devrekani’ye selamlarımı, sevgilerimi 

yolluyorum. Aynı şekilde, Doğanyurt’a, 
Hanönü’ne, İhsangazi’ye, İnebolu’ya, 
Kü r e’ y e ,  P ı n a r b a ş ı ’ n a ,  S e y d i l e r ’ e , 
Şenpazar’a, Taşköprü’ye, Tosya’ya, ora-
larda yaşayan tüm kardeşlerime en kalbi 
muhabbetlerimi gönderiyorum. 

AK Parti il mitingi

Kastamonu | 4 Mayıs 2011
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Şunu,  bütün kalbimle,  bütün sami -
miyetimle ifade ediyorum: Ne zaman 
Kastamonu’ya gelsem, burada huzur bul-
dum. Ne zaman Kastamonu’ya gelsem, 
Kastamonu’nun o manevi atmosferini, 
Kastamonu’nun güzelliğini, Kastamonulu-
ların sıcaklığını yüreğimde hissettim. Os-
manlı Padişahı 4’üncü Mehmet, Kastamo-
nulu Karabaş Veli Hazretlerinin bir vaazı 
sırasında duygulanıyor ve hüngür hüngür 
ağlamaya başlıyor, Cihan Padişahı diyor ki: 
Kastamonulu Karabaş Veli Hazretlerinin 
sözleri bana öyle tesir ediyor ki; İbrahim 
Ethem gibi tacı tahtı terk ederek, dağlara 
düşmek istiyorum. İşte Kastamonu böyle 
bir şehir. 

Kastamonulu Sadık Paşa’yı bilirsiniz… 
Şeyh Şaban-ı Veli’nin türbesinin bulun-
duğu mezarlıkta yatar. Cenazesi yıka-
nırken, vücudunda 18 süngü, 9 kurşun 
yarası bulunuyordu. İşte Kastamonu 
böyle yiğitlerin şehri. 18 Mart’ta, bir kez 
daha Çanakkale’ye gittik, orada şehitle-
rimizin aziz ruhuna dualar gönderdik. 
Çanakkale’ye yaptırdığımız yeni şehitlikte 
dolaşırken, Kastamonulu şehitlerin çok-
luğu dikkatimizi çekti. Öğrendik ki, Kasta-
monu, Çanakkale Savaşımızda, Kurtuluş 
Savaşımızda, en fazla şehit veren ilimiz. 
“Ana ben gidiyom düşmana karşı” diyen 
Çanakkale Türküsü, Çanakkale’nin değil, 
Kastamonu’nun türküsüdür. 

Kastamonu, Şeyh Şabanı Veli’nin, Aşıklı 
Sultanın, Benli Sultan’ın, Karabaş Veli 
Hazretlerinin, Kurtuluş Savaşı’nda, cephe-
ye mermi taşırken donarak şehit olan Şe-

rife Bacı’nın şehridir. Yavuz Sultan Selim, 
Kastamonu’ya geldiğinde, Candaroğulları 
Beyi, “benim kılıcım Müslümana kalkmaz” 
diyerek teslim olmuştu. İşte Kastamonu, 
kardeşliğin şehridir, birliğin şehridir, bera-
berliğin şehridir.

Sevgili Kastamonulular, değerli kardeşle-
rim…

Bakınız, burada bir üzüntümü sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Son bir kaç hafta 
içinde, CHP, bu ülkenin, bu milletin dini 
değerlerine ardı ardına hakaretler yağdır-
dı. Eskişehir’de bir sergi açtılar, camiye, 
tesettüre hakaret ettiler. CHP ’nin bir mil-
letvekili adayı, güya bir bilim kadını çıktı, 
Allah’ın ayetine sinir bozucu dedi. Bunun 
yanında, CHP’nin yeni Genel Başkanı 
Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık kol-
tuğuna oturduğu andan itibaren, şahsıma, 
aileme, arkadaşlarıma dil uzattı, hakaret-
ler etti, iftiralar attı. Geçen hafta, samsun 
mitinginde, edepli bir insanın ağzına 
almayacağı ifadeler kullanmaya yeltendi, 
sadece edep ya hu dedik, sustuk. Ardın-
dan Balıkesir’de, yine şahsıma ait hakaret 
içeren ifadeler kullandı, kendisine Hacı 
Bektaşi veli’yi hatırlattık, orada da sustuk. 
Millete dil uzattı, milletin değerlerine dil 
uzattı. Kendisini lisanımünasiple uyardık. 

Ancak, dün, Siirt’te, haddi aşarak, sınırları 
aşarak, artık edep dairesini tamamen çiğ-
neyerek, aklı, iz’anı, vicdanı, inancı bir ke-
nara bırakarak, Allah Teâlâ’ya dil uzatmak 
gibi bir densizliğe, bir edepsizliğe, büyük 
bir saygısızlığa imzasını attı. Haşa diyorum 
Sübhanallah diyorum, Allah, mekândan, 
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zamandan münezzehtir diyorum. Rab-
bimin mağfiretine, sizlerin affına sığını-
yorum. Diyor ki: statükocuların Allah’ı 
Ankara’dadır… Tekrar ediyorum. Bu den-
sizliktir, bu edepsizliktir, bu, yaradana kar-
şı küstahlıktır, saygısızlıktır. Bakın tekrar 
ediyorum. Şahsıma yapılmış bir hakaret 
olsa, güler geçerim… Ama yaradana yapıl-
mış bu küstahlığa gülüp geçemem. Kemal 
Kılıçdaroğlu’na buradan çok samimi bir 
tavsiyede bulunuyorum: bizden özür dile-
medi, bari bu edepsizlikten dolayı millet-
ten özür dilesin. Eğer zerre kadar haysiyeti 
varsa, bu sözün üzerine artık o koltukta 
oturmasın. Kendisine artık edeb ya hu de-
miyorum; buradan Kastamonu’dan, ev-
liyalar şehri Kastamonu’dan, haddini bil 
haddini diyorum.

Değerli kardeşlerim...

İstiklal şairimiz, büyük mütefekkir Meh-
met Akif ’in, Kastamonu’da, şurada yanı 
başımızda, Nasrullah Camii’nde verdiği 
vaaz, Kastamonu’dan dalga dalga yayıla-
rak tüm Anadolu’ya ulaşmış, kahraman as-
kerlerimize büyük moral kazandırmıştır. 
Ben, her fırsatta, Merhum Akif ’in o vaazını 
hatırlatıyorum… Burada, Kastamonu’da, o 
vaazdan birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Diyor ki Akif: “Aramıza sokulan 
fitneleri, fesatları, fırkacılıkları, komita-
cılıkları, daha bin türlü ayrılık-gayrılık 
sebeplerini ebediyyen çiğneyerek, el ele, 
baş başa vereceğiz. Hep birlikte çalışaca-
ğız. Her şeyden evvel, birlik, dayanışma, 
yardımlaşma. Bir kere bunu elde edelim, 
gerisi Allah’ın izniyle kolaylaşır” 

Evet, sevgili kardeşlerim…

Akif, Nasrullah Camii’nde bu sözleri söy-
lerken, cemaat gözyaşlarını tutamamıştı. 
Akif ’i dinleyen Kastamonu halkı, varını 
yoğunu Kurtuluş Savaşı için seferber et-
miş, gencecik delikanlılarını istiklal sava-
şına uğurlamıştı. Şunu unutmayınız sevgi-
li kardeşlerim… Bu ülke, kardeşlik üzerine 
inşa edilmiştir. Bu ülke birlik üzerine, be-
raberlik üzerine, dayanışma üzerine inşa 
edilmiştir. Nasıl ki Çanakkale Şehitliği-
mizde, 81 vilayetten, Şam’dan, Kudüs’ten, 
Bağdat’tan, Kerkük’ten, Bakü’den şehitler 
yan yana yatıyorsa, Kurtuluş Savaşında 
da 81 vilayet canını, malını, varını yoğunu 
ortaya koymuştur. Biz milliyetçiliği hiçbir 
zaman ırkçılık olarak görmedik. Biz mil-
liyetçiliği hiçbir zaman ayrımcılık olarak 
görmedik. Mehmet Akif ne güzel söyle-
miş: Sizi, bir aile efradı yaratmış yaradan, 
kaldırın ayrılık esbabını artık aradan… 
Evet… Bizler, aynı ailenin evlatlarıyız. Biz-
ler, bu ülkenin 74 milyon vatandaşı olarak 
biriz, beraberiz, kardeşiz. Bakın burada, 
Kastamonu’da bir kez daha ifade ediyo-
rum: Asıl milliyetçilik, milletine hizmet 
etmektir. Asıl milliyetçilik, ülkesi için eser 
üretmektir. Asıl milliyetçilik, bu millete, 
bu ülkeye hizmetkâr olmaktır. Milliyet-
çilik, bu ülkenin zenginliğine zenginlik 
katmaktır. Milliyetçilik, yol yapmaktır, 
okul inşa etmektir, üniversite kurmaktır, 
şehirlere modern konutlar, hastaneler ka-
zandırmaktır. Milliyetçilik, bu ülkenin, bu 
milletin onurunu dik tutmak, bu ay yıldızlı 
bayrağı gururla dalgalandırmaktır.
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Bakın sevgili kardeşlerim, Tunus’ta , 
Mısır’da, Suriye’de, Libya’da, Bahreyn, 
Yemen’de gösteriler meydana geldiğin-
de, biz, çıkarlarımızı değil, oralardaki 
kardeşlerimizin can güvenliğini, yani 
sizlerin onurunu, haysiyetini düşündük. 
Biz, yerin altındakilere değil, petrole, pet-
rol kuyularına, madenlere değil, oradaki 
kardeşlerimize, mazlumlara, mağdurlara 
dikkat kesildik. İnsan hakları konusunda, 
medeniyet konusunda, demokrasi konu-
sunda meydanı hiç kimseye bırakmayan 
bazı Batılı ülkeler, nüfuz mücadelesine, 
çıkar mücadelesine, petrol mücadelesine 
girerken, biz kardeşlerimizin selame-
ti için gece gündüz çalıştık. Aynı tavrı 
Afganistan’da takındık. Aynı tavrı Irak’ta 
takındık. Aynı tavrı Filistin’de takındık. 
Filistin’de çocuklar annelerinin kucağın-
da ölürken, anneler çocuklarının önünde 
ölürken, tüm dünya buna sessiz kalırken, 
biz çıktık, korkmadan, çekinmeden, cesa-
retle hakkı savunduk, adaleti savunduk, 
hukuku savunduk. 

Neden? Çünkü bizim Şeyh Şabanı Veli’den 
öğrendiğimiz budur. Bizim Kastamo-
nu evliyalarından öğrendiğimiz budur. 
Bizim Kastamonu’dan aldığımız edep, 
terbiye bunu gerektirir. Bizim atalarımız, 
bizim dedelerimiz, Endülüs’ten feryat 
yükselince Endülüs’e koştular. AÇE’ den 
feryat yükseldi, AÇE’ ye koştular. Fransız 
Kralı bizden yardım istedi, oraya koştu-
lar. Nasıl ki onlar her zaman mazlumun, 
mağdurun yanındaysa, bugün biz de aynı 
şekilde mazlumun, mağdurun yanında-
yız. Dün nasıl, dini, dili, rengi, mezhebi 

her ne olursa olsun, insandır diyerek ih-
tiyacı olan herkesin yardımına koştuysak, 
bugün de aynı şekilde, hiçbir ayrım yap-
madan, Türkiye’nin yardım elini dünyaya 
uzatıyoruz. Çok şükür, bugün benim her 
bir vatandaşım, cebindeki Türkiye Cum-
huriyeti pasaportunu gururla taşıyor. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin pasaportu ile 
artık vize olmaksızın sınırları serbestçe 
geçiyor. 8.5 yıl önce, sıfırları görünmesin 
diye gizlenen Türk Lirası, bugün benim 
her bir kardeşimin cebinde gururla, onur-
la taşınıyor. İşte milliyetçilik budur. 79 
yılda 6 bin 100 kilometre yol inşa edildi 
bu ülkede… 

Biz şu 8.5 yılda 13 bin 600 kilometre 
bölünmüş yol inşa ettik. Kastamonu’da, 
biz göreve geldiğimizde 47 kilometre bö-
lünmüş yol vardı, şu anda 207 Kilometre 
bölünmüş yol var. Ilgaz Tüneli konu-
sunda hassasiyetinizi çok iyi biliyorum. 
Buradan Kastamonu’ya şu müjdeyi de 
veriyorum: 4 bin 700 metre uzunluğun-
da, Ilgaz Dağı’na bir tünel yapmak için 
proje çalışmalarını 8 Mart’ta başlattık. 
Eski tarihli proje, hem tek yönlü ve kı-
saydı, hem de maliyeti çok yüksekti. Biz, 
duble yol şeklinde, çift gidiş, çift gelişli 
bir tünel planlıyoruz. Proje çalışmaları 
inşallah önümüzdeki yıl 15 Mart’ta ta-
mamlanmış olacak. Ardından inşaata 
başlayıp, Kastamonu’nun ulaşım çilesine 
en son darbeyi de  vurmuş olacağız. Tü-
nelin tamamlanmasıyla, Kastamonu ve 
Sinop’un Ankara ile, İstanbul ile bağlantı-
sını inşallah rahat, konforlu, hızlı bir hale 
getireceğiz. 
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Türkiye genelinde 490 bin yeni konut inşa 
ettik. Kastamonu’da 8.5 yılda bin 747 ko-
nutun inşaatına başladık. Ülkemizin her 
yanına okullar, hastaneler açtık. Sadece 
Kastamonu’da 467 yeni derslik inşa ettik. 
Evliyalar şehri, âlimler şehri, sanatkârlar 
şehri Kastamonu’da, biz gelinceye kadar 
üniversite yoktu. Allah aşkına soruyorum: 
Kastamonu’da üniversite olmayacak da, 
nerede olacak? İlmin, irfanın, idrakin, 
kültürün merkezi Kastamonu üniversite-
yi hak etmiyor da, kim hak ediyor? Ama 
Kastamonu’ya bir üniversiteyi dahi çok 
gördüler. Biz geldik, Kastamonu Üniversi-
tesini açtık, şu anda da üniversitemiz hızla 
büyüyor. 

Kendisini milliyetçi olarak tanıtanlar, git-
tiler, IMF’in kapısı önünde diz çöktüler, 
el pençe divan durdular, 30 milyar dolar 
borç aldılar, bize de 23.5 milyar dolar borç 
bıraktılar. Biz o 23.5 milyar dolar borcu 
aldık, ödedik ödedik, bugün 5.1 milyar 
dolara kadar indirdik. Milliyetçilik ülkeyi 
büyütmek, sofradaki ekmeği büyütmektir. 
230 milyar dolardan aldığımız milli geliri 
üç kattan fazla büyüttük, 736 milyar dola-
ra yükselttik. Bu ülkede yüzde 63 oranında 
faiz vardı. Benim işçi kardeşim, kazandığı 
her 100 liranın 63 lirasını faiz olarak ödü-
yordu. 2000 yılı bütçesinde, dikkatinizi 
çekiyorum, o dönemin parasıyla saniyede 
6.6 milyar lira, bugünkü parayla 6 bin 600 
lira faiz ödeniyordu. Bu faizi yüzde 8 sevi-
yesine kadar indirdik. Bugün bütçe artık 
açık vermiyor, tam tersine fazla veriyor. 
Yüzde 30 enflasyonu yüzde 4’lere kadar 
çektik.

Değerli kardeşlerim…

Bizi hayal pazarlamıyoruz. Biz, birilerinin 
yaptığı gibi, umut simsarlığı yapmıyoruz. 
Biz, ilkesizce, düşüncesizce, kontrolsüzce 
bol keseden atan siyaseti elimizin tersiyle 
ittik. Milleti kandıran, milleti aptal yerine 
koyan, milleti istismar eden siyaseti biz 
ayaklarımızın altına aldık. Milletin bütçe-
sini har vurup harman savuran; kaşıkla 
verip, faiz-enflasyon yoluyla kepçeyle geri 
alan siyaset tarzını, ekonomi yönetimini 
biz geri dönmemek üzere tarihe havale 
ettik. Biz siyasette dürüstlüğe inanıyoruz, 
biz omurgalı siyasete inanıyoruz, biz sö-
zünde duran ilkeli siyasete inanıyoruz.

Bakın sevgili kardeşlerim… 8.5 yıldır, bu 
ülkeye musallat olmuş, bu ülkenin emeği-
ne, ekmeğine, hürriyetine musallat olmuş 
çetelerle mücadele ediyoruz. Sizler on 
yıllar boyunca bu ülkede oy verdiniz. Hü-
kümetlere yetki verdiniz. Siyasete emanet 
verdiniz. Ama o çeteler, sizin yetkinizi, si-
zin emanetiniz gasp etti. Darbeler yoluyla, 
cuntalar yoluyla, kampanyalarla, medyayı 
da kullanarak, o çeteler Türkiye’de demok-
rasinin gelişmesine her zaman engel oldu. 
Türkiye ne zaman büyüdüyse, ne zaman 
şaha kalktıysa, ne zaman kendi ayakları 
üzerinde doğrulduysa, o çeteler Türkiye’yi 
paçasından tutup aşağı çekti. Biz 8.5 yıl 
boyunca, sizin adınıza, sizin emanetinizi 
korumak adına o çetelerle mücadele ettik. 

Ama bugün işte görüyorsunuz, CHP de, 
MHP de, o çetelere kol kanat geriyor, o 
çetelere avukatlık yapıyor, kendi millet-
vekili listelerini bile çetelerin talimatıyla 
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hazırlıyorlar. Bir yandan çetelerle kol kola 
yürüyor, bir yandan demokrasiden, özgür-
lükten, insan haklarından bahsediyorlar. 
Bunlara siz geçit vermeyeceksiniz değerli 
kardeşlerim. Ben inanıyorum ki, Kasta-
monu, bu ülkede çetelerin hâkimiyetine 
asla ve asla izin vermeyecektir. Ben inanı-
yorum ki, Kastamonu, bir kez daha istik-
rar, bir kez daha büyük Türkiye, büyüyen 
Türkiye diyecektir. Kastamonu’dan bir 
kez daha büyük düşünmesini bekliyorum. 
Kastamonu’dan bir kez daha istikrara, 
güven ortamına, büyük Türkiye’ye destek 
bekliyorum…

Sevgili Kastamonulular...

Bizim işimiz hizmet. 8.5 yıldır en iyi bil-
diğimiz işi yaptık; her alanda ülkemize, 
geçmişte yapılanların katbekat fazlası 
hizmet ürettik. 74 milyon insanımızın her 
birine, 81 vilayetimizin tamamına, 780 
bin kilometrekare vatan toprağının her ka-
rışına hizmet mührümüzü vurduk. Onun 
için “bizim kendimizi anlatmamıza gerek 
yok, yaptıklarımız bizi anlatıyor” diyoruz. 
Milletvekili adaylarımızı size, sizleri de 
Allah’a emanet ediyorum. Allah yolumuzu 
açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun…
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Sevgili Osmaniyeliler, çok değerli kardeş-
lerim, sizleri sevgiyle, saygıyla, hasretle 
selamlıyorum. Buradan tüm Osmaniye’ye, 
Bahçe’ye,  Kadirli ’ye,  Toprakkale’ye, 
Sumbas’a, Düziçi’ne, Hasanbeyli’ye, oralar-
da yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Osmaniyeli-
ler…

Konuşmamın hemen başında, dün Kasta-
monu mitingimizin ardından Ankara’ya 
dönen konvoya yapılan saldırı sonucu 
şehit olan Recep Şahin’e Allah’tan rahmet 

AK Parti il mitingi

Osmaniye | 5 Mayıs 2011
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niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, tüm 
milletimize başsağlığı diliyorum. Saldırıda 
yaralanan polis kardeşimiz ile yine dün 
Diyarbakır’da yaralanan polis kardeşimize 
de buradan acil şifalar temenni ediyorum. 

Osmaniyeli Karacoğlan’ın şu dizelerini 
buradan tüm Türkiye’nin, tüm dünyanın 
bir kez daha duymasını istiyorum. Diyor 
ki Karacoğlan:

Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün 

İnsan bir ekin misali

Seni eken, biçer bir gün… 

Evet, bu canı veren Allah, bu canın sahi-
bi Allah’tır. Bu canı, bu emaneti benden 
alacak olan da sadece ve sadece Allah’tır. 
Diyor ki üstat Necip Fazıl: “Ölüm güzel şey, 
budur perde ardından haber, hiç güzel ol-
masaydı, ölür müydü peygamber.”

Biz bu yola beyaz gömleğimizi giyerek çık-
tık. Biz bu yola elimizi değil, bedenimizi 
değil, canımızı koyarak çıktık. Hainlerin, 
alçakların, korkakların kalleşçe saldırıları-
na bugüne kadar boyun eğmedik, bundan 
sonra da Allah’ın izniyle boyun eğmeye-
ceğiz. Açık açık söylüyorum: O hainleri, 
o hainlerle birlikte, onlara tetik çektiren 
efendilerini, sahiplerini bulacak, akan şe-
hit kanlarının hesabını onlardan tek tek 
soracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi 
olmasın.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Osmaniyeliler, 
bugün buradan, hem sizlerin, hem tüm 

Türkiye’nin, hem de tüm dünyanın dikka-
tini bir hususa çekmek istiyorum. Güven-
lik güçlerimize yapılan bu alçakça saldı-
rılar asla ve asla tesadüf değil. Samsun’da 
olduğu gibi, Kastamonu’da da polisimize 
yapılan bu saldırılar asla ve asla tesadüf 
değil. Bu saldırılarla birlikte, Doğu’da, 
Güneydoğu’da, büyük şehirlerde yapılan 
gösteriler, şiddet eylemleri asla tesadüf 
değil. 12 Haziran seçimleri öncesinde, 
birileri, millete korku salarak, sokakları 
ateşe vererek, güvenlik güçlerine kurşun 
sıkarak, bu ülkedeki demokratik ortamı, 
özgürlük ortamını, güvenlik ve huzur orta-
mını hedef alıyorlar. 

Burada açıkça ifade ediyorum; bunlar taşe-
ron, bunlar, ihale aldılar, aldıkları ihalenin 
gereğini yerine getiriyorlar. Bunlara ihale 
verenleri de ortaya çıkaracak, maskelerini 
düşürecek, hangi çeteyse, hangi terör örgü-
tüyse, hangi kirli odaksa, onlardan da bu 
ihanetin, bu alçaklığın hesabını soracağız. 
Milletime sesleniyorum: bu açık bir senar-
yodur, bu aleni bir senaryodur, bu bayat 
bir tezgâhtır. Bu saldırılar, kardeşi karde-
şe düşürmeye yönelik kirli bir tezgâhtır. 
Herkesin sağduyulu olmasını istiyorum. 
Osmaniyeli kardeşimin, Kastamonulu 
kardeşimin sağduyulu olmasını istiyorum. 
Milletim bu tezgâha gelmesin, bu oyuna 
gelmesin istiyorum. Kim ki, bu olaylara ka-
nıp, kardeşine karşı husumet beslerse, bilin 
ki bu alçakların kirli tezgâhına gelmiştir. 
Kim ki, bu olaylardan etkilenip, öfkesine 
hâkim olamazsa, bilin ki, terör hedefine 
ulaşmıştır. 
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Sağduyuyla hareket edeceğiz, sabırla hare-
ket edeceğiz. Onların oyununa, tezgâhına, 
kirli tuzaklarına gelmeyecek, onların al-
çakça oyunlarını hep birlikte bozacağız. 
Buradan, çetelerin, terör örgütlerinin, kirli 
odakların taşeronlarına da sesleniyorum: 
Siyaset adı altında gençlerin kanından bes-
lenen vampirlere, istismarcılara da sesle-
niyorum. Gençlerin eline molotof kokteyli 
verenlere, parti binalarında, parti otobüs-
lerinde molotof kokteyli saklayanlara, 5 
yaşındaki çocukların eline taş verip arkası-
na saklanacak kadar alçalmışlara, canilere, 
fırsatçılara da sesleniyorum. Gençlerin ka-
nından beslendiğiniz artık yeter. Döktüğü-
nüz şehit kanı artık yeter. Kendi ikbaliniz 
için söndürdüğünüz ocaklara artık yeter. 
Aklınızı başınıza toplayın, insanlığınızı, 
vicdanınızı, sorumluluğunuzu hatırlayın 
ve bu çirkin yoldan geri dönün diyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Bu taşeronlar, bu saldırılarıyla, aslında 
bir değil, birkaç fırsatı birden elde etmek 
istiyorlar. Bir yandan benim Batı’daki, Ka-
radeniz’deki, Anadolu’daki kardeşlerimi 
galeyana getirip, onları öfkelendirip, bu 
öfke üzerinden siyaseti şekillendirmek 
istiyorlar. Diğer yandan benim Doğu’daki, 
Güneydoğu’daki kardeşimi hedef haline 
getirip, orada seçim sonucunu etkilemek 
istiyorlar. Aynı zamanda, Türkiye’yi güya 
korkutup, ülkeye korku salıp, buradan ne-
malanmak istiyorlar. Aziz milletim bu oyu-
nu, bu tezgâhı görsün. Aziz milletimden 
rica ediyorum, bu terör örgütlerinin, bu 
çetelerin, bu taşeronların kirli emellerine, 
kirli tuzaklarına gelmesin. 

Özellikle siyasi partilere, muhalefete, 
medyaya buradan seslenmek istiyorum: 
Terör, milli bir meseledir. Terör, hedef ta-
nımayan, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek 
tanımayan, ülkenin huzuruna, geleceğine 
kasteden bir meseledir. Tarihte, terör so-
rununu çözen ülkeler, bunu hep birlikte 
çözdüler. Medyanın, siyasi partilerin, 
aydınların, sanatçıların birlikteliği ile 
çözdüler. Medyamızdan, terör örgütünün 
eylemlerini pervasızca yayınlayarak, terör 
örgütünün propaganda tuzağına düşme-
mesini rica ediyorum. Siyasi partilerden, 
bu olayları istismar ederek, bu olaylar-
dan dolayı hükümeti suçlayarak, terör 
örgütünün aleti olmamalarını istiyorum. 
Özellikle Doğu’da, Güneydoğu’da yaşayan 
kardeşlerimin, artık bu vampirleri görme-
lerini, bu kan emicilerle aralarına mesafe 
koymalarını istiyorum. 

30 yılda 40 bin insanımız terör eylemlerin-
de hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybeden-
lerin 30 bine yakını benim Kürt vatandaş-
larımdı. 30 yılda Türkiye’nin 300 milyar 
doları terörle mücadele için harcandı. Bu 
300 milyar dolar, benim ülkemin, benim 
tüyü bitmedik yetimlerimin hakkıydı. 
Terör örgütü, hiçbir zaman benim Kürt 
kardeşlerimin temsilcisi olmadı. Terör ör-
gütü, Kürt kardeşlerime, acıdan, kandan, 
gözyaşından başka hiçbir şey vermedi. AK 
Parti ile Türkiye’de yeni bir dönem başladı. 
AK Parti ile inkâr politikaları son buldu. 
AK Parti ile sorunlar çözüm yoluna girdi. 

Bu saldırılar, kardeşliğe, birliğe, bütünlüğe 
yönelik saldırılar olduğu kadar, çözüm 
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yoluna giren meseleleri sabote etme saldı-
rılarıdır. Her ne yaparlarsa yapsınlar, biz 
bu ülkede Kürt meselesini çözüme kavuş-
turacağız. Her ne yaparlarsa yapsınlar, o 
istismarcıların elinden malzemelerini ala-
cağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Sürecini nihayete erdirecek, 
bu ülkede kardeşliği pekiştireceğiz. Terör 
örgütü istediği kadar engel çıkarsın. BDP, 
Kürt kardeşlerimi istediği kadar istismar 
etsin. MHP, bizim çözüm çabalarımızı 
istediği kadar kötülesin. Türkiye’nin tek 
seçeneği kardeşliktir, biz bundan taviz 
vermeyeceğiz. Meydanı asla ve asla vam-
pirlere, asla ve asla silah tüccarlarına 
bırakmayacağız. Bütün kışkırtmalara, 
bütün provokasyonlara rağmen, demokra-
siden, özgürlükten taviz vermeden, terör 
örgütüyle mücadeleyi kesintisiz sürdüre-
ceğiz. Son söz olarak şunu söylüyorum: 
Kandil’deki terör örgütü de, Silivri’deki 
çeteler de, sadece ve sadece avuçlarını 
yalayacak. Bu milleti birbirine düşüreme-
yecek, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü asla 
engelleyemeyecekler.

Sevgili Osmaniyeliler, sevgili kardeşle-
rim…

12 Haziran, Türkiye için bir dönüm nokta-
sıdır. 12 Haziran, Türkiye için bir milattır. 
Osmaniye 12 Eylül’de, büyük Türkiye’ye, 
güçlü Türkiye’ye, itibarlı Türkiye’ye, huku-
ka, demokrasiye EVET diyerek büyüklüğü-
nü bir kez daha gösterdi. 12 Haziran’da da 
Osmaniye’den ben istikrar için güçlü bir 
EVET bekliyorum. Osmaniye’de, CHP’ye, 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerim, 12 

Eylül’de sağduyudan yana tavır aldılar. 
CHP ile kol kola giren, terör örgütüyle, 
Ergenekon’la aynı hizada yer alan MHP’ye 
buradan çok büyük bir uyarı yaptınız. Ama 
onlar, sizin bu uyarılarınızı dikkate alma-
dılar, sizin verdiğiniz mesajı doğru okuma-
dılar. CHP gitti, Ergenekon sanıklarını par-
tisinden aday yaptı. Ne yazık ki MHP de 
gitti, o da sanıkları partisinden aday yaptı. 
12 Eylül’de olduğu gibi, 12 Haziran’da da 
CHP ile MHP maalesef kol kola girdi. Ben, 
MHP, CHP’nin kuyruğuna takıldı deyince, 
Sayın Bahçeli kızıyor, köpürüyor. Ya, CHP 
listesine çete sanıklarını alıyor. Peki, senin 
listende çete sanıklarının işi ne? 

CHP’nin kaset mamulü Genel Başkanı, se-
çildiği günden beri din istismarı yapmakla 
meşguldür. Başörtüsü diyor, Mevlana’yı 
anma toplantısına gidiyor, Kutlu Doğum 
Haftasında konuşuyor… Ama, aynı CHP 
Genel Başkanı, Siirt’te önce Veysel Karani 
türbesini ziyaret edip dua okuyor, ardın-
dan kürsüye çıkıp, yüce yaradan hakkında, 
Allah Teala hakkında son derece saygısız, 
edepten, adaptan uzak ifadeler kullanıyor. 
Veysel Karani’den hicap etmiyor. İbrahim 
Hakkı Hazretlerinden hicap etmiyor. Bir 
Alevi olarak Alevi kültürünü bilmesi ge-
rektiği halde, Hacı Bektaş’ın o güzel tav-
siyelerinden, o güzel yaşantısından hicap 
etmiyor. 

Affedersiniz, Allah’a sığınırım, Rabbimi 
tenzih ederim. Statükocuların Allah’ı 
Ankara’da oturuyor gibi son derece edep-
siz, son derece saygısız bir ifade kullanıyor. 
Allah aşkına, MHP’yi getirip, böyle bir 
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partiyle aynı hizaya koymak reva mıdır? 
CHP’li bir belediye Eskişehir’de çıkıyor, 
camiye, tesettüre hakaretler eden bir 
sergiye ev sahipliği yapıyor. CHP’nin bir 
milletvekili adayı, güya bir bilim kadını 
çıkıyor, Allah’ın ayetine sinir bozucu diyor. 
MHP’yi, böyle bir partiyle kol kola sokmak, 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime reva 
mıdır? CHP, aslında tüm bu yaptıklarıyla 
aslına rücu ediyor, fabrika ayarlarına geri 
dönüyor. Ama MHP, CHP’nin kuyruğuna 
bir kez daha takılarak, ülkücülerin kemik-
lerini sızlatıyor. 

Bakın burada size, CHP’nin eski Genel 
Başkanı, Kaset mamulü değil, kaset mağ-
duru Genel Başkanının anlattığı bir olayı 
aktarmak istiyorum. Bizim Karadeniz’de, 
partisinin milletvekili adayları bir köye 
gidiyor, bir hanım teyzenin su testisini alı-
yor, evine taşımak istiyorlar. Teyze yolda 
soruyor: Oğlum siz hangi partinin adayısı-
nız diyor. O beyefendiler de CHP adayıyız 
diyor. Teyze aynen şunu söylüyor: “Eyvah, 
ben bu suyla abdest alacaktım. Neden 
CHP’li olduğunuzu söylemediniz.“ Ve testi-
deki suyu döküyor. CHP işte budur sevgili 
kardeşlerim.

Sevgili kardeşlerim…

Ben buradan Osmaniye’den rica ediyorum. 
12 Eylül’de olduğu gibi, 12 Haziran’da 
da MHP’ye gereken dersi verin. Ben ina-
nıyorum ki, 12 Haziran’da Osmaniye, 
slogan milliyetçilerinin değil, milletini 
sevenlerin, milletine sevgisini hizmet ola-
rak gösterenlerin, millete, ülkeye eser ve 
hizmet kazandıranların yanında olacaktır. 

Bakın siz seçtiniz, oy verdiniz, Ankara’ya 
gönderdiniz. Sizin vekillerinizin, sizin 
meselelerinizi, ülkenin meselelerini takip 
etmeleri gerekiyor… Doğru mu? 12 Hazi-
ran için seçim beyannamesi hazırlıyorlar. 
Orada diyorlar ki: Konya’ya hızlı tren hattı 
yapacağız… Milletvekili olmuşlar ama 
Konya’da hızlı trenin olduğundan dahi 
haberleri yok. Memleket meselelerine bu 
kadar bigâneler, bu kadar hadisenin dı-
şındalar. Belli ki MHP’nin bazı vekilleri, 
kaset doldurmaktan, tesettürlü hanımlara 
en ağır hakaretleri yapmaktan, Konya’daki 
hızlı treni görememişler. O kadar meşgul-
ler ki, Türkiye’nin ne kadar değiştiğinden 
habersizler. 

Osmaniye eminim ki bunlara tepki vere-
cektir. Osmaniye ben eminim ki bunlara 
sandıkta dersini verecektir. Ben inanıyo-
rum ki Osmaniye, bir kez daha, istikrar 
sürsün, Osmaniye büyüsün diyecektir. Bi-
zim kendimizi anlatmamıza gerek yok as-
lında. Hizmetlerimiz bizi anlatıyor zaten. 
Önce eğitim dedik, Osmaniye’ye 8.5 yılda 
981 derslik yaptık. On yılların özlemi olan 
üniversiteyi kurduk. Her işin başı sağlık 
dedik, sağlık hizmetlerinin kalitesini yük-
seltmek için 76 milyon lira yatırım yaptık. 

Bakın sevgili kardeşlerim, burada sizlere 
çok güzel, çok hoş bir olayı aktarmak isti-
yorum. Osmaniye’nin, Sumbas ilçesi, Yeşil 
yayla Köyü’nde, âdem ve Meryem Ağbil-
mez kardeşlerimin 2010 yılı ağustos ayın-
da bir bebekleri dünyaya geliyor… Bebeğin 
adını hürü koyuyorlar… Babaannesinin 
adı. Hürü bebek, solunum yetmezliği çek-
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tiği için, hemen kadirli devlet hastanesine 
götürülüyor. Orada doktorlarımız bakıyor, 
bebeğin havale geçirdiğini görüyor, hemen 
Adana’yı arıyorlar. Adana’dan, helikopter 
ambulansımız kalkıyor, Kadirli’ye iniyor. 
Hürü bebeği alıyor, en yakın tam teşekkül-
lü hastaneye, Gaziantep’te bir özel hasta-
neye yetiştiriyor. Hastanede bebeğin teda-
visi yapılıyor. Allah’a şükür, 10 gün sonra, 
sağlıklı bir şekilde hürü bebek taburcu 
ediliyor. Baba, Âdem Bey yeşil kartlı… Çok 
modern bir hastanede bebeğin tedavisi 
karşılığında kendisinden ne alınıyor bili-
yor musunuz? Sadece 25 TL. O da tedavi 
parası değil, bez parası. Âdem kardeşim, 
Meryem kardeşim, bez parası dışında tek 
kuruş ödemeden, evlerine sevinç içinde 
dönüyorlar. Dün Âdem kardeşimle de gö-
rüşüldü. Maşallah hürü bebek gayet iyi, 
gayet sağlıklı. 

İşte sosyal devlet bu. İşte kaliteli, modern, 
sağlık hizmeti bu. Hürü bebek büyüsün, 
okusun, bizim için bundan öte bahtiyarlık 
olamaz. Bizim işimiz hizmet değerli kar-
deşlerim, İnşallah 12 Haziran seçimleriyle 
birlikte gireceğimiz ustalık dönemimizde, 
bugüne kadar görülmemiş işlere girişece-
ğiz. Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere ge-
tireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun…
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Sevgili Zonguldaklılar, değerli kardeş-
lerim, sizleri sevgiyle, saygıyla, en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Buradan 
tüm Zonguldak’a, Alaplı’ya, Çaycuma’ya, 
Devrek’e, Ereğli’ye, Gökçebey’e Selamla-
rımı, sevgilerimi yolluyorum. Kömürün, 
alın terinin, emeğin memleketinde bir kez 

daha bulunmaktan, sizlerle kucaklaşmak-
tan, sizlerle hasret gidermekten duydu-
ğum heyecanı ifade etmek istiyorum. 

Kömür ne kadar karaysa, Zonguldak’ın, 
Zonguldaklı emekçinin yüzü o kadar aktır. 
Yerin yüzlerce metre altında, kazmayla, 

AK Parti il mitingi

Zonguldak | 7 Mayıs 2011
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kürekle, kömüre alın terinizi katarak 
kazandığınız her bir kuruş, sizlere anala-
rınızın ak sütü kadar helaldir. Biz emek 
nedir, çalışmak nedir, alın teriyle helal 
lokma kazanmak nedir çok iyi biliriz. Biz, 
emeğin, alın terinin değerini çok iyi biliriz. 
Şunu çok büyük bir gönül huzuru içinde 
söylüyorum: Şu 8.5 yılda, çalışanlar için 
yaptıklarımız, çalışanlar için ürettikleri-
miz, çalışanların hakkı için mücadelemiz, 
tüm Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan-
dan fazladır. 184 liradan aldığımız Asgari 
Ücreti bugün 630 liraya çıkardık. Asgari 
Ücreti enflasyonun üzerinde artırdık, As-
gari Ücretin alım gücünü yükselttik. 8.5 
yılda Asgari Ücretteki artış: Yüzde 242. En 
düşük Memur Maaşını 320 liradan aldık, 
1.364 liraya yükselttik. Artış, yüzde 326. 
En Düşük SSK Emeklisinin aylığı 257 lira 
idi. 756 liraya yükselttik. Artış oranı yüzde 
194. Özürlü aylığı 25 liraydı, 300 liraya çı-
kardık. Artış oranı Yüzde 1.126. Ortalama 
Kamu İşçi Ücreti bin liraydı, şu anda 2 bin 
300 lira. Artış oranı yüzde 125. Hiçbir kesi-
mi enflasyona ezdirmedik. 

Ücretli hiçbir kesimi enflasyon karşısında 
mağdur etmedik. Elbette yeterli değil… 
Ama yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. İm-
kanlar iyileştikçe, Türkiye büyüdükçe 
bunu ilk önce çalışanlarımıza yansıtmaya 
devam edeceğiz. Çalışanlardan zorla kesil-
miş olan, bizden önceki hiçbir hükümetin 
ödemeye yanaşmadığı Zorunlu Tasarruf 
Hesabında Biriken ana para ve nemaları, 
13.5 milyar TL olarak tek tek hak sahiple-
rine ödedik. Konut Edindirme Yardımla-
rını biz gündeme taşıdık, hak sahiplerini 

bulduk, tek tek hak sahiplerine ödeme 
yaptık. Çalışanları ilgilendiren yasalarda 
sendikalarımızın arzuları doğrultusun-
da düzenlemeler yaptık. En son Anayasa 
değişikliğinde, çalışanlarımızı gözettik, 
sendikalarımızı gözettik, Ekonomik Sosyal 
Konsey’i artık anayasal bir kurum haline 
getirdik. 1 Mayıs’ı biz resmi tatil ilan ettik. 
1 Mayıs’ta Taksim’i gösterilere biz açtık. 
İşçi dostuyum, emekçi dostuyum diyerek, 
emekçinin alınterini istismar edenler, 
iktidarda oldukları dönemde emekçi 
için hiç bir adım atmazken, biz sorunla-
rı tek tek çözdük ve çözüyoruz. Sadece 
Zonguldak’ta, 8.5 yılda 3 bin yeni işçi işe 
yerleşti. Biz istismar yapmıyor, istismar 
siyasetine prim vermiyoruz. Biz laf üretmi-
yor, slogan üretmiyor, iş üretiyoruz.

Sevgili kardeşlerim...

Türkiye’nin uçsuz bucaksız petrol rezervle-
ri yok. Türkiye’nin sonsuz altın madenleri 
yok. Bizim en büyük değerimiz, en büyük 
gücümüz, en büyük kaynağımız, emeği-
miz, alın terimiz, dürüst, çalışkan işçileri-
miz. Biz bu ülkeyi, emek sömürüsü yapma-
dan, emek üzerine büyüttük, emek üzerine 
büyütmeye devam ediyoruz. Şuraya özel-
likle dikkatlerinizi çekiyorum: Türkiye’de, 
emeğe musallat olmuş, sofradaki ekmeğe 
musallat olmuş bazı canavarlar vardı. Bu 
canavarların birincisi Enflasyon… Sizin 
alın teriniz, sizin kazancınız, her ay yük-
sek enflasyon karşısında eridi, değerini 
kaybetti. Biz geldiğimizde enflasyon yüzde 
30’lardaydı. Enflasyonu tarihinin en dü-
şük seviyelerine çektik, yüzde 4.3’e kadar 
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gerilettik. Artık cebinizdeki para durduğu 
yerde erimiyor. Artık sofranızdaki ekmek 
durduğu yerde eksilmiyor. 

Bu canavarların ikincisi yüksek faiz. Tür-
kiye 2002’de yüzde 63 gibi çok büyük bir 
faiz oranıyla, neredeyse tüm kaynaklarını 
faiz ödemesine ayırıyordu. Bu faizi yüzde 
7-8’lere kadar indirdik. Emeğe, ekmeğe 
musallat olmuş çok daha büyük bir cana-
var vardı. Bu ülkede, çeteler, mafya, hukuk 
dışı örgütlenmeler, demokrasiye musallat 
olmuştu. Bu ülkede çeteler, istikrara mu-
sallat olmuştu. Bu ülkede çeteler, cebimiz-
deki paraya, soframızdaki ekmeğe, alın 
terimize musallat olmuştu. Türkiye’nin 
büyümesini, kalkınmasını engellediler. 
Demokrasiyi engellediler. Özgürlükleri 
engellediler. Hukuku engellediler. 8.5 yıl 
boyunca bu çetelere karşı amansız müca-
dele verdik. Türkiye’yi kirinden, pasından, 
ağırlıklarından kurtarmak için yoğun mü-
cadele verdik. Demokrasiyle, özgürlükle, 
istikrarla büyümek için mücadele verdik.

Sevgili Zonguldaklı kardeşim…

İşte şimdi, birileri o çeteleri yeniden 
güçlendirmenin peşinde. Bugüne kadar 
çetelere avukatlık yapanlar, şimdi çeteleri 
siyasete taşımanın mücadelesi ve hevesi 
içindeler. Aslında diyet ödüyorlar diyet. 
Aslında çetelere borç ödüyorlar. CHP ’de, 
kaset mağduru genel başkan gitti, kaset 
mamulü genel başkan geldi. Kaset mamu-
lü genel başkan, işte şimdi çetelere diyet 
borcunu ödüyor. Allah aşkına soruyorum: 
CHP’nin listesindeki bu isimlerden dolayı, 
merhum Ecevit’in kemikleri sızlamaz mı? 

Bakın, DSP’nin eski Genel Başkanı açıkla-
ma yapıyor. Diyor ki; “Ecevit’i, hayattayken 
ve başbakanken, üzerine beton döküp 
gömmek istediler.” Merhum Bülent Ecevit, 
DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer’e şu 
sözleri söylüyor: “Benim çekilmemi isti-
yorlar. Yerime de Sinan Aygün’ün geçme-
sini istiyorlar” O Sinan Aygün, şimdi CHP 
’nin milletvekili adayı. 

Bitmedi, Sayın Kılıçdaroğlu buraya, 
Zonguldak’a, merhum Ecevit’in memleke-
tine geliyor. Yanında kim var? Ecevit’in ya-
nından bir isim, Emrehan Halıcı var. Hem 
Sayın Kılıçdaroğlu, hem Sayın Halıcı kim 
için oy istiyorlar? Mehmet Haberal için. Ya 
insan biraz sıkılır. Emrehan Halıcı, zama-
nında Haberal’ın Ecevit’e iş göremez rapo-
ru vereceğini açıkladı ve ikisi mahkemelik 
oldular. Bu nasıl bir ilişki Allah aşkına? 
Bu nasıl bir çıkar işbirliği? Bütün ömrünü 
CHP ’ye muhalefetle geçirmiş 84 yaşında 
bir zat çıkıyor, CHP’nin çete sanığı adayla-
rına kefil oluyor. Bu nasıl bir CHP? Solcu 
deseniz asla solcu değil. Sağcı deseniz 
sağcı değil. Sosyal demokratlık hak getire. 
Açık söylüyorum: bunlar Zonguldak’la 
dalga geçiyorlar. Bunlar, sağ iken merhum 
Ecevit’in üzerine beton dökemediler, şimdi 
ölüsünün üzerine beton dökmek istiyorlar. 
Zonguldak bu oyuna gelmesin. Zonguldak 
demokrasi şehridir, bu tuzağa düşmesin. 
Zonguldak çetelere yol vermesin. Ben emi-
nim ki Zonguldak, kendisiyle alay edenler-
le, 12 Haziran’da dalgasını geçecektir.

Bakın sevgili  kardeşlerim, 12 Eylül 
Halkoylaması’nda, CHP’si, MHP’si, BDP’si, 
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terör örgütü, Çetesi bir araya geldiler, aynı 
hizaya girdiler, AK Parti’nin karşısında 
durdular. 12 Eylül’de başarı sağlayama-
dılar. Millete hayır dedirtemediler. Şimdi 
bu ekip, 12 Haziran’da bir kez daha aynı 
hizaya geçti. Blok halinde AK Parti’nin 
karşısında duruyor, AK Parti’yi hedef 
alıyorlar. Önceki gün Kastamonu’da bi-
zim konvoyumuza alçakça bir saldırıda 
bulunuldu. Telsiz konuşmaları ortaya 
çıktı, hedef AK Parti’dir diyorlar. Niye 
AK Parti? Çünkü AK Parti sorun çözüyor. 
Çünkü AK Parti Demokrasiyi savunuyor. 
Çünkü AK Parti yeni anayasa diyor. AK 
Parti kardeşlik dediği için bundan rahat-
sız oluyor ve AK Parti’yi hedef alıyorlar. 

Kimlerin kimlerle işbirliği içinde oldu-
ğunu görmenizi istiyorum. Kimlerin 
AK Parti’ye karşı kirli bir ittifakın içine 
girdiğini görmenizi istiyorum. Saf ların 
nasıl birbirine karıştığını, sağın, solun, 
terörün, çetenin nasıl AK Parti karşısın-
da kenetlendiğini görmenizi istiyorum. 
İşte bu oyunu sizler bozacaksınız. Bu 
tezgâhı sizler altüst edeceksiniz. Sizin 
emeğinize, ekmeğinize, alın terinize 
musallat olan bu çeteleri, bu terör ör-
gütlerini, bu istismarcıları bir kez daha 
12 Haziran’da siz sandığa gömeceksiniz. 
Bunların nasıl istismarcı oldukları 4 gün 
önce Siirt’te açıkça ortaya çıktı. Gittikleri 
her yerde istismar siyaseti güdenler, yok-
sulluğu, işsizliği, terörü, şehit cenazeleri-
ni istismar edenler, güzel dinimizi, dini 
değerlerimizi de artık istismar etmeye 
başladılar. 

Başörtüsü diyorlar, Mevlana diyorlar, Kut-
lu Doğum Haftası diyorlar, türbelerde dua 
ediyorlar; sonra çıkıp, yaratıcımız olan 
Allaha Teâla’ya karşı saygısızca, edepsizce 
ifadeler kullanıyorlar. 4 gündür milletten, 
Müslümanlardan özür dilemelerini bek-
liyoruz, yüzsüzlüğe, pişkinliğe vuruyor, 
özür dilemiyorlar. Allah’ın ayetine sinir 
bozucu diyecek kadar haddi, hududu aşı-
yorlar. İşte en son da, meslek lisesi mezun-
larının, imam hatip lisesi mezunlarının 
polis olabilmelerinin önünü açan yasayı 
Anayasa Mahkemesi’ne taşıdılar. Bunların 
maskeleri tek tek düşüyor. Gizledikleri tek 
tek açığa çıkıyor. Bu CHP tekrar fabrika 
ayarlarına dönüyor. 

Sevgili kardeşlerim…

Biz 8.5 yıl boyunca Türkiye’nin hayallerini 
gerçeğe dönüştürdük. 8.5 yıl önce hayal 
denilenler, bugün gerçek oldu. Bakın bu-
rada sizlere Zonguldak’tan güzel bir örnek 
vermek istiyorum. Siviller Beldesi’nde, 
çardak Mahallesi’nde, hasan veli isimli 
bir vatandaşımız var. Hasan kardeşimizin 
Allah bağışlasın 3 çocuğu var. 2 çocuğu 
özürlü… Bir gece, sobaya kömür atıp uyu-
yorlar. Sabah, hasan kardeşimin kızı okula 
gitmek için kalkıyor, bakıyor ki ailenin ta-
mamı baygın halde. Kömür zehirlenmesin-
den bayılmışlar. Hemen acil servise haber 
veriliyor. Ankara’dan 2 ambulans helikop-
terimiz havalanıyor, hemen Zonguldak’a 
geliyor. Afyon’dan da 1 ambulans heli-
kopterimiz havalanıyor, o da Zonguldak’a 
geliyor. 2 özürlü çocuğu, anneyi helikopter 
alıyor, Ankara’ya getiriyor. Yenge hanımın 
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ve 2 çocuğun tedavileri yapılıyor, hiç bir 
ücret ödemeden, sağlıklı şekilde evlerine 
dönüyorlar. Kendilerine ben de buradan 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

İşte sosyal devlet budur… İşte vatanda-
şına sahip çıkan devlet budur. Sadece 
Zonguldak’ta değil. Edirne’den Hakkâri’ye 
kadar şu anda biz bu hizmeti veriyor, 
gerektiğinde ambulansla, gerektiğinde 
helikopter ambulansla, gerektiğinde jet 
ambulansla hastalarımızı en hızlı şekilde 
hastanelere ulaştırıyoruz. Bunlar bizim 
çıraklık ve kalfalık dönemimizin eserleri. 
İnşallah ustalık döneminde bundan çok 
daha fazlasını Türkiye’ye kazandıracağız.

Sevgili Zonguldaklılar, değerli kardeşle-
rim...

Bu ülkenin yıllardır çözüm bekleyen bü-
tün sorunlarına el attık. Bir yandan de-
mokrasi ve özgürlükleri geliştirmek, diğer 
yandan ekonomik kalkınmayı sağlamak 
için mücadele verdik. Önümüze çıkan, 
çıkartılan engelleri birer birer aşarak 
Türkiye’yi bugünlere getirdik. Artık, her-
kes biliyor ki, bu ülkenin çözülemeyecek 
hiçbir sorunu yok. Yeter ki kararlılık olsun, 
yeter ki istikrar olsun, yeter ki samimiyet-
le bu mücadeleyi verecek kadrolar olsun. 
Milletvekili adaylarımızı size, sizleri de 
Allah’a emanet ediyorum. Allah yolumuzu 
açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
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Çok değerli Afyonkarahisarlılar, değerli 
kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla, 
hasretle selamlıyorum. Buradan tüm 
Afyonkarahisar’a, Başmakçı’ya, Bayat’a, 
Bolvadin’e, Çay’a, Çobanlar’a, Dazkırı’ya, 
Dinar’a, Emirdağ’a, Evciler’e, Hocalar’a, 
İhsaniye’ye, İscehisar ’a ,  Kızılören’e, 
Sandıklı’ya, Sinanpaşa’ya, Sultandağı’na, 

Şuhut’a, oralarda yaşayan tüm kardeş-
lerime selamlarımı, sevgilerimi yollu-
yorum. Afyonkarahisar ’a buradan en 
kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü 
siz, 12 Eylül’de Büyük Türkiye dediniz. 
12 Eylül’de siz demokrasi dediniz. 12 
Eylül’de siz, üstünlerin hukuku değil, 
hukukun üstünlüğü dediniz. 12 Eylül 

AK Parti il mitingi

Afyon | 10 Mayıs 2011
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Halkoylaması’nda, yüzde 66 gibi yüksek 
bir oranla EVET dediğiniz için, sizlere tek-
rar tekrar teşekkür ediyorum. 

A f yo n ka ra h i s a r ’ a  ya k ı ş a n  b u d u r… 
Afyonkarahisar’dan beklenen işte bu-
dur… Çünkü AK Parti ’nin temelleri, 
burada, Afyonkarahisar’da atılmıştır. 
AK Parti’nin vizyonu burada çizilmiştir. 
AK Parti’nin kutlu yürüyüşü, buradan, 
Afyonkarahisar’dan başlamıştır. Çünkü 
Afyonkarahisar, ilklerin şehridir. Afyonka-
rahisar, demokrasinin şehridir, özgürlük-
lerin, hakkın, hukukun şehridir. Afyonka-
rahisar, istiklalin, bağımsızlığın, zaferin 
şehridir. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal, şe-
hitlerimiz, gazilerimiz, buradan 1923’e yü-
rüdüyse, biz de Afyonkarahisar’dan 2023’e 
yürüyoruz. Onlar Afyonkarahisar’da zafer 
kazanıp 1923’te Cumhuriyeti kurdular; biz 
de Afyonkarahisar’da AK Parti’yi kurup, 
hedef 2023 deyip, o Cumhuriyeti daha 
da yücelttik, daha da büyüttük, ona itibar 
kattık, ona güç kattık. Sizin desteğinizle, si-
zin katkılarınızla, sizin hayır dualarınızla 
Türkiye’yi bir dünya ülkesi, bir lider ülke 
konumuna yükselttik. 

Bugün sadece ülkemizde, sadece bölgemiz-
de değil, tüm dünyada, ezilmişlerin, dışlan-
mışların, yoksulların umudu haline gelmiş 
bir Türkiye var. Bugün Afganistan’da, 
Irak’ta, Kosova’da, Bosna’da, Lübnan’da, 
Aden Körfezi’nde barışa hizmet eden bir 
Türkiye var. Bugün, dünyanın neresinde 
olursa olsun, haksızlığa karşı sesini yüksel-
ten, hakkı, hukuku, adaleti en gür sada ile 
haykıran bir Türkiye var.

Sevgili Afyonkarahisarlı kardeşim… Senin 
cebindeki pasaport bugün artık itibar ta-
şıyor. Senin cebindeki paran bugün artık 
değer taşıyor. Senin Ay Yıldızlı bayrağın 
bugün artık tüm dünyada gururla, onur-
la dalgalanıyor. Bakın ben, Balkanlar’da, 
soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadık-
ları köylere kadar gittim. Oradaki Türk 
kardeşlerim benim boynuma sarıldılar… 
“Buraya gelen ilk Türk Başbakanı sizsi-
niz diyerek ağlaştılar.” Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, Newyork’ ta taksicilik ya-
pan bir kardeşimiz gözyaşları içinde, “Si-
zinle gurur duyuyoruz Sayın Başbakanım” 
diye taksisinden bizi selamladı. 

Prizren’e, Priştine’ye gittik… Fatih Sultan 
Mehmet’in orada inşa ettirdiği camiye 
biz sahip çıktık, biz tamir ettik, açılışını 
biz yaptık. Kosova meydan muharebesin-
de şehit düşen Murat Hüdavendigar’ın 
türbesine biz sahip çıktık. O mahzun tür-
beyi tamir ettik, dünya mirasına yeniden 
biz kazandırdık. Prizren’in, Priştine’nin, 
Mamuşa’nın sokaklarında, ellerinde Türk 
Bayrakları, Kosova bayraklarıyla binlerce 
çocuğun sevgi gösterileri arasında inanın 
gözyaşlarıyla geçtik. 

Melbörn’den Toronto’ya kadar; Bişkek’ten 
Londra’ya kadar, Trablus’tan Düseldorf ’a 
kadar, nerede Türkiye Cumhuriyeti’nin 
vatandaşı varsa, nerede soydaşımız, karde-
şimiz varsa hepsine el uzattık, hepsini ku-
cakladık. Moğolistan’da, Türk tarihine ait 
ilk yazılı eserler olan Orhun Abidelerine 
biz sahip çıktık. Afyonkarahisar’da, Adey-
ze Camii’ne, Akmescit’e, Seydi Hasan Basri 
Camii’ne, Köle Hanı’na nasıl sahip çıktıy-
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sak, onları nasıl onardıysak, Türkiye gene-
linde nasıl 4 bin vakıf eserini gün yüzüne 
çıkardıysak, Saraybosna’da, Mostar’da, 
Konyiç’te, Üsküp’te, Kudüs’te, Beyrut’ta 
Osmanlı yadigârı eserlere de yine biz sahip 
çıktık.

Bakın sevgili  kardeşlerim, 1922’de, 
Kocatepe’de, Çiğiltepe’de, Kılıçarslan’da, 
Dumlupınar yakınlarında bizim dedeleri-
miz çok büyük bir destan yazdılar. Silah 
bulamadılar, kurşun bulamadılar, top, 
tüfek bulamadılar, yol bulamadılar, ama 
gerektiğinde ellerine kazma, kürek, dirgen 
alıp, gerektiğinde kağnıların önüne geçip 
bu zaferi, bu destanı tarihe kazıdılar. 

Bugün biz ne yapıyoruz biliyor musun? 
O zaferden 80 yıl sonra, oradan edindi-
ğimiz tecrübeyle, 2002 yılından itibaren 
artık kendi yerli savunma sanayimizi 
güçlendirmeye başladık. Savunma sektörü 
ihracatımız 2002’de sadece 247 milyon do-
lardı, bu rakamı 2010 yılında 1 milyar do-
lara çıkardık. Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu’nun 2002’deki ihracatı 2 milyon 
dolar iken kurumun ihracatını 2010’da 33 
milyon dolara yükselttik. Malezya, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hol-
landa, Ürdün, Pakistan ve Güney Kore’ye 
savunma sanayi ihracatı başlattık. Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu top-
lam 24 milyar dolar değerinde moderni-
zasyonunu yurtiçinde, yüzde 90’ı ülkemiz 
yerli sanayisi olmak üzere kendimiz yap-
maya başladık. Askerimizin kullanacağı 
yüzde yüz yerli piyade tüfeğinin tasarım 
ve üretimine başladık. 

Milli tankımız olan Altay’ın konsept tasarı-
mını tamamladık. Ülkemizde ilk defa mo-
dern bir tankın milli olarak üretimi için ge-
reken bütün alt yapıyı hazır hale getirdik. 
Fırtına ve Panter adı verilen ileri teknoloji 
ürünü topların seri üretimlerini tamamla-
yarak askerimize teslim ettik. Anka isimli, 
10 bin metre irtifada uçabilen ve 24 saat 
havada kalabilen insansız hava aracının 
deneme uçuşlarını başlattık. Böylelikle 
dünyada, ABD ve İsrail’den sonra stratejik 
yeteneklere sahip insansız hava aracını 
üreten 3’üncü ülke olduk. Türkiye’nin ilk 
milli korvet savaş gemisi MİLGEM’i ülke-
mizde inşa ettik. İlk savaş helikopterimiz 
olan “ATAK” helikopterinin tüm yazılım ve 
tasarımlarını tamamlayarak örnek üretim 
safhasına geçtik. GÖKTÜRK uydusunu 
Türk mühendislerimizce imal ediyoruz, 
inşallah onu da kısa zamanda uzaya gön-
deriyoruz. Türkiye işte buralara geldi. 
Türkiye bu seviyelere sizlerin sayesinde, 
sizlerin desteğiyle, sizlerin hayır duaları-
nızla geldi. 

Sevgili kardeşlerim…

Türkiye’yi istikrarla büyütmeye devam 
edeceğiz. Türkiye’ye ilkleri yaşattık, daha 
da fazlasını yaşatmaya devam edeceğiz. 
Şimdi bakın… Ben burada sizleri biraz 
eskiye, şöyle 20 yıl öncesine götürmek 
istiyorum… Yıl 1991… Türkiye seçime ha-
zırlanıyor… Bugün artık emekliye ayrılmış 
bir siyasetçi, merhum Turgut Özal’a en 
ağır hakaretleri yaparak, iktidara gelmek 
hırsıyla olmayacak vaatler vererek seçi-
me hazırlanıyor… Ne diyordu hatırlıyor 
musunuz? Ben iki anahtar vereceğim di-
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yordu… Askerliği kısaltacağım diyordu… 
Çalışma süresini 20 yıla indirip, emekliliği 
kısaltacağım diyordu. Asgari ücretten 
vergi almayacağım diyordu… Türkiye’nin 
94’üncü ili Erciş, 95’inci ili Tatvan olacak 
diyordu… Bakın, 2011’den bahsetmiyo-
rum… 1991’den, 20 yıl öncesinden bah-
sediyorum. O vaatler, birilerinin bugünkü 
vaatlerine benziyor mu? Aynı vaatler değil 
mi? Birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? 
Neden acaba? Bu benzerlik nereden geli-
yor acaba? 

Çünkü o zat, şu anda CHP’ye akıl danelik 
yapıyor, hocalık yapıyor, akıl hocalığı ya-
pıyor. CHP, milli şefini artık değiştirmiş 
durumda… 1991’de, o emekli siyasetçi-
nin vaatlerini aynen kes kopyala yapıştır 
yaptılar, bugüne taşıdılar. Şimdi el ele, 
kol kola, AK Parti’nin karşısına çıktılar… 
Peki, ben soruyorum… Afyonkarahisarlı 
kardeşim… 1991’de bu vaatlerle milleti 
kandırıp koalisyon ortağı oldular… Hem 
de CHP’yle, o günkü adıyla SHP’yle koa-
lisyon oldular… Peki, her birinize bir ev 
verdiler mi? Her birinize bir araba verdiler 
mi? Enf lasyonu tek haneye indireceğiz 
demişlerdi, indirebildiler mi? Sizden 500 
gün istemişlerdi, sözlerinde durdular mı? 
Afyonkarahisar’ın güzel bir sözü var, tam 
bunlara göre; “Akşamdan yedim güllaç, 
sabahleyin senin de, benim de karnım 
aç”. Bunlar hırsla bol keseden dağıtırlar, 
arkasından enflasyon, faiz, borç… Kaşıkla 
verdiklerini kepçeyle geri alırlar. Ne diyor 
Afyonkarahisarlılar: Beş kuruşluk fener, 
iki gün yanar… Bunların feneri değil 500 
gün, 5 gün bile yanmadı. 

Şimdi 87 yaşındaki o emekli hoca bir yan-
dan, çırak bir yandan, aynı 1991’deki gibi 
bol keseden atıp tutuyorlar. Benim mille-
timin bunlara karnı tok. Benim milletim 
bunları test etti, onayladı, 3 Kasım’da bun-
ları tasfiye etti. Bakın ben burada CHP Ge-
nel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na bir Af-
yonkarahisar sözünü daha hatırlatıyorum: 
”Gölgede duranın, gölgesi olmaz” Sayın 
Kılıçdaroğlu, sen kendine başka hoca bul… 
Kendine başka akıl hocası bul… Gölgede 
kalma, biraz güneşe çık güneşe… Şimdi 
CHP ne yapıyor? Tıpkı yeni milli şefleri 
geçmişte ne yaptıysa, onu yapıyor… Biraz 
türban, biraz din iman, biraz kck, bolca 
çete, bolca Ergenekon, sos olarak biraz da 
emekli siyasetçi… yahu, afyon salatasında 
bu kadar çeşit yok… Var mı hanım karde-
şim? Afyon salatasında bu kadar çeşit var 
mı? Bu insanın midesine oturur, ülser ya-
par bu ülser…

Değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz, CHP’de kaset mağduru 
genel başkan gitti, kaset mamulü genel 
başkan geldi. Şimdi bugünlerde biliyorsu-
nuz MHP de kaset mağduru… Bakın biz, 
en başından itibaren bu ahlaksızlığa prim 
vermedik, bu ahlaksızlığı siyasetin mal-
zemesi yapmaktan özenle kaçındık. Ama 
onlar ne yaptılar biliyor musunuz? CHP’si 
de, MHP’si de, en başından itibaren özeleş-
tiri yapmak yerine, doğrudan AK Parti’yi 
suçladılar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. 
Ağız birliği yaptılar, ortaya dökülen çirkin 
kasetlerden dolayı yine AK Parti’yi suçlu-
yorlar. Haddinizi bilin haddinizi… 
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Afyonkarahisarlı dünyaca ünlü bir hattatı-
mız var: Hattat Karahisarî… Onun hattıyla 
ben bunlara sesleniyorum: Edeb ya hu 
diyorum… AK Parti sizin kirli işlerinizin, 
kirli ilişkilerinizin takipçisi de değil, me-
raklısı da değil. Sağa sola çamur atmayı 
bırakın da, önce siz kendi özeleştirinizi 
yapın. Yüzleri kızaracağı yerde, AK Parti’ye 
çamur atmaya kalkışıyorlar. Düzce’de söy-
ledim, burada da Mehmet Akif ’in o dizele-
rini bir kez daha hatırlatıyorum:

Şarka bakmaz, garbı bilmez, ilimden yok pa-
yesi

Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz, bütün ser-
mayesi…

Buradan açık açık ifade ediyorum… Hem 
CHP’nin kaset mamulü Genel Başkanı’na, 
hem MHP Genel Başkanı’na açık açık sesleni-
yorum… Hükümet, güvenlik güçleri, istihba-
rat birimleri, yargı bu çirkin meseleyi elbette 
takip ediyor ve edecektir. Ama bir zahmet siz, 
sağda solda suçlu aramayı bırakın da, kendi 
çevrenize bakın kendi çevrenize… Sen o or-
taya dökülen kasetlerden istifade edeceksin. 
Sen o kasetler marifetiyle iş başına gelecek-
sin. Avukatlığını yaptığın çetelere kol kanat 
gereceksin. Ondan sonra da çıkıp, kasetlerden 
dolayı AK Parti’yi suçlayacaksın… Kendileri-
ne buradan bir kez daha Hacı Bektaşi Veli’nin 
tavsiyesini hatırlatıyorum… Özellikle Sayın 
Kılıçdaroğlu Alevilik kültüründen gelir, belki 
bu söz ona tesir eder…”Elinize, dilinize, belini-
ze hakim olun…”

Sevgili Afyonkarahisarlılar, sevgili kardeşle-
rim…

Hep söylüyorum, aslında bizim kendimizi 
anlatmamıza gerek yok. Hizmetlerimiz 
bizi en iyi şekilde anlatıyor. Her vatan-
daşımız hayatının her anında yaptığımız 
hizmetleri görüyor, yaşıyor, istifade ediyor. 
Siz bize destek verdiniz, biz de ülkemiz ve 
milletimiz için gece gündüz hizmet üret-
tik. Bundan sonra da karar sizde, yetki siz-
de, mühür sizde. Milletvekili adaylarımızı 
size, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun…
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Sevgili Kütahyalılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum… Buradan 
bir kez daha tüm Kütahya’ya, Altıntaş’a, 
Aslanapa’ya, Çavdarhisar’a, Domaniç’e, 
Dumlupınar’a, Emet’e, Gediz’e, Hisarcık’a, 
Pa z a r l a r ’ a ,  S i m a v ’ a ,  Ş a p h a n e ’ y e , 

Tavşanlı’ya, oralardaki tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

Kütahya, emeğin şehridir… Kütahya, 
kadim bir medeniyet şehridir. Kütahya, 
âlimlerin, sanatkarların, şairlerin, devlet 
adamlarının şehridir. Sultan Yıldırım 

AK Parti il mitingi

Kütahya | 10 Mayıs 2011
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Beyazıd’ın, Sultan 2’inci Selim’in, İshak 
Paşa’nın, Şeyh Buhari’nin, Ahi Evran-ı 
Veli’nin, Evliya Çelebi’nin şehri, Kurtuluş 
Savaşı’nın, Zaferin şehri Kütahya’yı yürek-
ten, gönülden selamlıyorum…

Pazar günü, Kilis’ten, Kahramanmaraş’tan, 
ülkemizin tüm annelerinin Anneler 
Günü’nü kutladık… Ama Kütahya’da 
öyle bir annemiz var ki, hatırlanmayı, 
rahmetle yadedilmeyi ziyadesiyle hak 
ediyor. Osman Gazi’nin ninesi, Ertuğrul 
Gazi’nin annesi, Hayme Anamızı, Sultan 
Abdülhamit’in deyimiyle Devlet Ana’yı 
rahmetle yadediyor, Allah ondan razı ol-
sun, mekanı cennet olsun diyoruz. Hayme 
Anamızın şahsında, bugün bir kez daha 
Anadolu’nun, Trakya’nın, Türkiye’nin tüm 
annelerine şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kütahyalılar…

Kütahyalı Evliya Çelebi, rüyasında Hazreti 
Peygamberi görüp, “Şefaat ya Resulallah” 
yerine, “Seyahat ya Resulullah” dedi ve 
yollara düştü. İşte bizler de, tıpkı Evliya 
Çelebi gibi, “millet” diyerek, “memleket” 
diyerek, “hizmet” diyerek Türkiye’nin 
yollarına düştük. 8.5 yıl boyunca, 81 vila-
yette, 780 bin kilometrekarede, tüm vatan 
sathında hizmet ürettik, eser ürettik. Do-
ğu-Batı demeden, Kuzey-Güney demeden 
her bir vatandaşımıza, her bir kardeşimi-
ze ulaşmanın, her bir mağdura, yoksula, 
yolda kalmışa el uzatmanın derdi, gayesi 
içinde olduk. Biz, bazı siyasetçiler gibi, 
çirkin bir dile, çirkin bir üsluba, çirkin 
yöntemlere prim vermedik. Biz popülizme 
tevessül etmedik. Biz yalan söylemedik, 

biz aldatanlardan da, aldananlardan da 
olmadık. İstismara, sömürüye, fırsatçılığa 
AK Parti’nin siyasetinde imkan tanımadık. 
AK Parti’nim rotasını millet çizmiştir… AK 
Parti, sadece ve sadece milletten talimat 
alır. AK Parti sadece milletin istikametinde 
yürür…

Şimdi bakın sevgili Kütahyalılar, sevgili 
gençler, özellikle sizlerin dikkatlerini bu-
raya çekmek istiyorum… Benim, yaklaşık 
2 milyon genç kardeşim, çok büyük bir 
umutla, gelecek umuduyla, çok büyük 
hayallerle YGS sınavına girdi… Sınavın he-
men ardından, birileri ortaya bir şifre iddi-
ası attı. CHP genel başkanı, MHP genel baş-
kanı başta olmak üzere, fırsatçılar hemen 
bu iddianın üzerine çullandılar. Gençler 
söz konusu demediler. Gençlerin hayalleri 
söz konusu demediler. Gençlerin umudu 
söz konusu demediler ve bu iddiaları anın-
da bir istismara dönüştürdüler. Günlerdir, 
yapılan tüm açıklamalara rağmen, iddiala-
rın asılsız olduğunu gösteren tüm delillere 
rağmen, CHP ve MHP, gençlerin hayalleri 
üzerinden istismara devam ediyorlar. 

Bakın, Doğu’da, Güneydoğu’da, 7 yaşında-
ki okul çocuklarının eline taş verip askere 
polise karşı kışkırtmak, ilkokul çocuk-
larını istismar etmek ne kadar çirkinse, 
2 milyona yakın gencimizin hissiyatını 
istismar da o kadar çirkindir. Sabahlara 
kadar ders çalışan, üniversite hayali gören, 
gelecek planları yapan o tertemiz zihinleri 
istismar etmek, siyaset değil, apaçık fırsat-
çılıktır. Bununla birlikte yargıya müdaha-
ledir. Ben daha önce de açıkladım, bugün 
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Kütahya’dan bir kez daha açıklıyorum… 
Her türlü iddianın takipçisiyiz… Yargıyla 
birlikte her türlü iddiayı çok yakından 
izliyor, inceliyoruz. Şu ana kadar, YGS’de 
kopya çekildiğine dair tek bir delil ortaya 
konmuş değil… Hesaplamayla ilgili, diğer 
konularla ilgili aksaklıklar varsa, bunlar 
derhal düzeltiliyor, telafi ediliyor ve hiç 
bir öğrencimiz mağdur edilmiyor. Sınava 
giren gençlerimizin her birinin hakkı ve 
hukuku bizim teminatımız altındadır. Hiç 
kimsenin hak yemesine, çıkar sağlaması-
na, ayrıcalık tanımasına imkan ve fırsat 
asla vermeyiz. 

CHP ve MHP’ye buradan sesleniyorum… 
Gençlerin üzerinden elinizi çekin. Gençle-
rin zihnini bulandırmaktan, buradan rant 
etme fırsatçılığından vazgeçin. Onların 
yandaş, candaş medyasına da sesleniyo-
rum: Gençlerin hissiyatını istismardan 
artık elinizi çekin. Tüm genç kardeşlerime 
sesleniyorum: Bu siyasetçilerin, bu med-
yanın istismarcı tavırlarına aldanmayın. 
Bunların hırsla kurdukları tezgâhlara gel-
meyin. Bunların kışkırtmalarına, tahrik-
lerine aldanmayın. Gönül huzuru içinde 
ikinci sınava hazırlanın. Tekrar ediyorum: 
tek bir öğrencimizin dahi mağduriyetine 
göz yummayız, yummayacağız. Öğrencile-
rimiz müsterih olsunlar, rahat olsunlar, bu 
istismarcılara kulak vermesinler…

Sevgili Kütahyalılar, sevgili kardeşlerim…

Türkiye 3 Kasım’da, bu çirkin siyaseti, 
bu istismar siyasetini, yalan üzerine bina 
edilmiş bu siyaseti elinin tersiyle itti. Bi-
rileri bugün, o eski tarz siyaseti yeniden 

diriltmek istiyorlar. Dikkatinizi çekiyo-
rum, CHP, bir yandan bu ülkeye musallat 
olmuş çeteleri diriltmeye çalışırken, bir 
yandan da o eski siyaset tarzını yeniden 
Türkiye’nin gündemine taşımak istiyor. 
Esasen, CHP’nin bu noktada ustasının, 
akıl hocasının, danışmanının kim olduğu 
ortaya çıktı. Siz onları çok iyi tanırsınız… 
Hani, 1991’de, “kim ne veriyorsa ben 5 faz-
lasını veriyorum diyenler vardı ya… Hani, 
herkese bir ev, bir araba vadedenler” vardı 
ya… Hani 500 günde ülkeyi düzlüğe çıka-
racağını söyleyip, ülkeyi batıranlar vardı 
ya… İşte bugün CHP, o emekli siyasetçile-
rin gölgesinde, onların yedeğinde, onların 
himayesinde siyaset yapmaya çalışıyor. 
Tıpkı onlar gibi bol keseden atıyor, tıpkı 
onlar gibi olmayacak şeyleri vaat ediyor, 
tıpkı onlar gibi dini, dini değerleri istismar 
ediyor. 

Esasen,  devletin hazinesi  doldu ya , 
CHP’nin iştahı kabarıyor… Bu ülkede dev-
letin hazinesi ne zaman dolduysa, CHP ya 
müdahaleyle, ya da koalisyon ortağı olarak 
gelmiş, o hazineyi her seferinde tamtakır 
etmiş, bu ülkeyi 5 Sent’e muhtaç hale ge-
tirmiştir. Ama o günler geçti… Benim mil-
letim artık bunları çok iyi tanıyor… Benim 
milletim bunlara tek başına iktidarı teslim 
etmedi, etmiyor ve etmeyecek… Şimdi çık-
mış, Rahmetli Ecevit’e sahip çıkıyor… Yal-
nız, sadece Rahmetli Ecevit’e değil, Ecevit’i 
tasfiye etmek isteyenlere, daha yaşarken, 
Başbakanken üzerine beton dökmek iste-
yenlere de sahip çıkıyor. Bak, “beton dök-
mek” ifadesi bize ait değil ha… Bu ifade, 
DSP’nin eski Genel Başkanı Sayın Zeki 
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Sezer’e ait… Sayın Kılıçdaroğlu, hemen 
yanı başındaki yardımcısına, Ecevit’in eski 
yol arkadaşına, Emrehan Halıcı’ya bunları 
sorsun… Emrehan Halıcı’ya, Mehmet Ha-
beral hakkında geçmişte neler söylediğini 
de sorsun. Yetmez… Milletvekili adayı Si-
nan Aygün’ü de çağırsın, ona da Ecevit’le 
ilgili, Ecevit’in Başbakanlığı döneminde 
neler yaptığını, neler söylediğini sorsun. 

Allah aşkına böyle bir karışım olur mu? 
Böyle bir çorba olur mu? Yıllarca birbir-
lerini yiyenler, birbirleriyle didişenler, 
birbirleri hakkında olmadık sözleri söy-
leyenler, hatta mahkemelere düşenler, en 
zıt kutuplarda bulunanlar şimdi CHP ça-
tısı altında ittifak yaptılar. Kime karşı? AK 
Parti’ye karşı… Elhamdülillah… Demek ki 
doğru yoldayız… Demek ki istikametimiz 
doğru… Bunlarınki ittifak değil… Bun-
larınki çete kardeşliği, çete kardeşliği… 
Çeteler bunları bir araya getirdi. Çeteler 
bunları kol kola, omuz omuza getirdi… 
Çıkmışlar, MHP’yle de ağız birliği yaparak, 
ortaya dökülen çirkin kasetlerden dolayı 
AK Parti’yi suçluyorlar… Eski genel başkan 
kaset mağduruydu, yeni genel başkan ka-
set mamülü… 

CHP Genel Başkanı’na Kütahya’dan ses-
leniyorum: CHP’de ortaya çıkan kaset 
skandalından istifade edenler kimler? 
O kaset skandalından fayda sağlayanlar 
kimler? O kaset skandalının ardından, 
CHP’yi yeniden şekillendirme fırsatını bu-
lanlar kimler? O kasetlerden sonra ellerini 
oğuşturanlar kimler… CHP Genel Başkanı 
uzaklara bakmasın, AK Parti’ye bakmasın, 

eğer sorumlu arıyorsa, dönsün, yanı başın-
dakilere baksın. AK Parti böyle çirkin işle-
rin içinde asla olmaz, böyle çirkin işlerden 
fayda beklemez, bunları fırsat olarak gör-
mez ve kullanmaz. Ben CHP’yi de, MHP’yi 
de milletime havale ediyorum. Ben onları 
kasetleriyle, kendi iç didişmeleriyle baş 
başa bırakıyorum. Biz işimize bakacağız. 
Biz Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz.

Sevgili Kütahyalılar…

Gümüşköy’de, bir Maden İşletmesinin atık 
depolama alanında meydana gelen pat-
lama ve sonrasındaki gelişmeleri çok ya-
kından takip ediyoruz. Başbakan Yardım-
cımız Sayın Cemil Çiçek, Çevre ve Orman 
Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, Kütahya 
Valiliğimiz, Başbakanlık Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığımız meseleyi an 
be an izliyor, gerekli tedbirleri alıyorlar. Şu 
an itibariyle endişeyi gerektirecek hiçbir 
durum yok. Kütahyalı kardeşlerim, köy-
lülerimiz hiç endişelenmesinler, mesele 
takibimiz ve kontrolümüz altında.

Değerli kardeşlerim...

3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından çık-
tığımız ülkemize ve milletimize hizmet 
yolculuğumuzda 8.5 yılı geride bıraktık. 
8.5 yıldır hiç durmaksızın Türkiye’ye hiz-
met ettik, Kütahya’ya hizmet ettik. Bundan 
sonra da karar sizde, yetki sizde, mühür 
sizde. Dualarınızı bizden esiremeyin. Allah 
yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Edirneliler, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Edirne’ye, Enez’e, Havsa’ya, İpsala’ya, 
Keşan’a, Lalapaşa’ya, Meriç’e, Süloğlu’na, 
Uzunköprü’ye, oralarda yaşayan tüm kar-
deşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönde-

riyorum. Tarihin şehri, medeniyetin şehri, 
kahramanlığın şehri Edirne’yi selamlıyo-
rum. Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu, Mi-
mar Sinan’ın donattığı,  Osmanlı’nın 
Kadim Başkenti Edirne’yi, Edirneli kardeş-
lerimi selamlıyorum. 

AK Parti il mitingi

Edirne | 11 Mayıs 2011
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Edirne, Konya gibi, Bursa gibi, İstanbul, 
Ankara gibi, bizim tarihimizdir, medeniye-
timizdir, gururumuzdur, gözbebeğimizdir. 
Şunu açık açık söylüyorum: Biz bu ülkeye, 
bu millete, 81 vilayete, 74 milyonun her bi-
rine hizmeti, bir lütuf değil, bir hak olarak 
görüyoruz. Edirne’ye hizmet etmek bizim 
boynumuzun borcudur. Edirneli kardeşi-
me hizmet üretmek, bizim boynumuzun 
borcudur. Biz, Türkiye haritasını renklere 
ayıranlardan değiliz. Biz partizanlık ya-
panlardan, şehirleri, bölgeleri birbirinden 
ayrı gayrı tutanlardan değiliz. Biz, Doğu’ya, 
Batı’ya, Kuzey’e, Güney’e sırtını dönenler-
den değiliz. Değil mi ki insandır, değil mi 
ki candır; başımızın tacıdır, gönlümüzün 
sultanıdır. 74 milyon bizim için birdir. Et-
nik kökeni, inancı, mezhebi, dili, derisinin 
rengi her ne olursa olsun, bizim nezdimiz-
de hepsi birdir, bütündür, kardeştir. Ale-
visi, Sünnisi, Doğulusu, Batılısı, Roman’ı, 
Göçmen’i hepsi bizim nazarımızda eşittir, 
hepsi bizim öz be öz kardeşimizdir. 

Biz bu millete Efendi olmak için değil, 
Hizmetkâr olmak için geldik… Çünkü bu 
millet, kendisine efendilik taslayanlardan 
çok çekti. Bu ülke, millete tepeden bakan-
lardan, milleti aşağılayanlardan, milletle 
aynı dili konuşamayan, aynı yöne bakama-
yanlardan çok çekti. AK Parti elitlerin par-
tisi, seçkincilerin partisi değildir. AK Parti, 
birileri gibi, çetelerin partisi, çetelere kol 
kanat geren, çetelere avukatlık yapan bir 
parti değildir. AK Parti’nin rotasını çeteler 
değil, millet çizmiştir. AK Parti’nin millet-
vekili listesini çeteler değil, bizzat işte bu 
millet belirlemiştir. On yıllar boyunca, bu 

milletin ekmeğine, emeğine, alın terine, 
tarladaki ürününe musallat olan bu çete-
leri tasfiye ettik, ediyoruz. Siz bize destek 
oldunuz, siz bize yetki verdiniz; biz de siz-
den aldığımız güçle, çetelere karşı amansız 
bir mücadele yürütüyoruz. Biz Hukukun 
Üstünlüğü diyoruz. Biz Demokrasi diyo-
ruz. Biz özgürlük diyoruz. Biz, Egemenlik 
milletindir; söz, yetki, karar milletindir 
diyoruz. 

Ama bunu söyleyemeyenler var. Milletin 
değil, çetelerin sözüne kulak verenler, 
çetelerin arzularını yerine getirenler, çete-
lerden medet umup, onların çizdiği istika-
mette yürüyenler var. İşte onlar, şu anda 
çetelere diyet borçlarını ödüyorlar. İşte 
onlar, şu anda Ankara ile Silivri arasına 
tünel kazıyorlar. Hesap başka hesap... Bun-
ların hiç bir zaman millet diye bir dertleri 
olmadı, bugün de millet diye bir dertleri 
yok. Bunların hiç bir zaman çiftçi diye, 
esnaf diye, yoksul diye bir dertleri olmadı, 
bugün de yok. Bunların hiç bir zaman de-
mokrasi diye, özgürlük diye, istikrar diye 
bir dertleri olmadı, inanın bugün de yok. 
Bunların derdi başka... Bunlar, çetelere yol 
vermenin, çetelere yol açmanın, çeteleri 
yeniden bu ülkenin başına musallat etme-
nin gayreti, mücadelesi içindeler. 

Ben buradan, Edirneli kardeşime soruyo-
rum: şu da CHP’nindir diyeceğiniz bir tek 
eserleri var mı? Türkiye genelinde var mı? 
Edirne’de var mı? Bunların çakılı bir tek 
çivisi yok. Bunların üst üste koydukları 
iki tane tuğlaları yok. Ne zaman iktidara 
geldilerse, ne zaman koalisyon ortağı ol-
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dularsa, ülkeyi açlığa, yokluğa, yoksulluğa 
sürüklediler. Nerede belediye başkanlığı 
yaptılarsa, orayı kuruttular. Nerede gö-
rev aldılarsa, orada yolsuzluk batağına 
saplandılar. Şimdi çıkıyor, çiftçiye şunu 
vereceğim, mazotu şöyle yapacağım, borç-
ları şöyle sileceğim... Diyor. Mazotta indi-
rim yapacakmış... Ben size söyleyeyim... 
CHP’nin geçmiş iktidar dönemlerinde ma-
zot her zaman sıfır lira oldu... Çünkü bun-
lar ülkede çiftçiye, kamyoncuya verecek 
mazot bırakmadılar. Bunların iktidarları 
döneminde, kalorifer kazanlarına mazot 
bulunamadı. Devlet dairelerinde paltoyla 
oturdular, bakanlar kurulunu paltoyla top-
ladılar. Bunlar geçmişte ne zaman iktidara 
geldilerse, bu ülkeyi 5 sente muhtaç hale 
getirdiler. 

Şu anda, tüm dünya küresel bir finans 
krizini aşmaya çalışıyor. Yunanistan’ın 
durumu ortada... İrlanda’nın, Portekiz’in, 
ispanya’nın, ABD’nin durumu ortada. Bu 
ülkelerde işsizlik aldı başını gidiyor, büt-
çe açıkları kabarıyor, sosyal harcamaları, 
sağlık harcamalarını kısıyorlar. Biz ise, 
2010 yılında Avrupa’nın, OECD ülkeleri-
nin en hızlı büyüyen ülkesi olduk, yüzde 
8.9 oranında büyüme kaydettik. IMF’den 
tek kuruş almadan krizi aştık. Faizi, enf-
lasyonu, bütçe açıklarını artırmadan krizi 
geride bıraktık. Esnafa, çiftçiye, üreticiye, 
çalışanlara tek kuruş yük yüklemeden, 
onların haklarına dokunmadan, kendi 
imkânlarımızla, kendi kaynaklarımızla, 
dünyadan büyük takdir toplayarak bugün-
lere ulaştık. 

Şu anda, İstanbul’da Birleşmiş Milletlerin 
en önemli zirvelerinden biri yapılıyor. 
Dünyanın birçok ülkesinden devlet, hü-
kümet başkanları, bakanlar bu zirve için 
Türkiye’deler, İstanbul’dalar. Ben önceki 
gün zirve açılışında da söyledim... 2012 
yılından itibaren, Türkiye, yoksul ülkelere 
yılda 200 milyon dolar yardım yapacak. 
Özel sektörümüzün yoksul ülkelerdeki 
yatırımlarını 2015 yılına kadar 5 milyar 
dolara, 2020 yılına kadar da 10 milyar do-
lara çıkaracağız. Artık alan değil, yardım 
eden, el uzatan, yoksulların elinden tu-
tan, mağdurların, mazlumların sesi olan, 
onların hakkını savunan bir Türkiye var. 
Dünyanın her yerinde vatandaşlarına, soy-
daşlarına, akrabalarına sahip çıkan, onları 
kucaklayan bir Türkiye var. Kırcaali’de, 
Gümülcine’de, İskeçe’de, Kosova’da, 
Bosna’da, tüm Balkanlar’da kardeşlerinin, 
soydaşlarının hukukuna sahip çıkan bir 
Türkiye var. Başı dara düştüğünde, her 
imkânı seferber edip, vatandaşını tahliye 
eden, başka ülkelerin vatandaşlarına da 
kol kanat geren bir Türkiye var. 

8.5 yılda yaptıklarımıza inşallah çok 
daha fazlasını ekleyeceğiz. 2023 yılına 
kadar Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına yükselteceğiz. Avrupa 
Birliği’ne üye olmuş, standartlarını daha 
da yükseltmiş, milli gelirini 2 trilyon do-
lara çıkarmış, zengin, müreffeh bir ülkeyi 
hep birlikte inşa edeceğiz. “Mimar Sinan 
ne diyor... “Çıraklığımı İstanbul’daki Şeh-
zade Camii’nde yaptım. Kalfalığımı da 
Süleymaniye Camii’nde tamamladım. 
Fakat bütün gücümü bu Sultan Selim Han 
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Camii’nde sarf edip, ustalığımı ayan ve 
beyan ettim...” Edirne ustalığın şehridir, 
Edirne ustalar şehridir. İnşallah biz de 
Ustalık dönemine Edirne’nin desteğiyle, 
Edirne’nin gayretleriyle gireceğiz. Tıpkı 
Sinan gibi, ustalık döneminde Edirne’de 
çok daha büyük hizmetlere adımızı yazdı-
racağız.

Sevgili Edirneliler, Değerli kardeşlerim…

Hep söylediğimiz gibi, aslında bizim ken-
dimizi anlatmamıza gerek yok, yaptıkla-
rımız bizi en iyi şekilde anlatıyor. Mille-
timiz, bizden önce yapılanlara bakıyor, 
sonra bir de bizim yaptıklarımıza bakıyor, 
mukayesesini yapıyor ve notunu veriyor. 
Biz Türkiye’ye ve Edirne’ye hizmet yolun-
da durmaksızın yürümeye devam ediyo-
ruz. Bu seçimde de karar sizde, yetki sizde, 
mühür sizde. Milletvekili adaylarımızı 
size, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Balıkesirliler, değerli kardeş-
lerim… Sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bu-
radan, tüm Balıkesir’i, Ayvalık’ı, Balya’yı, 
Bandırma’yı, Bigadiç’i, Burhaniye’yi, 
Dursunbey’i, Edremit’i, Erdek’i, Gömeç’i, 
Gönen’i, Havran’ı selamlıyorum. Aynı 

şekilde, İvrindi’ye, Kepsut’a, Manyas’a, 
Marmara’ya, Savaştepe’ye, Sındırgı’ya, 
Susurluk’a, oralarda yaşayan tüm kar-
deşlerime selamlarımı, sevgilerimi yollu-
yorum. Coşkunuzdan, heyecanınızdan, 
sevdanızdan dolayı sizlere, Balıkesirli tüm 
kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti il mitingi

Balıkesir | 12 Mayıs 2011
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Biz size sevdalıyız be… Ferhat nasıl Şirin 
için yollara düştüyse, Mecnun nasıl Leyla 
için çöllere düştüyse, biz de sizin aşkınızla, 
sizin sevdanızla Anadolu’nun, Trakya’nın 
yollarına düştük. 8.5 yılda tam 8 kere 
Balıkesir’e geldim. Uzak demiyoruz, yakın 
demiyoruz, ücra demiyoruz, sapa demi-
yoruz… Bu kavramlar bizim lügatimizde 
yok… Milletle kavuşmak için dağları deli-
yor, nehirleri aşıyor, uzakları yakın ediyo-
ruz. Allah’a şükür, 780 bin kilometrekare-
nin tamamında eserimiz var, tamamında 
hizmetimiz var. 79 yılda yapılamayanları 
8.5 yılda yaptık. 8.5 yılda Türkiye’ye ilkleri 
yaşattık, hiç yaşamadığı sevinçleri, başarı-
ları yaşattık. Sizin desteğinizle, sizin hayır 
dualarınızla, bugün bir daha durmak yok, 
yola devam diyoruz… Balıkesir bizimle 
mi? Balıkesir arkamızda mı? Balıkesir 
bir kez daha gür bir sadayla AK Parti di-
yor mu? Allah’ın izniyle bu iş bitmiştir… 
Allah’ın izniyle bu iş tamam…

Sevgili kardeşlerim…

Balıkesir kahramanlığın şehri… Balıke-
sir yiğitliğin şehri… Balıkesir, Kurtuluş 
Savaşı’nın, Kuvayı Milliye’nin şehri. Ba-
lıkesir, Veli Şemseddin’in, Birgivi’nin, 
büyük âlim Hasan Basri Çantay’ın şehri… 
Balıkesir, Çanakkale Savaşı’nda 250 kilo-
luk gülleyi sırtlayıp, destan yazan Seyit 
Onbaşı’nın şehri… Hepsinden Allah razı 
olsun, mekanları cennet olsun… Allah bizi 
onların şefaatine, onların şahitliğine nail 
etsin diyorum…

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Ben 
bugün Balıkesir’de, özellikle gençlerimizi 

ilgilendiren bazı önemli hususları dikkat-
lerinize sunmak istiyorum… Balıkesirli 
kardeşlerimin, Balıkesirli gençlerin, tüm 
Türkiye’nin dikkatlerini buraya çekiyo-
rum… Sevgili kardeşlerim… Balıkesir 
Lisesi, eski adıyla Balıkesir Sultanisi, 
1916–1917 eğitim öğretim yılında hiç 
mezun vermedi… Nedenini biliyorsunuz 
değil mi… Çünkü Lisenin tüm talebeleri, 
Çanakkale cephesine, vatanı savunmaya 
gittiler ve hiç biri geri dönmedi. Hepsi şa-
hadet diploması aldı. 

İşte bizim böyle gençlerimiz var… Biz bu 
gençlerle, gençlerimizle hep gurur duy-
duk, gurur duymaya da devam edeceğiz. 
Bu ülkenin gençleri her şeyi fazlasıyla hak 
ediyorlar… Bu ülkenin gençleri, ellerine 
imkân verildiğinde, fırsat verildiğinde, bü-
tün Türkiye’yi gururlandıracak işlere im-
zalarını atıyorlar. Biz, AK Parti döneminde, 
gençliğe olan inancımızla, gençlerimizi 
düşünerek, 163 bin yeni derslik inşa ettik. 
89 yeni üniversite kurarak, gençlerin, ken-
di illerinde, en iyi şekilde, en iyi imkânlarla 
eğitim görmelerini sağladık. 2002’de 45 
lira olan bursları, bugün yüzde 433 artışla 
240 liraya çıkardık. İsteyen her öğrenciye 
burs veya kredi verdik. Türkiye genelinde 
gençlerimiz için 184 yeni yurt inşa ettik. 
Gençlerimizi, dünyanın en iyi üniversite-
lerine mastır ve doktora için gönderdik. 
En modern, en kaliteli, en yaygın eğitim 
imkânlarını gençlerimiz işte bu dönemde, 
AK Parti döneminde gördüler. Peki, CHP 
ne yaptı? Belediyelerimizin öğrencilere 
verdikleri bursları Anayasa Mahkemesi’ne 
götürüp iptal ettirdi. 
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Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Bir süre-
dir, YGS sınavları üzerinden Türkiye’de bir 
kampanya yürütülüyor. Bu kampanyayı 
kim yürütüyor? CHP başı çekiyor… Her za-
manki gibi ardından MHP geliyor… Onun 
ardından diğer bazı muhalefet partileri ge-
liyor. Bitmedi… bu sistemli kampanyanın 
içinde, bir de bunların yandaş ve candaş 
medyası var… Onlar da her gün, manşet-
leriyle, programlarıyla, köşe yazılarıyla 
bu değirmene su taşıyor, bu kampanyaya 
katkı sağlıyorlar. Amaç ne? Amaç, YGS’ ye 
giren 1 milyon 700 bin genç kardeşimizin 
zihnini bulandırmak, buradan oy dev-
şirmek… Bu gençler, bir yıl, iki yıl, sabah 
akşam ders çalıştılar. Bu gençler, durma-
dan, dinlenmeden, soluk dahi almadan bu 
sınava hazırlandılar. Hafta içi okula devam 
ettiler, hafta sonu kurslara gittiler, sabah-
lara kadar ders çalıştılar. Üniversitede bir 
bölüm kazanmak, kendilerine bir gelecek 
kurmak için, umutla test kitaplarına gö-
müldüler. 

YGS sınavı yapıldı, sınavın ardından biri-
leri çıktı, şifre yoluyla kopya çekildiği id-
diasını ortaya attı. Şifre iddiasının altında 
aslında başka bir şifre var… Nedir bu şifre? 
AK Parti’ye karşı bir karalama kampanya-
sı… Şifre bu… O kadar pervasız, o kadar 
acımasız, o kadar düşüncesizler, o kadar 
gözlerini rant bürümüş ki, AK Parti’ye kar-
şı başlattıkları bu kampanyada, 1 milyon 
700 bin öğrencinin hayallerini, umutlarını 
kullanmaktan çekinmediler. Bu edepsiz-
liktir, bu terbiyesizliktir, bu fırsatçılıktır. 
AK Parti’yle bir hesabınız varsa, gelin 
bunu AK Parti’yle görün… Ama gençleri 

pis işlerinize alet etmeyin. Bunları defa-
larca uyardım. Gençlerin emeği, gençlerin 
umudu, hayalleri üzerinden istismar yap-
mayın dedim… Dün, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, YGS’ de ki iddialara ilişkin 
soruşturmada, takipsizlik kararı verdi. 
Yani, iddiaları soruşturdu, sonuçlandırdı, 
sınavda herhangi bir kopya hadisesinin 
olmadığını ortaya koydu. 

Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın 
Bahçeli’ye, onların yandaş, candaş med-
yalarına soruyorum: Yüzünüz kızardı mı? 
Utandınız mı? Hiç beklemeyin… Bunların 
yüzü kızarmaz, bunlar utanmaz, bunlar 
yanlış yaptık, özür dileriz deme erdemini 
gösteremez… Çünkü tek amaçları, çamur 
at izi kalsın… Bitmedi, Sayın Kılıçdaroğlu, 
bir kaç gündür, bir elektronik postadan 
bahsediyor… O candaş medyaları var ya… 
Onlar da bu iddiayı çarşaf çarşaf yayınlı-
yor… Neymiş, ÖSYM’ye bir elektronik pos-
ta gelmiş, bir bakan yeğeninin iyi bir bö-
lüme yerleştirilmesini istemiş… Ya birine 
çamur atmak, iftira atmak bu kadar ucuz 
mu? Bu kadar basit mi? Bir insan, utanma-
dan, sıkılmadan, arlanmadan, yüzü kızar-
madan, arka arkaya bu kadar yalanı nasıl 
söyleyebilir? Allah aşkına bu nasıl bir ya-
lan söyleme yeteneği? Yürüyen yalan gör-
mek istiyorsanız, Kılıçdaroğlu’na bakın… 
İnsan bir araştırmaz mı? Soruşturmaz mı? 
İşin aslını, doğrusunu öğrenmeye tenezzül 
etmez mi? Birisi çıkmış, kendisine benim 
bir bakanımın adıyla bir elektronik posta 
adresi almış, ÖSYM’ye göndermiş. Hiç 
kimse de bunu ciddiye almamış. Ya böyle 
bir şey ciddiye alınır mı? Bir Bakan, kalkar 
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da, böyle bir talepte bulunabilir mi? Baka-
nımız açıklama yaptı: ne benim böyle bir 
elektronik posta hesabım var, ne de benim 
üniversiteye girecek yeğenim var diyor. 
Dedik ya, kızaracak yüz yok… Keçe müba-
rek keçe… 

Şimdi üç gündür, bir kuyruk tutmuş, 
fil buldum diye sağda solda dolanıyor. 
Tuttuğu kuyruğun fil kuyruğu olduğunu 
zannediyor. Şimdi ortaya çıktı ki, tuttuğu 
kuyruk, kendi yalanının kuyruğu… Ya 
ben hep söylüyorum… Böyle CHP’ye can 
kurban… Böyle Genel Başkan’a can kur-
ban… Bunlar pas atıyor, biz gol atıyoruz. 
Bunlar, her fırsatta kendi kalelerine gol 
atıyor. Böyle beceriksizler, böyle yalancılar 
CHP’de olduğu sürece evel Allah bize ha-
vada karada zeval yok. Bugüne kadar bize 
hangi çamuru atmak istedilerse, o çamur 
ellerine yüzlerine bulaştı. Bugüne kadar 
hangi iftirayı attılarsa, altında kaldılar. 
Açık açık söylüyorum: bizim siyaset tarihi-
miz, hiç bir dönemde bu kadar yalancı, bu 
kadar rahat yalan söyleyen, bu kadar, yala-
nı art arda dizen siyasetçi profili görmedi. 
Bizim siyaset tarihimiz, hiç bir dönemde, 
bu kadar yüzü kızarmaz, bu kadar pişkin, 
bu kadar edep ve adaptan uzak siyasetçi 
görmedi. Önüne gelene dil uzatır, annelere 
dil uzatır, haddini bilmez, Allah-u Teala’ 
ya kadar dil uzatır. Şimdi de işte bir kez 
daha iftirasının altında kaldı. Bir kez daha 
atmak istediği çamur, eline yüzüne bulaştı.

Sevgili kardeşlerim...

Bu beyefendinin 8.5 yıldır yaptığı işte bu. 
8.5 yıldır sadece yalan söylüyor, sadece 

iftira atıyor, sadece temiz, namuslu insan-
lara leke çalıyor. Defalarca yalanını ortaya 
çıkardık, yüzü kızarmıyor. Defalarca çark 
etti, iddiasının üzerinden yarım saat geç-
meden kendi söylediğini yalanladı. Ama 
bundan en küçük bir hicap duymuyor. 
Bakın, CHP’ye genel başkan olalı daha 1 
sene olmadı… Bu süre içinde, defalarca 
çark etti, U dönüşü yaptı, yalan söyledi, 
iftira attı. Her seferinde yüzüne çarptık, 
utanmadı, sıkılmadı, arlanmadı. Şimdi 
bunun bir de kuyruk acısı var… Biliyorsu-
nuz, bu beyefendi, kaset mamulü bir Genel 
Başkan… Birileri, siyaseti kasetler yoluyla 
dizayn etmeye çalışıyor. İşte bu beyefendi 
de bu siyaset tasarımının bir ürünü. Biz 
kaset mamulü dedikçe, küplere biniyor, 
meseleyi başka yerlere çekiyor. İzmir’i 13 
ay değil, 13 yıl dinlesinler diyor… 13 ayda, 
yasal dinlemelerden bu kadar şey çıktıysa, 
acaba 13 yılda neler çıkar? Hani bu beye-
fendi dürüst ya… Hani bu beyefendi güya 
Gandi ya… Ben şimdi bu beyefendiye soru-
yorum: İzmir’de, 6 bin liralık köfteyi kim 
yedi? İzmir’deki bu köfte meraklısı, köfte 
sevdalısı kim? İzmir’deki bu köftehor kim?

Sevgili kardeşlerim… 

Hani bir takım gençler, ellerine yumurta 
alıp AK Partililere fırlatıyor ya… O yumur-
taların parası nereden geliyor diye merak 
ediyorduk… Yargı, o paraların nereden 
geldiğini işte tek tek ortaya çıkarıyor. So-
ruşturmada ortaya çıktı ki: 6 bin lira, AK 
Parti’yi protesto etsinler diye gençlere ve-
riliyor, köfte faturası kesiliyor… İşte CHP 
bu… İşte Kılıçdaroğlu bu… Sorularım bit-
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medi… Hani dürüstlük abidesi ya… Hani 
yolsuzlukların peşini bırakmaz ya… Bakın 
elimde bir belge var… Bu beyefendinin, 
SSK genel müdürü olduğu döneme ait, 
kendi imzasını taşıyan bir belge… Bir kıs-
mını burada sizlere aktarıyorum:

 “ÖSYM tarafından sınav günlerinin dolu 
olduğu, yakın zamanda yapılan sınavla 
yeterli sayıda başvurunun alınamadığı, 
1998 yılından sonra sınavların yapılması 
halinde atamaların gecikebileceği… söz 
konusu pozisyonlarda görev almak iste-
yenlerin talepleri doğrultusunda atama-
larının gerçekleştirilmesinin uygun ola-
cağı düşünülmektedir…” 14.7.1998 Kemal 
Kılıçdaroğlu Genel Müdür… Şimdi ben 
soruyorum… Nasıl oluyor da, ÖSYM sınav 
yapamıyor? Nasıl oluyor da, yeterli başvu-
ru alınamıyor? Bu söz konusu pozisyonlar 
neler? O pozisyonlara başvuranlar kimler? 
Esas soruya geliyorum: Sayın Kılıçdaroğlu, 
SSK’ya bu şekilde kimleri atadınız? O ata-
nanlar kimler? Sizinle bir akrabalıkları var 
mı? Soyadları, sizin eski soyadınızla, eşi-
nizin eski soyadıyla aynı olan kaç kişi bu 
şekilde işe alındı? Dürüstsünüz ya… Mert-
siniz ya… Siz Gandi’siniz ya… Buyurun, bu 
sorulara cevap verin.

Sevgili Balıkesirliler… 

14 Ağustos 2001’de, partimizi kurduğu-
muz andan itibaren biz bir ilkenin pe-
şinden koştuk, bir ilkeyi hayata geçirdik: 
Dürüst siyaset… Seviyeli siyaset… Tutarlı 
siyaset… Siyaset yalanla, iftirayla, gerçek-
leşmesi mümkün olmayacak vaadlerle 
anılmasın, siyaset temizlensin, arınsın 

diye mücadele veriyoruz. Ne yazık ki, 
CHP’si, MHP’si, BDP’si, siyaseti paçasından 
tutup, aşağılara çekmek için yoğun gayret 
gösteriyorlar. Açık açık söylüyorum… Tıp-
kı geçmişte olduğu gibi, şu anda da, CHP, 
MHP, BDP, terör örgütü, Ergenekon, yan-
larına o bir kısım medyayı da alarak, aynı 
hizaya geçtiler, AK Parti karşıtlığında bir 
kez daha çete kardeşliği yaptılar. 12 Eylül 
Halkoylaması’nda yaptıklarını, şimdi 12 
Haziran’da tekrar ediyorlar. AK Parti’ye 
karşı, her türlü yalanı, iftirayı, saldırıyı, 
kışkırtmayı, hatta terörü dahi mübah gör-
meye başladılar. 

Elhamdülillah diyoruz… Demek ki doğru 
yoldayız… Demek ki biz, milletimizle aynı 
istikamete bakıyoruz. Balıkesir bu yalancı 
siyasetçilere 12 Haziran’da cevap verecek 
mi? Balıkesir, çetelere bir kez daha dur 
diyecek mi? Balıkesir, bunların seviyesiz 
siyasetine yeter diyecek mi? Balıkesir bir 
kez daha istikrara destek verecek mi? İs-
tikrar sürsün, Türkiye büyüsün… İstikrar 
sürsün, Balıkesir büyüsün…

Her zaman ifade ettiğim gibi: aslında bi-
zim kendimizi anlatmamıza gerek yok, 
hizmetlerimiz bizi en iyi şekilde anlatıyor. 
Bundan sonra da karar sizde, yetki sizde, 
mühür sizde. Milletvekili adaylarımızı 
size, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Denizlili kardeşlerim, sevgili va-
tandaşlarım, sizleri bugün bir kez daha, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan 
tüm Denizli’ye, Acıpayam’a, Akköy’e, 
Babadağ’a, Baklan’a, Bekilli’ye, Beyağaç’a, 
Bozkurt’a, Buldan’a selamlarımı yollu-
yorum. Aynı şekilde, Çal’ı, Çameli’ni, 
Çardak’ı ,  Çivril ’ i ,  Güney ’i ,  Honaz’ı , 

Kale’yi, Sarayköy’ü, Serinhisar’ı, Tavas’ı, 
oralardaki tüm kardeşlerimi muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum.

Bundan sadece 3.5 ay önce Denizli’ye gel-
dim ve 435 milyon lira tutarında 72 farklı 
hizmet ve eserin birlikte açılışını yaptık. 

AK Parti il mitingi

Denizli | 13 Mayıs 2011



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

61

3.5 ay sonra, Denizli’de bir kez daha siz-
lerle buluşmanın, sizlerle kucaklaşmanın 
coşkusunu, heyecanını yaşıyorum. Bu 
benim Denizli’ye 15’inci gelişim… Her ge-
lişimizde bizi coşkuyla bağrınıza bastınız. 
Her seferinde bizi hayır dualarla uğurla-
dınız. Allah muhabbetimizi daim etsin… 
Bu muhabbet, bu samimiyet, bu gönül 
birliği hiç eksilmesin, azalmasın diyorum. 
Biz Denizli’yi iyi biliriz, Denizli de bizi 
çok iyi bilir… 8.5 yıldır, kamu yatırımları-
mızla, belediye yatırımlarımızla, elham-
dülillah Denizli’nin çehresini değiştirdik. 
Denizli’yi, Türkiye’nin değil, dünyanın 
önemli kentlerinden biri haline getirdik. 

Denizli artık sanayisiyle, tarımıyla, kültür 
varlıklarıyla, turizm değerleriyle, Pamuk-
kale’siyle, termal tesisleriyle, sadece ülke-
mizde değil, tüm dünyada tanınıyor. De-
nizli artık bir marka. Bu yetmez… Denizli 
çok daha fazlasını hak ediyor. Denizli çok 
daha iyiyi, güzeli hak ediyor. Denizli’de 
devam eden birçok yatırımımız var… Yeni-
lerine de başlayacak, Denizli’yi daha fazla 
tanınan bir marka şehir haline getireceğiz. 
Bugün burada, Denizli’nin markasını daha 
da güçlendirecek bir müjdeyi sizlere açık-
lıyorum. 12 Haziran seçimlerinden sonra, 
Denizli artık bir Büyükşehir oluyor… 
Tasarıyı 12 Haziran’dan sonra Meclis’e 
getiriyor, Denizli’yi artık Büyükşehir Be-
lediyesi statüsüne kavuşturuyoruz. İnşal-
lah hizmetlerin kalitesi daha da artacak. 
Merkez ilçeler inşallah daha fazla hizmet 
alacak. Denizli, farklı bir vizyonla, yoğun 
bir hizmetle çok daha hızlı şekilde 2023’e 
hazırlanacak.

Sevgili kardeşlerim… 

2 Gün sonra, 15 Mayıs’ta Denizli önemli 
bir yıldönümünü idrak edecek. 15 Mayıs’ta 
Denizli, Milli Mücadele Günü’nü kutlaya-
cak. Bu vesileyle, Milli Mücadele’nin De-
nizli’deki önderi, Merhum Ahmet Hulusi 
Efendi’yi rahmetle yad ediyorum. Allah 
O’ndan razı olsun, mekânı cennet olsun 
diyorum. Ahmet Hulusi Efendi’nin, Milli 
Mücadeleyi Başlatmak için verdiği fetva-
dan iki cümleyi burada sizlere hatırlatmak 
istiyorum: Diyor ki Ahmet Hulusi efendi… 
“Müftünüz olarak, cihad-ı mukaddes fetva-
sını ilan ve tebliğ ediyorum… Elinizde hiç 
bir silahınız olmasa dahi, üçer taş alarak 
düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka 
fiili mukabelede bulununuz.”

Evet, sevgili kardeşlerim… Bu ülkenin 
temelinde, işte böyle bir mücadele, böyle 
bir kahramanlık ruhu var. Bu ülkenin te-
melinde, işte böyle bir fedakârlık ruhu var. 
Bu millet, silahı olmadığı halde, kurşunu, 
topu, tüfeği, tankı olmadığı halde, gerek-
tiğinde taş fırlatarak düşmana direnecek 
kadar kahraman ve fedakâr bir millettir. 
Biz Kurtuluş Savaşı’nda yokluğun acısını 
yaşadık, yoksulluğun çilesini çektik. Üzeri-
mize en modern silahlarla gelen düşmana 
karşı, bulabilenler silahla, bulamayanlar, 
kazma, kürek, taşla mukabele ettiler. 

İşte bunu bildiğimiz için, bunu yaşadığı-
mız için, AK Parti olarak savunma sana-
yimize özel bir önem verdik. Savunma 
sektörü ihracatımız 2002’de sadece 247 
milyon dolardı, bu rakamı 2010 yılında 
1 milyar dolara çıkardık. Malezya, Suudi 
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Arabistan, birleşik Arap emirlikleri, Hol-
landa, Ürdün, Pakistan ve güney Kore’ye 
savunma sanayi ürünleri ihraç eden bir 
ülke konumuna yükseldik. Silahlı kuv-
vetlerimizin ihtiyaç duyduğu toplam 24 
milyar dolar değerinde modernizasyon, 
dikkatinizi çekiyorum, artık yurtiçinde, 
yüzde 90’ı ülkemiz yerli sanayisinin katı-
lımıyla yapılıyor. Askerimizin kullanacağı 
yüzde yüz yerli piyade tüfeğinin tasarım 
ve üretimine başladık. Milli tankımız olan 
Altay’ın konsept tasarımını tamamladık. 
Ülkemizde ilk defa modern bir tankın 
milli olarak üretimi için gereken bütün alt 
yapıyı hazır hale getirdik. 

Fırtına ve Panter adı verilen ileri tekno-
loji ürünü ve 40 kilometre menzilli obüs 
topların seri üretimlerini tamamlayarak 
silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Anka 
isimli 10 bin metre irtifada uçabilen ve 
24 saat havada kalabilen insansız hava 
aracının deneme uçuşlarını başlattık. Böy-
lelikle ABD ve İsrail’den sonra stratejik 
yeteneklere sahip insansız hava aracını 
üreten 3’üncü ülke olduk. Türkiye’nin ilk 
milli korvet savaş gemisi Milgem’i ülke-
mizde inşa ettik. İlk savaş helikopterimiz 
olan “Atak” helikopterinin tüm yazılım ve 
tasarımlarını tamamlayarak örnek üretim 
safhasına geçtik. Daha önce yabancı ülke-
lere verilen F-4 ve F-16 uçaklarımızın mo-
dernizasyonunu Türkiye’de yapılır hale 
getirdik. Benzer şekilde C–120 nakliye ve 
T-38 jet eğitim uçaklarının da moderni-
zasyonları artık ülkemizde gerçekleşiyor.

Evet, sevgili kardeşlerim… Sizin deste-
ğinizle, sizin katkınızla, sizin hayır du-

alarınızla Türkiye’yi bu seviyelere, bu 
noktalara taşıdık. İnşallah çok daha fazla-
sını yapacağız. İnşallah, 2023 yılına kadar, 
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekono-
misinden biri konumuna yükselteceğiz. 
500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon dolar 
milli gelir hedefine de inşallah ulaşacağız. 
Bunlar hayal değil… Bakın, 2010 yılında, 
Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon lira 
milli gelir seviyesini aştı. Biz geldiğimiz-
de, 2002’de milli gelir 350 milyar liraydı, 
şimdi 1 trilyon 105 milyar lira. Dolar 
olarak milli gelirimiz 230 milyar dolardı, 
şimdi 736 milyar dolar. 8.5 yıl önce bu 
rakamlar hayaldi… Biz bu hayali gerçeğe 
dönüştürdük. 8.5 yılda milli geliri 3 kat 
artırdık. Önümüzdeki 12 yılda da 3 kat 
artırır, Allah’ın izniyle 2 trilyon dolar ya-
parız. Denizli’nin güzel bir sözü var…”Yol 
yürümeyleee, borç ödemeyle tükenir…” 
İşte biz de, Türkiye’nin sırtına yüklenmiş 
borcu ödeye ödeye bugünlere ulaştık. 23.5 
milyar dolar IMF borcu yüklediler bize, 5 
milyar dolara kadar indirdik.

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim; Tür-
kiye bu seviyelere huzurla ulaştı. Türkiye 
bu seviyelere istikrarla, güvenle ulaştı. 
Türkiye bu seviyelere dayanışmayla, bir-
lik ve beraberlik ruhuyla, kardeşlik ruhuy-
la ulaştı. Kardeşliği muhafaza edeceğiz… 
Doğusuyla, batısıyla, kuzey ve güneyiyle 
kardeşçe geleceğe ilerleyeceğiz. Kardeşli-
ği, huzuru bozmak isteyenlere asla fırsat 
vermeyeceğiz. Türkiye eski Türkiye ol-
mayacak. Türkiye, çetelerin at oynattığı, 
çetelerin hükmettiği bir Türkiye olmaya-
cak. Türkiye, eksik demokrasiye mahkum 
olmayacak, ileri demokrasiye koşacak. 
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Türkiye artık müdahale ürünü Anayasa 
ile değil, sizin yapacağınız, halkın anaya-
sası ile yönetilecek. Türkiye’yi karanlığa 
çekmek isteyenlere hep birlikte engel 
olacağız. Aynı şekilde, siyasette yalanı, ifti-
rayı, karalamayı, çamur atmayı alışkanlık 
haline getirenlere izin vermeyeceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… CHP’nin yeni 
Genel Başkanı’nı biliyorsunuz dün, yürü-
yen yalan olarak artık tescilledik. Siste-
matik şekilde yalan söylüyor. Sistematik 
şekilde çark ediyor, U dönüşü yapıyor. 
Yalanı ortaya çıktıkça, yüzü kızaracağı 
yerde, işi yüzsüzlüğe, pişkinliğe vuruyor. 
En son, YGS sınavında kopya var diyerek, 
1 milyon 700 bin gencin hissiyatını sö-
mürmeye kalkıştı. O tezgâh şimdi başına 
yıkıldı. Ardından, bizim bir Bakanımıza, 
yalan yanlış bilgilerle, kulaktan dolma 
haberlerle ağır bir iftirada bulundu. Ora-
da da iftirasını yüzüne çarptık, ama yine 
yüzü kızarmadı. Bana, aileme, arkadaşla-
rıma en ağır hakaretleri, en ağır iftiraları 
attı. Attığı çamur eline yüzüne bulaştı. 
Ama özür dilemedi. Allah’u Teâla’ya en 
ağır ifadeyle saygısızlık, edepsizlik yaptı. 
Haftalardır özür dile diyoruz. Aynı şekilde 
yüzsüzlüğe, pişkinliğe vuruyor. 

Kendi milletvekili adayı, güya bir bilim ka-
dını, Allah’ın ayetine “sinir bozucu” dedi. 
Ondan dolayı da özür dilemedi. Kendisine 
Hacı Bektaş’ın tavsiyesini hatırlattım… 
Kendisi Alevi kültüründendir ya hani… 
“Eline, diline, beline hâkim ol” dedim… 
Dinlemedi.  Şimdi de,  Âşık Mahzuni 
Şerif ’in diliyle sesleniyorum… 

Kendini bilmeyen canım, eli ne bilsin

Halkı bilmeyen canım, hakkı ne bilsin? 

Yine mahzunu Şerif ’in ifadeleriyle söylü-
yorum: “İçin yalan, dışın yalan” öyle mi? 
Arkasında sapasağlam durduğu tek bir 
iddiasını duydunuz, gördünüz mü? Göre-
mezsiniz… Bakın, Denizli’nin çok güzel bir 
sözü var…” Az sööle, uz sööle, inanılcek laf 
sööle.” Bundan inanılcek laf duyamazsı-
nız… “Düzgün gurulan dezgah, düzgün bez 
dokur…” Bunlar tezgâhı düzgün kurmadı-
lar… Bunlar tezgâhı kasetle kurdular. Yine 
diyor ki denizli… “Eyreti ata binen, tez 
iner…” Bunlar eyreti ata bindi, bunları tez 
indirecek misiniz? Bunlara gereken cevabı 
12 Haziran’da verecek misiniz?

Sevgili kardeşlerim… 

Biz onları yalanlarıyla, iftiralarıyla baş 
başa bırakıyoruz. Biz bugüne kadar, en iyi 
yaptığımız işle, hizmetle meşgul olduk, 
bundan sonra da aynı şekilde devam ede-
ceğiz. Gördüğünüz gibi, bütün Türkiye 
ile birlikte Denizli’ye de eşi görülmemiş 
hizmetler getirdik, getirmeye devam 
ediyoruz. Bundan sonra da karar sizde, 
yetki sizde, mühür sizde. İstikrar sürsün, 
Türkiye büyüsün. İstikrar sürsün, Denizli 
büyüsün. Milletvekili adaylarımızı size, 
sizleri de Allah’a emanet ediyorum. Allah 
yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Rizeliler, değerli kardeşlerim, sev-
gili hemşehrilerim, bugün bir kez daha siz-
leri bütün kalbimle, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum… Buradan, baba ocağım 
Rize’de, Rizeli tüm kardeşlerimi, Ardeşen’i, 

Çamlıhemşin’i, Çayeli’ni, Derepazarı’nı, 
Fı n d ı kl ı ’ yı ,  G ü n eys u’ yu ,  H e m ş i n’ i , 
İkizdere’yi, İyidere’yi, Kalkandere’yi, 
Pazar’ı Selamlıyorum. Yeşil ile mavinin, 
atmacaların kenti Rize’yi selamlıyorum. 

AK Parti il mitingi

Rize | 14 Mayıs 2011
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Anzer kadar tatlı, çay kadar keyifli, Kaç-
kar kadar yüce, Karadeniz kadar coşkun 
Rize’yi, hemşehrilerimi selamlıyorum.

Demir alduk limandan 

Hava kesti bi yandan 

Her şeyi onuturum 

Rize çikmaz aklumdan… 

Rize akıldan çıkar mı? Rize unutulur mu? 
Baba ocağına, ana ocağına, memlekete, ha 
bu Rizeli uşaklara, ha bu Rizeli kardaş-
laruma vefasızlık olur mi? Ben Rize’nin 
ekmeğini yedim, suyunu içtim, havasını 
teneffüs ettim. Allah’a binlerce şükür, 
8.5 yıl boyunca Rize’ye mahcup olmadık, 
Rize’yi mahcup etmedik, Rize’yi utandıra-
cak hiçbir hatanın altına girmedik. Rize 
dâhil 81 vilayete Cumhuriyet tarihinin en 
büyük yatırımlarını, en büyük hizmetleri-
ni kazandırdık. Türkiye’nin ekonomisini 3 
kat büyüttük. 

Türkiye’nin itibarına itibar kattık. Dün-
yanın her yerinde, her coğrafyasında, 
mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, 
yoksulların, dışlanmışların yanında ol-
duk. Hiçbir ülkenin görmediğini, görmek 
istemediğini, biz gördük ve tüm dünyaya 
cesaretle gösterdik. Herkesin sessiz kal-
dığı, tepkisiz kaldığı meseleleri cesaretle 
dünya gündemine taşıdık. Herkesin sırtını 
döndüğü Afganistan’a, Irak’a, Filistin’e biz 
sahip çıktık. Libya’da kimileri sadece pet-
rol kuyularını görürken, biz orada canları 
gördük, insanları gördük, yaraları sarmak 
için, huzuru, barışı sağlamak için tüm 
imkânlarımızla seferber olduk. Rize’den 

aldığımız güçle, Rize’den aldığımız ilham-
la, sizin hayır dualarınızla, her yerde hakkı 
söyledik, hukuku savunduk, adalet dedik, 
barış dedik, insanlık dedik. 

Biz makam mevki peşinde değiliz. Biz 
ikbal, rütbe, çıkar peşinde koşmuyoruz. 
Benim Rizeli kardeşim bana, “çok hayır 
göresin” desin, bu bana fazlasıyla yeter. 
8.5 yıl boyunca nice tehditler aldık, eğil-
medik. Bizi engellemek, bizi durdurmak, 
bizim üzerimizdeki millet emanetini al-
mak için nice tuzaklar kuruldu, hiçbirine 
düşmedik. Hukuku zorladılar, çeteleri 
üstümüze saldılar, akla hayale gelmedik 
tezgâhlar kurdular, altüst ettik. İşte en 
son, Kastamonu’da, konvoyumuza alçak-
ça bir saldırı yaptılar, bir polisimizi şehit 
ettiler, birini yaraladılar. Şu anda, Türkiye 
genelinde, AK Parti’nin seçim bürolarına, 
il-ilçe binalarına saldırıyorlar. Bunlara da 
boyun eğmeyeceğiz, geri adım atmayaca-
ğız, demokrasi mücadelesinden, özgürlük 
mücadelesinden Allah’ın izniyle asla taviz 
vermeyeceğiz. 

Biz Rizeliyiz… Biz Türkiyeliyiz. Biz mille-
tiz. Eşkıyaya, çapulcuya, çeteye, mafyaya 
pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırak-
mayız. Sözün bittiği yerde şiddet başlar. 
Düşüncenin bittiği yerde eşkıyalık başlar. 
İnsanlığın bittiği yerde vahşet başlar… İşte 
bunların sözü bitti… Bunların düşüncesi 
zaten hiç olmadı… Bunlar şimdi artık in-
sanlıklarını da kaybetti. Seçimden netice 
alamayacağını, sandıkta kazanamayacağı-
nı anlayanlar, bizim seçim bürolarımıza, 
parti merkezlerimize korkakça, alçakça 
saldırmaya başladı.
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Sevgili Rizeliler… 

Şu anda, 4 bir koldan AK Parti’ye kar-
şı saldırıya geçmiş durumdalar. O eski 
Türkiye’ye geri dönmek isteyenler, ittifak 
halinde AK Parti’yi hedef tahtasına koy-
muş durumdalar. CHP’si, MHP’si, BDP’si, 
terör örgütü, Ergenekon’u, onların yandaş, 
candaş medyası aynı hizaya geçtiler. İttifak 
halinde, gözü kararmış şekilde AK Parti’ye 
saldırıyorlar. Kastamonu’da, Silopi’de, 
Diyarbakır’da polisimize saldırıyorlar. Bu 
vesileyle Silopi’de şehit edilen polis kar-
deşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. İşte dün 
Adana’da seçim büromuza saldırdılar. 
Doğu’da, Güneydoğu’da, sürekli seçim 
otobüslerimize, milletvekillerimize saldı-
rıyorlar.

Neden? Çünkü söyleyecekleri söz kalmadı. 
Çünkü savunacakları ilke kalmadı. Çünkü 
bataklığı kurutuyoruz. Çünkü istismara 
son veriyoruz. Çünkü terörün, teröristlerin 
elinden istismar araçlarını alıyoruz. Bun-
dan rahatsız oluyor, onun için AK Parti’ye 
saldırıyorlar. Açık açık söylüyorum… AK 
Parti, benim Kürt kardeşlerimin sorunla-
rını çözdüğü için, BDP de, terör örgütü de 
bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor. 
Doğu’nun, Güneydoğu’nun yoksulluğu bit-
mesin istiyorlar. Anaların gözyaşı, gençle-
rin kanı dinmesin istiyorlar. Bugüne kadar 
kandan, gözyaşından beslendiler, bundan 
sonra da kandan, gözyaşından beslenmek 
istiyorlar. 

Bakın biz ne diyoruz? 12 Haziran’dan 
sonra yeni anayasa diyoruz. Özgürlükçü, 

sivil, katılımcı bir anayasa diyoruz. İlk kez 
millet, kendi anayasasını yapacak diyoruz. 
İşte bunu engellemeye, bunun önünü kes-
meye çalışıyorlar. Allah aşkına bakar mısı-
nız? Bütün ömrünü CHP ile mücadeleyle 
geçiren 87 yaşında bir zat, CHP’yle kol kola 
giriyor. CHP, çetelerle kol kola giriyor. BDP, 
PKK terör örgütü, MHP’yi savunuyor… 
Dün çok şaşırtıcı bir şey oldu, MHP de, 
PKK terör örgütüne adeta teşekkür etti. 
Kaset olaylarında MHP’ye arka çıktığı için, 
kendilerini savunduğu için adeta PKK’ya 
iltifat etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı, 
aynen şu ifadeleri kullanıyor. Dikkat edin; 
MHP söylüyor bunları… MHP’nin genel 
başkan yardımcısı söylüyor… Hem de te-
rör örgütü PKK için söylüyor: “Demek ki, 
kendilerine özgü fikir ahlakları, namusları 
var. Takdir duygusuyla söylemiyorum 
ama, kendi içlerinde tutarlı fikir namusu 
var demek ki.” Ya bu nasıl bir oyun? Bu na-
sıl bir ittifak? Bu nasıl bir AK Parti karşıt-
lığı? Şimdi buradan, Rize’den öyle bir hay-
kırın ki, bütün Türkiye duysun… Buradan 
öyle bir haykırın ki, kandil duysun, Silivri 
duysun. Bu oyunu bozacak mıyız Rize? Bu 
tezgâhı alt üst edecek miyiz? Bunlara gere-
ken cevabı 12 Haziran’da verecek miyiz? 
Rize bizim yanımızda mı?Rize bu kardeşi-
nin arkasında mı?

Şimdi bakın sevgili hemşehrilerim…

Birkaç aydır, AK Parti’ye, YGS sınavla-
rı üzerinden bir saldırı başlattılar. AK 
Parti’ye saldırırken, bu çirkin kampanyada 
gençleri, gençlerin hayallerini, ümitlerini 
istismardan da kaçınmadılar. Şifre diye 
başladılar, deşifre oldular. En son, Devlet 
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Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Hayati 
Yazıcı üzerinden, aynı şekilde gençle-
rin zihnini bulandırmak amacıyla bir 
tezgâh kurdular. Daha önceki tezgâhlar 
gibi bunu da alt üst ettik, bozduk. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun maskesi bir kez daha 
düştü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir 
yalancı, nasıl bir iftiracı, temiz insanlara 
çamur atan nasıl bir müfteri olduğunu bir 
kez daha ispat ettik. Birkaç haftadır, kendi-
sinden, bize yaptığı hakaretlerden dolayı 
özür dilemesini istedik, cevap gelmedi. 
Siirt’te gitti, Allah Teâla’ya çirkin bir şekil-
de dil uzattı, milletten, Müslümanlardan 
özür dile dedik, pişkinliğe vurdu. Şimdi 
aynı şekilde, Hayati Yazıcı’dan, bizden, 
gençlerden özür dile diyoruz, yüzsüzlüğe, 
pişkinliğe vuruyor. 

Sayın Kılıçdaroğlu, hani sen sürpriz açık-
layacaktın? Hani elinde çok önemli bilgiler 
vardı? Neden çıkıp o sürprizi, o bilgileri, o 
belgeleri açıklamıyorsun? Bir kez daha re-
zil olmaktan mı korkuyorsun? Yalancılığı-
nın bir kez daha tescillenmesinden mi kor-
kuyorsun? Sevgili kardeşlerim: At kaçti, 
heybe duşti… Takke duşti, kel gorindi. Ko-
dun dağdan yukari, şimdi fesun kızarmayi. 
Ya bunlar var ya bunlar, bunların yaptığı 
deremende ayran oğutmek… Lemoğun 
tüfeği gibi atayi, her seferinde karavana… 
Bunlar vebale girdiler sevgili Rizeliler… 
Bunlar, 1 milyon 700 bin gencin, onların 
ailelerinin vebaline girdiler… Ama bunlar 
vebal bilmez… Benim milletim vebali bilir, 
bunlara da o vebali 12 Haziranda ödetir. 

Ben iki gündür, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
dönemine ait bir belge gösteriyorum. 

Diyorum ki, SSK Genel Müdürlüğü döne-
minde, ÖSYM sınav yapamayacak, yeterli 
başvuru yok, acelemiz var diyerek birile-
rini işe almışsın. Bu işe aldıklarınız kim 
Sayın Kılıçdaroğlu? İsimleri, soy isimleri 
neler? Bunlardan kaç tanesinin soy ismi, 
sizin ve eşinizin eski soy isimleriyle aynı? 
Bunlarla akrabalık dereceniz ne? Ben bun-
ları söyleyince, gel televizyonda tartışalım 
diyor… Sayın Kılıçdaroğlu, senden önceki 
genel başkan da seçim meydanlarında te-
levizyondan başka bir şey söylemedi. Ama 
maalesef o çok sevdiği kameralar onun 
sonunu getirdi. Nedir bu televizyon aşkı? 
Nedir bu kamera aşkı? Madem televizyonu 
çok seviyorsun, yalan rüzgârı diye bir dizi 
vardı, yeniden çeksinler, sen de çık orda 
başrol oyna. Madem bu kadar televizyon 
meraklısısın, hesap uzmanısın ya, bir keli-
me bir işlem programına çık, kendini orda 
ispat et. 

Sen daha çıraksın, bu işlere yeni başla-
dın. Sen önce yeni milli şefinizin dizinin 
dibine otur… Oradaki tedrisatını hele bir 
tamamla… Bitmedi… Bakın benim bu-
rada, Rize’de, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na bir sorum daha var… Bu 
sorulara cevap alıncaya kadar da yüzüne 
vurmaya devam edeceğiz. Tarih 11 ekim 
1998… gazetelerde yayınlanan haberin bir 
kısmını burada sizlere aktarıyorum… “SSK 
Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, Başba-
kanlık Takip Kurulu’nun görevden alın-
masını istediği yöneticilerin listesini SSK 
Yönetim Kurulu’na getirdi. Kılıçdaroğlu, 
isteğin şifahi olarak çalışma ve sosyal gü-
venlik bakanlığı kanalıyla iletildiğini bil-
dirdi. SSK yönetim kurulu üyesi olan TİSK 
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Genel Sekreteri Kubilay Atasayar şunları 
söylüyor: “Genel Müdür Kemal Kılıçda-
roğlu, bizden, bazı yöneticilerin görevden 
alınmasını istedi. “Bunların görevden alın-
masını müsteşar istedi, Başbakanlık Takip 
Kurulu’nun isteği, bunları görevden alaca-
ğız” dedi. Ama biz karşı çıktık. Çünkü dos-
yalarına bakıyoruz, pırıl pırıl insanlar…” 
Şimdi ben buradan soruyorum: Sayın 
Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğünüz 
sırasında bu insanları hangi gerekçeyle gö-
revden aldınız? Deliliniz neydi, gerekçeniz 
neydi, elinizde hangi belgeler vardı? Buna 
benzer şekilde kaç personelin görevine son 
verdiniz?

Sevgili hemşehrilerim…

CHP işte budur… CHP, 1940’lardan itiba-
ren hiç değişmeyen, genleri hiç değişme-
yen, huyu, suyu hiç değişmeyen, her fır-
satta, fabrika ayarlarına dönen bir partidir. 
Bakın buradan Giresun’a gidiyoruz… Bu 
hikâyeyi Giresun’da da anlatacağım. Ama 
tüm Karadeniz’i ilgilendirdiği için Rizeli 
kardeşim de bunu duysun istiyorum… 
2007 seçimlerinde, Bulancak’ta, CHP 
heyeti köylere ziyaret yapıyor. Bir köyde, 
Şükriye Nine’yi görüyorlar… Şükriye Nine 
evinin önünde kabak soyuyor… “Nine, bu 
kabaktan çorba mı yapacaksın” diye so-
ruyorlar… Cevap çok enteresan: “Oğlum, 
kabaktan çorbayı eskiden, Halk Partisi 
zamanında yapardık, şimdi biz bunu hay-
vanlara veriyoruz…” Halk Partisi işte bu… 

Bakın, bugün 14 Mayıs… İlk çok partili 
demokratik seçimler, 61 yıl önce bugün, 
14 Mayıs 1950’de yapıldı da ve merhum 

Adnan Menderes, “yeter, söz milletindir” 
diyerek iktidara geldi. 10 yıl sonra yine 
bu Halk Partisi, merhum Menderes’in hü-
kümetini darbe yoluyla devirenlere çanak 
tuttu, asılmalarına göz yumdu. Biz tarihi 
unutmayacak, bu millete de unutturmaya-
cağız. 

Sevgili kardeşlerim…

Biz Türkiye’nin 81 vilayetinde eserlerimiz-
le konuşuyoruz. Bizi eserlerimiz anlatıyor. 
Gönlümüzün sultanı Rize’yi de hizmetlerle 
taçlandırdık. Bundan sonra da karar sizde, 
yetki sizde, mühür sizde. Milletvekili aday-
larımızı size, sizleri de Allah’a emanet edi-
yorum. Allah yolumuzu açık etsin diyor, 
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Sevgili Giresunlular, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan tüm Giresun’a, Alucra’ya, 
Bulancak’a ,  Çamoluk’a ,  Çanakçı ’ya , 
Dereli’ye, Doğankent’e, Espiye’ye, Eynesil’e, 
Görele’ye, Güce’ye, Keşap’a, Piraziz’e, 
Şebinkarahisar’a, Tirebolu’ya, Yağlıdere’ye, 

oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selam-
larımı sevgilerimi yolluyorum. Buradan 
bütün Giresun’a, bütün Giresunlu kardeş-
lerime, 12 Eylül Halkoylaması’nda, büyük 
Türkiye’ye, ileri demokrasiye, hukukun 
üstünlüğüne verdiğiniz o büyük destekten 
dolayı şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti il mitingi

Giresun | 14 Mayıs 2011



Recep Tayyip ERDOĞAN

70

Siz hiçbir zaman bu kardeşinizi mahcup 
etmediniz. Siz hiçbir zaman, Bu Kara-
denizli kardeşinizden hayır dualarınızı 
eksik etmediniz. Giresun, bu davadan, bu 
hareketten, AK Parti’den desteğini hiçbir 
zaman esirgemedi. Allah’ın izniyle, bizler 
de bugüne kadar sizlere mahcup olmadık, 
sizlere mahcup olmayacağız. Sizin ema-
netinizi bugüne kadar yere düşürmedik, 
inşallah bundan sonra da düşürmeyeceğiz. 
Biz, sizden aldığımız emanetin gereğini 
yerine getiriyoruz. Biz size efendilik değil, 
hizmetkârlık yapıyoruz. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim; 
AK Parti’nin rotasını millet çizmiştir, AK 
Parti’nin istikametini millet belirlemiştir. 
AK Parti, çetelerin, seçkinlerin, sadece 
Ankara’nın, İstanbul’un değil; topyekün 
Türkiye’nin, 81 vilayetin, 780 bin kilomet-
re kare vatan topraklarının partisidir. AK 
Parti, belli bölgelerin, belli illerin değil, 
tüm Türkiye’nin partisidir. Biz gücümüzü 
milletten alıyoruz. Biz milletin iradesini 
her şeyin üzerinde tutuyoruz. Biz, çetelere, 
mafyaya, hukuk dışı karanlık örgütlere de-
ğil, bu aziz millete hizmetkarlık yapıyoruz. 
Biz yalanla, iftirayla, karalamayla, çamurla 
değil; samimiyetle, dürüstlükle, güzel bir 
dille, güzel bir üslupla siyaset üretiyoruz. 
Biz çocuklar için, gençler, yaşlılar için, 
esnaf için, köylü, çiftçi için siyaset yapıyo-
ruz. Biz engelli kardeşlerimiz için, hanım 
kardeşlerimiz için, yoksullar, darda olan-
lar, yolda kalmışlar için hizmet üretiyoruz. 
Bizim derdimiz makam değil… Bizim der-
dimiz ikbal değil… Bizim çıkar kaygımız, 
rant kavgamız, koltuk ihtirasımız yok. 

Giresun bizden razı olsun, bu bize yeter… 
Giresun, Allah sizden razı olsun desin, bu 
bize yeter. 

İşte diğerlerinin halini görüyorsunuz… 
Nasıl bir ruh hali içinde olduklarını, nasıl 
bir kafa karışıklığı, nasıl bir tutarsızlık 
içinde olduklarını görüyorsunuz. CHP, yıl-
lardır kendisine en ağır hakaretleri eden, 
emekli siyasetçilerle kol kola girdi. CHP, 
bugüne kadar avukatlığını yaptığı çetelere, 
bugün de artık kol kanat gerdi. MHP, kendi 
tarihini, kendi ilkelerini bir kenara bıra-
kıp, 12 Eylül’de olduğu gibi, 12 Haziran 
öncesinde de CHP’nin yedeğinde siyaset 
yapmayı tercih etti. Ya o kadar enteresan 
ki, BDP ve terör örgütü PKK, çıkıyorlar, 
MHP’ye övgü dolu sözler söylüyorlar. Bu 
nasıl bir oyun? Bu nasıl bir tezgâh? Bu na-
sıl bir kirli ittifak? 

Ben her zaman söylüyorum… Bunların 
millet diye bir dertleri yok… Bunların 
memleket diye bir meseleleri yok… Bunlar, 
AK Parti kaybetsin de, ülkeye ne olursa 
olsun derdindeler. Bunlar, tıpkı 12 Eylül 
Halkoylaması’nda olduğu gibi, aynı safta 
buluştular, aynı hizaya geçtiler. Bir kez 
daha milletten değil, çetelerden, terör 
örgütlerinden medet umar hale geldiler. 
Giresun! 12 Haziran’da çetelere gereken 
cevabı veriyor musun? 12 Haziran’da, 
bu kirli tezgâhı alt üst ediyor musun? 12 
Haziran’da demokrasiye bir kez daha sahip 
çıkıyor musun? 12 Haziran’da, istikrar sür-
sün, Giresun büyüsün mü? Evvel Allah bu 
iş bitmiştir… Karadeniz bugün bir başka 
güzel… Giresun bugün bir başka güzel… 
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İnanıyorum ki sizler, 12 Haziran’da bir kez 
daha AK Parti’yi Giresun karşılamasıyla 
karşılayacaksınız. Sevgili Giresunlu kar-
deşim, “hamsi kavağa çıkar mı? Çıkar…” 
Hamsi kavağa çıkar, ama bunlar bu ülkede 
iktidar olamaz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Bugün 14 
Mayıs… 14 Mayıs’ın bizim siyaset tarihi-
mizde çok önemli bir yeri var… Türkiye’de, 
gerçek anlamda ilk çok partili demokratik 
seçim 14 Mayıs 1950’de yapıldı ve millet, 
Yeter, Söz Milletindir diyerek merhum Ad-
nan Menderes’i tek başına iktidara taşıdı. 
Merhum Menderes, 10 yıl boyunca bu mil-
lete, bu ülkeye en büyük hizmetleri yaptı. 
Ancak, 27 Mayıs 1960’ta, bir müdahale ile 
Menderes’i Başbakanlık koltuğundan in-
dirdiler ve idam ettiler. CHP’nin o zamanki 
Milli Şefi, müdahalecilere alkış tutarak, 
“emrinizdeyim” diyerek tekmil verdi. CHP 
işte budur sevgili Giresunlular… CHP, bu 
ülkede hiçbir zaman taş üstüne taş koyma-
mıştır. CHP bu ülkede tek bir çivi çakma-
mıştır. CHP, yapılanı bozmaktan, yapana 
engel olmaktan başka hiçbir siyaset tarzı 
gütmemiştir. 

Bugün de işte aynısını yapıyorlar. Bugün 
de sadece yapılana engel olmanın peşin-
deler. Bugün de yapılanı bozmanın der-
dindeler. Bakın, bugün Rize’de anlattım… 
Aslında bu Giresun’un bir hikâyesi… 2007 
seçimlerinde, Bulancak’ta, CHP’liler bir 
köye gidiyorlar. Köyde Şükriye isimli yaşlı 
bir teyzemiz, evinin önünde kabak soyu-
yor… CHP’ler, Şükriye Teyze’ye soruyorlar: 
“Teyze, bu kabaktan çorba mı yapacaksın?“ 

diyorlar… Şükriye teyzemizin cevabı çok 
ilginç… “Kabaktan çorbayı, eskiden, Halk 
Partisi zamanında yapardık… Şimdi biz 
bunu hayvanlarımıza veriyoruz… “ 

CHP işte budur… Bir bakmışsınız, milli 
şefleri Hitler’i destekliyor, Hitler’in doğum 
gününe heyet gönderiyor. Bir bakmışsınız, 
aynı milli şef, Aziz Nesin’in, Sabahattin 
Ali’nin kitaplarını yasaklıyor. Bir bak-
mışsınız, ezandan rahatsız oluyor, ezanı 
Türkçe okutuyor. Bir bakmışsınız, millete 
hizmet edenlerin darağacına gitmesine 
seyirci kalıyor. İktidarda oldukları her 
dönem, iktidar ortağı oldukları her dö-
nem yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla 
anılıyor. Bugün de, yalanla, iftirayla, bol 
keseden atarak, çeteleri arkasına alarak, 
o malum medyayı arkasına alarak, hırsla, 
ihtirasla milleti kandırmanın peşindeler. 
Giresunlular diyor ya… “Yumurtadan, yün 
kırkmanın peşindeler…” Giresun uşakları, 
bunlar,” Karagöl’den kar bağışlıyorlar…” 
Bunlara inandınız mı? Bunlara güvenilir 
mi? Siz bunlara 12 Haziran’da gereken ce-
vabı vereceksiniz. Ben buna inanıyorum.

Sevgili Kardeşlerim… 

14 Mayıs 1950 bu ülkede nasıl Demokrasi 
Bayramı olduysa, 3 Kasım 2002 de bu ül-
kede Demokrasi Bayramı olmuştur. Şimdi 
yeni bir bayramın arifesindeyiz. Şimdi, 
12 Haziran’da Ustalık dönemine başlıyo-
ruz. Başlattığımız yatırımları tamamlıyor, 
yeni yatırımlara hazırlanıyoruz. Hedef 
2023… Yaptık, yapıyoruz, yine yapaca-
ğız… Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri konumuna yükselte-
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ceğiz. Giresun’u da, bütün Türkiye’yi de 
hizmetlerimizle adeta ilmik ilmik ördük. 
Bundan sonra da karar sizde, yetki sizde, 
mühür sizde. Milletvekili adaylarımızı 
size, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun…
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Sevgili Antalyalılar, sevgili kardeşlerim… 

Sizleri ,  en kalbi duygularımla ,  has -
retle, muhabbetle selamlıyorum. Bu-
radan bir kez daha tüm Antalya’ya , 
Akseki’ye, Aksu’ya, Alanya’ya, Demre’ye, 
Döşemealtı ’na ,  Elmalı ’ya ,  Finike’ye, 

Gazipaşa’ya, Gündoğmuş’a, İbradı’ya, 
Kaş’a, Kemer’e, Kepez’e, Konyaaltı’na, 
Korkuteli’ne, Kumluca’ya, Manavgat’a, 
Muratpaşa’ya, Serik’e, oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerime, selamlarımı, sevgileri-
mi yolluyorum. Denizin, güneşin olduğu 
kadar, tarihin, kültürün, medeniyetin 

AK Parti il mitingi

Antalya | 15 Mayıs 2011
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şehri, dünya kenti, marka kent Antalya’yı 
selamlıyorum.

Antalya benim için çok önemli. Çünkü 
Antalya, bizim dünyaya açılan pencere-
miz… 8.5 yıl boyunca Antalya’nın her 
meselesiyle çok yakından ilgilendim. 8.5 
yıl boyunca, eğitimden sağlığa, adaletten 
emniyete, ulaşımdan turizm alt yapısına 
kadar Antalya’nın her derdi, benim der-
dim oldu. 8.5 yıl içinde Antalya’ya tam 
41 defa geldim. Ankara ve İstanbul’dan 
sonra en fazla uğradığım il Antalya oldu. 
29 Mart seçimlerinin ardından, Başba-
kan Antalya’ya küsecek dediler… Bunu 
söyleyenler bugün mahcup oldular, daha 
da mahcup olacaklar. Sadece bugün, bu 
mitingin ardından, 20 eğitim kurumunu, 
1 sağlık merkezini, 16 spor tesisini, Va-
kıf ların, Kültür Turizm Bakanlığımızın 
restorasyon ve hizmetlerini, sulama, baraj 
ve elektrik santrallerini, yani bir kalemde 
66 eseri Antalya’ya kazandırıyoruz. 

B i z  h i ç b i r  ş e h r e  k ü s m e y i z …  B i z 
Türkiye’nin hiçbir şehrine, ilçesine, kö-
yüne, yaylasına ve mezrasına sırtımızı 
dönmeyiz. 74 milyon vatandaşımızın 
bir tekine bile ayrımcılık yapmayız, öte-
lemeyiz, dışlamayız, mağdur etmeyiz. 
Biz, yol yaparken, okul yaparken, hizmet 
üretirken, önüne seçim haritasını, oy ha-
ritasını alanlardan, aldığı oya göre hizmet 
veren partizanlardan asla olmadık, olma-
yız. Biz insanların, dilleriyle, dinleriyle, 
mezhepleriyle, etnik kökenleriyle, yaşam 
tarzlarıyla hiçbir zaman ilgilenmedik, 
ilgilenmeyiz. Değil mi ki insandır, değil 

mi ki candır, bizim başımızın üzerinde, 
gönlümüzde yeri vardır. Gidin Tunceli’ye, 
hizmetlerimizi, üniversiteyi, yolları, 
okulları, hastaneleri göreceksiniz. Gidin 
İzmir’e, tarihinde hiç görmediği yatırım-
lara AK parti döneminde kavuştuğunu 
göreceksiniz. 

Bizim siyaset anlayışımızda sahil yok, biz-
de kıyı kenar yok, bizde doğu batı, kuzey 
güney yok… 81 vilayetin hizmetkârı biziz, 
74 milyonun hizmetkârı biziz. Burada, 
Antalya’da bir kez daha söylüyorum: Her 
bir vatandaşımızın, yaşam tarzının temi-
natı biziz. Kimsenin kılık kıyafetine karış-
madık, karışmayız. Kimsenin yediğine, iç-
tiğine karışmadık, karışmayız. Kimsenin 
inançlarına, düşüncelerine karışmadık, 
karışmayız. Biz ileri demokrasi diyoruz, 
özgürlük diyoruz, hukukun üstünlüğü 
diyoruz. Biz, 780 bin kilometrekare üze-
rinde, hizmetlerimizle, eserlerimizle, 
vizyonumuzla konuşuyoruz. Eğer An-
talya, dünyada çok daha fazla tanınırsa, 
bundan en önce biz gurur duyarız. Eğer 
Antalya’ya gelen turist sayısı, katlanarak 
artarsa, bundan en fazla biz memnun 
oluruz. Bu samimiyetimizin bir göstergesi 
olarak da, 8.5 yıldır Antalya’ya hizmette 
kusur etmiyoruz, Antalya’nın her sorunu-
na samimiyetle koşuyoruz. 

İşte bu samimiyeti diğerlerinde göremez-
siniz. Bu kucaklayıcı tavrı diğer partilerde 
bulamazsınız. Onların tek bir derdi var: 
“küçük olsun, ama benim olsun.” Onların, 
yapmak gibi, üretmek gibi, Türkiye’ye, 
şehirlere bir şey kazandırmak gibi bir 
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dertleri yok. Onlar sadece engellemeyi, 
sadece bozmayı, sadece ve sadece eleştir-
meyi bilir. 

Sevgili kardeşlerim…

Özellikle bu konuya dikkatinizi çekmek 
istiyorum; AK Parti kazanmasın da, 
Türkiye’ye ne olursa olsun anlayışı içinde-
ler. Ekonomi büyüdükçe bunlar rahatsız 
oluyor. İhracat arttıkça bunlar rahatsız 
oluyor. Huzur, güvenlik arttıkça bunlar 
rahatsız oluyor. Yeter ki AK Parti kaybet-
sin, Türkiye önemli değil diyorlar. Bakın 
biz Türkiye için bir vizyon belirledik. Biz, 
2023’ü önümüze bir hedef olarak koyduk. 
Milli gelirde, ihracatta, işsizlikte, okullaş-
ma oranlarında, ulaştırmada, konutta, 
çok iddialı ama ulaşılabilir hedefler tes-
pit ettik. Bizim vizyonumuz 2023… Peki 
onların vizyonu ne? CHP’nin vizyonu 
kuru fasulyeden ibaret, MHP’nin vizyonu 
bisküvitten ibaret… Milletin önüne hedef 
olarak koydukları işte bu… 

Bu ülkede kuru fasulye, sadece ve sade-
ce CHP dönemlerinde millet için hayal 
olmuştur. Bu ülkede bisküvit, sadece ve 
sadece, MHP’nin iktidar olduğu dönemde 
çocuklar için bir hayal olmuştur. AK Parti 
döneminde ise çocukların hayali, dizüs-
tü bilgisayar olmuş, Türkiye genelinde 
birçok çocuğumuz da buna ulaşmıştır. 
Hakkâri’ye gidin, bilgisayar başında 
çocuklar görürsünüz… Iğdır ’a gidin, 
bilgisayarla dünyaya bağlanan çocuklar 
görürsünüz. Edirne’ye, Uşak’a gidin, artık 
başbakanından dizüstü bilgisayar isteyen 
çocuklar görürsünüz. 

Bunlar, bu muhalefet partileri, Türkiye’nin 
nasıl değiştiğini bile fark edemeyecek ka-
dar dışarıya kapalılar. CHP’nin yeni genel 
başkanını tanıyorsunuz değil mi? Gittiği 
her yerde, dürüstlükten, doğruluktan bah-
sediyor. Peki, şu ana kadar söyleyip de çark 
etmediği bir tek ifadesini duydunuz mu? 
Bakın, burada son bir yalanını bir kez de 
ben ifşa ediyorum… Türkiye bu beyefendi-
nin nasıl bir yalancı olduğunu, bir kez de 
Antalya’dan duysun. 11 Mayıs’ta Yalova’ya 
gidiyor… diyor ki… Denizli’de bir bebek so-
kağa bırakıldı. Polisler bebeğe sahip çıktı. 
Bebeğin adını yunus koydular diyor… Bir 
masum bebek üzerinden, utanmadan, sı-
kılmadan siyaset üretmeye çalışıyor. Hem 
de yalan söyleyerek. 

Önceki gün Denizli Valisine bu mesele 
soruldu. O da açıklama yaptı. Dünkü gaze-
telerde var. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun yalan-
larını tek tek düzeltiyorum: 1- Bebek anne 
tarafından terk edilmedi… Aile tarafından 
Çocuk Esirgeme Kurumu’na verildi. 2- Be-
bek, aile yoksul olduğu için değil, engelli 
olduğu için çocuk esirgeme kurumuna ve-
rildi. 3- Bebeğin ismi Yunus değil, Yağmur.

Sevgili Antalyalılar…

Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını uç uca ekle-
seniz, Çubuk belini aşar, Isparta’ya ulaşır. 
Antalya’nın çok güzel bir atasözü var: 
“Arife günü yalan söyleyenin, bayram 
günü yüzü kara çıkar…” Bunların yalanı 
bayramı bile beklemiyor, yatsıya bile kal-
mıyor, anında ortaya çıkıyor, ama yüzleri 
kızarmıyor. Şimdi… 2009 Seçimlerinde 
CHP tarafından size burada bazı vaatler 
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verildi… Hatırladınız mı? Bakın ben size o 
vaadleri hatırlatayım. Suyu ucuzlatacaktı 
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 mi? Yaptı mı? Ev ha-
nımları haftada 5 gün, günde 4 saat çalışa-
caktı. Sigortaları ödenecekti. Var mı böyle 
bir şey? Antalya’da elektrik faturası tarihe 
karışacaktı… Karıştı mı? Ben hocayım 
diyordu, 9 yıldır bunun üzerinde çalışıyo-
rum diyordu. Hatta Antalya elektrik satıp 
para kazanacak diyordu. Ne oldu? Çıktı ne 
dedi? Elimde sihirli değnek yok dedi… 

Eskiden bir siyasetçi vardı… Hatırlarsınız… 
“Dün dündür, bugün bugündür” derdi… O 
zat şimdi nerde? O zat şimdi CHP’nin akıl 
hocası, CHP’nin ikinci milli şefi… 87 yaşın-
daki o akıl hocalarından ders ezberliyorlar. 
İşte bugün Antalya Büyükşehir belediyesi, 
verdiği vaatleri unuttu, dün dündür, bu-
gün bugündür diyor. Taktik aynı… Dün 
dündür bugün bugündür taktiği neyse, 
işte bu da aynı. Ah benim Antalyalı karde-
şim… CHP işte budur… CHP demek, yalan 
demektir. Bugün CHP’nin yalan demek 
olduğunu en iyi bilen de benim Antalyalı 
kardeşimdir. 

Ş i m d i  b u  h o c a  y a …  M e ğ e r  S a y ı n 
Kılıçdaroğlu’na da hocalık yapmış. Dün 
sadece Antalya’ya yalan söylüyorlardı, 
bugün tüm Türkiye’ye yalan söylüyorlar. 
Sayın Kılıçdaroğlu; Sen Türkiye’ye aklına 
geleni vaat etmeyi bırak da, yapabiliyor-
san, Antalya’da verdiğiniz sözleri tut. Dü-
rüstlükten bahseder… Hani dürüstlük? Bir 

haftadır kendisine yönelttiğimiz sorulara 
daha cevap veremedi. Pişkinliğe vurup 
geçiştiriyor… Ama biz peşini bırakmaya-
cağız. Antalya’daki kasırga operasyonunu, 
Antalya’daki rüşvet iddialarını, tutuklu 
CHP’li belediye başkanlarını sormayaca-
ğım. Çünkü cevap vermeyeceğini, vereme-
yeceğini biliyorum. 

Bakın… Bugün pazar… Bugün tatil günü… 
Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na zor sorular 
sormayacağım. Uşak’ta sordum, burada 
Antalya’da da ben Sayın Kılıçdaroğlu’na iki 
basit soru soracağım. Hesap uzmanı ya… 
Kesin bunların cevabını verir… Sayın Kılıç-
daroğlu, günlerce, ÖSYM ile ilgili sürpriz 
açıklayacağım dediniz. Açıklaya açıklaya, 
sahte bir mail açıkladınız. Biz de kamuoyu 
da merak ediyoruz. Elinize bu sahte maili 
kim tutuşturdu, size bu şakayı kim yaptı, 
sizi aldatan kim? Aynı şekilde, Yalova’da 
yunus bebek yalanını size iletip, size şaka 
yapan, sizi bir kez daha müfteri konumuna 
düşüren kim? Sayın Kılıçdaroğlu, seçmen 
listelerini kontrol ettiniz mi? Nerede oy 
vereceğinizi tespit ettiniz mi? Diğerlerine 
cevap vermedi, bari bunlara cevap versin.

Değerli Antalyalılar…

Antalya’da şu hususu özellikle vurgula-
mak istiyorum… Biz, siyaset mühendisli-
ğine karşıyız. Biz siyaset mühendisleriyle 
mücadele ederek bugünlere geldik. Bugün 
de siyasetin millet dışında odaklar tara-
fından şekillendirilmesinin karşısındayız. 
Birileri, CHP’yi siyaset mühendisliği yo-
luyla şekillendirdi, CHP’nin listelerini şe-
killendirdi. Şimdi de emekli bir siyasetçiyi, 



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

77

87 yaşında bir siyasetçiyi CHP’nin başına 
getirdi, CHP’ye akıl hocası yaptı. Birileri, 
aynı şekilde MHP’yi şekillendirdi, şekillen-
dirmeye devam ediyor. 

Bununla da kalmıyorlar… CHP, MHP, BDP, 
terör örgütü PKK ve Ergenekon, aynı hiza-
da buluşuyor, ittifak halinde AK Parti’nin 
karşısında duruyorlar. Türkiye, siyaset 
mühendislerinin, çetelerin, karanlık odak-
ların siyaseti dizayn ettikleri o eski günlere 
geri dönmeyecek. Milletim, bu çetelere 12 
Haziran’da geçit vermeyecek. Siyasetin 
sahibi millettir. Siyasete istikamet çizecek 
millettir. Antalya, 12 Haziran’da bu tezgâhı 
alt üst edecek miyiz? 12 Haziran’da bu 
siyaset mühendislerine bir kez daha gere-
ken cevabı verecek miyiz? Antalya’yı yeni 
ve daha büyük hizmetlerle buluşturmaya 
devam edeceğiz. Şimdi artık karar sizde, 
yetki sizde, mühür sizde. Allah yolumuzu 
açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili Yozgatlılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan bir 
kez daha, tüm Yozgat’a, Akdağmadeni’ne, 
Aydıncık’a ,  Boğazlıyan’a ,  Çandır ’a , 
Çayıralan’a, Çekerek’e, Kadışehri’ne, 
Saraykent ’e ,  Sarıkaya’ya ,  Sorgun’a , 

Şefaatli’ye, Yenifakılı’ya, Yerköy’e, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime sevgilerimi, 
saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Gönül 
insanı rahmetli Ahmet Efendi’nin şehri 
Yozgat’ı gönülden selamlıyorum. 

12 Eylül Halkoylaması’nda Yozgat, yüzde 
77.3 oy oranıyla Anayasa değişikliğine 

AK Parti il mitingi

Yozgat | 17 Mayıs 2011
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“evet” dedi. Yozgat, bir kez daha, gür bir 
sesle ileri demokrasi dedi, Büyük Türkiye 
dedi, üstünlerin hukuku değil, hukukun 
üstünlüğü dedi. Yozgat, kendisinden 
bekleneni en iyi şekilde yaptı. Çünkü Yoz-
gat, yiğidin harman olduğu yerdir… 12 
Eylül’de, yiğitliğini bir kez daha gösterdiği 
için, Yozgat’a, Yozgatlı tüm kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum. 

Yozgat bizi bilir, biz de Yozgat’ı biliriz… 
Yozgat bize sevdalıdır, biz de Yozgat’a 
sevdalıyız… Biz, Yozgat’ın nasıl kendi ka-
derine terk edildiğini çok iyi hatırlarız. 
Yozgat’ın nasıl ihmal edildiğini, nasıl 
öksüz, yetim bırakıldığını biz iyi biliriz. 
Yozgat’ın, bu CHP iktidarlarından, bu 
MHP iktidarından neler çektiğini biz çok 
iyi biliriz. 3 Kasım 2002’de siz bu harekete, 
bu davaya sahip çıktınız. Siz AK Parti’yi 
bağrınıza bastınız. Yozgat bizim gözbe-
beğimizdir, canımızdır. Yozgat’a hizmet 
üretmek bizim gururumuzdur. Yozgat’ı 
imar etmeye, Yozgat’ı yeniden inşa etmeye 
devam edecek, Bozkır’ın ortasında, Bozok 
Ovası’nda bir dünya kenti, bir MARKA 
kent oluşturmak için çok daha fazla ter 
dökeceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Şurası, şu fark 
son derece önemli… AK Parti milletin 
partisidir. AK Parti’nin rotasını çeteler 
çizemez, AK Parti’nin rotasını kasetler 
çizemez. AK Parti’nin rotasını sadece ve sa-
dece millet çizer. AK Parti, “ben” ifadesini 
kullanmaz, “biz” ifadesini kullanır… Şimdi 
biliyorsunuz bir bay kemal var… Ne diyor? 

Ben bilirim diyor, ben yaparım diyor, ben 
dürüstüm, benim boğazımdan haram lok-
ma geçmedi diyor. Ben hesap uzmanlığı 
sınavına girdim, sen girmedin diyor. Kay-
nak benim diyor, aynaya baktım, kendimi 
gördüm diyor, benim adım kemal diyor…

Bay Kemal, kendisinde ne yoksa onu is-
tiyor, onu anlatıyor, ondan bahsediyor… 
Haftalardır kendisine birçok soru sor-
duk… Şu SSK’ya sınavsız aldığın akraba-
larını açıkla dedik, cevap yok. SSK’dan 28 
Şubat sürecinde kimleri attın dedik, cevap 
yok. Verdiği ihaleleri, illegal örgüt üyeleri-
ne yaptığı kayırmaları sorduk, cevap yok. 
SSK’yı nasıl batırdın dedik, cevap yok. 
Çetelerle bu muhabbetin nedir diye soru-
yoruz, cevap yok. en son pazar günü, çok 
basit bir soru sorduk… Senin eline, ÖSYM 
ile ilgili o maili kim tutuşturdu, sana bu 
şakayı kim yaptı dedik, ona da cevap yok… 
Tutturmuş… Çık televizyonda karşıma tar-
tışalım diyor… 

Bak, Sayın Kılıçdaroğlu… Yozgat’ın çok 
güzel bir türküsü var, Yozgat sürmelisi… 
Ne diyor? Dersini almış da, ediyor ezber… 
Sen 12 Eylül’de bu milletten dersini aldın 
amaaa, hala ezberleyemedin… Sen akıl 
Hoca’ndan, CHP’nin ikinci milli şefinin 
dizinin dibinde dersini almaya devam et. 
Dersini güzelce ezberle, önce bir çırak ol, 
sonra televizyonda karşıma çık… Şimdi 
CHP’nin akıl hocası, 87 yaşındaki o zat 
çıkıyor, evham yapıyorlar, ben chp’nin 
akıl hocası; milli şefi değilim diyor… Ya, 
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CHP’nin listesindeki isme kefil olan siz 
değil misiniz? CHP listelerinde, sizin yol 
arkadaşlarınız yok mu? 

Dün bir gazeteci internet günlüğünde ay-
nen şu ifadeleri yazdı: “(CHP’de) listeler 
belirlenmeden önce, Demirel CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı. Hem 
de bir kez değil. CHP’ye, “Haberal” baskısı 
yaptı. Nereden mi biliyorum diye soruyor 
gazeteci ve cevabını veriyor: (Bu telefon 
görüşmelerinin) birine tanık oldum da 
ondan. Bu telefona tanık olduğumda, 
yazmamam istenmişti. Off the record du-
rumları… Bugün bu isteğin geçerliliğini 
yitirdiğini düşünüyorum artık.” Ben söyle-
miyorum, gazeteci söylüyor. Aahh ah… Ne-
ler oluyor ya… Milletten neler gizleniyor… 
Ne dolaplar dönüyor… Meydanlarda “ben 
kemalim”, “ben dürüstüm”, “ben yalan 
söylemem” diye gezinen bay Kemal, meğer 
nerelerden talimat alıyor, ne dolaplar çevi-
riyor?

Bay Kemal çıraktır… Belki bu beyefendiyi 
tanımaz… Ben buradan, Yozgat’tan kendi-
sine bazı ipuçları vereyim… Bakın… Bu be-
yefendi, CHP’ye geçmişte neler söylemiş… 
Diyor ki; “CHP, ülkede çıkan kanunsuz 
olayların baş tertipçisi ve tahrikçisidir. 
CHP, her şeyi berbat ettikten sonra hükü-
meti bırakıp kaçmıştır.” Diyor ki; “Halk 
Partisi’ne kalsa ülke 100 defa batmıştı. 
Çünkü aynı şeyi 100 defa söylediler. Halk 
Partisi ne dediyse aksi çıkmıştır.” Bitmedi, 
devam ediyor, “CHP ile kalkınma yan yana 
gelemez. CHP ile anarşi yan yana gelir 
ve birbirine yakışır” son bir alıntı daha… 
Bu beyefendi, CHP seçmenine sesleniyor: 

“yolda altın bulsanız, CHP ile bölüşmeyin” 
“CHP iktidarında, ineklerin sütü kurur” 

Allah Allah… Ya peki bunlara şimdi ne 
oldu? Bunları bir araya ne getirdi? Hadi 
onu geçtik… Bayram değil, seyran değil, 
Sayın Baykal bu beyefendiyi niye övüyor? 
Bayram değil, seyran değil, Sayın Kılıç-
daroğlu bu beyefendiyi neden yere göğe 
sığdıramıyor? Buradan, Yozgat’tan Sayın 
Kılıçdaroğlu’na bir kez daha soruyorum: 
Sayın Kılıçdaroğlu, siz Alevi kültüründen 
geliyorsunuz… Bütün ömrünüz boyunca, 
Kahramanmaraş olaylarından, çorum 
olaylarından, kanlı 1 Mayıs olaylarından 
dolayı siz bu emekli siyasetçiyi suçlama-
dınız mı? Sayın Kılıçdaroğlu… Üç gencin 
idamından dolayı siz hayatınız boyunca bu 
zatı suçlamadınız mı? Şimdi o suçladığınız 
zatla, onun kefil olduğu adaylarla siyaset 
yapıyorsunuz… Peki bunu Alevi kardeşle-
rimize nasıl izah ediyorsunuz?

Sevgili Yozgatlılar…

Bunlar, stakünonun iki bekçisi… Bu CHP, 
27 Mayıs müdahalesine çanak tuttu, mer-
hum Adnan Menderes ve iki arkadaşının 
idam sehpasına götürülmesine seyirci 
kaldı. Bu emekli beyefendi de 28 Şubat 
müdahalesine kol kanat gerdi. Şimdi bu 
statükonun iki bekçisi, çete kardeşliğin-
de buluştular. Şimdi bakın… Pazar günü 
Antalya’ya gittik, Antalya’da çok coşkulu 
bir miting gerçekleştirdik… Bakın ben size 
burada bazı afişler göstereceğim… 29 Mart 
yerel seçimleri öncesinde, CHP, Antalya’ya 
vaatlerde bulunuyor. Kurusıkı atıyor… Ak-
lına ne gelirse vadediyor… Elektrik bedava 
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olacak, elektrik faturası tarihe karışacak, 
hatta Antalyalı elektrikten para kazanacak 
diyor. Sordum… Var mı böyle bir şey, yok… 
Su bedava olacak diyor… 29 Mart öncesi 
Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanan An-
talya, şu anda Türkiye’de suyu en pahalı 
kullanan iller arasına girdi. Bırakın suyu 
bedava yapmayı, suya zam yaptılar. 10 bin 
kadına iş vadettiler, günde 4 saat çalışa-
caksınız, sigortalı olacaksınız dediler, tık 
yok. 5 bin gence iş vereceğiz dediler, yok. 
100 bin çocuğa her sabah süt dağıtacağız 
dediler, o da yalan…

Ne yaptı o CHP’li belediye başkanı… Çıktı, 
benim elimde sihirli değnek yok dedi… 
Hani akıl hocaları diyor ya… Dün dün-
dür, bugün bugündür diye… Bunlar da 
tam onun izinden gidiyor… Şimdi Sayın 
Kılıçdaroğlu’na ben Antalya’yı da soruyo-
rum… Sayın Kılıçdaroğlu… Siz dürüstsü-
nüz ya… Siz sözünüzde durursunuz ya… 
siz Gandi’siniz ya… Antalya’ya verdiğiniz 
sözler ne oldu? İşte o gün Antalya’da 
nasıl yalan söyledilerse, bugün de tüm 
Türkiye’ye aynı yalanı söylüyorlar… O gün 
Antalya’yı nasıl aldattılarsa, bugün tüm 
Türkiye’yi aldatmak istiyorlar… 

Ben sayın Kılıçdaroğlu’na yürüyen yalan 
dedim… Hafif kalır… Bunlar koşan yalan 
koşan… İşte Antalya’daki bu afişler de, 
CHP yalanlarının belgesi… Belgeli yalancı 
bunlar, vesikalı yalancı… Şimdi bakın ben 
size burada bir gazete kupürü gösterece-
ğim… Tarih: 8 Aralık 1992… Hani CHP’ye 
akıl hocalığı yapan o emekli siyasetçi var 
ya… Türk-İş’in Genel Kurulu’na katılıyor… 
Genel Kurul’da işçiler, 1991 seçimlerinde-

ki vaatleri, iki anahtarı, 500 günü hatırlatı-
yorlar… “5 milyon işsize iş bulacaktınız, ne 
oldu?” diye soruyorlar… Cevap çok ente-
resan… “Eğer biz başka türlü dediysek, siz 
niye sormadınız nereden bulup vereceksin 
diye? Bunu yapacak hükümet varsa, ben 
de oy veririm…” İşte, al biriniii, vur öteki-
ne… Tencere yuvarlandı, kapağını nihayet 
buldu… Yozgatlılar ne der? Kuru söğütten 
düdük kavlamaz Bunlardan da memleke-
tin hayrına bir iş sadır olmaz. 

Şimdi bakın sevgili Yozgatlılar… Bu Yozgat, 
CHP zulmünden çok çekti… Yozgat, tek 
parti döneminde CHP iktidarının zulmü-
nü iliklerine kadar yaşadı. Sadece Yozgat 
değil, tüm Türkiye, Milli Şef ’in çizmele-
rinin altında inim inim inledi… Bunlar 
bugüne kadar çok konuşuldu… Babaları-
mız, dedelerimiz bunları bize çok anlat-
tı… Bakın… Ben, bugün Yozgat’ta, ilk kez, 
CHP’nin işte o zulmünü sizlere bazı belge-
lerle göstereceğim. Her gün bu belgelerden 
bir kaçını açıklayacak, CHP’nin ne demek 
olduğunu milletimle paylaşacağım… 

Belge 1: 4 Mart 1949 tarihli, bakanlar ku-
rulu kararı… Aynen şu ifadeler yer alıyor… 
“Bolu’daki Karakadı Camii’nin bakım ve 
onarım giderleri devlet bütçesinden öden-
mek ve kitaplık olarak kullanılmak üzere 
Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi kararlaş-
tırılmıştır… İmza: Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü… Altında CHP hükümetinin başba-
kanı ve bakanlarının imzaları… CHP’nin 
cami kapattığının belgesi işte budur…

Belge 2: Tarih: 13 Nisan 1950… Adnan 
Menderes’in görevi devralmasına sadece 1 
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ay var… Bakanlar Kurulu kararı aynen şu 
şekilde… Yozgat burayı iyi dinlesin… “Sor-
gunlu Ahmet taşkın tarafından yazılan ve 
1949 yılında Ceyhan matbaasında basılan 
“ilmihal” adlı broşürün dağıtılmasının 
yasak edilmesi ve elde edileceklerinin 
toplatılması kararlaştırılmıştır… İmza: 
İsmet İnönü… Altında CHP hükümetinin 
başbakan ve bakanlarının imzası… Dikkat 
edin… ilmihali bile, milletimin dinini öğ-
renmesini bile yasaklamışlar.

Belge 3: 11 Eylül 1949 tarihli Bakanlar Ku-
rulu kararı… “Şemsettin Yeşil tarafından 
yazılmış ve İstanbul’da Burhanettin mat-
baasınca basılmış olan “namazın hakikati 
nedir. Ezanın esrarı ve hikmeti, namaz, 
niyaz, hac nedir” adlı kitabın muzır yazıla-
rı taşıdığı görüldüğünden toplattırılması 
kararlaştırılmıştır. İmza: İsmet İnönü ve 
hükümet üyelerinin imzaları…

Belge 4: 15 Kasım 1944 tarihli Bakanlar 
Kkurulu kararı… “Seyit Muhammet Rahmi 
tarafından derlenen ve İstanbul’da aydın-
lık matbaasında basılarak yayınlanan “dua 
mecmuası” adlı broşürün dağıtılmasının 
meni ve mevcutlarının toplattırılması 
kararlaştırılmıştır… İmza: Reisicumhur 
İsmet İnönü ve hükümet üyeleri

Geliyorum 5’inci ve şimdilik son belgeye… 
Bu çok enteresan… Tarih: 5 Mayıs 1944… 
Bakanlar Kurulu kararı… “İstanbul’da, 
kâğıt ve basım işleri anonim şirketi 
Matbaası’nda basılan, “ayet, hadis ve 
ahlaki öğütleri havi” Arapça levhaların 
dağıtılmasının men’i ve mevcutlarının 
toplattırılması kararlaştırılmıştır. İmza: 

Reisi Cumhur İsmet İnönü… Altında, CHP 
kabinesinin imzaları… 

Ya bu CHP, duvardaki Allah levhasına, 
edep ya hu levhasına bile tahammül ede-
meyen bir partidir. Bugün nasıl “Her nefis 
ölümü tadacaktır” ayeti kerimesine “sinir 
bozucu” diyerek tahammül edemiyorlarsa, 
tarihleri boyunca da aynı şekilde bunlar, 
dini, milli, manevi değerlere tahammül 
edemediler. Ben bu belgeleri açıklamaya 
devam edeceğim… Sizlere daha çok ilginç 
kararlar açıklayacağım… İstiyorum ki mil-
letim, bu CHP’nin nasıl bir parti, nasıl bir 
zihniyet olduğunu belgeleriyle görsün… 
İstiyorum ki gençler, CHP’nin nasıl bir zu-
lüm ocağı olduğunu görsün, öğrensin. İsti-
yorum ki, bu milletin, CHP zulmü altında 
nasıl inim inim inlediği tarihin sayfaların-
da belgeleriyle yer alsın. Çünkü hafızanızı 
ne kadar diri tutarsanız, ileriyi de o kadar 
aydınlık görürsünüz.

Sevgili Yozgatlılar, değerli kardeşlerim…

Şunu unutmayın… Bir yanda AK Parti 
var, onun karşısında tek bir elden istif 
edilmiş diğerleri var… Şu anda, CHP’si, 
MHP’si, BDP’si, terör örgütü, Ergenekon’u 
aynı hizaya geçmiş, AK Parti karşıtlığında 
buluşmuş durumdalar. Herkes vazifesini 
yapıyor… Herkes, kendisine düşen rolün 
hakkını vermeye çalışıyor. CHP, eski siya-
setçilerle kol kola, çetelerle kol kola… PKK 
terör örgütü, BDP, MHP’yi övüyor. MHP, bu 
övgülere iltifatla cevap veriyor. MHP’nin 
Genel Başkan yardımcısı, terör örgütüne 
övgüler düzüyor. 
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Bu büyük fotoğrafı iyi görmenizi istiyo-
rum… AK Parti karşısında, nasıl bir ittifak 
kurulduğunu görmenizi istiyorum. Zıt 
zannedilen kutupların nasıl bir araya 
gelip AK Parti’ye saldırdığını görmenizi 
istiyorum… Bu oyunu siz bozacaksınız… 
Çetelere en güzel cevabı siz vereceksiniz. 
Ben eminim ki, Yozgat, çetelere geçit ver-
meyecektir. Ben inanıyorum ki Yozgat, 
Türkiye’yi eski günlere götürmek isteyen-
lere geçit vermeyecektir. Çetelerle mücade-
lemizde Yozgat bizimle mi? Büyük Türkiye 
mücadelemizde Yozgat arkamızda mı? 
İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün mü? 

Sevgili Yozgatlılar, değerli kardeşlerim…

Bizim, aşkla, sevgiyle, tutkuyla bağlı oldu-
ğumuz bu ülke için, bu millet için büyük 
hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Bu 
ülkede yaşayan istisnasız herkesin kendini 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eşit ve 
itibarlı bir vatandaşı olarak hissetmesini 
istiyoruz. Biz, kurulduğumuz andan itiba-
ren kardeşlik dedik, bugün de sadece ve sa-
dece kardeşlik diyoruz. Yozgat bizi anladı 
ve anlıyor. Yozgat bizim kardeşlik mücade-
lemize destek verdi, veriyor. Milliyetçilik 
kafatasçılık değildir. Milliyetçilik, ırkçılık 
değildir. Milliyetçilik, yüce dinimizi bir ke-
nara bırakıp, Şamanizm özentisi hiç değil-
dir. Milliyetçilik milletini sevmektir, millet 
için hizmet üretmektir, bu milletin her bir 
ferdinin kardeşliğini pekiştirmektir.

Değerli kardeşlerim… 

12 Haziran’dan sonra, Türkiye’yi güçlen-
direcek, ekonomiyi güçlendirecek, kardeş-

liğimizi yüceltecek, huzuru pekiştirecek 
bir anayasayı, sizlerle birlikte yapacağız. 
Kapsayıcı, kucaklayıcı, bütünleştirici, öz-
gürleştirici, çeşitliliğe imkan veren yeni 
anayasayı sizinle birlikte, sizden alacağı-
mız yetkiyle yapacağız. Türkiye’de demok-
rasi ne kadar güçlenirse, Türkiye’de özgür-
lükler ne kadar genişlerse, benim Yozgatlı 
kardeşimin meseleleri de o kadar kolay çö-
zülecek. Önümüzdeki dönemde, eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet gibi temel hizmet-
leri ülkenin her yeriyle birlikte Yozgat’ta 
da en ileri standartlarda sunmaya devam 
edeceğiz. Ulaştırma, enerji, su gibi altyapı 
hizmetlerinin eksiksiz ve kaliteli bir şekil-
de verilmesini sağlamaya devam edeceğiz. 
Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 ekono-
misinden biri haline getirmekte kararlıyız. 
Milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına 
geliri 25 bin dolara, ihracatımızı 500 mil-
yar liraya çıkartacağız. Yozgat da bundan 
payını almaya devam edecek. Yozgat daha 
da değişecek. İnşallah bunların hepsini 
birlikte başaracağız. 

Evet değerli kardeşlerim, biz hizmetlerin 
devam etmesi için “istikrar sürsün Türkiye 
büyüsün” diyoruz. Aynı şekilde “istikrar 
sürsün Yozgat büyüsün” diyoruz. Biz, daha 
büyük hizmetleri hayata geçirmek için 
“Türkiye hazır, hedef 2023” diyoruz. Artık 
karar sizde, yetki sizde, mühür sizde. Allah 
yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Malatyalılar, sevgili kardeşlerim…

Sizleri bir kez daha, hasretle, muhab-
betle  selamlıyorum … Buradan ,  bü -
tün Malatya’ya, Akçadağ’a, Arapgir’e, 
Arguvan’a, Battalgazi’ye, Darende’ye, 
Doğanşehir’e, Doğanyol’a, Hekimhan’a, 
Kale’ye, Kuluncak’a, Pütürge’ye, Yazıhan’a, 

Yeşilyurt’a, oralarda yaşayan tüm kardeş-
lerime saygılarımı, sevgilerimi, selamları-
mı yolluyorum. 

Malatya, Malatya, bulunmaz eşin, Gö-
nülleri coşturur ayla güneşin... Biz size 
sevdalıyız be… Biz bu millete sevdalıyız… 
İşte şu coşku bize yeter… Şu heyecan bize 

AK Parti il mitingi

Malatya | 17 Mayıs 2011
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yeter… Malatya, Allah’ına kurban desin, 
bu bize yeter… Bu benim Başbakan olarak 
Malatya’ya 11’inci gelişim… Her seferinde 
bizi bağrınıza bastınız… Her seferinde bizi 
böyle coşkuyla karşıladınız… Bizden hayır 
dualarınızı hiç eksik etmediniz… Sevda-
mız, muhabbetimiz daim olsun… Allah 
muhabbetimizi eksiltmesin… Diyor ya Ma-
latyalı Niyazi Mısri: 

Derman arardım derdime 

Derdim bana derman imiş… 

Burhan arardım aslıma, 

Aslım bana burhan imiş…

İşte asıl sizsiniz… Burhan sizsiniz… Bizim 
yolumuzu aydınlatan sizsiniz… Malatya, 
Niyazi Mısri kadar ilim aşığı, Battal Gazi 
kadar vatan aşığı, Merhum Turgut Özal 
kadar demokrasi aşığı bir şehirdir. En son, 
12 Eylül Halkoylaması’nda, yüzde 75 gibi 
çok yüksek bir oranda “demokrasiye evet” 
dediniz… Her birinize tek tek şükranlarımı 
sunuyorum. Malatya’dan başka bir sonuç 
beklenmezdi… Merhum Turgut Özal’ın 
memleketinden başka sonuç beklenmezdi. 

Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyo-
rum… Eğer bugün, çetelere karşı göğsü-
müzü siper ediyorsak, sizden, milletten 
aldığımız yetki sebebiyledir. Eğer bugün, 
dünyanın her yerinde, Afganistan’da, 
Irak’ta ,  Libya’da ,  Suriye’de,  Bosna-
Hersek’te, hakkı, hukuku, mazlumları 
savunuyorsak, sizin hayır dualarınız saye-
sindedir. Eğer bugün, Mecnun gibi çöllere 
düştüysek, Ferhat gibi dağları deliyorsak, 
81 vilayete, 74 milyona efendi değil; 

hizmetkar oluyorsak, sizin rehberliğiniz 
sayesindedir. Siz bize yetki verdiniz… Siz, 
3 Kasım’da, 22 Temmuz’da bize emanet 
verdiniz. Sizin emanetinizi namus bildik, 
şeref bildik, kutsal bildik ve onurla taşıdık, 
gururla taşıyoruz.

Şundan emin olun sevgili Malatyalı kar-
deşlerim… Sizler, büyük bir tarihin, büyük 
bir medeniyetin olduğu kadar, çok büyük 
bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizin pasa-
portunuz artık dünyada itibar görüyor. 
Sizin paranız artık dünyada değer görüyor. 
Ay yıldızlı bayrağımız, asılı olduğu her yer-
de gururla dalgalanıyor. Kabil’in çocukları 
size bakıyor… Bingazi’nin, Trablus’un ço-
cukları size bakıyor… Gazze’nin, Kudüs’ün, 
Ramallah’ın çocukları hep size bakıyor… 
Şu anda Ortadoğu sokaklarında sizin adı-
nız anılıyor, sizin bayrağınız sallanıyor, 
Türkiye Türkiye nidaları yeri göğü inleti-
yor. Çünkü siz, hakkı savunan, mazlumun 
yanında olan, mağdurun sesi, nefesi olan 
büyük bir milletin evlatlarısınız… Artık 
dünyada hiçbir denklem Türkiye’siz kurul-
muyor. Hiçbir meselede Türkiye göz ardı 
edilmiyor. Bölgemizde, Türkiye’nin görüşü 
alınmadan adım atılmıyor. Barış çağrıları-
mız, istikrar çağrılarımız, kardeşlik çağrı-
larımız Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan 
Afrika’ya kadar yankılanıyor. 

Biz Malatyalı Battal Gazi gibi bir kahrama-
nın, bir gönül insanının torunlarıyız. Biz 
tarihte yaptık, Allah’ın izniyle, özgüvenle, 
samimiyetle, inançla yine yaparız… Biz 
hiç kimsenin derisinin rengine bakmadık, 
bakmayız ve bakmayacağız. Biz kimseyi 
diliyle, inancıyla, mezhebiyle, etnik köke-
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niyle değerlendirmedik, değerlendirmi-
yoruz, değerlendirmeyeceğiz. Malatyalı 
Ahmet Kaya, vatanına hasretle gözlerini 
yumdu… Benim ülkemde, artık hiç kimse, 
öz yurdunda garip, öz vatanında parya 
olmayacak. Benim ülkemde hiç kimse 
dışlanmayacak, ayrımcılığa uğramayacak, 
ötekileştirilmeyecek. 8.5 yıl boyunca bu-
nun kararlı mücadelesini verdik. 8.5 yıl 
boyunca huzur dedik, istikrar dedik, barış, 
kardeşlik dedik. 

Bundan rahatsız oluyorlar… Ne dedi Ma-
latyalı Turgut Özal: Allah’ın verdiği ömrü, 
onun izninden başka alacak yoktur… Ne 
dedi Adnan Menderes: Biz bu yola kefeni-
mizi giyerek çıktık. İşte biz de diyoruz ki: 
Biz bu yola beyaz gömleğimizi giyerek çık-
tık. Çetelere geçit vermeyeceğiz. Fitneye, fe-
sada geçit vermeyeceğiz. Türkiye’yi geriye 
götürmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. 
Demokrasi düşmanlarına, özgürlük düş-
manlarına, kardeşlik düşmanı teröristlere 
asla geçit vermeyeceğiz. Malatya!... Arka-
mızda mısın? Malatya bize destek veriyor 
mu? Malatya, 12 Haziran’da bir kez daha 
demokrasi diyor mu? Evvel Allah bu iş 
bitmiştir… Millet kararını verdi… Malatya 
kararını verdi… 

Sevgili kardeşlerim…

12 Haziran seçimleri öncesinde, Türkiye’de 
bir kez daha kirli bir oyun oynanıyor, kirli 
tezgâhlar kuruluyor… AK Parti’yle çirkin 
tezgâhları alt üst olanlar, şu anda ittifak 
halinde AK Parti’nin üzerine yürüyor. Tür-
kiye, hiçbir dönemde böyle kirli, böyle çir-
kin bir ittifak görmedi… Önce CHP’de bir 

tezgah kurdular, CHP’yi şekillendirdiler, 
CHP’nin başına, kaset mamülü bir Genel 
Başkan atadılar. Ardından, çetelere avukat-
lık yapan CHP’yi terfi ettirdiler, çetelerin sı-
ğınağı yaptılar. 50 yılını CHP karşıtlığıyla, 
CHP mücadelesiyle geçiren, daha doğrusu 
öyle göstererek istismar siyaseti güden, 87 
yaşında emekli bir zatı, CHP’nin 2’inci Mil-
li Şefi yaptılar. CHP genel başkanı yalanla-
rı, gafları, acemilikleri artık manşetlerle, 
köşe yazılarıyla bile örtülmüyor… 

Sayın Kılıçdaroğlu! Hani sen Alevi’ydin? 
Hani sen Alevi kültüründen geliyordun? 
Buradan Malatyalı can’lara soruyorum: 
Kahramanmaraş olaylarının, çorum 
olaylarının, kanlı 1 Mayıs’ın faili olarak 
yıllarca suçlanan bir zatla, CHP’nin kol 
kola girmesi, CHP’li canlara reva mıdır? 
Yıllarca, üç gencin idamına seyirci kaldı 
diye itham edilen bir zatın, bugün CHP’ye 
akıl hocalığı yapıyor olması, CHP’li canlara 
reva mıdır? Bu kırıcı üslup, bu yalancı üs-
lup, bu dürüstlükten uzak siyaset, CHP’nin 
gönüldaşlarına reva mıdır? Siirt’te çıkıyor, 
Allah’ın adını son derece nezaketsiz bir 
üslupla kullanıyor. Özür dilemek yerine, 
Malatya’nın iman ifade eden Allah’ına 
kurban sözünü kendisine mazeret olarak, 
delil olarak gösteriyor. Bir milletvekili ada-
yı çıkıyor, Allah’ın ayetine “sinir bozucu” 
diyor… Endişeli modernler öyle mi? Bu 
ülkede modernler hiç bir zaman endişeli 
olmadı, hiç bir zaman da olmayacak. Ama 
bu ülkede, CHP zulmü, CHP endişesi, CHP 
duyarsızlığı her zaman oldu, öyle görünü-
yor ki her zaman da olacak. Bu ülkede ina-
nanlar, CHP endişesini her zaman taşıdılar, 
belli ki taşımaya devam edecekler.



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

87

Değerli kardeşlerim…

MHP’yi de çetelerin kontrolüne aldılar… 
MHP’yi de çetelerin sığınağı haline getir-
diler. 12 Haziran seçimleri öncesinde, CHP, 
MHP, BDP, terör örgütü ve Ergenekon’u bir 
kez daha aynı hizaya dizdiler, istiflediler. 
Bir bakıyorsunuz, BDP ve terör örgütü 
MHP’yi övüyor. Bir bakıyorsunuz, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı PKK terör örgütü-
ne iltifatlar gönderiyor. Dindar geçinen, de-
mokrat geçinenler, PKK’ya, BDP’ye en ağır 
hakaret ve ithamları yapanlar, BDP çatısı 
altında siyasete giriyor. CHP, BDP’nin, terör 
örgütünün kepenk kapatma eylemlerine 
destek veriyor… 

Tezgahı görüyor musunuz? Nasıl bir oyun 
oynandığını görüyor musunuz? Nasıl bir 
senaryo yazıldığını görüyor musunuz? 
Bunların derdi Türkiye değil… Bunların 
derdi millet değil, Malatya değil… Bunlar, 
eski Türkiye’yi özlüyor, çeteler marifetiyle 
eski Türkiye’yi geri getirmek istiyor. Kan-
dan, göz yaşından, milletin emeğinden rant 
sağlayabilmek için, Türkiye’nin enerjisini 
tüketmek için yeniden eski günlere dön-
mek istiyorlar. Benim milletim, bu oyun-
lara izin vermeyecek. Benim milletim, 12 
Haziran’da bu oyunları bozacak. 

Sevgili kardeşlerim…

BDP ve terör örgütü, Doğu’da, Güney-
doğu’da, benim Kürt kökenli kardeşimin 
kanı üzerinden, göz yaşı üzerinden, 
yoksulluğu üzerinden şiddet politikaları 
üretiyor. Herkese bir rol verildi, herkes 
rolünü oynuyor. BDP’de şu anda kendisine 

biçilen rolün gereğini yerine getiriyor. 4 
yıl Meclis’te kaldılar… Kürt kardeşlerimin 
meselesi için hangi çözümü ürettiler? Yö-
nettikleri belediyelerde, şehirlere hangi 
çözümü ürettiler. Kürt kardeşlerimi, çöpe, 
çamura, pisliğe, mahrumiyete mahkum 
etmenin ötesinde, şiddete mahkum etme-
nin ötesinde ne yaptılar? Buradan soru-
yorum: BDP, 4 yıl boyunca Ergenekon’un 
taşeronluğunu yapmaktan başka ne yaptı? 
Ergenekon’un değirmenine su taşımanın 
ötesinde ne yaptı? 

12 Eylül Halkoylaması’nda Ergenekonla, 
CHP, MHP’yle aynı hizaya geçip, HAYIR 
dedirtmek istediler. Özgürlüklerin, de-
mokrasinin önünde durdular. Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesi’ni engellemek, yavaş-
latmak için her türlü provokasyonu yap-
tılar. Buradan, Malatya’dan, Kürt kökenli 
kardeşlerime samimiyetle sesleniyorum: 
BDP ve terör örgütünün bu kanlı oyunu-
na, bu kanlı şiddet eylemlerine gelmeyin. 
Bunların, sizi nasıl bir acıya, nasıl bir yok-
luğa ve yoksulluğa mahkum etmek istedi-
ğini görün. Yaşadığınız şehirleri biz imar 
etmek isterken, biz size hizmet taşımak, 
biz 81 vilayeti eşit derecede büyütmek is-
terken, onların, şehirlerinizi nasıl şiddete 
mahkum ettiğini görün. Bu, asla ve asla 
hak mücadelesi değildir. Bu demokrasi 
mücadelesi hiç değildir. Düşüncenin bitti-
ği yerde şiddet başlar. Sözün bittiği yerde 
çatışma başlar. İnsanlığın bittiği yerde 
vahşet başlar. Kürt kardeşlerimin bu oyu-
na gelmemesini, bu tezgaha gelmemesini, 
kendilerini şiddete ve yoksulluğa mahkum 
eden bu Ergenekon taşeronlarına gereken 
cevabı 12 Haziran’da vermesini istiyorum.
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Sevgili Malatyalılar, değerli kardeşlerim… 

Biz bu ülkeye, bu topraklara, bu millete 
aşkla, sevgiyle, tutkuyla bağlıyız. Bunun 
için de ülkemizin ve insanlarımızın gele-
ceği konusunda büyük hayallerimiz, bü-
yük hedeflerimiz var. Biz istiyoruz ki, bu 
ülkede yaşayan 74 milyon insanın her biri 
kendini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
eşit, itibarlı, özgür, huzurlu bir vatandaşı 
olarak hissetsin. Bunu sağlamak için ne 
gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mevcut Ana-
yasamızın, ne kadar değiştirirsek değişti-
relim vatandaşımızın bu özlemine cevap 
veremediği ortada. Bunun için sivil, kapsa-
yıcı, kucaklayıcı, bütünleştirici, özgürleşti-
rici, çeşitliliğe imkân veren yeni anayasayı 
sizinle birlikte, sizden alacağımız yetkiyle 
yapacağız. Güçlü demokrasi güçlü Türkiye 
demektir. Hak ve özgürlüklerin anayasal 
güvence altına alınması Türkiye’nin güç-
lenmesi demektir. Türkiye’nin güçlenmesi 
Malatya’nın güçlenmesi, Malatya’nın so-
runlarının daha kolay çözülmesi demektir. 

Önümüzdeki dönemde sadece şehirlera-
rası yolları değil hizmet yollarını da duble 
hale getiriyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik 
gibi hizmetlerin kalitesini ülkenin her 
yeriyle birlikte Malatya’da da daha yük-
seğe çıkartacağız. Ulaştırma, enerji, su 
gibi altyapı hizmetlerinin eksiksiz ve kali-
teli bir şekilde vermeye devam edeceğiz. 
Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 eko-
nomisinden biri haline getirmekte karar-
lıyız. Milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi 
başına geliri 25 bin dolara, ihracatımızı 
500 milyar liraya yükselteceğiz. Malatya 
da bütün bunlardan payını alacak. Çılgın 

projelerimiz sadece İstanbul’a, Ankara’ya 
veya birkaç büyük şehre mahsus değil. 
Bütün Türkiye’yi olduğu gibi Malatya’yı 
da 2023’te çok ilerilere taşıyacak projeleri-
miz var. Ülkemize ve Malatya’ya, rahmetli 
Özal’ın deyimiyle çağ atlatmanın sevincini 
birlikte yaşayacağız. Altını çizerek ifade 
ediyorum: Amacımız, insanımızı sadece 
iş ve aş sahibi yapmak değil, daha yüksek 
bir hayat standardına ulaştırmak. İnşallah 
birlikte başaracak, hedeflerimize birlikte 
ulaşacağız. 

Sevgili kardeşlerim…

Büyüyen, gelişen Malatya artık büyükşe-
hir olmaya çok yaklaştı. Yeni yasada kriter: 
Önümüzdeki mahalli seçimlere girerken 
750 bin nüfusa sahip olmak… Malatya şu 
an sınırda… Nüfusu 740 binden 750 bine 
çıktığı zaman, inşallah Malatya’yı da bü-
yükşehir olarak ilan ediyoruz. Nüfus artış 
hızı, Malatya’nın o tarihte 750 bin nüfusu 
aşacağını şimdiden gösteriyor. Ben de 
şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hep söy-
lüyoruz, aslında bizim kendimizi anlatma-
mıza gerek yok, yaptıklarımız bizi zaten 
en güzel şekilde anlatıyor. Allah yolumuzu 
açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun…
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Sevgili Tokatlılar, değerli kardeşlerim…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Tokat’a, Almus’a, Artova’ya, Başçiftlik’e, 
Erbaa’ya, Niksar’a, Pazar’a, Reşadiye’ye, 
Sulusaray’a, Turhal’a, Yeşilyurt’a, Zile’ye, 

oralarda yaşayan tüm kardeşlerime, 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın, 
Molla Hüsrev’in, Şeyhül İslam İbn-i Ke-
mal Hazretleri’nin, Daha Nice Alimin, 
Evliya’nın, Kahramanın Memleketi Tokat’ı 
yürekten selamlıyorum…

AK Parti il mitingi

Tokat | 18 Mayıs 2011
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Bu harekete sahip çıktığınız, bu davaya 
sahip çıktığınız, en başından itibaren bizi 
gönüllerinize misafir ettiğiniz için sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. Siz 12 Eylül’de 
demokrasi, büyük Türkiye, hukukun üs-
tünlüğü dediniz… Siz, 12 Eylül’de, statüko-
ya bir kez daha sandıkta tokat vurdunuz. 
Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 
8.5 yıl boyunca sizin emanetinize sahip 
çıktık, sizin emanetinizi kutsal bildik, onu 
başımız, gözümüz gibi muhafaza ettik. 
Sizin emanetinizi gaspetmek isteyenlere, 
sizin iradenizi yok etmek isteyenlere, sizin 
kararınızı, yetkinizi yok saymak isteyenle-
re karşı cesaretle göğüs gerdik.

Biz kardeşlik dedik, kardeşlik diyoruz. Biz 
huzur dedik, huzur diyoruz. Biz demokra-
si dedik, büyük Türkiye dedik, hukukun 
üstünlüğü dedik. Söylediklerimizin arka-
sında durmaya, gereğini yapmaya devam 
ediyoruz. Biz bu ülkeyi kardeşlikle bugün-
lere getirdik, yine kardeşlikle büyütmeye 
devam ediyoruz.

Bakın sevgili Tokatlılar… Biz, 12 Eylül 
Halkoylaması ’nın hemen ardından , 
Türkiye’ye yeni bir anayasa kazandıraca-
ğımızın sözünü verdik.12 Eylül akşamı bu 
sözü verdik, hemen, o andan itibaren de 
çalışmalara başladık. Herkes çalışmasını 
yapsın dedik… Herkes, görüşlerini, öne-
rilerini, taslaklarını hazırlasın dedik… 12 
Haziran’da milletimizden alacağımız yet-
kiyle milletin anayasasını yapacağız dedik. 
İşte şu anda, bizim bu hedefimizi, bizim bu 
projemizi sabote etmek için yoğun bir gay-
ret var. Türkiye’nin, bu aziz milletin, kendi 

anayasasını yapmasını engellemek için 
çok yoğun bir gayret var. Çeteler, milletin 
kendi anayasasını yapacak olmasından 
ciddi rahatsızlık duyuyorlar. 

Ne yaptılar? Önce CHP’yi kaset yoluyla şe-
killendirdiler… CHP’de, bir Genel Başkanı 
kaset mağduru yaptılar, yerine Kaset Ma-
mulü bir Genel Başkan geldi. İşte o Kaset 
Mamulü Genel Başkan, şu anda çetelere 
olan borcunu ödüyor. O Kaset Mamulü 
Genel Başkan, çetelere diyet ödüyor. Hem 
de bunu kiminle yapıyor biliyor musunuz? 
87 yaşında, emekli bir siyasetçiyle yapıyor. 
Siyasi tarihleri boyunca birbirlerine en 
ağır hakaretleri yapanlar, en ağır eleştiri-
leri getirenler, daha doğrusu öyleymiş gibi 
görünenler, şu anda kol kola girmiş, çete 
kardeşliğinde buluşuyorlar. 

CHP Genel Başkanı, 87 yaşındaki o emekli 
siyasetçinin dizinin dibine çöktü, ondan 
ders alıyor, onun izinden gidiyor, onun 
rehberliğinde yürüyor. O siyasetçi ne di-
yordu? İki anahtar diyordu, ev diyordu, 
araba diyordu, askerlik süresini düşü-
receğim, emeklilik yaşını indireceğim 
diyordu… “Kim ne verirse ben 5 fazlasını 
veriyorum “diyordu… Ne yaptı? 1991’de, 
SHP ile, yani şimdiki CHP ile koalisyon 
kurdu, 500 gün dolmadan ülkenin tüm 
dengelerini birlikte alt üst ettiler. Merhum 
Özal’ın yaptıklarını, birkaç ay içinde adeta 
yakıp, yıkıp, kül ettiler. 

İşte CHP Genel Başkanı da şu anda onun 
Milli Şefliğinde, onun önderliğinde yürü-
yor. Meydanlara çıkıyor, “ben dürüstüm, 
ben haram lokma yemem, benim adım 
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Kemal kaynak benim” diyerek aklına ne 
geliyorsa söylüyor… Ya Bay Kemal… Sen 
dürüstsün de, Denizli için uydurduğun şu 
Yunus Bebek meselesi nedir? Yalova’da or-
taya bir yalan attı. Denizli’de bir bebeğin, 
annesi tarafından yoksulluk nedeniyle 
terk edildiğini söyledi. Araştırdık, öyle bir 
vaka yok. Yağmur adında bir bebek, engelli 
olduğu için, ailesi tarafından Çocuk Esir-
geme Kurumu’na verilmiş, devlet de ona 
sahip çıkmış. Dürüstsen, çık şimdi kamu-
oyundan özür dile. Dürüstsen, Antalya’da 
CHP’li belediyelerin bol keseden attığı, 
ama yerine getirmediği vaatlerin hesabını 
ver. Dürüstsen, SSK’ya yerleştirdiğin ya-
kınlarını açıkla. 

Yok… Açıklayamaz… Çünkü dürüst değil… 
Şimdi günlerdir, işi gücü bıraktı, kendisine 
yapılan ÖSYM şakasını örtmek için, bizim 
meselelerimize burnunu sokmaya başladı. 
Çıktığı her meydanda, Kürşat Tüzmen 
kardeşimizin adını ağzına alıyor, itham-
larda, iftiralarda bulunuyor. Ne oldu peki? 
Önceki gün, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Genel Kurulu’nda, Kürşat Tüzmen 
beyle karşı karşıya geldiler, “ben sizi kas-
tetmedim” dedi. Bir sonraki gün, hiçbir şey 
olmamış gibi, sanki bu olay yaşanmamış 
gibi, sanki Kürşat Bey’in karşısında geri 
adım atmamış gibi, aynı şekilde Kürşat 
Bey’in ismini kullanmaya devam etti… 
Karakolda doğru söyleeer, mahkemede 
şaşar… Hesap uzmanı olarak işe başlamış 
ama sonunda yalan uzmanı olup çıkmış. 
Biliyorsunuz CHP’nin bir milletvekili çık-
tı, “Dersim’de tabii ki analar ağlayacaktı” 
dedi… Bay Kemal ne yaptı? O milletveki-

line gereğini yapsın dedi. Ardından zılgıtı 
yedi, kendisine sus denildi, dersim olayı-
nın üzerini kapattı gitti.

Sevgili Tokatlılar… 

CHP Genel Başkanı için artık U dönüşü 
kavramı yetmiyor… S dönüşü bu S dönü-
şü… Yürüyen yalan hafif kalıyor… Koşan 
yalan hafif kalıyor… CHP genel başkanı ar-
tık zıplayan yalan, uçan yalan uçan… Şimdi 
bakın… Tokat’ın da bir Kemal’i var… Ama 
Allah korusun, kıyas dahi kabul etmez… 
Tarihimizin en büyük alimlerinden biri, 
Ahmet Şemseddin İbn-i Kemal… Yavuz 
Sultan Selim’in yanı başından ayırmadığı 
çok mübarek bir zat… Hatta ona nispetle 
söylenen çok da güzel bir söz var… “İbn-i 
Kemal zannettik, Ebu Cehl imiş meğer…” 
İşte böylesine kutup bir şahsiyet. Mısır 
dönüşü, İbn-i Kemal Hazretlerinin atının 
ayağından sıçrayan çamurlar, cihan padi-
şahı Yavuz Sultan Selim Han’ın kaftanını 
kirletiyor. İbn-i Kemal, mahcup, atını geri 
çekiyor, ne yapacağını şaşırıyor… Yavuz 
Sultan Selim, Tokatlı İbn-i Kemal Hazretle-
rine şu tarihi sözleri söylüyor… “Âlimlerin 
atının ayağından sıçrayan çamur, bizim 
için süstür, şereftir. Vasiyet ediyorum, bu 
çamurlu kaftanım, ben vefat ettikten sonra 
kabrimin üzerine örtülsün…” 

O günlerden ne günlere geldik biliyor 
musunuz? İbni Kemal gibi âlimlerden, 
Allah’ın ayetine “sinir bozucu” diyen güya 
bilim kadınlarının olduğu günlere geldik. 
İbn-i Kemallerden, Allah’ın adını saygı-
sızca ağzına alan, özür dileme nezaketini, 
erdemini gösteremeyen bay Kemal döne-
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mine geldik. CHP değişti diyorlar… Ya, 
huylu huyundan vaz geçer mi? 1940’larda, 
camileri müzeye çevirdiler, camileri özel-
leştirdiler, sattılar, çocuklar için elif ba 
kitabını, mevlit kitabını, ilmihal kitabını, 
hatta duvarlara asılan levhaları bile yasak-
ladılar, toplattırdılar. Hepsinin belgesi var. 
Hepsinin resmi kararları elimde… Zamanı 
geldikçe hepsini açıklayacağım. Bu ülke, 
bu millet, özellikle genç nesiller, CHP’nin 
nasıl bir tarihinin olduğunu, chp’nin bu 
ülkeye nasıl zulmettiğini, CHP’nin gen-
lerinin ne olduğunu belgeleriyle görsün, 
bilsin istiyorum.

Sevgili Kardeşlerim… Sevgili Tokatlılar…

Bakın Tokat’ın, benim özel yaşamımda çok 
ayrı bir yeri var… Yıl, 1987… İstanbul’da 
Genel Seçimler için çok yoğun bir çalış-
ma yürütüyoruz. O günlerde, Tokat’tan, 
Zile’den bir konferans daveti geldi… Ar-
kadaşlar çok ısrar ettiler… Kıramadım. 
Bir akşam 5 kişi arabaya bindik, Tokat’a 
doğru yola çıktık… Gerede’ye vardık, bir 
mola verdik, sabah namazımızı kıldık, ye-
niden yola devam ediyoruz… Önümüzdeki 
kamyonu geçtik, fakat karşıdan bir otobüs 
geliyor. Şoför arkadaş frene basınca, buz-
lanmadan dolayı araba savruldu, otobüsle 
çarpıştık. Öyle ambulans filan yok… İki 
araba bulundu, Gerede’ye geldik. Oradaki 
hastane yetersiz. Bir ambulansla Bolu’ya 
gönderildik. Hastaneye vardık… Yaralıyız, 
kırıklarımız var… Bize ne sordular biliyor 
musunuz? Emekli sandığı mı, SSK mı? 
SSK’lıyız dedik, biz bakamayız dediler, ora-
dan SSK hastanesine gittik. 

Sevgili kardeşlerim, biz bu ülkede büyük 
çileler çektik… Biz damdan düştük, bu ül-
kenin acılarını yaşayarak büyüdük. İstedik 
ki bizden sonrakiler o acıları yaşamasın. 
İstedik ki, gençler, çocuklar, bu çileyi 
çekmesin. Bakın şimdi size bir başka olay 
anlatıyorum… 1987 Türkiye’sinden değil, 
2011 Türkiye’sinden, Tokat’tan bir olay an-
latıyorum… Geçtiğimiz günlerde Tokat’ta 
İsmail Yurtnaç isimli bir vatandaşımızın 
babası kalp krizi geçiriyor. Tokat devlet 
hastanesinin yoğun bakımına kaldırılıyor. 
Öyle SSK mı, emekli sandığı mı diye sor-
mak yok. Öyle zengin misin, fakir misin 
diye sormak yok. İster özel, ister devlet… 
Kapıdan kim girerse hizmet verilecek. 

Hastanede kendisiyle ilgileniyorlar… Bakı-
yorlar ki durumu kritik, hemen hava am-
bulansını devreye alıyorlar. Bir ambulans, 
amcamızı alıyor, doğru Ankara’ya götürü-
yor. Sadece 2 saat… 2 saatte Ankara’da tam 
teşekküllü hastanede gereken yapılıyor. 
İsmail kardeşimiz de bizim için “Allah razı 
olsun” diyor… var mı ötesi? Var mı bundan 
öte paye? Bizim SSK’lı olduğumuz için 
yaralı halde hastane hastane dolaştığımız 
günlerden, hastaların Tokat’tan Ankara’ya 
helikopterle hastaneye ulaştırıldığı günle-
re geldik. Hamdolsun… 

Bizim istediğimiz işte bu. Biz bu ülkedeki 
her bir vatandaşımız en iyi imkânlardan 
faydalansın istiyoruz. Çocuklarımız en 
iyi imkânlarla donatılmış okullarda oku-
sunlar, bölünmüş yollarda konforla ve 
güvenle yolculuklarını yapsınlar, hastalan-
dıklarında en iyi sağlık hizmetini alsınlar 
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istiyoruz. 8.5 yıldır bunun için mücadele 
ediyoruz. Bunun için Türkiye’yi her alanda 
adeta yeni baştan inşa ettik. Bunun için 
Tokat’ta binin üzerinde yeni derslik yap-
tık. Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni yeni 
fakülteler, yüksekokullar, merkezler, yurt-
larla geliştirdik. Bunun için 190 milyon 
liralık yatırım yaparak Tokat’ın merkezini 
ve ilçelerimizi sağlık kuruluşlarıyla, mo-
dern cihazlarla donattık. Toplu konut pro-
jeleriyle, bölünmüş yollarla, doğalgazla, 
sulama tesisleriyle Tokat’ı tepeden tırnağa 
imar ettik. Bunun için tarihimize, kültürü-
müze sahip çıktık. 

Bugün de, mitingimizin ardından Tokat’a 
yeni eserler, hizmetler kazandırıyoruz. 
Tokatımıza yeni okullar yaptık, onların 
açılışını yapacağız. Niksar ve Turhal’da 
adalet sarayları inşa ettik, onları hizmete 
alacağız. Üniversiteye yeni okul ve spor 
tesisleri yapıldı, onların açılışını gerçek-
leştireceğiz. Tokat belediyemizin hal, yol, 
spor tesisi, park gibi hizmetleri var, onları 
açacağız. Özel sektör kuruluşlarımızın 
yatırımlarının açılışlarını yapacağız. To-
kat-Turhal-Amasya yolunun resmi açılışını 
yapacağız. Bu yol, Tokat’ı diğer bölünmüş 
yollara bağlayan, ulaşım alanında Tokat’ın 
önünü açan, vizyonunu genişleten önemli 
bir yatırım. İnşallah bütün bunları toplu 
açılış töreniyle sizlerin hizmetine sunaca-
ğız. Bizim işimiz hizmet. Biz bugüne kadar 
en iyi bildiğimiz işi yaptık, Türkiye’ye 8.5 
yılda her alanda, bugüne kadar kazandırı-
landan daha fazla hizmet ürettik. İnşallah 
önümüzdeki dönemde, sizlerin desteğiyle, 
çok daha fazlasını yapacağız. 

Değerli kardeşlerim… 

Seçimlerden sonra hemen yeni bir anaya-
sanın hazırlıklarına başlıyoruz. Ülkemizi 
güçlendirecek, ekonomiyi güçlendirecek, 
kardeşliğimizi yüceltecek, huzuru pe-
kiştirecek bir anayasa hepimizin özlemi. 
Kapsayıcı, kucaklayıcı, bütünleştirici, öz-
gürleştirici, çeşitliliğe imkan veren yeni 
anayasayı sizinle birlikte, sizden alacağı-
mız yetkiyle yapacağız. Türkiye’de demok-
rasinin güçlenmesi Tokat’ı daha güçlü kıla-
cak. Türkiye’de özgürlüklerin genişlemesi 
Tokat’ı daha ileriye taşıyacak. Türkiye’nin 
sorunlarının çözülmesi, Tokat’ın da sıkın-
tılarının çözümünü kolaylaştıracak. Biz, 
eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette ve 
diğer tüm hizmet alanlarında ülkemizle 
birlikte Tokat’ımıza da bugüne kadar bü-
yük hizmetler getirdik, daha fazlasını yap-
mak istiyoruz. Ulaştırma, enerji, su gibi 
altyapı hizmetlerinde ülkemizle birlikte 
Tokat’ımızda da önemli yatırımlar yaptık, 
daha fazlasını yapmak istiyoruz. Hede-
fimiz, Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 
10 ekonomisinden biri haline getirmek. 
Hedefimiz, milli gelirimizi 2 trilyon do-
lara, kişi başına milli geliri 25 bin dolara, 
ihracatımızı 500 milyar liraya çıkarmak. 
İnşallah bu hedeflerin hepsine sizlerin des-
teğiyle ulaşacağız. Esasen, bugüne kadar 
yaptıklarımız bizi anlatıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Biz, bu hizmetlerin devam etmesi için “is-
tikrar sürsün Türkiye büyüsün” diyoruz. 
Aynı şekilde “istikrar sürsün Tokat büyü-
sün” diyoruz. Biz, daha büyük hizmetleri 
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hayata geçirmek için “Türkiye hazır hedef 
2023” diyoruz. Artık karar sizde, yetki 
sizde, mühür sizde. Allah yolumuzu açık 
etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Sağ olun, var olun…
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Sevgili Siirtliler, sevgili kardeşlerim, sev-
gili hemşehrilerim, sizleri bir kez daha 
sevgiyle, saygıyla, en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum. Buradan tüm Siirt’e, 
Aydınlar’a, Yani Tillo’ya, Baykan’a, Eruh’a, 
Kurtalan’a, Pervari’ye, Şirvan’a, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 

sevgilerimi yolluyorum. Bu kardeşinizi 
bir kez daha bağrınıza bastığınız için, bu 
kardeşinizi bir kez daha gönüllerinizde mi-
safir ettiğiniz için sizlere şükranlarımı su-
nuyorum. Eniştenize sahip çıktığınız için 
sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 

AK Parti il mitingi

Siirt | 19 Mayıs 2011
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Biz Siirt’e sevdalıyız… Biz Siirtli kardeşle-
rime sevdalıyız… Siirt bizim ilimiz, Siirt 
bizim ocağımız, Siirt bizim memleketimiz. 
Siirt seyitlerin yurdu, alimlerin yurdu, 
evliyanın yurdu. Siirt, tarih boyunca, med-
reseleriyle, ilim yuvalarıyla, alimleriyle, 
eserleriyle dünyaya yön vermiş, insanlığa 
ışık tutmuş bir medeniyet şehri…

Değerli kardeşlerim…

Bundan birkaç hafta önce, 3 Mayıs’ta bu-
raya CHP Genel Başkanı geldi… Önce gitti, 
Veysel Karani türbesinde kameraların 
önünde duasını etti… Allah kabul etsin… 
Sonra geldi, bu meydanda, Siirtlilere hitap 
etti. Güya bana, sizin eniştenize hakaret et-
mek isterken, ölçüyü, izanı kaçırarak, edeb 
dairesini aşarak, içindeki hezeyanı ortaya 
dökerek, burada Allah Teala’ya edepsizce 
dil uzattı. Veysel Karani Hazretleri’nin 
huzurunda, o mübarek zatın makamın-
da, Allah’a dil uzatmak gibi bir densizlik 
yaptı. İsmail Fakirullah’ın, İbrahim Hak-
kı Hazretleri’nin, Bediüzzaman Saidi 
Nursi’nin şehrinde, yüzü kızarmadan, 
utanmadan, sıkılmadan yüce yaradana ha-
karet etti. Siirt buna gereken cevabı burada 
verdi. Siirt bu edepsizliğe gereken cevabı 
verdi. Bu CHP’nin İstanbul Milletvekili 
adayı ne yaptı? Allah’ın ayetine “sinir bo-
zucu” demek gibi bir gafletin içine düştü… 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Siirt’te 
makamı bulunan Veysel Karani Hazret-
leri biliyorsunuz Sahabe-i Kiram’dan 
değildir… Sahabe olamamıştır… Hazreti 
Peygamber’in sadece mübarek suretleri-
ni görmüş olsaydı, sahabeden olacaktı, 

ama göremedi… Nedenini siz bilirsiniz… 
Hazreti Peygamber’i ziyarete gidecekti… 
Ama annesi hastaydı… “Cennet anaların 
ayakları altındadır” sözünü bildiği için, 
hasta annesini yatağında bırakıp yola 
çıkamadı, yaratılmışların en şereflisini, 
annesine hürmeten göremedi. Diyor ki 
Hazreti Peygamber: Ümmetimden öyle bir 
kimse vardır ki… En büyük iki kabilenin 
bütün koyunlarının kılları kadar mü’mine 
şefaat edecektir”… Kim olduğunu sorduk-
larında da, Karen’li Üveys’tir diyor… Sonra 
diyor ki… “Onun gelmemesi de bana olan 
bağlılığındandır. İhtiyar bir annesi vardır, 
iman etmiştir, ancak gözleri görmez, hare-
ket edemez.” İşte Siirt, annesine bu kadar 
bağlı, bu kadar hürmetli bir zatın, Veysel 
Karani hazretlerinin şehridir. İşte buraya 
gelip, Veysel Karani Hazretleri’nin şehrin-
de Allah Teâlâ’ya dil uzatma gaf letinde 
bulunan o zat, gitti, Samsun’da da annele-
re dil uzatmak gibi bir edepsizliğin altına 
imza attı…

Şimdi bakın sevgili Siirtliler…

Biz hiç bir zaman, dini değerleri, kutsal de-
ğerleri, manevi değerleri siyaset malzeme-
si yapanlardan, siyasi istismar aracı olarak 
kullananlardan olmadık. Biz hiç kimsenin, 
dinini, mezhebini, etnik kökenini siyaset 
malzemesi olarak kullananlardan olma-
dık. Hazreti Mevlana, “ya olduğun gibi gö-
rün, ya da göründüğün gibi ol” diyor… Biz 
neysek, oyuz… Biz bu ilkeden taviz verme-
dik, vermeyiz, vermeyeceğiz… Ama, dini 
istismar aracı olarak kullananların, türbe-
de dua edip, gelip burada Allah’a hakaret 
edenlerin, Allah’ın ayetine sinir bozucu 
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diyenlerin de maskesini biz düşüreceğiz. 
CHP’nin girdiği yol, fırsatçılık yoludur. 
Siyasette buna oportunizm derler, makya-
velizm derler… 

Eline ne geçerse istismar ediyor. Ne duyar-
sa gerçek sanıp meydana çıkıyor. Sabah 
söylediğini öğleyin, akşam söylediğini yat-
sıda inkar ediyor. Samsun’da bir bebeğin 
vefatını diline doladı. Bebeğin annesi çıktı, 
ağlayarak, benim bebeğimi meydanlarda 
malzeme etmesin dedi. Dün Erzurum’da 
hiç utanmadan, sıkılmadan, vicdansızca 
hala o bebeğin adını ağzına almaya devam 
ediyor. Vicdan yok vicdan… Aklı, izanı, 
dürüstlüğü bir kenara bıraktık, bunda 
en önce vicdan yok. Biliyorsunuz önceki 
hafta CHP genel başkanına bir şaka yap-
tılar… Eline, içinde “yiğenim” yazan bir 
mail tutuşturdular, televizyon televizyon 
gezdirdiler. İşin şaka olduğu ortaya çıktı, 
şakayı yapan da dün bulundu. Böyle bir 
durumda, bu CHP Genel Başkanı’nda 
yüz olsa, inanın sokağa çıkamaz. Sayın 
Kılıçdaroğlu’na, iftiranın, yalanın, temiz 
insanlara çamur atmanın bu kadar ucuz 
olmadığını biz yargıda, sizler de inşallah 
sandıkta göstereceksiniz.

Sevgili Siirtli kardeşlerim...

Yaklaşık 5 ay önce, 12 Aralık’ta biliyorsu-
nuz Siirt’e geldim… Siirt’te bir kalemde 
tam 32 eser ve hizmetin açılışını yaptım. 
Siirt’e kazandırdığımız okulları, yurtları, 
spor salonlarını, köy ve mezra yollarını, 
su şebekelerini açtık. Özel sektörümüzün 
önemli yatırımlarını yine o törenle sizlerin 
hizmetine kazandırdık.

Sevgili Siirtliler… 

Yarın, Van’da, Van mitingimizi yapacağız. 
Bugün bizi can kulağıyla dinleyen Siirtli 
kardeşlerimin, yarın da televizyonları ba-
şında Van mitingimizi dinlemelerini ben 
özellikle rica ediyorum. Şimdi bakın… 
Bizim, Doğu ve Güneydoğu illerimiz, her 
açıdan çok büyük bir potansiyel barındı-
rıyor. Şu Siirt’in, bugün olduğundan çok 
ama çok daha ileri seviyelerde olması 
gerekiyor… Siirt’te üretilen süt, tereyağı, 
bal, fıstık, battaniye, kilim tüm dünya 
pazarlarında aranan ürünler arasında 
olabilir. Erzen, Derzin Kalesi, Ulu Cami, 
Veysel Karani Türbesi, İbrahim Hakkı, 
İsmail Fakirulallah Türbesi, Tillo’nun Köy-
leri, Medreseleri, tabiat güzellikleri sadece 
Türkiye’den değil, tüm dünyadan ziyaretçi 
çekebilir. Yüzyıllar boyunca ilmin merkezi 
olmuş Siirt, bugün de aynı şekilde dünya-
nın bir ilim merkezi olabilir. Siirt’in yiğit 
insanları, çalışkan insanları, Siirtli hanı-
mefendiler, gençler, çalışır, üretir ve Siirt’i 
bir marka haline getirebilir. 

Ben hayal görmüyorum sevgili kardeşle-
rim… Bu mümkün, bu olabilir… Sadece 
Siirt değil, Doğu’daki, Güneydoğu’daki her 
bir il, her bir ilçe, köy, kabuğunu kırarak, 
sınırlarını aşarak, makus talihini kökten 
değiştirebilir… Şimdi şu soruyu kendimize 
soracağız… Samimiyetle soracağız, has-
bilikle soracağız, her türlü önyargıyı bir 
kenara bırakıp, bu sorunun cevabını araya-
cağız… Peki Siirt neden bu halde? Hakkâri, 
Van, Diyarbakır, Bitlis neden on yıllardır 
huzursuzluk yaşıyor, acı yaşıyor?
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Sevgili kardeşlerim… 

Biz, bu soruyu kendimize sorduk. Sami-
miyetle sorduk, ihlasla sorduk, hasbilikle 
sorduk ve on yıllardır burada sürdürülen 
inkar politikalarına son verdik. Biz, bu 
bölgede, yılların ihmaline son verdik. 
Biz bu bölgeye yüreğimizi açtık, gönlü-
müzü açtık, 81 vilayetle birlikte Siirt’in 
de hizmetkârı olduk. On yıllarca sizi 
görmediler, sizin sesinizi duymadılar, 
size sırtlarını döndüler… Biz ise 79 yılda 
getirilmeyen hizmetin kat kat fazlasını şu 
8.5 yılda getirdik. Daha da fazla hizmet 
edeceğiz. Biz size hizmetkar olmaya de-
vam edeceğiz.

Ama, biz 8.5 yıl boyunca buraya hizmet 
taşırken, birileri bundan ciddi şekilde 
rahatsız oldu. Birileri bu hizmetleri en-
gellemek için tahriklere, provokasyonlara 
başladı. Yıllardır Siirt’in yoksulluğundan, 
mağduriyetinden, mahrumiyetinden 
nemalananlar, şimdi Siirt’in ayakları 
üzerinde doğrulmasından rahatsız oldu. 
Ya Allah aşkına düşünebiliyor musunuz? 
Veysel Karani’nin, İbrahim Hakkı Haz-
retlerinin, Bediüzzaman’ın kentinde, bu 
büyük alimlerin şehrinde bir üniversite 
yoktu. Türkiye’de Üniversite’yi en fazla 
hakeden illerimizden birinde, Siirt’ten 
üniversite yoktu. Siirt’e üniversiteyi biz 
kazandırdık. Bırakın köyleri, mezraları, 
ilçeleri, siirt’in yolu yoktu. Siirt’e duble 
yolları biz kazandırdık. Hastanelerde ne 
çileler çekildiğini ben de biliyorum, siz de 
biliyorsunuz. En modern sağlık hizmetle-
rini Siirt’e biz kazandırdık.

Bununla kalmadık… OHAL’i biz kaldır-
dık. Terör mağdurlarına biz sahip çıktık. 
Kürtçe üzerindeki yasakları biz kaldırdık. 
TRT şeş’i açtık. Üniversitelerde Kürtçe 
üzerine bölümler, enstitüler kurduk. 
Mem U Zin’i devlet eliyle, kültür turizm 
bakanlığımız eliyle biz bastık… Samimi-
yetle, gönülden, yürekten, analar ağlama-
sın dedik, yavrular ölmesin dedik. Biz bir 
süreç başlattık. Biz yeni bir sayfa açtık. 
Biz yeni bir dönemin kapılarını araladık. 
Ama işte tüm bunlardan rahatsız olanlar, 
süreci baltalamak, süreci sabote etmek, 
süreci akamete uğratmak için var güçle-
riyle çalıştılar, çalışıyorlar.

Siirtli kardeşim… Açık açık söylüyorum… 
Birileri, senin yavrularının kanı üzerin-
den, senin acın ve gözyaşın üzerinden 
siyaset yapmanın mücadelesi içinde. Biri-
leri Siirt’in kalkınmasının, huzura, istik-
rara kavuşmasının rahatsızlığı içinde. İş-
sizliğin azalması rahatsız ediyor bunları, 
barışın, huzurun, kardeşliğin yücelmesi 
rahatsız ediyor bunları. Siirt hayallerine 
yaklaştıkça, birileri Siirt’i ayaklarından 
tutup aşağılara çekmeye çalışıyor. İşte gö-
rüyorsunuz… 4 yıl boyunca mecliste, Kürt 
kardeşlerimin meselelerinin çözümü 
için en küçük bir çaba göstermeyenler, 
şu anda, 12 haziran öncesinde, sokakları 
ateşe vererek, gençleri tahrik ederek, kan 
dökülmesine sebep olarak, 7 yaşındaki ço-
cukların arkasına saklanarak propaganda 
yapıyorlar. 4 yıl boyunca Türkiye’nin, 
Siirt’in hiç bir sorununa eğilmeyenler, 
şimdi sorundan beslenmek için istismar 
ve şiddet siyasetine başvuruyorlar.
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Yıllarca bu vampirler gençlerin kanını 
emdi, yıllarca silah tüccarları köşeyi dön-
dü, yıllarca istismarcılar kazandı. Ama 
kaybeden her zaman Siirt oldu. Kaybeden 
benim Kürt kardeşim oldu. Biz bu kısır 
döngüyü kırdık. Biz bu döneme son ver-
dik. Siirtli kardeşim… Bu bir tezgah… Bu 
tezgahı siz alt üst edeceksiniz. Bu, gençle-
rin kanı üzerinden oynanan bir oyun, bu 
oyunu siz bozacaksınız. Siirt’i, doğu ve gü-
neydoğu Anadolu bölgesini, büyük şehirle-
ri terörizme edenlere siz dur diyeceksiniz. 
Huzuru, istikrarı, kardeşliği tehdit edenle-
re siz geçit vermeyeceksiniz.

Bakın bunların asıl rahatsızlığı ne biliyor 
musunuz? 12 Haziran’dan sonra, yeni bir 
anayasa yapacağız. Benim anayasam de-
ğil, bizim anayasamız olacak. Birilerinin 
anayasası değil, milletin anayasası olacak. 
Siirtli kardeşim diyecek ki, bu işte benim 
anayasam. İstanbullu kardeşim diyecek ki, 
işte bu benim anayasam. 74 milyon insa-
nın benim diyeceği bir anayasa yapacağız. 
Bu BDP 12 Eylül’de ne yaptı biliyorsunuz. 
Parti kapatmalarından şikâyet etti, ama 
bunu engelleyen maddeye destek verme-
di. Sonra ne yaptı? 12 Eylül’de, MHP’yle, 
CHP’yle, Ergenekon’la aynı safta hizaya 
geçti. Şu anda ne yapıyor? “AK Parti 367 
değil 400 milletvekili de çıkarsa biz kabul 
etmeyeceğiz, anayasa yaptırmayacağız” 
diyor. 

Demokratik, katılımcı, sivil, özgürlükçü 
bir anayasa yapılmasın diye, yine CHP’yle, 
MHP’yle, Ergenekon’la aynı hizaya geçi-
yor. “Kürtlerin dini İslam değil, Kürtler 
Zerdüşt” diyorlardı… şimdi din istismarı 

yapıyor, dini değerlerde bile ayrımcılığa gi-
diyorlar. Buradan açık açık söylüyorum… 
Biz kardeşlikten vazgeçmeyeceğiz. Biz 
hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Biz, demok-
rasiden, özgürlüklerden bir adım bile geri 
atmayacağız. İnadına demokrasi… İnadına 
özgürlük… İnadına kardeşlik… Bunu ba-
şaracağız. Siz de bize destek verin. Gelin, 
kanı birlikte durduralım. Gelin göz yaşını 
birlikte dindirelim. Gelin huzuru, istikrarı 
muhafaza edelim. Gelin, şu Siirt’e omuz 
verip, hep birlikte ayağa kaldıralım. Siirt 
bizimle mi?

Değerli kardeşlerim… 

Önümüzdeki dönemde daha fazlasını yap-
mak, ülkemizi daha ileri noktalara çıkar-
mak istiyoruz. Kardeşliği yüceltmek, var 
olan sorunları samimiyetle çözmek, artık 
geleceğe odaklanmak istiyoruz. Türkiye’yi 
dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden 
biri haline getirmekte kararlıyız. Milli geli-
rimizi 2 trilyon dolara, kişi başına geliri 25 
bin dolara, ihracatımızı 500 milyar liraya 
çıkarmakta kararlıyız. İnşallah bu hedef-
lerin hepsine de sizlerin desteğiyle ulaşa-
cağız. Bizim boş sözle, kuru gürültüyle, ya-
lanla, iftirayla işimiz olmaz. Biz kendimizi 
hep yaptıklarımızla anlattık, anlatıyoruz. 
Yaptıklarımızı referans alarak hedefleri-
mizi belirliyoruz. Milletvekili adaylarımızı 
size, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun…
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Sevgili Vanlılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Van’a, Bahçesaray’a, Başkale’ye, Çaldıran’a, 
Çatak’a ,  Edremit’e,  Erciş’e,  Gevaş’a , 
Gürpınar’a, Muradiye’ye, Özalp’e, Saray’a, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime sevgi-

lerimi, selamlarımı yolluyorum… Seyit Ab-
dülhakim Arvasi’nin, Seyyid Fehimi’nin, 
Feki Teyran’ın şehri Van’ı selamlıyorum. 
Ahmed-i Hani’nin, Saidi Nursi’nin ilim 
tahsil ettiği, medreselerinde dünyaca 
ünlü âlimlerin yetiştiği, yeryüzünün en 
güzel şehirlerinden biri olan Van’ı, Vanlı 

AK Parti il mitingi

Van | 20 Mayıs 2011
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kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. 
Burada, Vanlı tüm kardeşlerime, 12 Eylül 
Halkoylaması’nda yüzde 94.5 gibi çok yük-
sek bir oranla evet dedikleri için şükranla-
rımı sunuyorum.

Sevgili Vanlılar, değerli kardeşlerim…

Ben bugün Van’a, sizlerle dertleşmeye gel-
dim. Bugün Van’a, sizlerle hasbihal etmeye, 
sizlerle muhabbete, sizlerle hemhal olmaya 
geldim. Ben bugün Van’a, yüreğimi bir kez 
daha sizlere açmaya, gönlümden geçenleri 
bir kez daha sizlerle paylaşmaya geldim. En 
başından itibaren bizim dilimiz samimiyet 
dilidir. Biz size hiçbir zaman yalan söyle-
medik, Allah’ın izniyle de söylemeyeceğiz. 
Biz sizlere mahcup olmadık, Allah’ın izniy-
le bundan sonra da mahcup olmayacağız. 
Biz, sizinle konuşurken, gönül diliyle ko-
nuştuk, yüreğimizle, kalbimizle konuştuk. 

Biz, Doğu’da ayrı, Batı’da ayrı konuşan-
lardan olmadık. Van’da konuşup, gidip 
İstanbul’da yalanlayanlardan olmadık. 
Burada, Kürt kardeşlerime söz verip, son-
ra onu Ankara’da unutanlardan olmadık. 
Samsun’a ayrı, Hatay’a ayrı, Antalya’ya, 
Kars’a ayrı, Tunceli’ye, Diyarbakır’a, Van’a 
ayrı dil ve üslup kullananlardan olmadık. 
Biz, gece başımızı yastığa koyduğumuzda, 
kendi iç muhasebemizi yapıyoruz. Millet 
için ne yaptık, kardeşlik için ne yaptık, eser 
olarak, hizmet olarak ne ürettik; bunun 
muhasebesini yapıyoruz. Biz gece başımızı 
yastığa koyduğumuzda, ülkemizin yoksul 
çocuklarını, acılı annelerini düşünüyor, 
aynı rüyayı biz de görüyoruz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Benim 
rahmetli dedem, 1915’te, ta Rize’den 
kalktı, Sarıkamış’a vatanını savunmaya 
gitti. Rahmetli babaannem hep bize onun 
elinde silah, nasıl donarak şehit olduğunu 
anlattı. Bunun gururunu, bugün olduğu 
gibi, çocukluğum boyunca, gençliğim bo-
yunca da yüreğimde hissettim. Van’ın bu 
noktada çok daha hazin bir hikayesi var… 
Sarıkamış Harekâtı öncesinde, Van’da 
mevcut cephaneyi cepheye götürecek ye-
tişkin bulunamıyor, çünkü herkes savaş-
maya gitmiş. Yaşları 12 ile 17 arasında 120 
tane Vanlı çocuk, yürüyerek Sarıkamış’a 
gidip bu cephaneyi yerine ulaştırma gö-
revini üstleniyorlar. 1915 yılının Ocak 
ayında, o ayazda, o kara kışta, 120 çocuk, 
dağları aşarak, bin bir badireyi atlatarak 
Sarıkamış’a varıyorlar, emaneti yerine 
teslim ediyorlar. Geri dönerken, soğuk 
amansız bir şekilde bastırıyor, 22’si dışın-
da hepsi yolda donarak şehit oluyor.

Biz işte buyuz… Benim Rizeli dedemle, 
Vanlı o çocuklar, Vanlı nice gençler, Vanlı 
nice kahramanlar şu anda Sarıkamış’ta, 
toprağın altında koyun koyuna yatıyorlar. 
Çanakkale şehitliği aynı şekilde… Filistin 
şehitliği aynı şekilde… Kutül Amare şehit-
liği aynı şekilde… Biz dostluğun ötesine 
geçtik. Biz akrabalığın ötesine geçtik. Biz 
birbirimizin öz be öz kardeşiyiz. Bu vatan 
bizim, hepimizin vatanı. Bu ülke bizim, 
hepimizin ülkesi. Bu bayrak bizim, hepi-
mizin bayrağı. Nasıl ki şehitlerimiz birse, 
biz de biriz, beraberiz, kardeşiz.
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Sevgili kardeşlerim… 

Biz, aynı kıbleye dönüyoruz… Bizim ca-
milerimizden aynı ezan okunuyor. Bizim 
besmelemiz bir, Fatihamız bir, Yasinimiz 
bir… Ellerimizi semaya açıp dua ederken, 
biz biliyoruz ki, Allah, konuştuğumuz 
dillere değil, yüreklerimize bakıyor, sa-
mimiyetimize bakıyor. Öyleyse biz neden 
birbirimizin diline hor bakalım. Biz neden 
birbirimizin rengine, etnik kökenine hor 
bakalım. Bu kadar ortak yanımız varken, 
kardeşliğimiz bu kadar kadimken, biz ne-
den fitneye, fesada, nifaka prim verelim?

Mela Ahmet Ceziri’nin şu sözlerine lütfen 
dikkat edin. Diyor ki Mela Ahmet Ceziri: 
“Aynı daire içinde hepimiz biriz, bütünüz. 
Aynı mastardan türemiş isimleriz. Işığımız 
aynı nur’dan… Tecellimiz aynı tur’dan…” 
Ahmedi hani ne güzel söylemiş… “İnsan, 
en büyük kalemin çizdiği en güzel nakış-
tır.” Mela Ahmet Ceziri ne diyorsa, Ahmedi 
Hani ne diyorsa, Yunus Emre de aynen onu 
söylüyor: Yaradılanı severim, yaradandan 
ötürü diyor… Yine diyor ki Yunus Emre: 
“Hakkı gerçek sevenlere, cümle alem kar-
deş gelir…”

Şimdi bakın sevgili Vanlılar… Kardeşler 
arasında hesaplaşma olmaz, kardeşler 
arasında helalleşme olur… Biz, AK Parti 
olarak, bu ülkenin 74 milyon evladının, 
birbiriyle kucaklaşmasını, birbiriyle he-
lalleşmesini istedik. Bizim siyasetimiz 
her zaman kucaklaşmanın, helalleşmenin 
üzerine bina edildi. Biz ayıranlardan, ay-
rıştıranlardan değil, kucaklaştıran, birleş-

tirenlerden olduk. Mevlana’nın dediği gibi, 
bu dünyaya bölmeye, ayırmaya gelmedik, 
biz bölüneni birleştirmeye, kırılanı tamir 
etmeye geldik. 3 Kasım 2002’den bugüne 
kadar, samimiyetle kardeşliğin mücadelesi 
içinde olduk.

Biz bu yola çıkarken kardeşlik dedik… Biz 
bu yola çıkarken gençler ölmesin dedik… 
Biz bu yola çıkarken, samimiyetle, yürek-
ten, anneler ağlamasın, babaların yürekle-
ri dağlanmasın dedik. Elimizi, bedenimizi, 
vücudumuzu, yüreğimizi taşın altına koy-
duk. Biz bu sorunu çözeceğiz dedik. Kürt 
sorunu bizim sorunumuzdur, bu sorunu 
çözeceğiz dedik. Bunu söylemekle kalma-
dık, yıllardır acı çektiğiniz, yıllardır anla-
tamadığınız, yıllardır sağır duvarlardan 
geri dönen meselelerinize el attık, onları 
çözdük. 

Şimdi şurası son derece önemli… Bakın 
ben size burada bazı belgeler gösterece-
ğim… Bu belgeler, tarihe ışık tutan belge-
ler. Bu belgeler, bu ülkede on yıllar boyun-
ca yaşanan zulmün, baskının, sindirmenin 
belgeleri. Bu belgeler, Türkiye’de 2002 yılı-
na kadar sürdürülen inkar politikalarının 
belgeleri. 

Belge 1: Bakanlar kurulu kararnamesi… 
Diyor ki… “Bağdat’ta, Necah Basımevi’nde 
Kürtçe olarak bastırılmış olan kitabın da-
ğıtılmasının ve yurda sokulmasının yasak-
lanması ve mevcutlarının toplattırılması 
kararlaştırılmıştır. İmza: Reisicumhur 
İsmet İnönü. Tarih: 4 Ekim 1944… 
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Belge 2: Suriye’de yapılıp yurdumuza so-
kulan 1763 ve 1764 sayılı Kürtçe plağın 
yurdumuza sokulmasının ve dağıtılması-
nın yasaklanması, mevcutlarının toplattı-
rılması kararlaştırılmıştır. 28 Ekim 1944… 
İmza: Reisicumhur İsmet İnönü ve Bakan-
lar Kurulu.

Belge 3: Hoybuncu Kürtlerinden ölü Haço 
oğlu Süleyman Haço tarafından yazılarak 
1948 yılında Halep’te bastırılan “Modern 
Kürt Edebiyatından Parçalar” adlı kitabın 
yurda sokulmasının yasak edilmesi ve elde 
edileceklerin toplattırılması kararlaştırıl-
mıştır. 25 Kasım 1949. İmza: İnönü.

Belge 4: Kürt Fukara Hayır Cemiyeti tara-
fından 1932 yılında El Cezire’de bastırılan 
“Kürt Fukara Hayır Cemiyeti Nizamname-
si” adlı kitabın yurda sokulmasının yasak 
edilmesi ve elde edileceklerinin toplattı-
rılması kararlaştırılmıştır. 25 Kasım 1949. 
İmza: İsmet İnönü…

Şimdi geliyorum en önemli belgeye… Bel-
ge 5: Ahmet Hani tarafından yazılan ve 
İstanbul’da Necmi İstikbal Matbaası’nda 
basılan “Memo Zin” adlı kitabın dağıtımı-
nın yasak edilmesi ve elde edileceklerinin 
toplattırılması kararlaştırılmıştır. 13 Nisan 
1950. İmza: Reisi Cumhur İsmet İnönü…

Ah benim Vanlı kardeşim… Biz çok acı 
yaşadık… Biz bu acıları beraber yaşadık… 
Sen burada, Van’da hangi acıyı yaşadıysan, 
ben İstanbul’da aynı acıyı yaşadım. Bu gös-
terdiğim belgeler, sadece tarihi aydınlatan 
belgeler değil. Bu belgeler, aynı zamanda 

yaşanan dramın, yaşanan acının belgeleri. 
Bu belgeler, bizim dönemimize kadar de-
vam eden inkar politikalarının belgeleri. 
Peki bugün ne oldu biliyor musunuz? Ah-
medi Hani… Mem u Zin… Yayıncı: Türkiye 
Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara – 2010… İşte fark bu… İşte sami-
miyet bu… İşte gönülden konuşmak, pay-
laşmak, kucaklaşmak bu. İşte helalleşmek 
bu…

1940’larda konan yasakların, işte bugüne 
kadar ne ocaklar söndürdüğünü, ne acılar 
yaşattığını ben biliyorum. Bahçesaray’da, 
genç kızların, Kürtçe kasetlerini tandırlara 
sakladıklarını biliyorum. Hapishane ko-
ridorlarında, anaların kendi yavrularıyla, 
kendi dillerinde konuşamadıklarını bili-
yorum. Şu Vanlı anaların, şu benim Kürt 
analarımın, kendi dillerinde ağlayama-
dıklarını, ağıt yakamadıklarını biliyorum. 
Bahçesaray’ın Köşk, yani Kasır köyünden 
Van’a gelene kadar, her köşe başında dur-
durulup arandığınız günleri biliyorum. 
Gece yarısı evlerin kapısının vurulup, ma-
sum insanların köy meydanında meçhule 
götürüldüğü günleri biliyorum. Köylerin 
boşaltıldığı, tarlaların yakıldığı, şu Van 
hapishanelerinde, şu Diyarbakır hapisha-
nelerinde, işkence görenlerin çığlıklarının 
ayyuka çıktığı dönemleri biliyorum.

Ne diyor Ahmet Arif: 

Vurulmuşum 

Dağların kuytuluk bir boğazında 

Vakitlerden bir sabah namazında 
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Yatarım 

Kanlı 

Upuzun 

Vurulmuşum 

Düşüm gecelerden kara 

Bir hayra yoranım çıkmaz. 

Canım alırlar ecelsiz 

Sığdıramam kitaplara 

Şifre buyurmuş bir paşa 

Vurulmuşum hiç sorgusuz sualsiz…

Ahhh Vanlı kardeşim… Bu toprakların dili 
olsa da bir konuşsa… Şu hapishanelerin 
dili olsa da, 12 Eylül zulmünü bir anlatsa… 
Vanlı genç kardeşim; Şimdi Mem U Zin’i 
okuyabiliyor musun? Vanlı hanım karde-
şim… Şimdi Şivan Perver’i dilediğin gibi 
dinleyebiliyor musun? Televizyonda, hem 
de devlet televizyonunda Kürtçe yayın var 
mı? Radyolar diledikleri gibi yayın yapıyor 
mu? Olağanüstü hal kalktı mı? Üniversi-
telerde Kürtçe Enstitüleri kuruldu mu? 
Kürtçe dil kursları açıldı mı? Kürtçe propa-
ganda yasağı kalktı mı? Unutmayın… AK 
Parti’den önce, devletin vatandaşı vardı… 
şimdi, vatandaşın devleti var…

Sevgili kardeşlerim…

Ben, 2005 yılında Diyarbakır’da “Kürt me-
selesi benim meselemdir” dedim… Ben sö-
zümün arkasında durdum ve duruyorum. 
Çünkü bizim siyasetimiz dürüstlük siyase-
tidir. Bizim siyasetimiz ilkeli siyasettir. Biz 
gerçeğin üzerini örtmeyiz, inkar yoluna 
asla sapmayız. Benim, geçtiğimiz aylarda 
söylediğim ifadeleri, kasıtlı şekilde farklı 

yorumladılar, size çarpıtarak aktardılar. 
Burada olsun, İstanbul’daki malum med-
yada olsun, “bala üşüşen sinekler gibi” 
benim bu sözümü istismara yeltendiler.

Kürt kardeşim beni biliyor, ben de Kürt 
kardeşimi biliyorum. Biz birbirimizi çok 
iyi anlıyoruz. Bakın… Terör örgütünün, 
BDP’nin Kürt meselesiyle, benim me-
selem, sizin meseleniz asla aynı değil. 
Terör örgütü ve BDP, Kürt meselesini 
İmralı’dan, Kandil’den, şiddetten, kan-
dan, sokakları ateşe vermekten ibaret 
görüyor. Terör örgütü ve BDP, Kürt me-
selesini çözmekten değil, Kürt meselesin-
den beslenmeyi tercih ediyor. Onlar kanla 
besleniyor, şiddetle besleniyor, istismarla 
besleniyor. Onlar, gençleri, çocukları so-
kaklara sürüp, dağlara çekip, köşe başla-
rında ellerini ovuşturuyorlar. Canlar yere 
düştükçe, analar ağladıkça bunlar hakiki 
gözyaşı değil, timsah gözyaşı döküyorlar. 
Yoksulluktan beslendikleri için yoksulluk 
devam etsin istiyorlar. Kandan beslendik-
leri için kan akmaya devam etsin istiyor-
lar. Acıdan beslendikleri için acı devam 
etsin istiyorlar.

Biz, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni 
açıklarken, defalarca ifade ettik: çelik 
gibi sinirlerimiz, sabrımız olacak dedik. 
Bütün bu provokasyonlara, tahriklere, 
istismara göğüs gereceğiz dedik. Doğu’da, 
Batı’da, çözümü engellemek isteyenlere, 
kardeşliği engellemek isteyenlere aldır-
mayacağız, aldanmayacağız dedik. Bugün 
de sözümüzün arkasındayız. Bugün de 
mertçe, yiğitçe, dürüstçe kardeşlik di-
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yoruz, bu sorunu biz çözeriz, çözeceğiz 
diyoruz.

Açık söylüyorum: Bu sorunu çözmek-
ten başka bir seçeneğimiz yok. 12 Eylül 
Halkoylaması’nda, ülkenin yüzde 58’i 
evet dedi… Bu bölgede, bütün baskılara, 
bütün tehditlere rağmen, sizler yüzde 
95 oranında evet dediniz. Millet değişim 
istediğini ortaya koydu. Millet kardeşlik 
mücadelemizi çok güçlü şekilde destekle-
di. Şunu bilmenizi istiyorum: Siz ne kadar 
Kürt meselesinin çözümünü istiyorsanız, 
batıdaki, kuzeydeki, güneydeki insanla-
rımız da işte o kadar Kürt meselesinin 
kardeşlikle çözülmesini istiyor.

Sevgili Vanlı kardeşim, sevgili Kürt kar-
deşim…

Artık bazı şeyleri sorgulamanı senden 
rica ediyorum. Artık bazı soruları ken-
dine sormanı senden rica ediyorum… 
AK Parti bu kadar iyi niyetle, bu kadar 
samimi, bu kadar hasbi şekilde sorunu 
çözme mücadelesi verirken, acaba bi-
rileri neden bunun önünde duruyor? 
4 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde Kürt kardeşlerimin hiç bir 
sorununa çözüm önerisi getirmeyenler, 
12 Haziran’da sandık görününce acaba 
neden sokakları ateşe veriyor? Neden AK 
Parti’nin seçim bürolarına, otobüslerine, 
milletvekili adaylarına saldırılar yapılı-
yor? Kastamonu’da, Silopi’de, neden po-
lisler hedef alınıyor? Bugün bir kez daha, 
CHP, MHP, BDP, terör örgütü, Ergenekon, 
emekli siyasetçiler bir araya gelip acaba 

neden ittifak halinde AK Parti’ye saldırı-
yor? Hedef neden AK Parti?

Çünkü AK Parti çözüyor… Çünkü AK Parti 
sorunları çözüm yoluna koyuyor. Çünkü 
millet artık bu sorunun çözümünü istiyor 
ve AK Parti’ye güçlü şekilde destek veriyor. 
İşte bunu görmenizi istiyorum. İşte bunu 
anlamanızı istiyorum. Sizden, bu çirkin 
tezgâhı alt üst etmenizi, bu kirli senaryoyu 
bozmanızı istiyorum. Sizden artık, dağa 
gitmiş çocuklarınızı geri çağırmanızı, ço-
cuklarınızı dağa götürmek, ellerine silah 
verip ölüme göndermek isteyenlere karşı 
tavır takınmanızı istiyorum. 

Van’daki, Diyarbakır’daki, Hakkari’deki 
ve ülkemin her yerindeki Kürt kardeşle-
rimden rica ediyorum: Hayatları boyunca 
sizin hiçbir değerinizle, hiçbir inancınızla, 
hiçbir sorununuzla yolları kesişmemiş 
olanların bugün ortaya çıkıp nasıl orta-
lığı bulandırdığını iyi görün. Sandıktan 
umudunu kesip, demokrasiden umudunu 
kesip, silahı, mayınları, taşları devreye so-
kanları görün. “400 milletvekili de çıkarsa 
AK Partiye yeni anayasa yaptırtmayız” 
diyenlerin oyununu iyi görün. Savaşı, şid-
deti, düşmanlığı tahrik etmek için, sadece 
onurlarını, kişiliklerini, şahsiyetlerini 
değil bizim bütün kutsallarımızı da istis-
mar etmekten, ayaklar altına almaktan 
çekinmeyenlerin maskelerinin gerisine iyi 
bakın. 

30 yılda 40 binden fazla insan hayatını 
kaybetti… Ölen kim… senin çocukların, be-
nim çocuklarım öldü… Şehitler hepimizin 
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şehitleri… ölen yavrular bu milletin yav-
ruları. Allah aşkına kim kazandı? Benim 
Kürt kardeşim kazanmadı, hep kaybetti. 
Türkiye kazanmadı, hep kaybetti. Van ka-
zanmadı, hep kaybetti. Ama şimdi biz artık 
kazanmak istiyoruz, birlikte çalışmak, 
birlikte üretmek, birlikte huzur içinde 
yaşamak istiyoruz. Biz şu anda kucaklaşı-
yoruz, birbirimizle helalleşiyoruz, birbi-
rimize gözyaşlarıyla sarılıyoruz. Aramıza 
kimse girmesin. Vampirler, silah tüccarları 
aramıza girmesin. Şiddet, silah, boykot, 
taş, molotof kokteylleri bu süreci sabote 
etmesin. Biz güzel bir süreç başlattık, yeni 
bir dönemin kapılarını araladık. Bunu 
sonuna kadar götüreceğiz. Hiç bir tahrike, 
kışkırtmaya boyun eğmeden bu süreci ta-
mamlayacağız.

Sevgili kardeşlerim… Sevgili Vanlılar…

Şu anda terör örgütünün ve BDP’nin na-
sıl bir hesap içinde olduğunu, kimlerden 
nasıl destek aldığını da sorgulamanızı 
sizlerden rica ediyorum… Bu BDP, bu terör 
örgütü, yıllarca sizin dini değerlerinizi, 
inançlarınızı hor gördü, aşağıladı. Kürtler 
“Med”lerden geliyor dediler… Kürtler ‘in 
dini İslam değil, “zerdüştlük ”tür dediler… 
“Kürtler kılıç zoruyla İslam’ı kabul etti” 
dediler… Hakkâri’de bir imamı öldürecek 
kadar vicdanlarını pazara çıkardılar. Ama 
şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi, çok 
enteresan ittifakların içine girdiler. Bu ül-
kede Kürt sorunun başlıca müsebbibi olan 
CHP ile kol kola girdiler. MHP’ye iltifat 
eder hale geldiler. Faili meçhulleri yapan-
larla, Ergenekon’la aynı hizaya geçtiler. Yıl-

larca kendilerini kıyasıya eleştiren isimleri 
bağımsız aday olarak öne sürdüler. Barış 
dediler, demokrasi dediler, ama şiddetten 
medet umdular. Çözüm dediler ama çö-
zümsüzlüğü desteklediler. Çözüm sürecini 
kilitlemek için her kışkırtmada başrol 
oynadılar. Şu anda da çözümü engelliyor, 
huzuru engelliyor, kardeşliği engelliyorlar.

Sevgili Vanlılar…

Şunu bilmenizi istiyorum: Biz geri adım 
atmayacağız, kardeşlik yolundan geri 
dönmeyeceğiz. Biz öfkeye, şiddete teslim 
olmayacak, milletimizi de öfkeye ve şid-
dete teslim etmeyeceğiz. Bugüne kadar 
samimiyetle mücadele verdik, aynı sami-
miyetle, aynı kararlılıkla yolumuza devam 
edeceğiz. 12 Haziran’dan sonra, sivil, katı-
lımcı, özgürlükçü bir anayasayı yapacağız. 
Bunu birlikte yapacağız. Vanlı kardeşimle, 
Batmanlı kardeşimle, Diyarbakırlı, Er-
zurumlu, Malatyalı, Muşlu, İstanbullu, 
Edirneli kardeşimle, 74 milyonla beraber 
yapacağız. Özgürlüklerden taviz vermeye-
cek, özgürlükleri daha da genişleteceğiz. 
Demokrasiden asla taviz vermeyecek, 
demokrasiyi daha ileri standartlara kavuş-
turacağız. Haklarınız daha ileriye gidecek, 
yaşam şartlarınız çok daha yüksek stan-
dartlara ulaşacak.

Bakın sevgili kardeşlerim… Ben bunu daha 
önce de söyledim… Bugün de inanarak, gö-
nülden söylüyorum… Gün gelecek, şu Van 
havaalanına günde 20 uçak inip kalkacak. 
80 vilayetten değil, tüm dünyadan turist-
ler, Van’ı, Van Gölü’nü, Akdamar’ı, Van’ın 
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Ulu Camii’ni, Bendi Mahi Köprüsü’nü, 
Hüsrev Paşa Külliyesi’ni, Erciş kaplıcaları-
nı görmek için akın akın gelecekler. Van’ın 
fabrikalarında üretilen mallar, İran’a, 
Irak’a, Suriye’ye, Azerbaycan’a, Rusya’ya 
taşınacak. Van’ın o meşhur kahvaltısı için 
ta Ankara’dan, İstanbul’dan insanlar bura-
ya koşup gelecek. Esnaf kazanacak, tüccar 
kazanacak. Sokaktaki işsiz iş bulacak, evi-
ne ekmek götürecek.

Vanlı anne, sabah çocuğuna kahvaltısını 
verip, Allah zihin açıklığı versin deyip oku-
luna gönderecek. Hiç bir anne, evinin eşi-
ğinde yavrusunun yolunu gözlemeyecek, 
dağa değil, üniversite yoluna, okul yoluna 
bakacak. Akşam, bütün aile toplanıp hu-
zur içinde yemeğini yiyecek, yarınından 
emin şekilde uykuya dalacak. Ben hayal 
görmüyorum… ben, hemen yanı başımız-
daki gerçekten bahsediyorum. Biz bunun 
için çalışıyoruz. Ne kadar tehdit ederlerse 
etsinler, hangi saldırıyı yaparlarsa yapsın-
lar, biz bu ülkede kardeşliği yüceltmeye 
devam edeceğiz. Demokrasiden, özgürlük-
ten, güvenlikten taviz vermeden yolumuz-
da ilerleyeceğiz. Biz millete sevdalıyız, biz 
Van’a sevdalıyız. Sizin hizmetkârınız olma-
ya sonuna kadar devam edeceğiz. Siz de 
bize destek verin. Artık kanı durduralım, 
artık gözyaşını durduralım ve geleceğe 
sahip çıkalım.

İşte bugün, size bir müjdeyle geldim… 12 
Haziran’dan sonra çıkaracağımız bir ya-
sayla, Van’ı da büyükşehir ilan ediyoruz. 
Van’daki hizmetlerin kalitesini artık çok 
yükseğe çekiyoruz. Bitmedi… Bu mitingin 

ardından, toplu açılış töreniyle, Van’a tam 
148 kalem eser, hizmet ve yatırım kazan-
dırıyoruz. İl Özel İdaresi’nin yatırımlarıyla 
birlikte, toplamda 365 tesis ve hizmet, 
bugün resmi olarak Vanlı kardeşlerimizle 
buluşuyor. 336 milyon 200 bin lirayı bulan 
eğitim, sağlık, ulaşım ve İl Özel İdaresi ya-
tırımını resmen hizmete alıyor, Van’ımıza 
kazandırıyoruz. 

Liselerden anaokullarına kadar 107 ayrı 
eğitim yatırımını; 400 yataklı Van Bölge 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile mer-
kezde, ilçelerimizde ve köylerimizde 12 
adet Aile Sağlığı Merkezini bugün hizmete 
açıyoruz. Kale Köprülü Kavşağını, Çatak-
Bahçesaray yolunu, Gürpınar-Kırkgeçit 
yolunu, bu yolun Yalınca bağlantısını, Er-
çek şehir geçişini ve 5 ayrı köprüyü bugün 
hizmete açıyoruz. Ayrıca, Van-Başkale bö-
lünmüş yolunun, Gürpınar-Başkale bölün-
müş yolunun, Van-Erciş bölünmüş yolu as-
faltının tamamlanan bölümlerini de yine 
bugün hizmete sunuyoruz. 707 kilometre 
köy yolu, 12 sulama tesisi, 35 menfez ve 4 
köprünün de aralarında bulunduğu 218 
tesis, İl Özel İdaremiz tarafından tamam-
lanıp hizmete sunuldu. Bunların da resmi 
açılışını mitingimizden sonra gerçekleşti-
riyoruz. 

Sevgili Vanlılar…

Kirve, hısım, akraba olduğunuz Karşıyaka 
köylerine, obalarına rahat rahat serbestçe 
gidip, gelebilmeniz ve ticaret yapabilmeniz 
için Kapıköy sınır kapısını açtık. Bizden 
önce yayla yasağı vardı. Bu yörenin en 



Recep Tayyip ERDOĞAN

108

büyük geçim kaynağı olan koyun ve diğer 
hayvanlarınız yayla yasağı nedeniyle telef 
oldu. Biz yayla yasağını kaldırdık. Tarıma, 
hayvancılığa büyük destekler ve teşvikler 
verdik. Hayvancılığın tekrar eski parlak ve 
cazip günlere gelmesi için büyük adımlar 
attık. Köylülerimizi, terk etmek zorunda 
bırakıldıkları köylerine, topraklarına dön-
meleri için köye dönüşün önünü açtık. 
Uğradığınız maddi zararları karşılamak 
üzere tazminatlarınızı ödedik. Köylerinize 
tekrar dönerek eski manevi değerlerinizle 
buluşmanızı sağladık.

Daha önce isimleri dahi telaffuz edile-
meyen: Selahattin Eyyubi, Ahmedi Hani, 
Faki Teyran, Mela Ceziri gibi değerli şah-
siyetlerin adlarını; okullara, parklara ve 
kültür merkezlerine verdik. Adlarına fes-
tivaller düzenleyerek onları sahiplendik. 
Bahçesaray yoluna kar tüneli inşa etmek 
için hazırlıklara başladık. Hastaneleriyle, 
okullarıyla, bölünmüş yollarıyla, köylere, 
mezralara kadar ulaşan yollarıyla her yer-
de devletin hizmeti var. Bahçesaray’dan, 
Gevaş’tan, Özalp’ten, benim hasta kardeş-
lerimin, kızaklar üzerinde çekilip, yollarda 
nasıl acılar çektiğini hatırlayın.

Benim Vanlı köylü yaşlı amcam, perişan 
halde, bir bebeği sırtına peştamelle bağla-
mış; yanında küçük oğlu, elinde horoz… 
Yerel gazeteci soruyor: amca nereye? Bebe-
ğim hasta diyor, ilçedeki sağlık ocağına gö-
türüyorum. Peki bu horoz ne diye soruyor 
gazeteci… satıp ilaç alacağım diyor… Ga-
zeteci, başı peştemalden sarkan ve donuk 
gözlerinden öldüğü anlaşılan bebekten 

amcayı haberdar etmeye cesaret edeme-
den, yüreği buruk yoluna devam ediyor. 
İşte bu, 10 yıl önceki Van’ın manzarası. 
Bugün yollar açık… Bugün paletli ambu-
lanslar, helikopter ambulanslar, jet ambu-
lanslar, modern hastaneler, sağlık ocakları, 
hatta aile hekimleri sizin hizmetinizde. 
Van değişiyor ve değişecek. Bölgenin çeh-
resi değişiyor ve değişecek. Bugüne kadar 
birlikte yaptık, yine birlikte yapacağız.

Değerli Vanlılar…

Biz, bu hizmetlerin devam etmesi için “is-
tikrar sürsün Türkiye büyüsün” diyoruz. 
Aynı şekilde “istikrar sürsün Van büyü-
sün” diyoruz. Biz, daha büyük hizmetleri 
hayata geçirmek için “Türkiye hazır, hedef 
2023” diyoruz. Artık karar sizde, yetki siz-
de, mühür sizde. Milletvekili adaylarımızı 
size, sizleri de Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Karslılar, sevgili kardeşlerim, bu-
gün sizleri bir kez daha en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Buradan, sizler aracı-
lığıyla, bütün Kars’a, Akyaka’ya Arpaçay’a, 
Digor’a, Kağızman’a, Sarıkamış’a, Selim’e, 
Susuz’a, oralarda yaşayan tüm kardeşleri-
me selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Yi-

ğitliğin, kahramanlığın, mertliğin diyarı, 
Serhat Kars’ı selamlıyorum.

Daha 4.5 ay önce sizlerle yine burada bir-
likteydik. 8 Ocak’ta, Sarıkamış Şehitlerimi-
zi rahmetle yadettikten sonra Kars’a geldik 
ve bir kalemde 55 eserin, 55 hizmetin açı-

AK Parti il mitingi

Kars | 20 Mayıs 2011
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lışını gerçekleştirdik. Kars’a, ilçelerine ka-
zandırdığımız anaokullarının, ilköğretim 
okullarının, sağlık tesislerinin, bölünmüş 
yolların, tarihi eser restorasyonlarının res-
mi açılışını yaptık. Biz buradan ayrıldıktan 
sonra, birileri çıkmış, bizim açılışını yap-
tığımız eserleri, yatırımları karalamanın 
gayretine girmiş. Buradan onlara da sade-
ce şunu söylüyorum: nazar etme ne olur, 
çalış senin de olur…

Sevgili Karslılar, değerli kardeşlerim…

Biz, Ocak ayında Kars’ta 55 eserin, 55 
hizmetin açılışını yaptık… Fakat maalesef, 
Kars, bu hizmetlerle, bu açılışlarla değil, 
burada, estetikten uzak, tarihi eserlerin 
üzerine yapılmış o garip yapıdan dolayı 
tartışıldı. Biz o gün, 55 eserin arasında çok 
önemli iki eserin daha açılışını yapmıştık. 
Ani Ören yerinde Tigran Honest Kilisesi 
ile, aynı yerde Menu-Cehr Camii’nin resto-
rasyonunu tamamlamış, onları da yeniden 
insanlığın kültür mirasına kazandırmıştık. 
Ne yazık ki, malum medya ve müzmin AK 
Parti karşıtları bunları görmedi. Türkiye 
genelinde onardığımız ve kültür mirasına 
kazandırdığımız 4 bin eseri, sanata, sanat-
çıya yaptığımız katkıları, destekleri, teşvik-
leri görmedikleri gibi, Kars’taki bu eserleri 
de görmediler.

Ben burada, bir kez daha ucube tartışması 
başlatmak niyetinde değilim… Esasen, söy-
lenmesi gerekeni, şimdi size aktaracağım 
bir mektup ziyadesiyle söylüyor… Hiç bir 
yorum yapmadan, bu mektuptan bir kaç 
satırı sizlerle paylaşmak istiyorum… Mek-
tup, değerli kardeşim, Nahcivan Meclis 

Başkanı, Vasıf Talibov’dan geliyor. Diyor 
ki Talibov… “Türkiye Respublikası’nın baş 
nazırı hörmetli Recep Tayyip Erdoğan’a… 
Hörmetli başnazır… Türkiye’nin Kars şe-
herinde ucaldılan “insanlık abidesi”nin 
sökülmesi barede verdiyiniz gösterişe göre 
size Nahcivan Muhtar Resbuplikası’nın 
ali meclisi adından ve şahsen öz adımdan 
derin minnettarlığımı bildirirem… Bu 
abide dostluk veya insanlık sembolü yokh, 
zati alinizin dekik ifade etdiyi kimi “ucu-
be”, yani, eybecerlik remzi idi… Fursattan 
istifade edib, zat-i alinize bir daha yüksek 
ehtiramımı bildirir, gardaş Türkiye’nin 
inkişafı namına semereli faaliyyetinizde 
daha böyük uğurlar arzulayıram. Derin 
hörmetle… imza, Vasıf Talibov…”

İşte mesele budur… Daha fazla yoru-
ma girmiyorum… Kardeşlikse, bizim 
Azerbaycan’la, Nahcivan’la, ezeli ve ebedi 
kardeşliğimiz var. Barışsa, biz Ermenistan’a 
bütün iyi niyetimizle uzlaşma elimizi uzat-
tık. Şimdi sıra Ermenistan’da… Diaspora-
nın etkisinden kurtulup, Ermenistan’ın da 
adım atmasını bekliyoruz. 

Bu arada, bugün, mitingimizin ardından 
bir de temel atma töreni gerçekleştiri-
yoruz… Biliyorsunuz ben temel atma 
törenlerine prensip olarak katılmıyorum. 
Arkadaşlarım temel atıyor, ben açılışlara 
katılıyorum. Ama bunun istisnaları var… 
Önemli yatırımlarda, uluslararası yatırım-
larda, gidiyor, coşkuyla, heyecanla o töreni 
yapıyoruz. Bugün de Kars’ta, Azerbaycan 
petrol şirketi tarafından yaptırılacak olan, 
Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi’nin 
temelini atıyoruz. Bunun da hayırlı olma-
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sını diliyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize 
buradan şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Karslılar…

Şunu burada özellikle ifade etmek istiyo-
rum: 12 Haziran seçimleri, sadece Türkiye 
için değil, merkezinde bulunduğumuz bü-
tün bu bölge için de ayrı bir önem taşıyor. 
Zira Türkiye, son 8.5 yılda yaptığımız yatı-
rımlarla, gerçekleştirdiğimiz reformlarla, 
aktif dış politikamızla, bölgemizde ve 
dünyada artık kendisine çok farklı bir yer 
edindi. Bugün artık her denklemde önemli 
bir unsur olarak Türkiye var. Bölgesel ve 
küresel her meselede Türkiye’nin artık 
söyleyecek sözü var. Sadece bölgemizde 
değil, tüm dünyada, mazlumların sesi, 
mağdurların nefesi, yoksulların umudu 
bir Türkiye var.

Hiç abartmadan söylüyorum: 12 Haziran 
seçimlerini, sadece 81 vilayet değil, bütün 
komşu başkentler, bölgemizdeki tüm şe-
hirler, Ortadoğu sokaklarındaki, Balkan-
lar’daki, Kafkasya’daki kardeşlerimiz, soy-
daşlarımız, akrabalarımız çok yakından 
izliyor. Sadece uluslararası piyasalar değil, 
ekonomi çevreleri değil, bizi yakından iz-
leyen kardeşlerimiz de, 12 Haziran’da AK 
Parti’nin bir kez daha tek başına iktidara 
geleceğini görüyor, Türkiye’de istikrarın 
devam edeceğini anlıyor ve bundan en az 
bizim kadar heyecan duyuyor.

Sevgili kardeşlerim…

Bu ülkenin artık vizyonu var. Bu ülkenin 
artık çok büyük hedefleri var. Bu ülkenin, 

olabildiğince açık bir ufku, aydınlık bir 
istikameti var. Şimdi bakın… Seçim sü-
reci başladığı andan itibaren, muhalefet 
partileri, son derece seviyesiz, son derece 
üslupsuz, son derece saygısız bir şekilde 
AK Parti’ye saldırmaya başladılar. Her gün 
meydanlarda, ağıza alınmayacak, edebe, 
adaba akla, mantığa, iz’ana, vicdana sığ-
mayacak küfürlerle, iddialarla, iftiralarla 
bizlere saldırıyorlar. Koro halinde, aynı 
hizaya geçmiş şekilde, aynı zihin yapısıyla 
bizim üzerimize geliyorlar. Hamdolsun… 
Meyve veren ağaç taşlanır… Hamdolsun… 
Demek ki istikametimiz doğru… Demek 
ki milletimizle aynı yöne bakmaya devam 
ediyoruz. CHP’si, MHP’si, BDP’si bize hırs-
la, gözleri dönmüş şekilde saldırıyorsa, 
demek ki biz doğru yolda ilerliyoruz.

MHP’li Manisa Belediyesi’nin başkan 
yardımcısı, bu ülkenin hükümetine, bu 
ülkenin başbakanına, edepsizce ifadeler 
kullanıyor. Ben bu ifadelerin sahibini, 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime havale 
ediyorum. MHP Genel Başkanı, 19 Ma-
yıs mesajında dahi, kin, öfke, nefret dolu 
açıklamalar yapıyor. Ben, MHP’nin Genel 
Başkanını ve arkadaşlarını da MHP cami-
asına, ülkücü camiaya havale ediyorum. 
Doktorlara değil, psikiyatristlere değil, ben 
bunları milletime havale ediyorum. 

Milletim bunlara en güzel cevabı 12 
Haziran’da sandıkta zaten verecek. 12 
Haziran’da milletim bunlara, üslup, 
dil, saygı dersi verecek. Ana muhalefet 
Partisi’nin Genel Başkanı’nı da, çirkin 
iddia ve iftiralarıyla artık baş başa bırakı-
yorum. Genel başkanlık koltuğuna oturalı 
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yaklaşık 1 yıl oldu… 1 yılda, siyaset na-
mına maalesef bir tek adım bile ilerleme 
kaydedemedi. Kendisini tüm iftiralarıyla 
baş başa bırakıyorum. Kendisini; bana, 
aileme, arkadaşlarıma ettiği hakaretlerle, 
onların da ötesinde dini değerlere, hatta 
yüce yaradan’a ettiği hakaretlerle baş başa 
bırakıyorum. Benim aslında kendisine hiç 
bir cevap vermeme gerek yok… Kendisi za-
ten kendisine yeterince zarar veriyor. 

Geçtiğimiz günlerde bir gazete güzel bir 
başlık attı: “Kılıçdaroğlu’nun biri birgün” 
diye başlayan fıkralarla Türk siyasetinde 
zaten kendisine silinmez yer edindi. Şaka 
gibi, fıkra gibi adam maşallah… Kendisini 
yalanlayalım, tekzib edelim diyoruz… bize 
fırsat vermeden, kendisi kendisini zaten 
yalanlıyor. Kendisini eleştirelim, u dönüş-
lerini, çarkedişlerini yüzüne vuralım diyo-
ruz; bize kalmadan onu da kendisi yapıyor. 
Biliyorsunuz… Aylarca, 1 milyon 700 bin 
öğrencinin, ailelerinin üzerinden istismar 
çabasına girdi. Sonra birisi çıktı, bir şaka 
yaptı, sahte bir e-maili eline tutuşturdu.

Diyorum ya… Şaka gibi, fıkra gibi bir genel 
başkan… Ancak burada bir hususu özel-
likle vurgulamak durumundayım… Bakın 
sevgili Karslılar… Samsun’da, yoksul bir 
ailenin bebeği vefat etti… İsmini vermi-
yorum… Meselenin çok farklı boyutları 
var… Basında zaten yeterince yer aldı… 
Ben o konuya girmiyorum… CHP Genel 
Başkanı, bu bebek üzerinden aylarca is-
tismar siyaseti yaptı. Bebeğin vefat ettiği 
ilçe CHP’li olmasına rağmen, o bebeğin 
ailesine, devlet yardım etmiş olmasına 
rağmen, CHP Genel Başkanı, kendi beledi-

yesini sorgulamak yerine, bebeği istismar 
etmeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde 
çok acı bir şey oldu. Bebeğin annesi çıktı, 
“bari mezarında yavrumu rahat bıraksın-
lar. anneyim, acım katlanıyor” dedi… Ama 
CHP Genel Başkanı, hala meydanlarda bu 
bebek üzerinden, bu aile üzerinden rant 
elde etmenin hırsı içinde.

Ya ben daha ne diyeyim? Ben böyle bir vic-
dansızlığın neresini muhatap alayım? Ben 
böyle bir insafsızlığa karşı ne söyleyeyim? 
Bana, çık televizyona tartışalım diyor… Ya 
böyle biriyle tartışılır mı? Böyle biri mu-
hatap alınır mı? 2.5 yaşında bir bebeği, an-
nesinin feryadına rağmen istismar etmeye 
devam eden bir insanla ben televizyonda 
ne konuşacağım? Vicdanı, iz’anı, insafı ol-
mayan, söylediğinin hangisi yalan, hangisi 
doğru bilemediğin biriyle kelam edilir mi?

Sevgili kardeşlerim…

Biz eserlerimizle bugünlere ulaştık, kendi-
mizi de eserlerle anlatmaya devam edece-
ğiz. Biz ülkemizin, milletimizin önüne he-
defler koyduk, o hedeflere tek tek ulaştık; 
bugün de hedeflerimizle, vizyonumuzla 
konuşacağız. Biz, başka hiçbir şeyin değil, 
sadece ülkemize ve 81 vilayetimizle birlik-
te Kars’ımıza daha fazla hizmet getirmenin 
peşindeyiz. Türkiye’yi, bölgesinde ve dün-
yada daha iyi yere taşıyacak hangi projele-
ri hayata geçirebiliriz, biz onun peşindeyiz. 
Biz, demokrasiyi, özgürlükleri, hukuk 
devletini güçlendirerek, husumetlerin 
yerini kardeşliğin, boş tartışmaların ye-
rini hizmet yarışının aldığı bir Türkiye’yi 
kurmanın mücadelesini veriyoruz. Günün 
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sonunda dahi neler olacağı bilinemeyen 
bir Türkiye’den bugünlere ulaştık… 

Şimdi, 3-5 yıl sonrasını değil, 12 yıl son-
rasını, 2023 yılına ilişkin hedefleri konu-
şuyoruz. Biz komşularıyla ve çevresiyle 
kavgalı, kendi içine kapanmış bir Türkiye 
değil, bölgesinde ve dünyada sözü dinle-
nen, itibarı yüksek bir Türkiye inşa ediyo-
ruz. Hamdolsun, ülkemize 79 yılda yapılan 
hizmetleri katlayarak, rekorlar kırarak yo-
lumuza devam ediyoruz. Türkiye’yi büyüt-
tükçe hedeflerimizi de büyütüyoruz. Şimdi 
amacımız, ülkemizi dünyanın en gelişmiş 
10 ekonomisinden biri haline getirmek. 
Milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başı-
na milli geliri 25 bin dolara, ihracatımızı 
500 milyar liraya çıkarmakta kararlıyız. 
Herkesin imrenerek baktığı, gıpta ettiği bir 
Türkiye için dev projeleri hayata geçirmek 
istiyoruz. İnşallah bu hedeflerin hepsine 
de sizlerin desteğiyle ulaşacağız.

Ben burada, Kars’ta yürütmekte olduğu-
muz önemli bir projeyi sizlerin dikkati-
ne getirmek istiyorum. Kars’ı Tif lis ve 
Bakü’ye bağlayacak demiryolu projesini 
inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 
Biliyorsunuz Ankara-Yozgat-Sivas hızlı 
demiryolu hattının inşasına başladık. Bu 
hattı Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hat-
tıyla birleştireceğiz. Yani Sivas-Kars ara-
sında bir hızlı demiryolu hattı kuracağız. 
Diğer taraftan Ankara-İstanbul demiryolu 
projemiz de süratle devam ediyor. Anka-
ra-Eskişehir arasını tamamladık, şu anda 
vatandaşımıza hizmet veriyor; Eskişehir 
İstanbul arasının inşaatı sürüyor. 

Bütün bu projeleri bütünleştirdiğimizde, 
İstanbul’dan Kars’a kadar kesintisiz bir 
hızlı demiryolu hattı kurmuş oluyoruz. 
Marmaray’la Boğaz’dan demiryolu geçi-
şini de sağladığımızda, Avrupa’yı Asya’ya 
yüksek standartlı bir demiryolu ile bağla-
mış olacağız. Ben burada afaki bir proje-
den bahsetmiyorum. İstanbul boğazından 
demiryoluyla geçişi sağlayacak Marmaray 
süratle devam ediyor. İstanbul’dan Sivas’a 
kadar olan bölümün inşası etap etap sürü-
yor. Sivas-Kars demiryolu hattının proje ve 
mühendislik kısmını tamamladık. Böyle-
ce, Kars’ı dünyanın en önemli uluslararası 
ulaşım projelerinden birinin en kritik bö-
lümüne yerleştirmiş oluyoruz. 

Değerli Karslılar…

Biz, bu hizmetlerin devam etmesi için “is-
tikrar sürsün Türkiye büyüsün” diyoruz. 
Aynı şekilde “istikrar sürsün Kars büyü-
sün” diyoruz. Biz, daha büyük hizmetleri 
hayata geçirmek için “Türkiye hazır, hedef 
2023” diyoruz. Allah yolumuzu açık etsin 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Sağ olun, var olun…
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Sevgili Bursalılar, sevgili kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selam -
lıyorum. Buradan bir kez daha tüm 
Bursa’ya ,  Büyükorhan’a ,  Gemlik ’e , 
Gürsu’ya, Harmancık’a, İnegöl’e, İznik’e, 
Karacabey’e, Keles’e, Kestel’e, Mudanya’ya, 
M u s t a f a k e m a l p a ş a ’ y a ,  N i l ü f e r ’ e , 

Orhaneli’ne, Orhangazi’ye, Osmangazi’ye, 
Yenişehir’e, Yıldırım’a, oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgile-
rimi yolluyorum. Konuşmamın hemen 
başında, 19 Mayıs’ta, Kütahya’da meydana 
gelen, Bursa’nın da yakından hissettiği 
depremden dolayı geçmiş olsun dilekleri-

AK Parti il mitingi

Bursa | 22 .05.2011
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mi iletiyorum. Kütahya’da hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır 
diliyorum.

Bir kez daha tarihin, medeniyetin şehri 
Bursa’yı, Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin, 
Yıldırım Beyazıd’ın, Emir Sultan’ın, 
Somuncu Baba’nın emaneti Bursa’yı, 
Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’yı yürekten 
selamlıyorum. Bu harekete en başından 
itibaren sahip çıkan, bu harekete omuz ve-
ren, hayır dualarını bizlerden esirgemeyen 
siz değerli Bursalı kardeşlerime bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Bursalılar… 

Önceki gün, Kars ve Van şehirlerimizde 
vatandaşlarımızla kucaklaştık. Dün, Hak-
kari ve Şanlıurfa’da kardeşlerimizle ku-
caklaştık. Bugün önce Kocaeli’ne uğradık, 
oradaki kardeşlerimizle, gençlerimizle 
kucaklaştık. İşte şimdi de, ilim şehri, me-
deniyet şehri, gönül insanlarının şehri 
Bursa’dayız, bugün de Bursalı kardeşleri-
mizle kucaklaşıyoruz. Türkiye’nin 81 vila-
yetinde varız. Edirne’de varız, Hakkari’de 
varız. Iğdır’dan Muğla’ya, Bursa’dan Van’a 
kadar 780 bin kilometrekarenin tamamın-
da siyaset yapıyoruz. Biz, 74 milyonun 
kalbinde, yüreğinde, gönlünde yer edin-
mek için, bu ülkenin her bir karışına eser 
kazandırmak için, bu ülkede kardeşliği 
yaşatmak, bu ülkede kardeşliği yüceltmek 
için siyaset yapıyoruz. 

Sadece 81 vilayet için değil, küresel barış 
için, istikrar için, huzur için siyaset yapıyo-

ruz. Dünyanın tüm mazlumlarının sesi ol-
mak, mağdurların hakkını savunmak, yok-
sulların hukukunu savunmak için siyaset 
yapıyoruz. Biz, güçlünün egemen olduğu, 
güçlünün zayıfı ezdiği bir dünya için değil; 
sevginin, barışın, adaletin, hakkın egemen 
olduğu bir dünya inşa etmek için siyaset 
yapıyoruz. 8.5 yıldır, tüm gücümüzle, tüm 
imkânlarımızla, imdat diyen, yardım is-
teyen herkese yüreğimizi açıyor, herkese 
elimizi uzatıyoruz. Kabil, Bağdat, Beyrut, 
Trablus, Bingazi, Şam, Saraybosna’yı kar-
deşimiz biliyor, oradaki kardeşlerimizin 
hukukunu biz savunuyoruz. Şumnu’da, 
Kırcaali’de, Gümülcine’de, Prizren’de, 
Dedeağaç’ta, İskeçe’de, Kırım’da, Tiflis’te, 
Batum’da soydaşlarımızın, akrabalarımı-
zın, kardeşlerimizin olduğu her yerde barı-
şı biz savunuyoruz. 

Buradan, Bursa’dan, özellikle Bulgaris-
tan’daki kardeşlerimize selamlarımı ileti-
yorum. Oradaki akrabalarımıza selamları-
mı, sevgilerimi iletiyorum. Sofya’da, Cuma 
namazı kılanlara yönelik saldırıyı, seccade 
yakılmasını, ibadet edenlere şiddet uygu-
lanmasını kınıyorum. Bulgaristan makam-
larının açıklamaları elbette kaygılarımızı 
azaltmıştır, kendilerine de bu vesileyle te-
şekkür ediyorum. Ancak, Avrupa’da artan 
ırkçılığa, tahammülsüzlüğe karşı, ayrımcı-
lığa karşı, saldırılara karşı, tüm Avrupa ül-
kelerinin ortak bir tavır belirlemesi gerek-
tiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Sevgili kardeşlerim…

12 Haziran seçimleri Türkiye için bir dö-
nüm noktası olacak. 12 Haziran seçimleri, 
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Türkiye’de demokrasinin, özgürlüklerin 
çok daha ileri standartlara ulaşması için bir 
dönüm noktası olacak. 12 Haziran seçimle-
ri, ekonominin daha da büyümesi, 2023 he-
deflerinin gerçekleşmesi, Türkiye’nin gücü-
nün, itibarının artması için adeta bir milat 
olacak. Siz, 3 Kasım’da bize destek verdiniz, 
22 Temmuz’da bir kez daha bizi tek başına 
iktidar yaptınız. İnşallah, 12 Haziran’da, bu 
kez sandıkları çok farklı şekilde patlatma-
nızı, İstikrar Sürsün, Türkiye Büyüsün diye 
haykırmanızı bekliyorum. Türkiye’ye her 
alanda, 79 yılda yapılanların kat kat fazlası-
nı kazandırdık. 12 Haziran’dan sonra, dur-
mak yok, yola devam diyerek, Türkiye’yi 
büyütmeye, milletimizi yüceltmeye devam 
edeceğiz.

12 Haziran sonrası en büyük projemiz yeni 
bir anayasa… 12 Eylül müdahalesinin ürü-
nü olan mevcut Anayasa, artık Türkiye’ye 
dar geliyor. Mevcut Anayasa, Türkiye’nin 
büyüklüğüyle, Türkiye’nin vizyonuyla, 
Türkiye’nin 2023 hedefleriyle örtüşmüyor. 
Sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayı 
hep birlikte yapacağız. Türkiye’nin aya-
ğındaki prangaları kıracak, Türkiye’ye 
çok daha geniş bir ufuk, çok daha büyük 
bir vizyon kazandıracağız. 74 milyonun 
tamamının, “işte bu benim anayasam” 
diyebileceği bir anayasayı hep birlikte ya-
pacağız. Yeni bir anayasayla, ekonomiyi de 
güçlendirecek, istikrarlı bir büyüme zemi-
nini tesis etmiş olacağız. İşçinin, memurun, 
esnafın, çiftçinin, sanayicinin, yoksulun so-
runlarına daha hızlı, daha kalıcı çözümler 
üretecek, toplumun tüm kesimlerinin refah 
düzeyini çok daha yükseklere çekeceğiz.

Değerli kardeşlerim… 

Biz, eserlerimizle konuşuyoruz. Bizi söz-
lerimiz değil, yaptıklarımız anlatıyor. Biz 
Türkiye için 8.5 yıl boyunca hizmet ürettik, 
eser ürettik; şimdi de hedeflerle, planlarla, 
projelerle milletimizin huzuruna çıkıyo-
ruz. Biz, gücümüzü milletten alıyoruz. Biz 
gücümüzü çetelerden, hukuk dışı örgüt-
lerden, mafyadan değil, sadece ve sadece 
sizden alıyoruz. Biz, siyasetin, çeteler eliyle, 
kasetler eliyle, siyaset mühendisleri eliyle 
değil; bizzat millet eliyle şekillendirilmesini 
savunuyoruz. Biz, en başından itibaren, bu 
ortaya saçılan kasetlerden dolayı suçlayan-
lar, gözlerini açsınlar ve sağlarına, sollarına 
baksınlar.

Bizim 8.5 yıl boyunca, çetelerle mücadele-
mizi engellemeye, yavaşlatmaya çalışanlar, 
çetelere kol kanat gerenler, suçluları uzakta 
değil, yanı başlarında arasınlar. Ortaya sa-
çılan edepsiz kasetlerden dolayı AK Parti’yi 
suçlamak, hezeyandan başka bir şey de-
ğildir. AK Parti hiç kimsenin şamar oğlanı 
değildir. Hele hele AK Parti, kasetlerden 
nemalananların, kasetler yoluyla genel 
başkan olanların, kaset mamulü genel baş-
kanların çamur atabileceği bir parti hiç de-
ğildir. CHP Genel Başkanı, kaset siyasetinde 
konuşacak, söz söyleyecek en son kişidir. 
CHP genel başkanı, kaset siyasetinden en 
büyük faydayı sağlamış, partisindeki kaset 
skandallarının üzerini örtmüş, hatta eski 
genel başkana şantajı desteklemiş bir genel 
başkandır. Yüzsüzlüğü, pişkinliği, onun 
kaset mamulü olduğu gerçeğinin üzerini 
örtmez.
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Sevgili kardeşlerim… 

CHP Genel Başkanı, dün Çorum’da ko-
nuşuyor ve aynen şu ifadeleri kullanıyor: 
Çorumspor’u küme düşürenler, bu memle-
keti iyi yönetebilir mi diyor… Ben diyorum 
ki, CHP Genel Başkanı’nın bu sözü, siyaset 
tarihinin altın sayfalarına yaldızlı harflerle 
yazılmalıdır. Yetmez… Bu tarihi nitelik-
teki söz, CHP Genel Merkez Binasının 
kapısına da kazınmalıdır. Diyorum ya… 
Yeni CHP’nin yeni Genel Başkanı, şaka 
gibi, fıkra gibi bir adam… Ancak, burada, 
Bursa’da, CHP genel başkanına çok sami-
mi bir çağrıda bulunuyorum, çok samimi 
bir ricamı iletmek istiyorum. Eğer kendisi 
duymazsa, yanındakilerin, o da olmazsa 
medyanın bu ricamı kendisine özellikle 
iletmesini istiyorum. 

Samsun’da hayatını kaybeden bir bebek 
üzerinden aylardır istismar siyaseti üreti-
yor. Bebeğin annesi çıktı, adeta yalvararak 
şunu söyledi: bebeğimi bari mezarda rahat 
bıraksınlar. Anneyim, acım katlanıyor 
dedi…CHP Genel Başkanı, bu acılı anne-
nin feryadına rağmen, hala bebeği miting 
meydanlarında istismar etmeye devam 
ediyor. Eğer yüreğinde zerre kadar acıma 
duygusu varsa, zerre kadar vicdanı, insafı 
varsa, artık bu istismara bir son versin. 
CHP Genel Başkanının yalanlarının sınırı 
yok… Yalova’da uydurduğu gibi, hayali bir 
bebek uydursun, istismarını onun üzerin-
den yapsın. Ama samsun’daki bebeği ve 
ailesini artık rahat bıraksın. Tekrar edi-
yorum: eğer yüreğinde zerre kadar acıma 
duygusu, zerre kadar insaf, vicdan varsa, 
bu istismara artık son versin.

Sevgili Bursalılar… 

Ben Bursa’ya her fırsatta geliyor, gerek ka-
munun, gerek Büyükşehir ve ilçe belediye-
lerimizin resmi açılışlarını sizlerle birlikte 
yapıyorum. Hamdolsun Bursa’nın çehresi-
ni köklü şekilde değiştirdik, değiştirmeye 
de devam ediyoruz. Bugün de Bursa’da, 36 
kamu, 1 özel olmak üzere toplam 37 ayrı 
tesis ve yatırımı hizmete alıyoruz. Toplam-
da, 359 milyon liralık bir yatırımı Bursa’ya 
kazandırıyoruz. Bursa merkez ve ilçelerde, 
liseleri, kamu hizmet binalarını, restoras-
yon çalışmalarını, sulama yatırımlarını 
bugün resmi olarak açıyoruz. En önemlisi 
de 287 milyon liralık dev bir tesis olan 
Yenişehir Boğazköy barajı… Biliyorsunuz 
2007’de nilüfer barajını açarak Bursa’mıza 
60 milyon metreküp içme ve kullanma 
suyu temin etmiştik. Boğazköy barajı da 
42 milyon metreküp su depolama kapasi-
tesine sahip önemli bir eser. Yine Bursa’mı-
za kazandıracağımız önemli bir eser olan 
Büyük kumla barajının ihalesini de bu yıl 
yapmayı planlıyoruz. Bu eserlerin, yatırım-
ların Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçenleri kutluyorum.

Sevgili Bursalılar… 

Biz toplumun her kesimine, eşit derecede, 
imkânları zorlayarak hizmet ulaştırmanın 
gayreti içindeyiz. Hakkını, hukukunu aza-
mi derecede gözettiğimiz önemli bir ke-
sim de emekli vatandaşlarımız… Burada, 
Bursa’da, özellikle emekli vatandaşlarımı-
za seslenmek istiyorum… Emekli vatan-
daşlarımız, emeğin, alın terinin, Türkiye’yi 
büyütmek için ortaya koydukları gayretin 
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bir karşılığı olarak her şeyi fazlasıyla hak 
ediyorlar. 8.5 yıl boyunca, toplumun tüm 
kesimlerine olduğu kadar, emekliler için 
de çok önemli düzenlemeler, önemli re-
formlar gerçekleştirdik.

Emekli maaşlarında tüm imkânlarımızı 
zorlayarak ciddi artışlar sağladık. En dü-
şük devlet memuru emekli maaşı 2002 
yılında 377 lira idi. Şu anda 936 lira. Artış 
oranı yüzde 149. En düşük SSK işçi emekli 
maaşını bugüne kadar yüzde 204 oranın-
da artırdık. Bağ-Kur emekli aylığına 8.5 yıl-
da yüzde 326 artış yaptık, Bağ-Kur tarım 
emeklimizin aylığına toplamda yüzde 619 
artış yaptık. Emeklilerimizin aylıklarını 
alırken çektikleri banka kuyruğu çilesine 
son verdik. Talepte bulunan emeklileri-
mize aylıklarını evlerinde alabilme ko-
laylığını getirdik. Tarımda kendi nam ve 
hesabına çalışan sigortalılar ile köy muh-
tarları için düşük miktarda prim ödeyerek 
sigortalı olma imkânını getirdik. Sosyal 
güvencesi bulunmayan tarım işçilerimizi 
sosyal güvenlik kapsamına aldık. Böylece, 
bu vatandaşlarımıza sağlık hizmeti, emek-
lilik, iş kazası ve meslek hastalığı hakların-
dan yararlanma imkânı sunduk. 

Şoförlerimizin de mağduriyetini giderdik. 
Artık onlar da daha kolay şartlarda sigor-
ta primi ödeyerek emekli olabilecekler. 
Bağ-Kurluların yetim kız çocuklarına da 
evlenmeleri halinde aldıkları aylıkların 
24 katı tutarında evlenme yardımı yap-
maya başladık. Engelli çocuğu bulunan 
tüm annelerimize, bakıma muhtaç engelli 
çocuğu bulunan hanım kardeşlerimize 
beş yıl daha erken emekli olabilme fırsatı 

tanıdık. Alışanların hakkını ödemeye, 
emeklilerimize vefa göstermeye, imkânları 
zorlayarak emeklilerimizin şartlarını iyi-
leştirmeye devam edeceğiz. Elektronik 
arşiv sistemine geçerek vatandaşlarımızın 
emeklilik ve sağlık işlemlerini çok daha 
hızlı bir şekilde sunacağız. Sosyal güvenlik 
kapsamında olan nüfusumuzun oranını 
yüzde 83’ten yüzde 100’e çıkaracak, hiçbir 
vatandaşımızı sosyal güvenlik şemsiyesi-
nin dışında bırakmayacağız.

Değerli kardeşlerim…

Biz, bu hizmetlerin devam etmesi için “is-
tikrar sürsün Türkiye büyüsün” diyoruz. 
Aynı şekilde “istikrar sürsün bursa büyü-
sün” diyoruz. Biz, daha büyük hizmetleri 
hayata geçirmek için “Türkiye hazır, hedef 
2023” diyoruz. Evelallah bu iş tamamdır. 
Milletvekili adaylarımızı size, sizleri de 
Allah’a emanet ediyorum. Allah yolumuzu 
açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun…
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Sevgili Batmanlılar, değerli kardeşlerim... 
Buradan, bu coşkulu meydandan, tüm 
Batman’ı, tüm Batmanlı kardeşlerimi, sev-
giyle, saygıyla, en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Buradan, Beşiri’ye, Gercüş’e, 
Hasankeyf ’e, Kozluk’a, Sason’a, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime buradan selam-
larımı yolluyorum.

Bundan 4 ay önce, 22 Ocak’ta Batman’a 
geldim, Batman’da 69 farklı eser ve hiz-
metin resmi açılış törenini yine sizlerle 
birlikte gerçekleştirdik. Eğitimden sağlığa, 
sosyal hizmetlerden özel sektör yatırımla-
rına kadar 69 kalem eseri bir seferde hiz-
mete sunduk. 8.5 yıl boyunca, Batman’la 
birlikte 81 vilayetimizin tamamında eser 

AK Parti il mitingi

Batman | 24 Mayıs 2011
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ürettik, hizmet ürettik. 8.5 yıl boyunca 
ekonomiyi büyüttük, Türkiye’nin itibarını 
büyüttük, kardeşliği büyüttük. 8.5 yıl bo-
yunca, demokrasi dedik, özgürlük dedik; 
sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız 
yetkiyle, ülkeye, millete musallat olmuş 
çetelerle mücadele ettik. On yıllar boyunca 
devam eden yasakları kaldırdık. On yıllar 
boyunca devam eden baskıyı kaldırdık. 
İnkâr politikalarına, ret politikalarına, asi-
milasyona son verdik. 

Biz şiddete teslim olmadık. Biz şiddet poli-
tikalarına teslim olmadık. Biz, inkâr eden-
lerden, sırtını dönenlerden, ihmal edenler-
den olmadık. Doğu, Batı demeden, Kuzey, 
Güney demeden, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, 
Arap, Zaza demeden ülkenin her karışına 
gönlümüzü açtık, yüreğimizi açtık, hizmet 
taşıdık.

Sevgili Batmanlılar… 

Daha partimizi kurarken, AK Parti’nin 
programını hazırlarken biz inkâr politika-
larını elimizin tersiyle ittik. 2005 yılında 
Diyarbakır’da, Kürt meselesi benim mese-
lemdir dedim… Yetkiyi bize verdiğiniz an-
dan itibaren çok güçlü, çok hızlı bir şekilde 
sizin meselelerinizin çözümü için mücade-
le verdik. Şundan emin olunuz… 2002’de 
yola çıkarken, 2005 yılında Diyarbakır’da 
işin adını koyarken, bu meseleye bakışı-
mız neyse, bugün de aynıdır. Birileri, “bala 
üşüşen sinekler” gibi, benim ifadelerimi 
çarpıtarak, yanlış aktararak, yanlış yorum-
layarak, bir kez daha Kürt kardeşlerimin 
sorunları üzerinden, acıları üzerinden is-
tismar politikası üretmek istediler. 

Biz geri adım atmayız. Biz, yarım saat 
içinde U dönüşü yapanlardan; Doğu’da 
söylediğini Batıda inkâr edenlerden, yat-
sıya varmadan mumu sönenlerden asla 
olmadık, olmayız. Biz, iline göre, bölgesi-
ne göre farklı konuşanlardan değiliz. Biz, 
nabza göre şerbet sunanlardan değiliz. Biz 
olmayacak sözler verip, mahcup olanlar-
dan değiliz. Bizim siyasetimiz ilke siyaseti, 
bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Hizmet 
siyasetiyle, eser siyasetiyle yarışamayan-
lar, şiddet, baskı, terör ve istismardan güç 
alarak, o da yetmeyince hep birlikte ittifak 
kurarak, çete kardeşliği oluşturarak ayakta 
kalmaya çalışıyorlar. Bu bölgede yapılan 
hastanelere, havaalanlarına, okullara, 
üniversitelere, yollara tahammül edeme-
yenler, şiddet, terör, baskı, kepenk kapat-
tırma yoluyla ayakta kalma mücadelesi 
veriyorlar.

Batmanlı kardeşim… Seni şiddet yoluyla 
esir almaya çalışanları görmeni istiyorum. 
Sana zorla kepenk kapattıranların oyunu-
nu görmeni istiyorum. Kandan, gözyaşın-
dan, beslenen, yoksulluğu istismar eden 
zihniyeti artık sorgulamanı istiyorum. Biz, 
açık yüreklilikle, samimiyetle sorunların 
üzerine giderken, sorunlar çözülmesin 
diye şiddeti devreye sokanları artık sor-
gulamanı istiyorum. İşte dün Hakkâri’de 
olanları gördünüz… Kürt meselesinin mi-
marı olan CHP, Kürt kimliğini, Kürt dilini 
tarihi boyunca inkâr eden CHP, Hakkâri’de 
BDP tarafından kucaklandı. 1940’lardan 
itibaren, ülkenin tamamıyla birlikte bu 
bölgeye, benim Kürt kardeşlerime inkâr 
politikalarını dayatan CHP, Hakkâri’de te-
rör örgütü tarafından kucaklandı. 
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AK Parti miting yapacağı zaman zorbalıkla 
kepenkler kapattırılıyor. Tehditle insanla-
rın mitinge, açılışlara gelmesi engelleni-
yor. Ama CHP, BDP’lilerin boy gösterdiği 
meydanda miting yapıyor. Allah aşkına 
nedir bu muhabbet? Bu samimiyet nedir? 
Bunun hikmeti acaba nedir? Neyin daya-
nışması içindesiniz? Hangi senaryonun 
peşindesiniz?

Sevgili Batmanlılar… 

Bunlar, Türkiye’yi o eski günlere geri gö-
türmek için çete kardeşliği yaptılar. Bun-
lar, tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi, bugün 
bir kez daha yan yana geldiler, kafa kafaya 
verdiler. Oynanan oyunu, kurulan tezgâhı 
çok iyi görmenizi istiyorum… Önce ka-
setler yoluyla CHP’yi dizayn ettiler, ka-
set mamulü bir genel başkan getirdiler. 
Şimdi aynı şekilde MHP’yi tasarlamanın 
gayreti içindeler. CHP’yi, MHP’yi, BDP’ yi, 
Ergenekon’u ve terör örgütünü, tıpkı 12 
Eylül Halkoylaması’nda olduğu gibi aynı 
hizaya getirdiler.

Allah aşkına soruyorum… Hak mücadelesi 
verdiğini iddia eden BDP ’ye soruyorum: 
İnsanların mitinge gelmesini neden en-
gelliyorsunuz? İnsanların gerçekleri duy-
masından neden rahatsız oluyorsunuz? 
İnsanların AK Parti mitingine gelmesini 
zorbalıkla engelleyip, neden gidip CHP 
mitinglerini destekliyorsunuz? Çetelerin 
tasarladığı bir CHP ile neden işbirliği için-
desiniz? Halkın iradesine neden ipotek ko-
yuyorsunuz? Neden, benim sadece ekme-
ğinin peşinde olan esnaf kardeşime zorla 
kepenklerini kapattırıyorsunuz? Bu nasıl 

demokrasi, bu nasıl özgürlük, bu nasıl hak 
mücadelesi?

12 Haziran son derece önemli. 12 Hazi-
ran, çetelerle mücadele açısından önemli. 
12 Haziran, yeni bir anayasa açısından 
önemli. 12 Haziran, güçlü, özgür, itibarlı 
ve demokratik bir Türkiye’nin inşası için 
önemli. Batman! Çetelerle mücadelede ya-
nımızda mısın? Demokrasi mücadelesinde 
beraber miyiz? Bu oyunu bozacak mıyız? 
Bu tezgâhı alt üst edecek miyiz? İstikrar 
sürsün, Batman büyüsün. İstikrar sürsün, 
Türkiye büyüsün…

Sevgili kardeşlerim…

12 Haziran’da bir kez daha tarihi bir karar 
vereceksiniz. 12 Haziran’da, hizmet siya-
seti ile çete siyaseti arasında bir tercihte 
bulunacaksınız. 12 Haziran’da, siyaset mü-
hendislerine bir tokat daha vurma fırsatını 
elde edeceksiniz. Bu kirli ittifakları, bu kir-
li tezgâhı bozacak yegâne güç, evvel Allah 
sizsiniz. Siyasete, çeteler değil, millet rota 
çizer. Siyasete, siyaset mühendisleri değil, 
millet istikamet verir. Siyaset kasetler yo-
luyla yapılmaz, sandıkta yapılır, milletin 
arasında yapılır. Siyaset şiddet üreterek, 7 
yaşındaki çocukların arkasına saklanarak, 
gençlerin eline molotof kokteyli vererek, 
esnafa zorla kepenk kapattırarak değil, hiz-
met üreterek, çözüm üreterek yapılır.

Biz, 12 Eylül akşamı sizlere bir söz verdik. 
Sivil, demokratik, özgürlükçü, katılımcı 
bir anayasayı, milletimizin yapacağının sö-
zünü verdik. Yeni bir anayasadan, milletin 
yapacağı bir anayasadan korkanlar, ürken-
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ler, şimdi ittifak halinde AK Parti’nin kar-
şısına dikildiler. Benim milletim bu oyunu 
bozar. Benim Batmanlı kardeşim bu oyunu 
bozar. Batmanlı kardeşim 12 Haziran’da 
sandığa gider, hizmet siyasetine, eser siya-
setine, yeni bir anayasaya oyunu verir.

Sevgili kardeşlerim… 

8.5 yıl boyunca her alanda Türkiye’yi 
büyüttük. Kronik sorunlara neşter vur-
duk; çözülemez gibi görünen sorunların 
üzerine gittik, telaffuzu dahi yasak olan 
anlamsız kısıtlamaları kaldırdık, inkâr po-
litikalarına son verdik. Tüm engellemelere 
rağmen size, milletimize hizmet etmekten 
asla vazgeçmedik, asla yılmadık, yorulma-
dık. 12 Haziran’dan itibaren, çok daha bü-
yük projelerle, çok daha iddialı hedeflerle 
ustalık dönemini başlatıyoruz. Türkiye’yi 
2023 hedef lerine ulaştırmak için 12 
Haziran’da bir kez daha kolları sıvıyoruz.

8.5 yıl boyunca yoksullukla mücadele 
ettik, 18 milyon olan yoksul sayısını 12 
milyona çektik. Aynı şekilde devam ede-
ceğiz. Emeğinize, ekmeğinize musallat 
olan enflasyon ve faizi çok düşük oranlara 
indirdik, mücadeleye devam edeceğiz. 
Emeklilerimizin maaşlarına çok önemli 
oranlarda zam yaptık; imkânlar arttıkça 
emeklilerimizin şartlarını iyileştirdik, 
aynı şekilde şartları iyileştirmeye devam 
edeceğiz. Tarımda cumhuriyet tarihimizin 
en büyük yatırımlarını, en büyük destek-
lerini gerçekleştirdik, aynı şekilde yola 
devam edeceğiz. Sulama yatırımlarımız, 
enerji yatırımlarımız, alt yapı, ulaştırma 
yatırımlarımız hız kesmeden sürecek. 

Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet yatırım-
larımız çok daha ileri standartlarda, çok 
daha yaygın şekilde 780 bin kilometreka-
renin tamamına ulaşacak. Engelli kardeş-
lerimiz, yaşlılar, çocuklar, gençler için hiz-
met üretmeye devam edeceğiz. Biz hizmet 
diyerek yola çıktık, bundan sonra da aynı 
şekilde yolumuza devam edeceğiz. Batman 
havaalanının yolcu trafiğinde nasıl bir ar-
tış meydana geldiği biliyorsunuz. Batman 
üniversitesini biliyorsunuz. Toplu konut-
ları biliyorsunuz. Her zaman söylediğim 
gibi, bizim kendimizi anlatmamıza gerek 
yok, bizi en iyi yaptıklarımız anlatıyor. 

Değerli kardeşlerim… 

Biz, bu hizmetlerin devam etmesi için “is-
tikrar sürsün Türkiye büyüsün” diyoruz. 
Aynı şekilde “istikrar sürsün batman büyü-
sün” diyoruz. Biz, daha büyük hizmetleri 
hayata geçirmek için “Türkiye hazır hedef 
2023” diyoruz. Milletvekili adaylarımızı 
size, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun…
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Sevgili Şırnaklılar, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
tüm Şırnak’a, Beytüşşebap’a, Cizre’ye, 
Güçlükonak’a, İdil’e, Silopi’ye, Uludere’ye, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Şırnaklı kardeşlerime, 12 Eylül Halkoyla-
ması’nda, yüzde 89 gibi çok yüksek bir 
oranda evet kararı verdikleri için teşekkür 
ediyorum. Ben inanıyorum ki, katılım 
tehditle, şiddetle engellenmemiş olsaydı, 
Şırnak’ta evet oyu çok daha fazla çıkardı. 
Demokrasiden, özgürlükten, değişimden 
korkanlar, hukukun üstünlüğünden kor-

AK Parti il mitingi

Şırnak | 24 Mayıs 2011
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kanlar, Şırnak’ta tehditle, baskıyla, korku 
salarak, benim vatandaşlarımın sandığa 
gitmesini engellemek istediler. Hizmet 
siyasetinden korkanlar, AK Parti’nin kar-
deşlik siyasetinden gözleri kamaşanlar, 
Türkiye’de huzurun, istikrarın, kardeşliğin 
devamından kaygı duyanlar, “boykot” adı 
altında çetelere destek verdiler. Barış diye-
rek, özgürlük diyerek, hak, hukuk diyerek 
yola çıkanlar, 12 Eylül’de olduğu gibi, bu-
gün de milli iradeyi susturma mücadelesi-
nin içine girdiler.

Şimdi bakın sevgili Şırnaklılar… Ben, 
bugün sizlerle hasbihal etmeye, bugün 
sizlerle kucaklaşmaya, sizlerle dertleş-
meye geldim. Ben bugün size, Türkiye’de 
bir kez daha sahnelenen oyunu deşifre 
etmeye geldim. Ben istiyorum ki, Şırnaklı 
kardeşim oynanan oyunu görsün. İstiyo-
rum ki, burada söylediğim sözler, dalga 
dalga yayılsın, Şırnak’taki tüm evlere, 
tüm köylere, tüm kardeşlerimize ulaşsın. 
Zira ben, popülizm yapmaya, olmayacak 
vaatler vermeye, sizleri kandırmaya değil; 
yaptıklarımızı anlatmaya, yapacaklarımız 
için sizlerden ruhsat istemeye geldim. 
Ben, sizlerle hesaplaşmaya değil, kardeşlik 
hukukumuzun bir gereği olarak, sizlerle 
helalleşmeye geldim.

Işığa gözlerini kapatanlar, hiç bir zaman 
gerçekleri göremezler. Gerçeklere kulak-
larını tıkayanlar, hiç bir zaman doğruyu 
duyamazlar. İşte burada birileri, sizlerin, 
ışığı görmenizi, gerçekleri duymanızı 
engellemek istiyor. Burada birileri, teh-
ditle, zorbalıkla, korkutarak, sindirerek, 
kandırarak sizin iradenize ipotek koymak 

istiyor. Burada birileri, on yıllardır olduğu 
gibi, gençlerin kanından, anaların gözya-
şından beslenmeye devam etmek istiyor.

Sevgili kardeşlerim…

Geçtiğimiz Cuma günü Van’da, 1940’lı 
yıllara ait 5 tane resmi belgeyi açıkladım. 
CHP döneminde, Kürtçe kitapların, Kürtçe 
kasetlerin, Bakanlar Kurulu kararıyla nasıl 
yasaklandığını resmi belgeleriyle göster-
dim. Türkiye, 1940’lardan 2002 yılına ka-
dar, AK Parti’ye kadar, Kürtlere karşı inkâr, 
ret ve asimilasyon politikası izlemiştir. 
Kürt kimliği, Kürt kültürü, Kürt dili ya-
saklanmış, yok sayılmış, inkâr edilmiştir. 
Allah aşkına, Mem ile Zin kitabından kor-
kan, masum bir aşk hikayesinden tedirgin 
olan, bunu yasaklayan bir zihniyet, bu 
ülkeye hizmet üretebilir, bu milletin dert-
lerine çare olabilir mi?

Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kanber, Leyla 
ile Mecnun ne ise; şurada, Cizre’de yatan 
Mem ile Zin de işte odur. Mem ile Zin’i bir-
birine hasret koyan zihniyet, Fitneci Bekir 
zihniyeti neyse, Mem U Zin kitabını ya-
saklayan zihniyet de odur. İşte, 1940’larda 
Bakanlar Kurulu’nun yasakladığı o kitabı, 
2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bastı. Tek başına bu 
bile, Türkiye’nin hangi noktaya ulaştığının 
göstergesidir.

İnkar, ret ve asimilasyon politikalarının 
neticesinde, on yıllar boyunca sadece bu 
bölgede değil, 780 bin kilometre karenin 
tamamında insanlar sistemli şekilde baskı 
altında tutuldular. Sadece Kürtlere değil, 
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farklı olan herkese, inançlılara, milli ve 
manevi değerlerine bağlı olanlara karşı 
da sistemli bir zulüm uygulandı. Camiler 
kapatıldı, müzeye, hatta ahıra çevrildi. 
İlmihal kitapları, Elifba kitapları, hatta 
Hazreti Ali Cengleri dahi Bakanlar Kuru-
lu kararlarıyla yasaklandı. Cumhuriyet 
Halk Partisi, sadece 1940’larda değil, 2002 
sonrasında da aynı şekilde inkar, ret ve asi-
milasyonu çok güçlü şekilde savunan bir 
parti olmuştur.

Ye n i  C H P ’ n i n  ye n i  G e n e l  B a şka n ı , 
Meclis’te bir arkadaşı “Dersim’de tabii ki 
analar ağlayacaktı” dediğinde, onu alkış-
lamış, ardından “gereğini yapsın” demiş, 
ardından da uyarıyı alınca susmuş, sesini 
çıkarmamış bir kişidir. Yeni CHP’nin yeni 
Genel Başkanı, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’ne karşı çıkmış, önünde durmuş, 
engel olmuş bir kişidir. Yeni CHP’nin yeni 
Genel Başkanı, “nerede bu Ergenekon, gidip 
üye olacağım” diyecek kadar, çete sevdalısı 
olduğunu açık açık belirtmiştir. Bu Genel 
Başkan, çetelere avukatlığı bir adım daha 
öteye taşımış, CHP’nin çetelere kol kanat 
germesini sağlamıştır.

Sevgili Şırnaklılar…

Biz, 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından 
yeni bir süreç başlattık. Biz, inkâr politikala-
rına, ret politikalarına, asimilasyona kesin-
kes son verdik. AK Parti, milletin kurduğu, 
sizin kurduğunuz bir partidir. AK Parti 
sizin partinizdir. Sizden aldığımız güçle, ira-
deyle, yetkiyle, bu ülkede demokrasiyi daha 
ileri standartlara ulaştırmanın mücadelesi-
ni verdik. Sizden aldığımız hayır dualarıyla, 

yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan 
çetelerle mücadele ettik.

Şimdi şu hususun altını özellikle çiziyo-
rum… Ben, geçtiğimiz haftalarda, tekrar 
tekrar, ortada bir komplo olduğunu, bir tez-
gah olduğunu, çirkin bir senaryonun uygu-
lanmak istendiğini ifade ettim. Birbiriyle uç 
gibi, birbirinin hasmı gibi görünen taraflar 
arasında irtibat olduğunu, ilişki olduğunu, 
işbirliği olduğunu ifade ettim. Çetelerle 
terör örgütünün aynı hizaya geçtiğini, mu-
halefet partilerini de yedeklerine alarak AK 
Parti’ye karşı açık bir saldırı başlattıklarını 
ifade ettim.

İşte söylediklerim tek tek çıkıyor… Önce, 
CHP’yi kasetler yoluyla yeniden tasarladı-
lar, CHP’ye, kaset mamülü bir genel başkan 
getirdiler, CHP’nin milletvekili listelerini 
şekillendirdiler. Hatta CHP genel başka-
nı, odasında bir kadın gazeteciyle, Sayın 
Baykal’a komplo için pazarlık yaptı ve bu 
pazarlık o kadın gazeteci tarafından açık-
landı. Ardından MHP’ye el attılar. Şimdi 
aynı şekilde kasetler yoluyla MHP’yi şekil-
lendiriyorlar. Malum medya, her zaman 
yaptığı gibi, siyaset mühendisliğinde en 
aktif rolü oynuyor. Tıpkı 28 Şubat sürecin-
de olduğu gibi, tıpkı bizim çetelerle müca-
delemizde olduğu gibi, malum medya ve 
malum yazarlar, bu tezgahta yer alıyor, bu 
değirmene su taşıyorlar.

Bitmedi… Silivri ile Kandil arasındaki irti-
bat, şu anda CHP-BDP muhabbetiyle artık 
tescillenmiş durumda. Senaryo tıkır tıkır 
işliyor. Tezgah tıkır tıkır işliyor. Türkiye’nin 
demokrasi mücadelesi karşısında, bir kez 
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daha çetelere can suyu verilmek isteniyor. 
Biz, CHP’nin de, MHP’nin de, Sivas’ın öte-
sine geçmesini, buralara gelmesini, vatan-
daşla kucaklaşmasını her zaman istedik ve 
onları her zaman teşvik ettik. CHP Genel 
Başkanı’nın Van’da, Hakkâri’de miting yap-
ması elbette sevindiricidir. İnşallah, MHP 
genel başkanı da, “orada devlet yok” demek 
yerine, “orada Devlet Bahçeli neden yok” 
diyerek buralara gelir.

Ama ne oldu biliyor musunuz? Terör ör-
gütü ve BDP, biz Hakkâri’ye gittiğimizde, 
esnafa zorla kepenk kapattırırken, tehditle 
kepenk kapattırırken, zorbalıkla kepenk 
kapattırırken, CHP genel başkanı gidince 
adeta bayram ettiler. BDP, gitti, CHP mitin-
gine destek verdi. Terör örgütü aynı şekilde 
CHP mitingine destek verdi. 

Sevgili Şırnaklı kardeşim… Siz bu muhab-
bete bir anlam verebiliyor musunuz? Siz bu 
işbirliğini hayra yorabiliyor musunuz? Bu 
ülkede Kürt meselesinin bizatihi sorumlu-
su olan CHP ile, Kürt meselesinden besle-
nen bdp, bugün kol kola girmiş durumda. 
Yıllarca Kürt kimliğini, Kürtçeyi inkar 
eden, yıllarca Kürtlere zulmeden CHP ile, 
güya Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia 
eden BDP, bugün işbirliği yapmış durum-
da? Ya ne oldu size? Sizi bir araya getiren 
ne? Sizi buluşturan ne? Sizi işbirliği nokta-
sına getiren ne?

Sevgili Şırnaklı kardeşim… Bunlar, çeteleri 
yeniden diriltmek için işbirliği yaptılar. 
Bunlar, çetelere yeniden can suyu vermek 
için işbirliği yaptılar. Bunlar, kan üzerin-
den, gözyaşı üzerinden işbirliği yaptılar. 

Bunlar, Türkiye’yi 2002 öncesine geri gö-
türmek için işbirliği yaptılar. Çünkü 2002 
öncesi karanlıktı. 2002 öncesinde çeteler 
cirit atıyordu. 2002 öncesinde çeteler ül-
keye istedikleri gibi istikamet çiziyordu. 
2002 öncesinde ret vardı, inkar vardı, asi-
milasyon vardı. 2002 öncesinde, müdaha-
leler yoluyla, kışkırtmalar yoluyla siyaset 
şekillendiriliyor, milli irade üzerine ipotek 
konuluyordu. İşte bugün de aynı şey ya-
pılmak isteniyor. Bugün de siyaset, siyaset 
dışı mihraklar tarafından şekillendirilmek 
isteniyor.

Sevgili Şırnaklılar…

CHP’nin yeni Genel Başkanı, sakız isteyene 
sakız, gazoz isteyene gazoz, elma şekeri 
isteyene elma şekeri vaat ediyor. Hızını 
alamıyor, faşizm isteyen faşizm, komünizm 
isteyene komünizm, devletçilik isteyene 
devletçilik, özerklik isteyene özerklik vaat 
ediyor. İlke yok, sınır yok, çizgi, istikamet, 
rota, hiçbir şey yok. Hem başörtüsüne 
özgürlük diyor, hem başörtülü hanımları 
rahibe kılığında gösteriyor. Hem inanç öz-
gürlüğü diyor, hem CHP’nin din üzerindeki 
baskılarına sahip çıkıyor. Gidiyor türbede 
dua ediyor, hemen yarım saat sonra Allah 
Teala’nın ismini edepsizce ağzına alıyor. 
Batıda, sahillerde milliyetçilik pazarlıyor, 
burada kepenk kapattırılmasına, esnafın 
mağdur edilmesine, ekonomik özgürlüğün 
kısıtlanmasına destek veriyor.

İşte böyle bir CHP’ye; BDP de, terör örgütü 
de çıkıyor, destek veriyor, omuz veriyor. 12 
Haziran, işte bu çirkin oyunun bozulacağı 
tarihtir. 12 Haziran, CHP, MHP, BDP, terör 
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örgütü ve Ergenekon ittifakının bozulacağı 
tarihtir. 12 Haziran, çetelerin bir kez daha 
kaybedeceği tarihtir. Ben inanıyorum, Şır-
nak çetelere yol vermeyecek. Ben inanıyo-
rum, Şırnak sandığa gidecek, hür iradesiyle 
kendisine hizmet edeni seçecek. Şırnak, 
eminim ki, bir kez daha demokrasi, bir kez 
daha özgürlük, bir kez daha kardeşlik diye-
cek.

Sevgili kardeşlerim...

Sizin verdiğiniz destekle, sizin verdiğiniz 
yetkiyle, 8.5 yıl boyunca bu ülkeye ve siz-
lere hizmet ürettik. Bir yandan ekonomiyi 
büyüttük, bir yandan demokrasiyi büyüt-
tük, bir yandan da Türkiye’nin uluslararası 
itibarını büyüttük. Bütün engellemelere, 
bütün yavaşlatma çabalarına, çetelerin tüm 
kışkırtmalarına rağmen, demokrasi müca-
delesinden asla taviz vermedik. Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesi’ni başlatarak, 8.5 yıl 
önce telaffuz dahi edilemeyen meseleleri 
Türkiye’nin gündemine taşıdık; bu mesele-
leri çözdük, çözüm yoluna koyduk.

12 Eylül akşamı, sizlere bir söz verdik… 
Yeni bir anayasa yapacağız dedik. 12 
Haziran’dan itibaren inşallah yeni bir ana-
yasanın yapım hazırlıklarına başlıyoruz. 
Sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayı, 
sizlerle birlikte, milletle birlikte yapacağız. 
Türkiye’nin önünü açacak, kardeşliğini 
yüceltecek ve Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
taşıyacağız. Yeni anayasadan korkarak, 
Türkiye’nin önünü kesmeye çalışanlara; 
çetelerle işbirliği yaparak, ittifak kuranlara 
karşı 12 Haziran’da güçlü bir demokrasi 
dersi vereceğiz.

Sevgili Şırnaklılar…

Şırnak, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Cudi 
Dağı’nın şehridir. Hazreti Nuh, “Rabbim 
beni bereketli bir yere indir” dedi… Su 
çekildi, iş bitti, “Vestevet Alel Cudi…” 
yani gemi Cudi’ye oturdu. Şırnak, Hazreti 
Nuh’un şehridir. Şırnak, “Feyzimiz Nil gi-
bidir / biz Fırat ve Dicle’yiz” diyen Melaye 
Ciziri’nin şehridir. Şırnak, El Cezeri gibi, 
dünyaya nam salmış, modern bilime ışık 
tutmuş bir büyük alimin şehridir. Şırnak, 
Mem u Zin’in şehridir. İşte, Mem u Zin 
yıllarca nasıl birbirine hasret kaldıysa, Şır-
nak da yıllarca hizmete, esere hasret kaldı. 
Biz bu hasrete son verdik. 

Biz istismar siyaseti içinde olmadık. Biz, 
sizleri çöpe, çamura, susuzluğa muhkum 
etmedik. Biz şiddetten beslenmedik, kar-
deşliği yücelttik, hizmet getirdik, eser 
getirdik. 12 Haziran’da istismara değil, 
hizmete oy vermenizi istiyorum. 12 
Haziran’da kan, gözyaşı, şiddetten bes-
lenenlere değil, silah tüccarlarını kazan-
dıranlara değil, kardeşliğe oy vermenizi 
istiyorum. 12 Haziran’da çetelere değil, çe-
telerle mücadeleye destek olmanızı istiyo-
rum. Biz hizmet için yola çıktık, kucağımız 
hizmet dolu olarak sizlere geldik. Mitin-
gimizden sonra toplu açılış törenimiz var, 
oraya gidiyoruz. Şırnak’ın plaka numarası 
kadar, yani 73 yatırımı, toplam bedeli 317 
milyon lira olan 73 kalem hizmet ve eseri, 
bugün Şırnak’a kazandırıyoruz. Hepsinin 
de hayırlı olmasını diliyorum. 
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Değerli kardeşlerim…

Biz, bu hizmetlerin devam etmesi için “is-
tikrar sürsün Türkiye büyüsün” diyoruz. 
Aynı şekilde “istikrar sürsün Şırnak büyü-
sün” diyoruz. Biz, daha büyük hizmetleri 
hayata geçirmek için “Türkiye hazır, hedef 
2023” diyoruz. Milletvekili adaylarımızı 
size, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun…
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Sevgili Nevşehirliler, değerli kardeşlerim... 
Buradan, bu coşkulu meydandan, tüm 
Nevşehir’i, tüm Nevşehirli kardeşlerimi, 
sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Buradan, Acıgöl’e, Avanos’a, 
Derinkuyu’ya, Gülşehir’e, Hacıbektaş’a, 
Kozaklı’ya, Ürgüp’e, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. 12 

Eylül Halkoylaması’nda, yüzde 67.5 gibi 
yüksek bir oy oranıyla, demokrasiye, özgür-
lüklere, hukukun üstünlüğüne sahip çıkan, 
“çetelere dur” diyen Nevşehir’e şükranları-
mı sunuyorum.

Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız 
yetkiyle, sizlerin hayır duasıyla biz bu yolda 

AK Parti il mitingi

Nevşehir | 25 Mayıs 2011
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ilerliyoruz. Sizin çizdiğiniz istikamette, si-
zin rotanızda yürüyoruz. AK Parti’yi millet 
kurmuştur. AK Parti’nin kilimini millet 
dokumuştur. AK Parti’nin hamurunu millet 
yoğurmuştur. Biz, sizden başka, milletten 
başka hiç kimseden talimat almayız. Biz 
sizden başka hiç kimsenin önünde boyun 
eğmeyiz. Sizin onurunuz bizim onurumuz-
dur. Sizin davanız bizim davamızdır. Sizin 
itibarınız, bizim itibarımızdır. Rabbime 
hamdolsun ki, bize, size hizmet etmek 
gibi bir paye verdi. Bizi size efendi değil, 
hizmetkâr kıldı. Biz de çalıştık, çabaladık, 
mücadele ettik ve sizin emanetinizin hakkı-
nı verdik, veriyoruz. Sizin bize yüklediğiniz 
emanete sahip çıktık, çıkmaya devam edi-
yoruz.

Sevgili Nevşehirliler… 

Şundan emin olunuz… Şu anda, Dünya-
nın neresinde olursa olsun, mazlumlar, 
mağdurlar, mahrumlar, yoksullar, inanın 
Türkiye’ye bakıyorlar. Demokrasi isteyen-
ler, özgürlük isteyenler, zulümden, bas-
kıdan, sömürüden kurtulmak isteyenler 
Türkiye’ye bakıyorlar. Türkiye’nin adı, 
artık umut kelimesiyle yan yana yazılıyor. 
Türkiye’nin adı, barışla, insanlıkla, hak 
mücadelesiyle yan yana anılıyor. Şunu çok 
büyük bir gururla ifade ediyorum… Gerek 
ben, gerekse de arkadaşlarım, yurtdışına 
çıktığımızda, inanın sokaklarda serbestçe 
dolaşamıyoruz. Neden mi? Çünkü sevgi se-
liyle karşılaşıyoruz, tezahüratla karşılanıyo-
ruz, yoğun bir muhabbetle karşılanıyoruz. 

Ben, bu milletin bir evladı olmanın, bu ül-
kenin bir ferdi olmanın gururunu yüreğim-

de taşıyorum. İnanıyorum ki, yurtdışına 
çıkan, gurbette yaşayan her bir vatandaşım, 
soydaşım da aynı duyguyu yaşıyor, aynı 
gururu taşıyor. Türk olduğunu söyleyen, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu-
nu söyleyen her bir kardeşime gıpta ile 
bakılıyor. Benim her bir vatandaşım artık 
parasını, pasaportunu gururla gösteriyor. 
Benim ay yıldızlı bayrağım artık dünyanın 
her yerinde itibar görüyor, saygı görüyor, 
hürmetle selamlanıyor. 

İşte Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık. 
Türkiye’yi ekonomisiyle güçlü bir ülke 
konumuna taşıdık. Türkiye’yi demokrasi-
siyle güçlü bir ülke konumuna yükselttik. 
Türkiye’yi aktif, barışçı, hakkı savunan dış 
politikasıyla itibarlı bir ülke konumuna 
çıkardık. Bunu biz değil, siz başardınız. Bu-
nun gururu bize değil, size ait. Biz birlikte 
yaptık, beraber yaptık, kardeşlikle bunları 
başardık. Asla yeterli değil… Asla durma-
yacağız. Daha yukarıya, daha yükseğe çıka-
cak, daha ileriye gideceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Nevşehirliler… 

Nevşehir, mesajları ülkemiz sınırlarını aşıp 
bütün dünyaya ulaşan Hünkar Hacı Bektaş 
Veli’nin şehridir. Hünkâr Hacı Bektaş’ın 
ne güzel sözleri vardır… İnanın, o sözler, 
Nevşehir’in gülleri kadar güzel kokar. Diyor 
ki Hazret… “Adem’in Adem’liği, akıl, haya 
ve ilim iledir”. Yine diyor ki Hacı Bektaş… 
“edep elbisesini sırtınızdan ölünceye kadar 
çıkarmayınız”… İşte mesele bu… Edep her 
şeyin başıdır. Edep bu milletin temel direği-
dir. Bizim evlerimiz, sokaklarımız, mahalle-
lerimiz, şehirlerimiz edeple inşa edilmiştir. 
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Bizim gönlümüz edeple imar edilmiştir. Yu-
nus Emre’ye kulağını tıkayan, bu topraklara 
kulağını tıkar. Mevlana’ya gözünü kapatan, 
gerçeğe gözünü kapatır. Ahi Evren’e, Ahmet 
Yesevi’ye, Nevşehirli Hacı Bektaş’a gönlünü 
kapatan, millete, insana gönlünü kapatır.

 Ah benim Nevşehirli kardeşim… Mese-
le, Hacıbektaş’a gelip, kameralar önünde 
türbe ziyaret etmekten ibaret değil… Hacı 
Bektaş’ı okuyacaksın. Okumak yetmez, Hacı 
Bektaş’ı özümseyeceksin, onun söyledik-
lerini gönlüne, zihnine yazacaksın. Onun 
söylediklerini yaşayacaksın. Yalanı, iftirayı, 
sövmeyi, karalamayı, yüzsüzlüğü ve piş-
kinliği adet edinenler, ne Hacı Bektaş’tan, 
ne Mevlana’dan, ne Yunus’tan zerre kadar 
nasihat alamamıştır. Allah Teâlâ’ya edep 
dairesinin dışına çıkarak çirkin ifadeler 
kullananlar, Hacı Bektaş’tan hiç bir şey öğ-
renmemiştir. Allah’ın ayetine sinir bozucu 
diyenler, Yunus’un derdini çözememiştir. 
Başörtülü kızları rahibe kılığında gösteren-
ler, Mevlana’dan nasiplenememiştir. İnsan-
ların annelerine dil uzatanlar, insanların 
annelerine dil uzatanları partileri içinde 
korumaya alanlar, Anadolu’nun edebini, 
adabını özümseyememiştir. Ben, bugüne 
kadar her mitingimizi bir kucaklaşma vesi-
lesi olarak gördüm. Her buluşmayı bir ku-
caklaşma kabul ettim. Her buluşmamızı bir 
hasbihal, bir dertleşme olarak kabul ettim. 

 Ş i m d i  b a k ı n ı z …  Cu m a r t e s i  g ü n ü , 
Hakkâri’ye gittik, orada partimizin mitin-
gini gerçekleştirdik. Terör örgütü ve BDP, 
halkı tehdit etti, halka baskı uyguladı, bir 
kez daha milletin iradesine ipotek koydu ve 
kepenkleri kapattırdı, milleti güya bizden 

uzak tuttu. Hakkari’de şehir merkezinde 
çöpleri toplamayarak, güya bize mesaj ver-
meye çalışıyorlar. Ya böyle mesaj olur mu? 
Orası senin şehrin… Orası senin yaşadığın, 
senin hemşehrilerinin yaşadığı şehir? Sen 
oraya Belediye Başkanı seçilmişsin. Bunun 
için mi seçildin? Sokakları çöpe teslim et-
mek, çamura teslim etmek, kepenklerini 
açanlara ceza yazmak için mi seçildin? İna-
nın sevgili kardeşlerim, Doğu, Güneydoğu 
halkı, esnaf, bunlardan yaka silkiyor… Biz 
bu oyunlara boyun eğmeyeceğiz. Bu tehdit-
lere asla meydan vermeyeceğiz. 8.5 yıldır, 
huzuru, güvenliği tesis etmek için çok yo-
ğun çalıştık. Daha da yoğun çalışacağız. Şid-
detle değil, demokrasiyle oyunu bozarak, 
benim oradaki Kürt kardeşimi bu zorbalar-
dan kurtararak biz yolumuza devam ede-
ceğiz. Zaten, oyun bozulduğu için bu terör 
örgütü ve BDP hırçınlaşıyor. Oyun bozuldu-
ğu için şımarıklık artıyor. Benim Hakkârili 
kardeşim, bir yanda hizmet siyasetini görü-
yor, öbür yanda istismar siyasetini görüyor 
ve oyunu bozuyor. Son günlerdeki bütün 
hırçınlık, bütün kışkırtma, bütün tahrik-
lerin altında işte bu var. AK Parti oyunları 
bozuyor, bunlar da hırçınlaşıyor. 

Ama dikkat edin… Hırçınlaşan sadece 
bunlar değil… Bizim Hakkâri ziyaretimizin 
hemen ardından, CHP Genel Başkanı da 
Hakkari’ye gitti. Çok sevindik… Yıllardır 
zaten bunu istiyoruz. Yıllardır Sivas’ın öte-
sine geçin diyoruz. Ama ne oldu? Kepenk 
kapattırıp, insanları evlerine kapatıp, bizim 
mitingimize vatandaşımın gelmesini engel-
leyenler, CHP’nin mitingine gittiler, CHP 
mitingine destek verdiler. Bitmedi… Miting 
meydanında bir grup, bu ülkenin, Türkiye 



Recep Tayyip ERDOĞAN

132

Cumhuriyeti’nin Başbakanına KATİL diye 
bağırırken, CHP Genel Başkanı sustu, din-
ledi, susarak adeta onları onayladı. Muhab-
bete bakar mısınız? Şu işbirliğine bakar mı-
sınız? Şu tezgâha bakar mısınız? Tarihinde 
Dersim katliamı olan, tarihinde inkâr olan, 
ret olan, asimilasyon olan, Türkiye’nin başı-
na bütün bu dertleri açan CHP, BDP ve PKK 
tarafından baş tacı ediliyor…

Yine bitmedi… CHP Genel Başkanı biliyor-
sunuz, kim ne isterse onu vaat ediyor. İlke, 
sınır, çizgi hiç bir şey yok. Bir yıldır genel 
başkan… Bir yıldır ağzından ne çıktıysa, ya-
rım saat sonra tersini söyledi. Doğu’da söy-
lediğini geldi Batı’da yalanladı. Kuzey’de 
kurduğu cümleyi Güney’de bozdu. “Yanlış 
anlaşıldım” diyor… Ya, bir olur, iki olur, 
üç olur… Ama 4 olmaz artık… 4 olursa, 
orda bir iş vardır. Orda bir laçkalık vardır. 
Hakkâri’de özerklik dedi, 24 saat geçmedi, 
“yanlış anlaşıldım” dedi… Yazık ya… Vallahi 
çok yazık… CHP’ye gönül verenlere yazık… 
Bunlar, milleti hep aşağıladılar, millete hep 
tepeden baktılar, “göbeğini kaşıyan adam” 
dediler, “yüzde 60’ı apta”l dediler. Şimdi 
aynı muameleyi kendi tabanlarına yapı-
yorlar. Eskiden yüzde 60’a aptal gözüyle 
bakıyorlardı, şimdi 74 milyona aynı nazarla 
bakıyorlar.

Sevgili Nevşehirli kardeşim… Bu bir tezgâh. 
Bu bir senaryo. Bu, çetelere yeniden can 
suyu verme mücadelesi. Bu, yeniden 2002 
öncesine dönme gayreti. Maalesef MHP 
de aynı şeyi yapıyor. MHP de bir kez daha 
bunların kuyruğuna takılıyor. Ben merak 
ediyorum… AK Parti’ye, edebi, adabı, se-
viyeli üslubu bırakarak, en ağır şekilde 

hakaretler yağdıran MHP Genel Başkanı, 
acaba yol arkadaşı CHP’ye şimdi ne diye-
cek? Hiçbir şey diyemez… AK Parti’ye karşı 
kaplan kesilen MHP, CHP karşısında kuzu 
dahi olamaz. Çünkü bunlar ittifak içindeler. 
Bunlar çete kardeşliği kurdular. Bunlar, 
CHP, MHP, BDP, Ergenekon ve Terör örgü-
tü, tıpkı 12 Eylül’deki gibi yine aynı hizaya 
geçtiler. Nevşehir bu oyunu bozacak mı? 
Nevşehir bir kez daha çetelere dur diyecek 
mi? Nevşehir bu kirli ittifaka 12 Haziran’da 
cevap verecek mi? Nevşehir bir kez daha de-
mokrasi, bir kez daha hukuk, bir kez daha 
büyük Türkiye diyecek mi?

Sevgili Nevşehirliler, Sevgili kardeşlerim… 

Biz tüm Türkiye’yle birlikte Nevşehir’i de 
daha ileriye taşımak istiyoruz. Nevşehir’in 
elindeki imkânları çok daha iyi değerlendi-
rebilmesini istiyoruz. Bunun için Nevşehir’i 
bölünmüş yollarla çevre illere bağladık. Bu-
nun için Kapadokya Havaalanını yılda 17 
bin kişinin yararlandığı bir havaalanından 
yılda 139 bin kişinin yararlandığı bir havaa-
lanı haline getirdik. Bunun için Antalya’dan 
Kayseri’ye kadar ulaşan, yani Akdeniz’i İç 
Anadolu’ya, Doğu Anadolu’ya bağlayan bir 
demiryolu hattı yapmayı planladık. Bunun 
için Nevşehir Üniversitesini kurduk, fa-
külteleriyle, yüksekokullarıyla, araştırma 
merkezleriyle faaliyete geçirdik. Bunun için 
Nevşehir’i modern sağlık tesisleriyle donat-
tık. Bunun için turizm yatırımlarını teşvik 
ederek, Nevşehir’i ülkemizin en önemli 
turizm merkezlerinden biri haline getirdik. 

Şimdi daha fazlasını yapmak istiyoruz. 
Bizim sevdamız Türkiye. Bizim sevdamız 
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Nevşehir. Biz bu sevdayla gece gündüz 
hizmet peşinde koşuyoruz. Ülkemizin 81 
vilayetini, dünyanın dört bir tarafını bunun 
için dolaşıyoruz. Türkiye için, milletimiz 
için bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıyor, 
gelecek için kurduğumuz hayallerimizi, 
belirlediğimiz hedeflerimizi, ürettiğimiz 
projelerimizi paylaşıyoruz. İşte bugün, 
mitingimizden sonra toplu açılış töreni-
miz var. Yeni devlet hastanemizle birlikte, 
bölünmüş yolları, eğitim hizmetlerini, be-
lediyemizin yatırımlarını resmen hizmete 
alıyoruz. Tek bir törenle, toplam yatırım 
bedeli 168 milyon lira olan 16 eseri Nev-
şehir’imize kazandırıyoruz. Hepsinin de 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu vesileyle, Nevşehirli çiftçilerimizi de ya-
kından ilgilendiren bir konuya açıklık getir-
mek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz… MHP, 
seçim beyannamesine, Konya’ya hızlı tren 
hattı yapacağız diye bir vaad koymuş. Bunu 
yazdıklarında, Konya’da hızlı tren hattı bit-
miş, deneme seferlerine bile başlanmıştı. 
Hatta önümüzdeki hafta da ben Ankara’dan 
Konya’ya hızlı trenle gideceğim inşallah. 
Bunların Türkiye’den haberi yok. Yine CHP 
Genel Başkanı, TOKİ’ye yurt yaptıracağım 
diyordu. O bunu söylerken, biz zaten yasayı 
çıkarmış, TOKİ’ye yurt yaptırmaya başla-
mıştık. Bunların Türkiye’den haberi yok. 
Bunlar Meclis’teler ama Meclis’ten haberle-
ri yok. Şimdi son olarak başka bir gaf… CHP 
Genel Başkanı, gittiği her yerde, çiftçinin 
elektrik borucunu affedeceğini söylüyor. En 
son çıkan yasadan haberi yok… Dünyadan, 
Türkiye’den haberi yok, çıkan yasalardan 
da haberi yok. 

Biz, çiftçimizin elektrik borcu sıkıntısını, çı-
kardığımız son torba yasa ile zaten çözdük. 
Bugüne kadar yapılmamış bir şeyi yapıp, 
çiftçinin elektrik borcunun gecikme cezası-
nı sildik. Gecikme cezası deyip geçmeyin… 
Tam 1 milyar 145 milyon lira… Biz, bunun 
hepsini sildik. Anaparayı da, 5 yılda, enflas-
yon farkı dahi uygulamadan, belli katsayı-
lara bağlı şekilde ödeme kolaylığı getirdik. 
Kooperatiflerle, çiftçilerimizle görüşerek, 
onların ihtiyaçlarını, şartlarını göz önünde 
tutarak bu formülü ürettik. Ben buradan 
çiftçilerimize bir müjde daha vermek isti-
yorum. Çiftçilerimiz, borçlarını yeniden ya-
pılandırdığında, avukatlık ücreti ana para 
üzerinden değil, cezası eklenmiş rakam 
üzerinden isteniyordu. Biz buna da yeni 
bir düzenleme getirdik. Artık avukatlık 
ücreti, sadece anapara üzerinden ödenecek. 
Böylece, çiftçimizin üzerindeki bir büyük 
yükü daha ortadan kaldırmış bulunuyoruz. 
Bunun da hayırlı olmasını diliyorum.

Biz 8.5 yıl boyunca, esnafın, çiftçinin, işçi-
nin, emeklinin, engellinin, yoksulun yanın-
da olduk. 79 yılda yapılamayanı biz yaptık. 
İnşallah önümüzdeki süreçte, imkânlar art-
tıkça, çok daha fazlasını yapacağız. Allah yo-
lumuzu açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun…
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Sevgili Niğdeliler, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Niğde’ye, Altunhisar’a, Bor’a, Çamardı’na, 
Çiftlik’e, Ulukışla’ya, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yol-
luyorum. 12 Eylül Halkoylaması’nda, yüz-

de 61 gibi, Türkiye ortalamasının üzerinde 
bir oranla, demokrasiye, özgürlüklere, 
hukukun üstünlüğüne evet dediğiniz için 
sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili Niğdeliler, sevgili kardeşlerim… 
Dün, Ankara’da, Ankara için planladığı-

AK Parti il mitingi

Niğde | 26 .05.2011
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mız, tasarladığımız projeleri, coşkulu bir 
toplantıyla Ankaralılara açıkladık. Ben 
özellikle bir projeyle ilgili müjdeyi dün 
Ankara’da Ankaralılara verdim. Ama bu 
müjde, Ankaralılar kadar, Niğde’yi, Niğdeli 
kardeşlerimi de ilgilendiriyor.

Sevgili Niğdeliler… 

Müjdeyi veriyorum… Ankara–Niğde 
arasında yüksek standartlı bir otoyolun 
inşasını planladık. İnşallah bu yolun yapı-
mına, 12 Haziran sonrasında başlıyoruz. 
Bu yol, Edirne’den başlıyor, İstanbul’dan, 
Ankara’dan geçip, Niğde’ye ulaşıyor. 
Niğde’den Adana’ya, oradan Gaziantep, 
Şanlıurfa ve Habur’a varıyor; böylece ül-
kemizi boydan boya katediyor. Merkezde 
hangi ilimiz var? Niğde… Niğde, bu ulus-
lararası otoyolun, tam ortasında bulunu-
yor. Niğde, bu projeyle, adeta Avrupa’nın, 
Asya’nın, Ortadoğu’nun tüm yollarının 
kesişme noktası haline geliyor. 

Edirne- Habur arasında tamamlanmayan 
sadece iki etap var: birisi Ankara–Niğde, 
diğeri Şanlıurfa Habur. Her ikisini de 
12 Haziran sonrasında tamamlayıp, bu 
uluslararası yolu sizlere kazandırmış ola-
cağız. Ankara–Niğde otoyolunun yaklaşık 
maliyeti 1 milyar 990 milyon dolar. 285 
kilometre otoyol, 57 kilometre de bağlantı 
yolu inşa edeceğiz. Toplamda 342 kilomet-
re yolu yapıp, sizlere teslim edeceğiz. Şu 
anda her şey hazır, yüksek planlama kuru-
lu kararı çıkınca, inşallah kolları sıvıyoruz. 
Niğde’ye, ülkemize, milletimize şimdiden 
hayırlı olsun diyorum…

Sevgili kardeşlerim… 

Her yerde anlattım… Ama bunun asıl 
yeri  Niğde… Bakınız… Birinci Dün -
ya Savaşı’nda, yani seferberlikte, bi-
zim askerimiz, Mehmetçiğimiz, Doğu 
Cephesi’ne, Erzincan’a, Erzurum’a nasıl 
ulaşıyordu biliyor musunuz? İstanbul’dan, 
Haydarpaşa’dan trene biniyor. Tren içinde, 
3 gün, 3 gece yolculuk yapıyor. Nihayet bu-
raya, Niğde’ye, Ulukışla İstasyonuna ulaşı-
yor. 3 gün 3 gece… Dile kolay… Mehmetçik 
zaten o yolculukta tükeniyor, ama yol 
tükenmiyor. Ulukışla’dan Erzurum 900 
kilometre. Tren yolu yok, karayolu yok, ve-
sait yok. Yayan olarak, Mehmetçik, bu 900 
kilometre yolu 52 günde yürüyor ve niha-
yet cepheye varıyor. Ne ayağında postal 
kalıyor, ne de dizlerinde derman... Sonra 
o Mehmetçik, Erzurum’da, Sarıkamış’ta, 
Kars’ta, düşmana karşı son bir gayretle 
göğsünü siper ediyor.

Ah benim Niğdeli kardeşim… Şu Ulukışla 
istasyonunun bir dili olsa da konuşsa… Ne 
hikâyeler anlatır şu Niğde’nin yolları… Ne 
dramlar anlatır, ne ayrılıklar anlatır… Biz 
bu acı hadiselerden, bu acı hatıralardan 
çok önemli bir şey öğrendik… Eğer yol 
yoksa zafer yoktur. Yol yoksa istiklal yok-
tur, bağımsızlık yoktur, hürriyet yoktur. 
Yol yoksa medeniyet de yoktur. Kalkınma 
da yoktur. Güçlü bir ekonomi de yoktur. 
İşte bu anlayışla kolları sıvadık… 79 yılda 
Türkiye’de 6 bin 100 kilometre bölünmüş 
yol yapılmıştı. Biz 8.5 yılda 13 bin 600 kilo-
metre bölünmüş yol inşa ettik. 81 vilayeti 
birbirine duble yollarla, güvenli, kaliteli 
yollarla bağladık, bağlıyoruz. Sadece ka-
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rayolu değil, havayoluyla da Türkiye’nin 
her bir köşesini birbirine kavuşturduk. 
Türkiye’yi sadece demir ağlarla değil, hızlı 
tren ağlarıyla da ördük, baştanbaşa örme-
ye devam ediyoruz. 

Bundan sadece 100 yıl önce, askerimiz, 
İstanbul’dan Erzurum’a, Niğde üzerin-
den yaklaşık 2 ayda ve yayan ulaşabili-
yordu. Hızlı tren hattını bitirdiğimizde, 
vatandaşım İstanbul’da binecek trene, 
Marmaray’dan boğazın altını geçecek, Es-
kişehir, Ankara, oradan Yozgat, Sivas, Er-
zincan, Erzurum… Saatler içinde, insan-
lar sevdikleriyle kucaklaşacak. Binecek 
otomobiline, Boğazı tüp geçitten, Körfezi 
asma köprüden geçecek, İzmir otobanına 
çıkıp, birkaç saat içinde İzmir’e varacak. 
İzmir’den binecek kamyona, otobüse, 
otomobile, Ankara’ya otoyolla ulaşacak, 
oradan yine Avrupa standartlarında bir 
otoyolla Niğde’ye, oradan Şanlıurfa’ya 
kadar varacak. Hadise bu… İşte hizmet 
siyaseti bu. İşte proje siyaseti bu… Biz ha-
yal kurduk, o hayalleri hedef yaptık, plan 
yaptık, proje yaptık, gerçeğe dönüştürdük, 
dönüştürüyoruz.

 Bakın sevgili Niğdeliler… Sadece yol de-
ğil… Benim Mehmetçiğim, Ulukışla’dan, 
Niğde’den yola çıkıp, Filistin’e, Sina’ya, 
Hicaz’a, Erzurum’a, Sarıkamış’a varabil-
se bile, tüfek, top, teçhizat bulamıyordu. 
Atacak kurşun dahi bulamıyordu. Benim 
dedem de dâhil, on binlerce Anadolu evla-
dı, yırtık postalı, yamalı elbisesiyle Allah 
hu Ekber dağlarında donarak şehit olur-
ken, düşman güçleri, dağda tam teçhizat, 
kürkler içinde Mehmetçiğe saldırıyordu. 

İşte o günlerden, bugün nereye mi geldik? 
Savunma sektörü ihracatımız 2002’de 
247 milyon dolar iken, 2010 yılında 1 
milyar dolara ulaştı. Silahlı Kuvvetlerimiz, 
2002 yılında modern silah ve teçhizat ih-
tiyaçlarının sadece yüzde 25’ini içerden, 
Türkiye’den karşılıyordu, bugün artık yüz-
de 52’sini Türkiye’den karşılıyor. Geçen 8.5 
yılda askerimizin ihtiyaç duyduğu toplam 
24 milyar dolar değerinde modernizasyon 
gerçekleştirildi. 

Dikkatinizi çekiyorum, bu projelerin 
yüzde 90’ı ülkemiz yerli sanayisinin katı-
lımıyla oldu. Yurt dışından savunma ürün-
leri ithalatı yüzde 10’a düştü. Askerimizin 
piyade tüfeğini, ülkemizde tasarladık, 
şu anda testlerine başladık. Artık kendi 
tüfeğimizi kendimiz üretmeye başladık. 
Milli bir tank imal ediyoruz… Adı ALTAY… 
Tasarım tamamlandı. Türkiye’de ilk defa 
modern bir tankın milli olarak üretimi 
için bütün altyapı hazır hale geldi. OBÜS 
toplarımızı artık biz, kendimiz imal ediyo-
ruz. Fırtına ve Panter adı verilen Obüs top-
larının seri üretimleri tamamlandı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. ANKA 
isimli, 24 saat havada kalabilen insansız 
hava aracının deneme uçuşlarını başlattık. 

Yine dikkatinizi çekiyorum: ABD ve 
İsrail’den sonra, stratejik yeteneklere 
sahip insansız hava aracı üreten 3’üncü 
ülke Türkiye oluyor. Şu ana kadar, tama-
mıyla yerli sanayimizin özgün tasarımı ile 
üretilen 150’ye yakın İnsansız Mini Uçak 
kullanıcılarına teslim edildi. İlk milli savaş 
gemimizi MİLGEM’i inşa ettik. İlk savaş 
helikopterimiz ATAK’ın tüm yazılımlarını 
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bitirdik, üretim safhasına getirdik. Ülke-
mizde ilk defa jet motoru üretildi ve uçuş-
ları gerçekleştirildi. F-4 uçaklarımızı artık 
modernizasyon için yurtdışına gönder-
miyoruz, burada, Türkiye’de modernize 
ediyoruz. Malezya’ya, Suudi Arabistan’a, 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Ürdün’e, 
Pakistan’a, Güney Kore’ye, Hollanda’ya 
artık kendi ürettiğimiz ürünleri satıyor, 
bilgi ihraç ediyoruz; onların araçlarını biz 
modernize ediyoruz.

İşte Türkiye buralara geldi… Dün, askeri, 
Ulukışla’dan 52 gün yürüyerek Erzurum’a 
bitkin halde varan, düşmana atacak kur-
şun bulamayan bir Türkiye vardı, bugün, 
dünyaya teknoloji ihraç eden bir Türkiye 
var. Biz laf üretmiyoruz. Biz iş üretiyoruz. 
Biz hizmet üretiyoruz. Biz teknoloji, bilgi 
üretiyoruz. Biz eserlerimizle, hizmetleri-
mizle, inşa ettiğimiz yollarla, hastanelerle, 
okullarla, üniversitelerle konuşuyoruz. 
Aslında, biz eserlerimizi anlatmıyoruz; 
eser, müessiri zaten anlatıyor. Şu yollar, şu 
hastaneler, üniversiteler, okullar, gözlerin-
den umut fışkıran çocuklar bizi anlatıyor. 
Değişen, dönüşen, kalkınan, uluslararası 
itibarı artan Türkiye aslında bizi anlatıyor.

Aah benim Niğdeli kardeşim… Sayın 
Bahçeli’ye sorun bakalım, ANKA ne de-
mek, MİLGEM ne demek, Atak ne demek? 
Sayın Kılıçdaroğlu’na sorun bakalım, dub-
le yol ne demek, hızlı tren ne demek, hasta-
nelerin birleşmesi ne demek? Bilmezler… 
Çünkü böyle bir muhayyile yok. Böyle bir 
vizyon yok. Bunlar yapmayı bilmez, yık-
mayı, bilir, bozmayı bilir, işte SSK’da oldu-
ğu gibi, 2001 krizinde olduğu gibi, sadece 

batırmayı bilir. Şimdi geçtiğimiz günlerde 
çıktı, “bana bir 500 gün verin, bütün vaat-
lerimi yerine getireceğim” dedi… Tanıdık 
geldi mi bu söz size? Hatırlıyor musunuz? 
Ezber yapıyor ya… Dersini maşallah iyi 
öğreniyor… Dün çıktı, 500 günü 4 aya 
indirdi… “Verdiğimiz sözleri yerine getir-
mezsem, ilk 4 ay içinde siyaseti de, genel 
başkanlığı da bırakacağım” diyor… 500 
gün indi 4 aya, yani 120 güne… Maşallah, 
boynuz kulağı geçti. Talebe, hocasını aştı… 
Seçime daha 17 gün var… Ben inanıyorum 
ki, bu süreyi CHP genel başkanı 30 daki-
kaya kadar indirir. Dilin kemiği yok. Hele 
Sayın Kılıçdaroğlu’nda hiç yok. Nasıl olsa 
çarketme rekoru 30 dakika. 

Sayın Kılıçdaroğlu… Bak, Antalya orada 
duruyor… Antalya’da 2009 seçimlerinde 
aklınıza ne gelirse vadettiniz. Elektrik be-
dava, su bedava, hava bedava, süt bedava, 
maaş, sigorta bedava… Antalyalı bedava 
yaşayacaktı… Ne oldu? Bol keseden atıp 
tutan o belediye başkanı, “elimde sihirli 
değnek yok” dedi, kenara çekildi… CHP 
işte budur… bu, bir CHP klasiğidir. CHP, 
ne zaman iktidarın ucundan tuttuysa, 
ülkenin dolu hazinesini boşaltmıştır. Be-
nim kamyoncu kardeşim bilir… Bu CHP 
de, MHP de, beşinci viteste giden arabayı, 
her seferinde geri vitese takmış, şanzı-
manı dağıtmış, triger kayışını sıyırmıştır. 
Hakkâri’ye gitti, BDP’lilerle kol kola miting 
yaptı… “Özerklik” dedi, döndü Ardahan’a, 
“yanlış anlaşıldım” dedi… Yalan üstüne ya-
lan… İftira üstüne iftira… U dönüşü değil, 
s dönüşü demiştim. Hakkını yemeyelim, 
Sayın Kılıçdaroğlu ıslak zeminde maşallah 
spin atıyor. Türkiye bunlara ne diyecek? 
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Niğdeli kardeşim, Borlu kardeşim 12 
Haziran’da bunlara ne diyeceksiniz? Geçti 
Bor’un pazarı… Çünkü bunların ipliği pa-
zara çıktı. Bunların oyunları artık deşifre 
oldu. 12 Eylül’de nasıl AK Parti karşısında, 
millet karşısında ittifak yaptılarsa, bugün 
de aynısını yapıyorlar. 12 Eylül’de millet 
bunlara cevabını verdi, 12 Haziran’da da 
inşallah çok daha güçlü şekilde verecek…

 Değerli kardeşlerim, sevgili Niğdeli-
ler… Başta da ifade ettim… Niğde, artık 
Türkiye’nin değil, uluslararası karayolu 
ağının tam merkezinde bulunuyor. Niğde-
Kayseri, Niğde-Nevşehir, Niğde-Ankara, 
Niğde-Konya bölünmüş yollarını tamam-
ladık. Niğde-adana, Niğde-Mersin otoyolu 
tamam. O Ulukışla’nın ölüm virajlarını, ha-
yat otobanına döndürdük. Tarihi Bedesten 
ve camileri restore ettik. Niğde Kalesinin 
restorasyonunu tamamladık. Mitingimiz-
den sonra toplu açılış törenimiz var, oraya 
gidiyoruz. Niğde’mizi yeni hizmetlerle bu-
luşturuyoruz. Anadolu Lisesinden Ticaret 
Lisesine kadar pek çok eğitim kurumunu, 
öğrenci yurtlarından göletlere, köy yolla-
rından spor tesislerine kadar 32 ayrı hiz-
meti Niğde’mize kazandırıyoruz. 56 mil-
yon lirayı geçen bu hizmetlerin Niğde’mize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli kardeşlerim, biz Türkiye’yi de, 
Niğde’yi de aşkla sevdik. Bu aşkla ülkemizi 
de, şehrimizi de daha önce görülmemiş 
hizmetlerle buluşturduk. Allah yolumuzu 
açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Muğlalılar, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Muğla’ya, Bodrum’a, Dalaman’a, Datça’ya, 
Fethiye’ye, Kavaklıdere’ye, Köyceğiz’e, 
Marmaris’e, Milas’a, Ortaca’ya, Ula’ya, 
Yatağan’a, oralardaki tüm kardeşlerimize 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

Biraz önce, Aydın’da, Aydınlı kardeşleri-
mizle kucaklaştık, onlarla hasret giderdik. 
27 Mayıs’ın 51’inci seneyi devriyesinde, 
Aydınlı, Egeli, bu toprakların evladı Adnan 
Menderes’i bir kez daha rahmetle, minnet-
le yad ettik. Muğlalı İbrahim Şahidi Dede 
Hazretleri’nin çok anlamlı iki mısrası var: 
Diyor ki İbrahim Şahidi:

AK Parti il mitingi

Muğla | 27 Mayıs 2011
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Allah’ın aşk ateşinde yana gelmişlerdeniz;

Bu uğurda can ve baş vermeye, meydana gel-
mişlerdeniz…

Evet… Rahmetli Menderes, rahmetli Zorlu, 
rahmetli Polatkan, işte siyaset meydanında, 
hizmet meydanında, memleket meydanın-
da canlarını, başlarını verdiler. Allah onlar-
dan razı olsun, mekânları cennet olsun… 
Bu millet, kendisine hizmet edeni, kendisi 
için eser üreteni hiçbir zaman unutmamış, 
vefa borcunu her daim yerine getirmiştir. 
Bizler de onları unutmayacak, inşallah 
unutturmayacak, genç nesillerin de onları 
her daim hayırla yad etmesi için onları an-
latmaya devam edeceğiz.

Sevgili Muğlalılar… Bugün, Aydın’da, Ay-
dınlı kardeşlerimize önemli bir müjde ver-
dik… Aynı müjdeyi Muğla’ya da veriyoruz… 
12 Haziran seçimlerinin ardından çıkara-
cağımız yasa ile nüfusu 750 binin üzerinde 
olan illerimizi, Büyükşehir statüsüne ka-
vuşturuyoruz. Muğla da bu illerimizden bir 
tanesi… İnşallah, 2014 seçimlerinde Muğla, 
Belediye Başkanı değil, Büyükşehir Bele-
diye Başkanını seçecek. Böylece, köylere 
kadar kaliteli, yaygın, kapsamlı hizmeti ge-
tireceğiz. Büyükşehirlik statüsü, Muğla’ya, 
Muğlalı kardeşlerimize şimdiden hayırlı 
olsun.

Sevgili kardeşlerim, bizim siyasetimizde 
ayrımcılık olmadı, olmayacak. Bizim hiz-
met siyasetimizde, doğu, batı, kuzey, güney 
ayrımı olmadı, olmayacak. Biz, seçimlerin 
ardından haritayı renklere boyayanlardan 

değiliz. Biz, hizmet üretirken, şehirlerimize 
hizmet götürürken, önüne renkli haritalar 
alanlardan, oy oranlarına bakanlardan asla 
olmadık. 81 vilayetin tamamında eserleri-
miz, hizmetlerimiz var. Hiçbir ayrım yap-
madan, bu şehir bize oy verdi, bu vermedi 
gibi çağdışı politikalara tenezzül etmeden 
hizmet ürettik, üretmeye devam ediyoruz. 
Dikkatinizi çekiyorum sevgili Muğlalı-
lar… Bu, benim Başbakan olarak Muğla’ya 
9’uncu ziyaretim. 9 kere tatil yapmaya gel-
medim ha… Ben buraya sizlerle dertleşme-
ye geldim, kucaklaşmaya geldim, her sefe-
rinde sizlerle hasret gidermeye geldim. Her 
gelişimde sizlere hizmet getirdim, açılışlara 
geldim, Muğla’ya yaptığımız yatırımları ye-
rinde görmeye geldim.

Bakın biz, iktidar partisiyiz… 8.5 yıldır, gece 
gündüz demeden, uzak yakın demeden, 
Türkiye’nin meselelerine çözüm bulmak 
için koşturuyoruz. Sadece Türkiye’de de-
ğil… Avustralya’dan Kanada’ya, Çin’den, 
Japonya’dan Şili’ye kadar dünyayı dolaşı-
yor, ticareti, ihracatı, yatırımlarımızı, turist 
sayısını, turizm gelirini artırmanın müca-
delesini veriyoruz. Bölgemizde, dünyada, 
barış için, hak için, adalet için aktif bir dış 
politika anlayışıyla adeta mekik dokuyoruz. 
İşte bu yoğunluk içinde, 81 vilayetimizin 
her birine defalarca gittim. Bu yoğunluk 
içinde Muğla’ya 9 defa geldim. Peki, soruyo-
rum sizlere… CHP’nin, eski genel başkanı, 
yeni genel başkanı buraya kaç kez uğradı? 
MHP’nin Genel Başkanı buraya kaç kez 
uğradı? Bizden daha mı yoğunlar, bizden 
daha mı meşguller? Neden uğramazlar 
Muğla’ya? Çünkü alışmışlar… Korkutarak 
oy toplamaya alışmışlar. Sindirerek oy top-
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lamaya alışmışlar. İftirayla, çamurla, yalan 
söyleyerek, kandırarak oy toplamaya alış-
mışlar. Dikkat edin… Muğla’da konuştukla-
rını, gidip Van’da konuşamazlar. Hakkari’de 
söylediklerini gelip burada söyleyemezler. 
Bunlar, Muğla’ya, Yozgat’a, Mardin’e aynı 
dili kullanamazlar.

Muğlalı kardeşimden rica ediyorum… Fut-
bol takımı tutar gibi parti tutmanın dönemi 
çok eskilerde kaldı. Şimdi hizmet siyasetine 
bakacaksınız. Şimdi proje siyasetine baka-
caksınız. Şimdi artık, siyasette dürüstlüğü, 
şeffaf lığı, güveni, itibarı isteyeceksiniz. 
Kimin ne dediğine değil, ne yaptığına ba-
kıp, takdirinizi öyle kullanacaksınız. 2002 
öncesi Türkiye ile 2002 öncesi Muğla ile 
bugünkü Türkiye’yi, bugünkü Muğla’yı kar-
şılaştırıp, oyunuzu ona göre vereceksiniz. 
Bakın ben şunu açık yüreklilikle, gönülden 
söylüyorum… Eğer, Muğla, 2002 öncesin-
den daha kötü durumdaysa, AK Parti’ye oy 
vermeyin. Eğer Muğlalı çiftçi kardeşimin, 
esnaf kardeşimin, turizm işletmecisi kar-
deşimin durumu, 2002 öncesinden daha 
kötüyse, oyunuzu vermeyin. Eğer AK Parti 
dönemi, MHP’nin koalisyon ortağı olduğu 
dönemden, CHP’nin koalisyon ortağı ol-
duğu dönemlerden daha kötüyse, çok açık 
söylüyorum, hiç tereddüt etmeden bizden 
yüzünüzü çevirin.

Sevgili Muğlalı kardeşim… Muğla’yı okul-
larla, dersliklerle donattık mı? Muğla’nın 
okullarını bilgisayarla donattık mı? 
Muğla’nın bölünmüş yollarını iki katına 
çıkardık mı? Muğla’da, turist sayısını iki 
katına yükselttik mi? Muğla’da, tarıma, 
hayvancılığa verdiğimiz destekleri 5 katın-

dan fazla artırdık mı? İşte AK Parti budur… 
AK Parti hizmet demektir, eser demektir, 
AK Parti millet demektir. AK Parti kardeşlik 
demektir. AK Parti, herkesin diline, dinine, 
inancına, mezhebine, yaşam tarzına saygı 
demektir. Biz, 8.5 yıl boyunca hiç kimse-
nin yaşam tarzına karışmadık, karışmayız. 
Bizim tek bir derdimiz, tek bir meselemiz 
var, o da Türkiye’yi büyütmek… Çiftçisiyle 
Türkiye’yi büyütüyoruz, esnafıyla, işçisiyle, 
memuruyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuy-
la, yaşlısıyla Türkiye’yi büyütüyoruz. Biz, 
Türkiye için, şehirlerimiz için büyük hayal-
ler kuruyor, sonra o hayalleri hedefe, plana, 
projeye dönüştürüyor, milletimize hizmet 
olarak sunuyoruz.

Bakın… CHP de, MHP de… Yıllardır olduğu 
gibi bugün de, bizimle proje bazında, plan, 
hedef bazında yarışamıyorlar. Onlar, sabah 
akşam iftira üretirken, yalan üretirken, 
sabah akşam AK Parti’ye çamur atmanın 
mücadelesini verirken, biz millete hizmet 
üretiyoruz. MHP, seçim beyannamesi ha-
zırlıyor, Konya’ya yüksek hızlı tren vaat 
ediyor… Biz, onların vadettiği yüksek hızlı 
trene önümüzdeki hafta biniyor, Konya’ya 
gidiyoruz. İşte bu kadar Türkiye’den kopuk-
lar, işte bu kadar şehirlerden, ortaya çıkan 
eserlerden kopuklar. CHP Genel Başkanı, 
önceki gün televizyonda, 120 günde 4 vaa-
dini gerçekleştireceğini söylüyor; ama arka 
arkaya 4 vaadini sıralayamıyor. Daha seçim 
bile olmadan vaatlerini unutan siyasetçi-
den, bu ülkeye hayır gelir mi? 

Ama bunlar maalesef böyle… Bunlar uçu-
yor… Bunlar uçarak yalan söylüyor… Bi-
zim hamdolsun ayaklarımız yere basıyor, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

142

ayakları yere basan projeler üretiyor ve 
bunları da milletimizle buluşturuyoruz. 
Ben onları kendi hallerine bırakıyorum… 
CHP, zaten BDP ile el ele, kol kola, belirsiz 
bir istikamette yalpalayarak ilerliyor. MHP 
deseniz, CHP’nin yedeğine girdi, o da o 
belirsiz istikamete doğru yol alıyor. Bizim 
rotamız belli, istikametimiz belli, hedefle-
rimiz belli. Biz, 2023 diyoruz. Biz Yeniden 
Büyük Türkiye diyoruz. Biz demokrasi di-
yoruz, büyük ekonomi diyoruz, itibarlı dış 
politika diyoruz. 8.5 yılda bunları yaptık, 
inşallah çok daha iyisini, çok daha fazlasını 
da yapacağız. 

Mitingimizden sonra Dalaman’a, Akköprü 
barajı ve hidroelektrik santralinin açılışını 
yapmaya gidiyoruz. Ben bu barajı Ege’nin 
GAP’ı olarak görüyorum. Çünkü Akköprü 
barajı, bu kıyaslamayı hak edecek kadar ih-
tişamlı bir eser. Akköprü, 13 milyon 250 bin 
metreküplük gövde hacmiyle, 162.5 metre 
yüksekliğiyle ülkemizin altıncı büyük bara-
jı. Bu baraj ile 142 bin dekar münbit araziyi 
sulayacak, çiftçimizin kazancını katlayarak 
artıracağız. Dalaman ovası, Köyceğiz ve 
ortaca ilçeleri, bunların köyleri, oralardaki 
turistik tesisler su taşkınlarından muz-
daripti. Artık ne yerleşim yerlerimiz, ne 
arazilerimiz, ne de turistik tesislerimiz taş-
kınlardan zarar görmeyecek. Akköprü’de 
yılda 343 milyon kilovatsaat enerji ürete-
rek, Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine 
katkı sağlayacağız. Toplam 1 milyar 400 
milyon liraya mal olan bu barajımız, bütün 
bu özellikleriyle ekonomimize yılda 145 
milyon lira katkı sağlayacak. Muğla’mıza 
da, ülkemize de hayırlı olsun diyorum. 

Muğla’da, Akköprü’nün yanı sıra Akgedik 
ve bayır barajlarını da tamamladık. Bodrum 
yarımadası içme suyu projesine başladık, 
çalışmalara hızla devam ediyoruz. Deniz 
kirliliğinin önlenmesi için köklü çözümler 
ürettik, 1.100 tane münferit, 25 tane toplu 
arıtma tesisi inşa ettik. Muğla’nın tarımsal 
ihracatını 10 kat artırdık; biz geldiğimizde 
15 bin ton olan tarımsal ihracatı, bugün 
140 bin tona ulaştırdık. Orman yangınla-
rında Muğla’yı dikkatle korumaya devam 
ediyoruz. 5 helikopter, 95 arasözle yangın-
lara en etkili şekilde müdahale ediyoruz. 
Turist sayısı 2002 sonunda 2 milyondu, 
2010’da, küresel krize rağmen 3 milyonu 
aştı. Aynı şekilde devam edeceğiz. Muğla’ya 
kesintisiz hizmet getirmeye devam edece-
ğiz. 2023 hedeflerine, inşallah, Muğla’nın 
tarımsal üretimiyle, turizmiyle katkısını 
büyüterek ilerleyeceğiz. Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun…
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Sevgili Aydınlılar, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Aydın’a, Bozdoğan’a, Buharkent’e, Çine’ye, 
Didim’e, Germencik’e,  İncirliova’ya , 
Karacasu’ya, Karpuzlu’ya, Koçarlı’ya, 
Köşk’e, Kuşadası’na, Kuyucak’a, Nazilli’ye, 

Söke’ye, Sultanhisar’a, Yenipazar’a, oralar-
da yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum. Demirci Mehmet 
Efe’nin, Yörük Ali Efe’nin, Umur Bey’in, 
Çaka Bey’in, Merhum Adnan Menderes’in 
Şehri, Efeler Diyarı Aydın’ın Efelerini se-
lamlıyorum…

AK Parti il mitingi

Aydın | 27 Mayıs 2011
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Sevgili Aydınlılar… 

Bugün 27 Mayıs… 1960’ta, bir 27 Mayıs 
günü yapılan o meş’um müdahalenin üze-
rinden tam 51 yıl geçti. Aydınlı bir demok-
rasi kahramanını, Aydınlı bir Efe’yi, Adnan 
Menderes’i aldılar, Yassıada’da güya yargıla-
dılar ve maalesef, 2 arkadaşıyla birlikte idam 
ettiler. Burada, kendi memleketinde, Adnan 
Menderes’i, onun yol arkadaşları olan Hasan 
Polatkan’ı, Fatin Rüştü Zorlu’yu bir kez daha 
rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah on-
lardan razı olsun, inşallah mekanları cennet 
olsun diyorum.

Merhum Menderes, Yassıada’dayken, en çok 
da Aydın’ı özlemişti, en çok da Çine Çayı’nı 
özlemişti… Yakınlarına şu tarihe geçecek 
sözleri söylemişti: “Hayırlısı ile şuradan bir 
kurtulayım, memlekete döneceğim, otura-
cağım Çine Çayı’nın kenarına, söğüt ağaçla-
rının serinliğinin yüzümde dolanmasının 
bana getireceği saadetle yetineceğim, hiç bir 
şeye karışmayacağım…” Buna da müsaade 
etmediler… Adnan Menderes’in, Aydın’a, 
Çine Çayı’nın kenarına dönmesine dahi izin 
vermediler. Peki, ne yaptı Adnan Menderes? 
Suçu neydi? 14 Mayıs 1950’de, “yeter, söz 
milletindir” diyerek iktidara geldi… Bu mu 
suç? Bu ülkeyi ekonomik olarak, siyasal, 
sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere 
taşıdı. Bu mu suç? Milletin sevgisini kazandı; 
hizmetleriyle milletin gönlünde hiç silin-
meyecek bir iz bıraktı. Bu mu suç? Milletin 
inançlarına sahip çıktı, milli, manevi değer-
lerine sahip çıktı, Kur’an’a, ezana, ibadet 
özgürlüğüne, milletin en kutsal varlıklarına 
sahip çıktı. Bu mu suç?

Sevgili Aydınlı kardeşlerim… Ben, Adnan 
Menderes’in niye idam edildiğini size 
söyleyeyim… Çünkü statükoya karşı çıktı. 
Çünkü CHP zulmüne karşı çıktı. Tahrikle-
re, kışkırtmalara, istismara, yolsuzluklara, 
yasaklara, seçkinci bürokrasiye, üstünlerin 
hukukuna karşı çıktı. Bu milletin emeğine, 
sofradaki ekmeğine, tarladaki pamuğuna, 
buğdayına musallat olan; ama millete tepe-
den bakan, milleti aşağılayan, milleti adeta 
böcek gibi gören zihniyete karşı çıktı. 27 
Mayıs, Türkiye’nin demokrasi tarihinde kara 
bir lekedir. 27 Mayıs, bu milletin demokrasi 
mücadelesinde acı bir yaradır. 27 Mayıs, 
CHP zulmünün, statüko baskısının, vesa-
yetçi anlayışın nasıl gözü kara bir biçimde 
masum insanların canına kıydığının resmi 
belgesidir. 

Açık söylüyorum: 27 Mayıs’ı biz unutmadık, 
millet unutmadı; demokrasi mücadelesi adı-
na da 27 Mayıs’ı asla unutmayacak ve unut-
turmayacağız. Bu ülkede tekrar 27 Mayısla-
rın yaşanmasına göz yummayacak, müsaade 
etmeyeceğiz. Aydın’dan, Adnan Menderes’in 
memleketinden, bir 27 Mayıs günü tüm 
Türkiye’ye açık yüreklilikle söylüyorum: 
Bize Adnan Menderes’in akıbetini hatırlatan-
lara söylüyorum… Bize idam sehpasını işaret 
edenlere söylüyorum… Bizi tehdit edenlere, 
bize saldıranlara söylüyorum… Bizi, Yüce 
Divan’la korkutacaklarını zanneden gafillere 
sesleniyorum… Biz, tıpkı Adnan Menderes 
gibi, bu yola beyaz gömleğimizi giyerek çık-
tık. Biz, milletin yoluna, hizmetin yoluna, 
vatanımızın yoluna canımızı koyarak çıktık. 
Gerekirse bu uğurda ölürüz, can veririz, ama 
bu yoldan vazgeçmeyiz, bu yoldan geri adım 
atmayız… Diyor ya şair:
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Ölüm ne uzak bize 

Ne yakın bize ölüm 

Ölümsüzlüğü tattık 

Bize neylesin ölüm…

Sevgili Aydınlı kardeşlerim… 27 Mayıs’ı 
yapanlar, Adnan Menderes’i asanlar, as-
lında bu ülkeye, millete, işbaşına gelecek 
hükümetlere bir mesaj vermek istediler… 
Her an ensenizdeyiz dediler… Sizi takip 
ediyoruz dediler… statükoya karşı gelme-
yin dediler… Ne yazık ki, 12 Mart’ta, 12 
Eylül’de, 28 Şubat’ta bu tehditlerini de-
vam ettirdiler. Adnan Menderes’in mirası 
üzerinde oturduğunu iddia eden, Adnan 
Menderes’i istismar edenler de, 28 Şubat 
müdahalesine kol kanat gererek, aslında 
statükonun bir bekçisi olduklarını gös-
terdiler. İşte AK Parti bu tehditlerin hiç 
birine pabuç bırakmamıştır. AK Parti, 
statüko karşısında eğilmemiştir. AK Parti 
vesayete, müdahaleye, çetelere asla müsa-
ade etmemiştir. Biz demokrasi dedik. Biz, 
tıpkı Adnan Menderes gibi, “yeter, söz de, 
karar da milletindir” dedik. Biz, bu ülkeye 
çeteler değil, millet istikamet çizer dedik, 
bunun da arkasında durduk. İşte şu anda, 
12 Haziran öncesinde, AK Parti’nin hedef 
alınması, bizim dimdik duruşumuzun bir 
neticesidir.

Sevgili Aydınlılar… 

Görüyorsunuz… Şu anda statüko ittifak 
içine girmiş durumda. CHP’si, MHP’si, 
BDP’si kol kola girmiş, aynı hizaya geçmiş, 
AK Parti karşısında kenetlenmiş durumda. 
Batı’da, CHP ve MHP, ittifak halinde AK 

Parti’ye çamur atmaya çalışırken, Doğu’da, 
Güneydoğu’da, AK Parti’nin seçim büro-
ları, il-ilçe başkanlıkları hedef alınıyor, 
milletvekili adaylarımız tehdit ediliyor, 
molotof kokteylleri, ses bombaları atılı-
yor. Esasında hedef AK Parti değil, hedef 
millet iradesi… Esasında hedef AK Parti 
değil, hedef demokrasi… Kardeşlikten 
korkanlar, birlik ve beraberlikten ürken-
ler, Türkiye’nin güçlenmesinden tedirgin 
olanlar, işte bu senaryoları uyguluyorlar. 
Kastamonu’da bizim konvoyumuza sal-
dırdılar. Bir polisimizi şehit ettiler, birini 
yaraladılar. Silopi’de polisimize saldırdılar, 
iki polisimizi şehit ettiler. Dün, İstanbul’da 
ortalık yerde bomba patladı, orada da biri 
polis 8 kardeşimizi yaraladılar. Şehitleri-
mize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Dün İstanbul’da yaralanan vatandaş-
larımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Aydınlı kardeşim… Sevgili efeler… 

Türkiye’de bir oyun oynanıyor. Türkiye’de 
bir tuzak kurulmak isteniyor… Kasetler 
yoluyla siyaset şekillendirilmek isteni-
yor. Saldırılar yoluyla millet sindirilmek 
isteniyor. Bir kez daha, çetelere can suyu 
verilmek isteniyor. Biz bu oyunları bugü-
ne kadar bozduk. 3 Kasım’da bozduk, 22 
Temmuz’da bozduk, 12 Eylül’de bozduk… 
12 Haziran’da gelin milletçe bu oyunu 
bir kez daha bozalım. 12 Haziran’da gelin 
bu statükocuları bir kez daha hayal kırık-
lığına uğratalım. 12 Haziran’da, Adnan 
Menderes’in hatırasına sahip çıkalım. Yeni 
bir anayasayı, milletin anayasasını yapa-
lım. Bu ülkede anayasaların darbelerle, 
müdahalelerle, statüko tarafından değil, 
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millet tarafından yapılabileceğini göstere-
lim. Gelin, 12 Haziran’da istikrara sahip 
çıkalım.

Bakın sevgili Aydınlılar… CHP Genel Baş-
kanı, Hakkâri’ye gitti, orada BDP’lilerle 
kol kola miting yaptı. Şimdi yavaş yavaş, 
BDP yetkilileri işbirliğini itiraf etmeye 
başladılar. Benim asıl merak ettiğim şu: 
MHP Genel Başkanı acaba neden susu-
yor… Bir tane Türk Bayrağı’nın olmadığı 
o CHP mitingi karşısında neden susuyor. 
Özerlik vaatleri konusunda acaba Sayın 
Devlet Bahçeli neden çıtını çıkarmıyor? 
AK Parti’ye kaplan kesilen Sayın Bahçeli, 
acaba neden CHP’ye kuzu kesiliyor? Çün-
kü statüko ittifak halinde de ondan… Ha 
CHP, ha MHP, ha BDP… Aralarında hiçbir 
fark yok… Bunlar milletin hizmetinde de-
ğiller… Bunlar milletin emrinde değiller… 
Bunlar, hep birlikte Silivri’ye tünel kazma-
nın gayreti içindeler.

Aydınlı kardeşlerimin bu gerçeği görme-
sini istiyorum… Futbol takımı tutar gibi 
parti tutulmaz… Siyasi partiler, hizmet 
için vardır, üretmek için, yatırım yapmak 
için, ülkeye itibar kazandırmak için vardır. 
Siyasi partiler, millet iradesine komplo 
kurmak, çetelere kol kanat germek için de-
ğil, milletle kucaklaşmak için vardır. Dik-
katinizi çekiyorum sevgili kardeşlerim… 
Bu, benim sadece Başbakan olarak Aydın’a 
7’inci ziyaretim… İşte en son, geçen yıl 10 
Ekim’de geldim, Çine Adnan Menderes 
Barajı’nın açılışını yaptık. Seçim yoktu, 
halkoylaması yoktu… Ama geldim ben bu 
coşkuyu Aydınlı kardeşlerimle birlikte 
yaşadım. Ben oradaki manzarayı hiç unut-

madım ve unutmayacağım… Helikopter-
den, baraja doğru gelirken, kilometrelerce 
uzunluğunda bir insan seli gördüm. Yol 
boyunca, on binlerce Aydınlının, o coşku-
yu paylaşmak için, yürüyerek baraj alanı-
na ulaşmaya çalıştığını gördüm. Bastonlu 
dedeler, yaşlı teyzeler, çocuklu kadınlar, 
gençler… Hepsi de o büyük heyecanı yaşa-
mak istiyordu… 

Peki, soruyorum: Allah aşkına, CHP’nin es-
ki-yeni genel başkanları, son 8.5 yılda bu-
raya kaç kere geldiler? MHP Genel Başkanı 
buraya toplam kaç kere geldi? Kaç kere si-
zin halinizi hatırınızı sordu? Biz hükümet-
teyiz… Bizim işimiz başımızdan aşkın… 
Biz sadece 81 vilayete değil, dünyanın her 
köşesine ulaşmak için yoğun gayret için-
deyiz. Ama bu yoğunluktan fırsat buluyor, 
Aydın’a 7 kere gelebiliyoruz… Peki onlar 
ne iş yapıyor? Muhalefette Aydın’a gelme-
yen, iktidarda uğrar mı buralara?

Şimdi bakın… CHP Genel Başkanı gerçek-
ten çok komik bir arkadaş, şaka gibi, fıkra 
gibi bir arkadaş… Biliyorsunuz, geçen haf-
ta, 500 gün süre istedi… İktidara geleyim, 
500 günde tüm vaatlerimi gerçekleştirece-
ğim dedi. Bir hafta geçmedi, 500 günü 120 
güne çekti… Seçime daha 16 gün var… Ben 
inanıyorum ki, 16 gün içinde bu süreyi 30 
dakikaya kadar indirir… Ama önceki gün 
daha komik bir şey oldu… Sayın Kılıçda-
roğlu, bir televizyon programında konu-
şuyor… Verdiği sözleri yerine getirmezse, 
4 ay içinde istifa edeceğini söylüyor… 
Verdiği sözleri sayarken, aynen şu ifadeleri 
kullanıyor: “bir şey daha söyledim, şu anda 
hatırlamıyorum…” Ya bu memleket, seçim 
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öncesi verdiği vaatleri seçim sonrasında 
unutan çok siyasetçi gördü. Ama seçim 
öncesi verdiği vaadi, daha seçim günü 
gelmeden unutan siyasetçiyi ilk kez görü-
yor. Çünkü o kadar fazla sallıyor ki, kendi 
söylediğini kendi unutuyor. Çünkü kendi 
söylediğine kendisi bile inanmıyor…

Değerli kardeşlerim… Bizi zaman zaman 
eleştiriyorlar. Diyorlar ki, Başbakan içeri-
de de, dışarıda da efelik yapıyor. Onlar bu 
efe lafını bizi eleştirmek için söylüyorlar 
ama bu bizim için en büyük iltifat. Çünkü 
efe kültürünün en büyük özelliği mert 
olmaktır… Diklenmeden dik durmaktır. 
Efelikte, iftira atmak, yalan söylemek, asla 
yoktur. Efelikte yarış yiğitçe yapılır, mertçe 
yapılır, dürüstçe yapılır. Biz efelik kültürü-
nün ne olduğunu çok iyi biliriz. Efelikten 
aldığımız ilhamla biz, diğerleri gibi, ifti-
rayla, yalanla, çamurla değil, eserlerimizle, 
hizmetlerimizle siyaset yapıyoruz.

Bu arada, tüm dünyayı rahatlatan, içimizi 
rahatlatan bir önemli gelişmeyi de burada 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün, Bosna 
Hersek’te on binlerce kişinin katili ola-
rak bilinen ve 19 yıldır ele geçirilemeyen 
Ratko Miladiç, bulundu ve tutuklandı. Bu 
şahıs, özellikle Srebrenitsa’da 10 binden 
fazla insanın canına vahşice kıymış, orada 
toplu katliam gerçekleştirmiş, bir soykırım 
girişiminde bulunmuştu. Miladiç’in bugü-
ne kadar yakalanmaması, Bosna yarasının, 
Srebrenitsa yarasının sürekli kanaması 
anlamına geliyordu. Elbette gidenler geri 
gelmeyecek… ama, tüm dünya, gün gelip 
katillerin hesap vereceğini inşallah göre-
cek. Miladiç’in yakalanmış olmasını, bal-

kanların barışı adına, dünya barışı adına 
son derece sevindirici bir gelişme olarak 
görüyoruz. Adil bir yargılamanın yapılma-
sını, Srebrenitsa’daki karanlık noktaların 
aydınlatılmasını, bu katilin gereken ce-
zaya çarptırılmasını arzuluyoruz. Bosna-
Hersek’teki kardeşlerime de bu vesileyle 
gözünüz aydın diyor, onlara da buradan, 
Aydın’dan selamlarımı yolluyorum.

Sevgili kardeşlerim… 

Aydın, AK Parti’nin hizmet siyasetinin ne 
olduğunu çok iyi görüyor ve yaşıyor. Bu-
gün de, toplam 186 milyon lira harcamayla 
Aydın’a kazandırdığımız, 36 eserin açılışı-
nı yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, spordan 
kültüre, köy içme suyu şebekelerinden 
özel sektör yatırımlarına kadar 36 eseri 
bugün resmi olarak hizmete alıyoruz. Bu 
yatırımların arasında yer alan aydın kadın 
doğum ve çocuk hastanesinin, 1000 kişilik 
Adnan Menderes Yükseköğrenim Öğrenci 
Yurdu’nun da hayırlı olmasını diliyorum. 
Çine barajını yaptık, bitirdik, Aydın’da 
141 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdük. 
Aydın’a 2050 yılına kadar su sağlayacak 
İkizdere Barajı’nın, biz geldiğimizde sade-
ce yüzde 16’sı bitmişti. Biz yüzde 84’ünü 
tamamladık, geçtiğimiz yıl bu barajı da 
Aydın’a kazandırdık. Aydın ovası sulama 
tesislerini, Sultanhisar’ı, Bozdoğan’ı ta-
mamladık. Türkiye’nin ilk demiryolu hattı, 
tam 130 yıldır kendi haline terkedilmişti. 
Bu hattı yeniledik, Denizli’ye kadar da 
uzatıyoruz.

Aydın’da, bizim dönemimize kadar, eşek-
lerin sırtında evlerine su taşıyan köyler 
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vardı… KÖYDES’le bu benim milletime 
yakışmayan manzarayı ortadan kaldırdık. 
Pamukta destekleme primini 42 kuruş 
olarak açıkladık ve Aydın’da ödemeye 
başladık. 6 bin 952 çiftçimize toplamda 
82 milyon lira ödedik. Aydınlı çiftçimizin 
yüzü, AK Parti döneminde güldü. Allah’ın 
izniyle, sizin desteklerinizle, çiftçi karde-
şimizi daha güçlü şekilde desteklemeye 
devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim...

Bugün Aydın’a çok önemli bir müjdemiz 
var… Şimdi sıra ona geldi. Aydın’ı tarihine, 
misyonuna, Türkiye’ye verdiği katkıya 
uygun şekilde büyükşehir statüsüne alıyo-
ruz. Böylece aydın şehrimize, bütün ilçele-
riyle birlikte çok daha fazla, çok daha ka-
liteli, çok daha etkili belediyecilik hizmeti 
verilmesini sağlayacağız. Şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. Size, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum. Bu kutlu hizmet yolu-
muz, bahtımız açık olsun diyor, hepiniz-
den hayır dualarını bekliyorum. Şimdiden 
sağ olun var olun, şükranla kucaklıyorum 
sizleri.
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Sevgili Hataylılar, sevgili kardeşlerim, 
Sizleri en samimi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum… Buradan 
bir kez daha tüm Hatay’a, Antakya’ya, 
Altınözü’ne, Belen’e, Dörtyol’a, Erzin’e, 
Hassa’ya ,  İskenderun’a ,  Kırıkhan’a , 
Kumlu’ya, Reyhanlı’ya, Samandağ ’a , 

Yayladağı’na, oralardaki tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

31 Temmuz 2010… Hatay’a geldim, hem 
mitingimizi yaptık, hem de burada 15 oku-
lumuzun resmi açılışını gerçekleştirdik. 
6 Ay sonra, 6 Şubat 2011’de yine Hatay’a 

AK Parti il mitingi

Hatay | 28 Mayıs 2011
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geldim, Suriye Dostluk Barajının açılışını 
gerçekleştirdik. 1 Ay sonra, 8 Mart’ta bir 
kez daha geldim… Havalimanı Terminal 
binamız başta olmak üzere, 52 farklı hiz-
met ve yatırımın açılışını yaptım. 2 ay son-
ra bugün yine Hatay’dayım… Son bir yıl 
içinde, Hatay’a bu 4’üncü gelişim. Çünkü 
biz Hatay’a sevdalıyız. Çünkü biz Hatay’a 
aşığız… Habib-i Neccar’ın memleketine, 
Davudi Antakî’nin şehrine, Cemil Meriç 
üstadın kentine biz tutkuyla bağlıyız. 81 
vilayete nasıl aşkla, sevdayla, tutkuyla hiz-
met üretiyorsak, işte aynı şekilde Hatay’a 
da hizmet üretiyor, aynı şekilde Hatay’a 
efendilik değil, hizmetkârlık yapıyoruz.

Sevgili kardeşlerim… 

Bugünlerde, gözünüzün, kulağınızın, 
gönlünüzün komşumuz Suriye’de, orada-
ki kardeşlerimizde olduğunu biliyorum. 
Orada yere düşen her bir canla, sizin de 
canınızdan can koptuğunu biliyorum. Şu 
ana kadar, Suriye’den göç etmek zorunda 
kalan kardeşlerimize burada, Hatay’da 
kucak açtık, onlara yardım elimizi uzattık. 
Suriye’de ölümlerin durması, sokakların 
durulması, hak ve özgürlüklerin en geniş 
manada teslim edilmesi için Türkiye ola-
rak samimi bir çaba içindeyiz. Suriye Dev-
let Başkanı Beşar Esat’la sık sık görüşüyor, 
tavsiyelerimizi, önerilerimizi kendisine 
iletiyoruz. Kendisiyle en son dün görüş-
tüm. Yaşanan olaylardan duyduğumuz 
kaygıyı, sıkıntıyı, acıyı kendisine iletiyo-
ruz. Suriye’de, bir kez daha Hama, bir kez 
daha Humus katliamları yaşanmasın diye, 
büyük bir hassasiyetle girişimlerimize de-
vam ediyoruz. 

Her zaman ifade ettim: Suriyeli kardeşi-
min acısı, bizim acımızdır. Bu acı daya-
nılmaz hale gelmeden, barışın, huzurun, 
istikrarın Suriye’ye egemen olmasını 
gönülden arzuluyoruz. Ortadoğu’yu yakın-
dan izlerken, Balkanlar’ı da çok yakından 
takip ediyoruz. Oradan da önceki gün 
sevindirici, umut verici, yüreklerimizi se-
rinleten bir haber aldık. Bosna Hersek’te, 
Srebrenitza’da, 19 yıl önce, on binden fazla 
kardeşimizi acımasızca katleden, toplu 
katliam yapan, soykırım girişiminde bulu-
nan, azılı katil Ratko Miladiç yakalandı. El-
bette giden masum canlar geri gelmiyor… 
Ama bu azılı katilin yakalanmış olması, 
yüreğimizdeki acıyı bir nebze olsun hafif-
letiyor. Bosna-Hersek’te, Balkanlar’da, bu 
tür katillerin bir daha cesaret bulamaması 
için, Miladiç’in, Uluslararası Savaş Suçları 
Mahkemesi’nde yargılanıp, derhal cezalan-
dırılmasını arzu ediyoruz.

Sevgili Hataylı kardeşlerim… Bakın… 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çı-
kıyor, bizim dış politikamızı, Ortadoğu 
politikamızı eleştiriyor. Ben, bu eleşti-
rileri zerre kadar ciddiye almıyorum… 
MHP Genel Başkanı’nın, bir dış politika 
vizyonunun, bir dış politika muhayyile-
sinin olmadığı ortada. Kendisine, Şam’a 
kaç kere gittin ,  Beyrut’a ,  Amman’a , 
Kahire’ye, Bağdat’a kaç kere gittin diye 
sormuyorum. Sayın Bahçeli’ye, Üsküp’e, 
Priştine’ye, Saraybosna’ya kaç kere gittin 
diye sormuyorum. Hatta Bişkek’e, Bakü’ye, 
Gümülcine’ye, Taşkent’e, gurbetçilerimi-
zin yaşadığı Düseldorf ’a, Strazburg’a kaç 
kere gittin diye de sormuyorum. Bunlar-
dan vazgeçtim… Sayın Bahçeli, Allah aşkı-
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na siz, şu Hatay’a kaç kere geldiniz? Ben, 
Başbakan olarak, dünya başkentlerinde 
Türkiye’nin hakkını hukukunu savunur-
ken, aynı zamanda 13 kere Hatay’a geldim. 
Peki, siz muhalefet olarak kaç kez Hatay’a 
geldiniz? 3.5 yıllık iktidarınız döneminde 
Hatay’a kaç kez uğradınız? Şu Hatay’a ne 
yaptınız, hangi eseri kazandırdınız? 

Aynı soruyu buradan, Hatay’dan, CHP 
Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na da 
soruyorum… Bir yıldır Genel Başkan… Şu 
ana kadar, İsrail’e selam çakmak dışında 
dış politika adına hiçbir girişimi, hiçbir 
adımı yok. İsrail medyasında çıkıyor, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Başbakanını eleştiri-
yor. Gidiyor, İngiltere’de, “ben olsam Mavi 
Marmara’nın yola çıkmasına izin vermez-
dim diyor”… Bizim iktidarımızda İsrail’le 
ilişkiler düzelecek diyor… CHP’nin dış 
politika vizyonu işte bu kadar… CHP’nin 
dış politika ufku, Tel Aviv’den öteye geç-
mez, geçemez. Gazze’yi bilmezler, Kudüs’ü 
tanımazlar, Refah sınır kapısı deseniz, 
Cilvegözü sınır kapısının yanında zanne-
derler. Şu vizeler kalktığı için, Hatay’ın 
nasıl coştuğunu, nasıl bereketlendiğini, 
Suriye ile nasıl kucaklaştığını göremezler, 
hissedemezler. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ay yıldızlı bayrağının, Ortadoğu sokakla-
rında nasıl coşkuyla dalgalandığını bunlar 
bilmezler. Geçtiğimiz yıl, şurada, yanı 
başımızda, Lübnan’ın Aydamun Köyü’nde 
oradaki kardeşlerimizle buluştuk, kucak-
laştık. İnanın, gözlerimiz doldu. Kosova’ya, 
Prizren’e gittik. Binlerce Kosovalı çocuk, 
geçtiğimiz yol boyunca, ellerinde Türk 
ve Kosova bayraklarıyla sevinç çığlıkları 
atıyordu. Şu Hatay’da nasıl bir kalabalığa 

konuşuyorsak, inanın, Prizren’de de öyle 
bir kalabalığa hitap ettik.

Sayın Bahçeli… Milliyetçilik işte budur… 
Bu MHP, bu CHP, Hataylı Cemil Meriç’in 
çok güzel ifade ettiği gibi, “her ışığı yan-
gın sanıp, söndürmeye giderler”. Bunlar, 
yine Cemil Meriç üstadın dediği gibi, 
“karanlığa alışmışlar, yıldızlardan bile kor-
kuyorlar”. Milliyetçilik, Türk bayrağına, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin pasaportuna, 
Türk Lirası’na itibar kazandırmaktır. Mil-
liyetçilik küfretmek değildir, milliyetçilik, 
hakaret değildir, kasılmak değildir, el işa-
reti yapmak değildir. Milliyetçilik, Ülkücü 
camiayı alıp, CHP’nin yedeğine sokmak, 
CHP’ye vagon yapmak hiç değildir. Milli-
yetçilik 81 vilayette eser ortaya koymak, 
hizmet ortaya koymak; onunla da yetin-
meyip, dünyanın her köşesindeki soydaşa, 
kardeşe, akrabaya, vatandaşa sahip çık-
maktır.

Sevgili Hataylılar… 

Bunların gözünü hırs bürüdü hırs… Bun-
lar, tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi, AK Parti 
karşısında statüko ittifakı yaptılar. Bunlar 
hizmete değil, hiddete odaklandılar. CHP 
lokomotif oldu, MHP’yle BDP’yi de ken-
disine vagon yaptı, bilinmeze doğru iler-
liyorlar. Arada bir makas değiştiriyorlar, 
arada bir raydan çıkıyorlar ama üç kafadar 
meçhul istasyona doğru aheste aheste 
gidiyorlar. Bunlara ben tek yumurta ikizi 
demiştim… Meğer bunlar, tek yumurta 
üçüzleriymiş… Şimdi ben, muhalefet par-
tilerine bir çağrı yaptım… Eğer, birinci 
parti olamazsam, partimin genel başkan-
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lığından çekilirim dedim. CHP’ye, MHP’ye 
siz de milletin huzurunda aynı sözü vere-
biliyor musunuz diye sordum. CHP Genel 
Başkanı’ndan cevap geldi… Güya altta kal-
mayacak ya… “CHP’nin oyu azalırsa ben 
istifa edeceğim” diyor… 

Hedefi ne? Hedef birinci parti olmak de-
ğil. Hedef yüzde 40’lar, 50’ler değil. Hedef 
iktidar olmak değil… Hedefi, CHP’nin 22 
Temmuz’daki yüzde 20.9’luk oy oranı… 
Orayı bir yakalayabilirse, onu başarı saya-
cak. Yani Sayın Baykal’ın oy oranı üzerine 
1 tane koyabilirse, onu zafer sayacak. Çıta 
bu… Hesap uzmanı ya… sınavı birincilikle 
kazanmış ya… ama sadece 20.9’a kadar say-
mayı biliyor… 40’a, 50’ye kadar sayamıyor. 
Şimdi çıkmış: “çağdaş ülkelerde oyu düşen 
partinin genel başkanı istifa eder” diyor… 
Sen onu, eski genel başkanına anlat… hatta 
sor bakalım, “Rodos’a kadar niye yüzme-
miş?”, seçim sonrası günlerce niye o çok 
sevdiği televizyonlara çıkmamış… Sen bu 
istifa meselesini bize değil, girdiği her se-
çimde oylarını düşüren, hatta baraj altında 
kalan ama hala o koltukta oturan yol arka-
daşın Sayın Devlet Bahçeli’ye anlat. 

Bir de, merak ettiğimiz bir şey var: Sayın Kı-
lıçdaroğlu, acaba, çağdaş ülkelerde, bütün 
milleti oy vermeye, hayır demeye çağırıp, 
gidip sandıkta oy dahi kullanamayan ge-
nel başkan ne yapar? Aman Sayın Kılıçda-
roğlu! 1 oy 1 oydur… 1 oy çok önemli ha… 
o bir oy belki de sana yüzde 20.9’u geçme 
imkanı tanıyacak… aman bu sefer dikkat… 
Biliyorsunuz, BDP, 12 Eylül’de boykot ilan 
etti, sandığa gitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu da 
bu boykota katıldı, 12 Eylül’de o da sandı-

ğa gitmedi. O gün boykot işbirliği yaptılar, 
bugün de işte meydanlarda başka türlü bir 
işbirliği yapıyorlar. Cizre’de, dün bir öğ-
renci yurduna molotoflu saldırı yapıldı ve 
3 masum öğrenci yaralandı. O molotoflar 
nerede saklanıyor? O molotoflar BDP’nin 
çadırlarında, il-ilçe başkanlık binaların-
da saklanıyor, BDP araçlarıyla taşınıyor. 
İstanbul’da serap kızımızı belediye otobü-
sünde yakanlar, işte dün de Cizre’de 13-14 
yaşındaki yavrularımızı ateşe vermek iste-
diler. Çünkü bu BDP, CHP’den güç alıyor, 
CHP’yi parmağında oynatıyor, CHP ile 
işbirliği yapıp ondan rant elde ediyor. Bu 
BDP, CHP’ye ve terör örgütüne sırtını da-
yamanın şımarıklığı içinde vicdanı, iz’anı, 
insanlığı artık tamamen rafa kaldırıyor. 

Şimdi bakın sevgili Hataylılar… Dün bili-
yorsunuz 27 Mayıs’tı… 1960 yılında yapı-
lan o meş’um müdahalenin 51’nci seneyi 
devriyesiydi… Dün, memleketi Aydın’da, 
ardından Muğla’da merhum Adnan 
Menderes’i ve yol arkadaşlarını bir kez 
daha rahmetle andık. Ancak dün, çok ente-
resan bir şey daha oldu… CHP’nin bir mil-
letvekili var… şu anda da İstanbul’da yine 
milletvekili adayı… Bu bayanı tüm Türkiye 
tanır… Özellikle de başörtülü kız öğren-
cilerimiz çok yakından tanır… Bu hanım, 
üniversitede rektör yardımcısıyken, ikna 
odası gibi insanlık dışı bir uygulamayı baş-
latan, başörtülü kızlara ikna odalarında 
faşist baskı uygulayan bir hanım. O da bir 
profesör… İsmi Nur Serter… Dün bir tele-
vizyon programına çıktı. Kullandığı ifade-
ler aynen şu: “27 Mayıs darbesi, toplumun 
birçok kesiminde, ferahlık ve mutluluk 
duygusudur, bunu bugün kabul etmeyen 
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varsa, muhakkak Demokrat Parti’yle bir 
ilişkisi vardır… İnsanlar, 27 Mayıs’ta nere-
deyse göbek atacaktı…” 

Ey bay Kemal? Bu mu yeni CHP? Bunun 
neresi yeni ya? Bu yeni değil… Bu 1940 
model CHP. Bu 1960 model CHP. Dün, eza-
nı Türkçe okutan bir CHP vardı, bugün de 
aynı şekilde Allah’ın ayetine sinir bozucu 
diyen bir CHP var. Dün 1960 darbesine 
alkış tutan, Adnan Menderes’in idamına 
çanak tutan bir CHP vardı, bugün de aynı 
şekilde 27 Mayıs’a göbek atan bir CHP 
var. Dün, camilere, ilmihal kitaplarına, 
hatta duvarlarda dini levhalara tahammül 
edemeyen bir CHP vardı, bugün Allah 
Teâlâ’nın ismini saygısızca kullanan bir 
CHP var. Şimdi ben şunu da sormak istiyo-
rum… CHP’nin akıl hocası, CHP’nin ikinci 
milli şefi, o eski siyasetçi, acaba gazeteleri 
arayıp, Nur Serter’in bu sözleri için ne söy-
leyecek? Hiç bir şey söyleyemez… Çünkü o 
eski siyasetçi de daha önce çıkıp, “başı bağ-
lı kızlar gitsin Suudi Arabistan’da okusun” 
diyerek, Nur Serter’le aynı kafaya sahip 
olduğunu zaten göstermişti. 

Yeni CHP işte bu… Siyaset mühendisli-
ğiyle bir CHP tasarladılar, başına da Bay 
Kemal’i getirdiler. Bay kemal gittiği her 
yerde elma şekeri dağıtıyor ama arkadaki 
kadro aynı kadro, kafa aynı kafa. Hataylı 
kardeşim, Türkiye’de nasıl bir oyun oynan-
dığını bu sefer görmeni istiyorum. Çeteler 
eliyle siyasete nasıl rota çizilmek istendi-
ğini görmeni istiyorum. CHP’li kardeşim, 
MHP’li kardeşim! CHP, MHP ve BDP üze-
rinden Türkiye’de nasıl bir tuzağın kurul-
mak istendiğini görmeni istiyorum. Hatay 

12 Haziran’a hazır mı? Hatay büyük güne 
hazır mı? Hatay demokrasi diyor mu? İs-
tikrar sürsün, Türkiye büyüsün. İstikrar 
sürsün, Hatay büyüsün. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Hataylılar… 

Biraz önce de ifade ettim… Ben, son 1 yıl 
içinde Hatay’a 4 kez geldim… Her gelişi-
mizde açılışlar yaptık, büyük yatırımların 
temellerini attık. Bugün de elimiz boş de-
ğil… Bugün de size bir müjdeyle geldik… 
Hatay, tarihteki en önemli, en büyük şehir-
lerden bir tanesi… Hatay, medeniyetiyle, 
kadim tarihiyle, zengin kültürüyle büyük 
bir şehir; daha da büyük olmayı ziyadesiy-
le hak ediyor. Biz de Hatay’a işte o büyük-
lük statüsünü kazandırıyoruz. İnşallah, 
12 Haziran sonrasında çıkaracağımız bir 
yasayla, Hatay’ı da büyükşehir statüsüne 
kavuşturuyoruz. Şimdiden hayırlı olsun…

Hatay’a 8.5 yıl boyunca çok önemli, çok 
güzel hizmetler kazandırdık. Hatay için 
hayati öneme sahip Reyhanlı barajının 
çalışmaları devam ediyor. 2009 yılında Bü-
yük Karaçay Barajı’nın inşaatına başladık, 
inşallah 2012 yılsonuna kadar bitireceğiz. 
Buradan hem elektrik üretecek, hem de 15 
belediyemizin su ihtiyacını karşılayacağız. 
Antakya çevre yolunu bitirdik, köprülü 
kavşakları da tamamlayarak inşallah bu 
yıl içinde tamamen hizmetinize açmış 
olacağız. İsdemir ve çevresinde özel sektör 
yatırımları çığ gibi büyüyor. Çok büyük ha-
cimli özel sektör yatırımları gerçekleşiyor. 
Hatay, bir tarım merkezi olduğu kadar, bir 
sanayi ve ticaret merkezi olarak da süratle 
büyüyor. Hız kesmeden devam edecek, 
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Hatay’a çok daha büyük yatırımları kazan-
dıracağız. 12 Haziran’da mühürü, pusula-
daki ilk partiye vuruyoruz. Milletvekilleri-
mizi size, sizleri Allah’a emanet ediyorum. 
Yolunuz, bahtınız açık olsun diyor, hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Buradan, 
Tandoğan Meydanı’ndan, bütün Ankara’yı 
Ankaralı kardeşlerimi selamlıyorum. 
Akyurt’a, Altındağ’a, Ayaş’a, Bala’ya, 
Beypazarı’na, Çamlıdere’ye, Çankaya’ya, 

Çubuk’a, Elmadağ’a, Etimesgut’a, Evren’e, 
Gölbaşı’na selamlarımı yolluyorum. Aynı 
şekilde; Güdül’e, Haymana’ya, Kalecik’e, 
Kazan’a, Keçiören’e, Kızılcahamam’a, 
M a m a k ’ a ,  N a l l ı h a n ’ a ,  Po l a t l ı ’ y a , 
Pursaklar’a, Sincan’a, Şeref likoçhisar’a, 
Yenimahalle’ye selamlarımı, sevgilerimi 

AK Parti il mitingi

Ankara | 29 Mayıs 2011
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yolluyorum. Selçuklu şehri, Osmanlı şehri, 
Cumhuriyet kenti, Başkentimiz Ankara’yı 
ve Ankaralı kardeşlerimi selamlıyorum. 
Buradan, Ankara’nın adeta manevi muha-
fızları olan, Hacı Bayram Veli’ye, Seyyit 
Hüseyin Gazi’ye, Bağlum’da Abdülhakim 
Arvasi Hazretleri’ne hürmetle selamlarımı 
gönderiyorum.

Ankara’yı Başkent ilan eden, Ankara’yı 
Kurtuluş Savaşımızın karargahı haline 
getiren, buradan Kurtuluş Savaşını sevk ve 
idare eden, Gazi Mustafa Kemal’i, onunla 
birlikte Kurtuluş Savaşımızın tüm şehit 
ve gazilerini de rahmet ve minnetle anı-
yorum. Ankara, Fatih Sultan Mehmet’in 
muhterem Hocası Akşemseddin’in şehri-
dir. Bugün, İstanbul’un fethinin 558’inci 
yıldönümünde, hem Hoca Akşemseddin’i, 
hem de İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmet’i 
hayırla yâd ediyor, Allah mekanlarını 
cennet eylesin diyorum. İstanbul’un fetih 
yıldönümünü de buradan bir kez daha 
kutluyor, komutanlarıyla birlikte tüm şe-
hitlerden Allah razı olsun diyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar… 

Kayseri’de, son derece coşkulu, heyecanlı 
bir katılımla mitingimizi yaptık, oradan 
buraya geldim. Hamdolsun, Türkiye akın 
akın AK Parti diyor. Türkiye, her bir vilaye-
tiyle, her bir ilçesiyle, her bir köyüyle akın 
akın AK Parti’ye koşuyor. Türkiye, hizmet 
siyasetine, eser siyasetine daha büyük des-
tek vermek için adeta gün sayıyor. 2023 he-
defleri için kollarını sıvayacak AK Parti’ye, 
çok daha güçlü bir destek vermek için tüm 
Türkiye 12 Haziran’ı bekliyor. Şu anda bü-

tün Türkiye, adeta hep bir ağızdan: istikrar 
sürsün, Türkiye büyüsün diye haykırıyor… 
Türkiye’nin kalbinden, Başkentten öyle bir 
haykıralım ki, tüm Türkiye bizi duysun… 
İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. İstikrar 
sürsün, Ankara büyüsün. Durmak yok, 
yola devam…

Sevgili kardeşlerim… 

Bugün mitingimizi yaptığımız Tandoğan 
Meydanı nice mitinglere, nice toplantılara 
ev sahipliği yaptı. Ancak, 2001 yılında, 
burada yapılan eylemler, burada yapılan 
gösteriler, hafızalardan hiç silinmedi. Tür-
kiye tarihinin en büyük ekonomik krizinin 
ardından, esnaf, çiftçi, işçi, memur burada 
toplanarak, hemen birkaç kilometre ötede-
ki Başbakanlığa seslerini duyurmak istedi. 
Ama o gün, Başbakanlık bu sesi duymadı. 
Başbakanlık o günlerde Türkiye’nin ferya-
dını duyamadı. Sakarya’nın, Kocaeli’nin, 
Yalova’nın, Düzce’nin feryadı o günlerde 
Ankara’ya ulaşamadı. Nihayet, 3 Kasım 
2002’de meseleye millet el koydu. 3 Ka-
sım 2002’de bu aziz millet, yeter, söz de 
karar da milletindir diyerek demokrasiye, 
ekonomiye, Türkiye’nin itibarına sahip 
çıktı. O gün sizin bize verdiğiniz emane-
te gözümüz gibi sahip çıktık. Türkiye’yi 
büyütmek, ekonomiyi büyütmek, dış po-
litikayı aktif hale getirmek için çok gayret 
gösterdik. 

Allah’a çok şükür bugün artık çok farklı 
bir Türkiye var. Hamdolsun, bugün, geç-
mişle kıyas kabul etmeyecek bir Ankara 
var. Bugün Ankara, istikrarın başkenti. 
Bugün Ankara, onurlu bir dış politikanın 
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adresi Bugün Ankara, güçlü bir ekonomi-
nin kalbi. 8.5 yılda Türkiye’yi çok farklı 
bir konuma taşırken, Ankara’yı da bir 
dünya başkentine dönüştürdük. Ankara’yı, 
Türkiye’nin olduğu kadar, Medeniyetler 
İttifakı’nın da başkentine dönüştürdük. 
Ankara’yı, küresel barışın, hoşgörünün, 
hukukun başkentine dönüştürdük. 8.5 
yıl önce uluslararası platformlarda kim-
senin tanımadığı, bilmediği bir Ankara 
varken, bugün, uluslararası meselelerde 
ne diyeceği, ne söyleyeceği dikkatle izle-
nen bir Ankara var. Dün, ayakta durmakta 
güçlük çeken bir Ankara varken, bugün, 
Kabil’in, Beyrut’un, Şam’ın, Bağdat’ın, 
Gazze’nin, Kudüs’ün dostu, kardeşi, umu-
du konumuna yükselmiş bir Ankara var. 
Sevgili Ankaralı kardeşlerim… Sizlerden, 
ülkenizle gurur duymanızı istiyorum. Siz-
lerden, vatanınızla, bayrağınızla, özellikle 
de Ankara’yla gurur duymanızı istiyorum. 
Nasıl ki 80 vilayet Ankara’yla gurur duyu-
yorsa, nasıl ki Ortadoğu, Afrika, Balkanlar 
Ankara’yla gurur duyuyorsa, nasıl ki, maz-
lumlar, mağdurlar Ankara’yla gururlanı-
yorsa, sizlerin de Ankaralı olmaktan gurur 
duymanızı istiyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar… 

2 gün önce, 27 Mayıs’ta, 1960 müdaha-
lesinin 51’inci yılında, merhum Adnan 
Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha 
hatırladık. Adnan Menderes Aydınlıydı… 
Aydın mitingimizde bu demokrasi kah-
ramanını bir kez daha hayırla yâd ettik. 
Adnan Menderes, aslında Aydınlı olduğu 
kadar, Ankaralıydı… Yeter söz milletin-
dir diyerek Ankara’da milletin iktidarını 

tesis etmişti. İşte o Menderes, 1950’de, 
iktidarı devraldığı andan itibaren, çok 
farklı bir dış politika izledi. Düşman de-
ğil, dost kazanmanın mücadelesini verdi. 
Kardeş Ortadoğu halklarına kucak açtı. 
Mısır’la, Suriye’yle, Irak’la iyi ilişkiler ge-
liştirdi. Monşerlerin hakimiyetindeki dış 
politikaya, milletin imzasını attı. Tıpkı 
bugün olduğu gibi, o gün de böyle bir dış 
politikayı hazmedemeyenler çıktı. Adnan 
Menderes’in, ekonomiyi büyütmesini, 
Türkiye’yi büyütmesini, Türkiye’ye itibar 
kazandırmasını hazmedemediler. Mer-
hum Menderes’in, milletin sevgisine bu 
derecede mazhar olmasını kabulleneme-
diler. Nihayet, 27 Mayıs 1960’ta, CHP’nin 
çanak tuttuğu bir müdahale ile Menderes’i 
devirdiler, ardından da göstermelik bir 
yargılama sonucunda idam ettiler. 

Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum… 
27 Mayıs öncesinde, Menderes’e karşı 
son derece sistemli bir yıpratma kam-
panyası başlatıldı. CHP, hazmedemediği, 
kabullenemediği Menderes’i yıpratmak 
için her türlü komployu denedi. Tıpkı bu-
gün olduğu gibi, o gün de malum medya, 
Menderes hakkında iftiralar attı, yalanlar 
söyledi, kışkırtmalarda başı çekti. Önceki 
gün, 27 Mayıs’ta, CHP’li bir milletvekili, 
güya bir profesör, çıktı, açıklama yaptı. 
Bu Profesörü tanırsınız… Başörtülü kızla-
rımız bu profesörü çok iyi tanır. İstanbul 
Üniversitesi’nde, yıllarca başörtülü kızla-
rımıza zulmeden, “ikna odalarını” kurarak 
kızlarımıza sistematik işkence uygulayan 
bir profesör. Ne diyor bu profesör: “27 
Mayıs’ta insanlar neredeyse göbek atacaktı 
diyor… Arkasından Genel Başkanı çıkıyor, 
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bu edepsizce, millete saygısızca ifadeleri 
temizlemek için farklı açıklama yapıyor. 
Öncesinde biliyorsunuz, bir başka profesör 
bayan da çıktı, Allah’ın ayetine “sinir bozu-
cu” demek gibi bir saygısızlık yapmıştı. 
Şimdi her ikisini de susturdular… Her iki-
sini de konuşturmuyorlar… Neden? Çünkü 
vitrinle, vitrin gerisi arasında uyumsuzluk 
var. Vitrinde her önüne gelene elma şe-
keri dağıtan bir Genel Başkan var… Ama 
vitrin gerisinde derin CHP var… Vitrinin 
gerisinde, aslında vitrini de yöneten derin 
CHP’nin dışında, pusuda bekleyen, tezgah 
hazırlayan, çetelere can suyu vermeye çalı-
şanlar var.

Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim… 

Şunu unutmayın… Yeni CHP dedikle-
ri, sadece içi boş bir projedir. Yeni CHP 
dedikleri, vitrin düzenlemesidir. Yeni 
CHP dedikleri, ilk yağmurda akacak olan 
makyaj demektir. Aslında bunların her 
şeyi makyajlı, her işi aldatmaca. Nasıl ki, 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri, yap-
tıkları, düşünceleri birbirini tutmuyorsa; 
yeni CHP’nin de görüntüsüyle muhtevası 
birbirini tutmuyor. Çünkü yeni CHP, siya-
set mühendislerinin tasarımıdır, çetelerin 
tasarımıdır. Yeni CHP’nin genel başkanı, 
çetelerin müşterek genel başkanıdır. İşte, 
eski genel başkanlarına, Deniz Baykal’a 
kurulan komplolar tek tek açığa çıkıyor. 
Kimlerin nasıl komplolar kurdukları tek 
tek ifşa ediliyor. İş dünyasından kim-
lerin neler karıştırdığı ortaya çıkıyor. 
Komployla CHP’yi dizayn edenler, şimdi 
de Amerika’dan ithal anketlerle siyaseti 
dizayn etmeye çalışıyor. Milletim bunlara 

aldanmasın. Milletim bu tuzaklara gel-
mesin. Milletim, bunların boş vaatlerine 
kanmasın. 

Dikkat edin… Batman’a gidiyor, genel af 
diyor, Ankara’ya geliyor, ben öyle bir şey 
söylemedim diyor. Hakkâri’ye gidiyor, 
özerklik diyor, Ardahan’a gidiyor, yanlış 
anlaşıldım diyor. Siirt’e gidiyor, “statü-
konun Allah’ı Ankara’da oturuyor” gibi 
son derece saygısızca bir ifade kullanıyor, 
sonra da Eyüp Sultan’a gidip dua ediyor. 
Herkese aynı anda şirin gözükmeye çalışı-
yor… Herkese duymak istediğini söylüyor. 
Şirinliğini o kadar ileriye götürüyor ki, 
BDP’yle yaptığı anlaşma gereği, Hakkâri 
mitinginde Türk bayrağının dalgalanma-
sına dahi izin vermiyor. Şimdi hakkını 
yemeyelim… Dün, İzmir’de ilk kez doğru 
bir şey söyledi… Ne dedi? “CHP’yi birinci 
lige çıkarmaya hazır mıyız?” dedi… İlk 
kez doğru bir şey söyledi… CHP’nin, AK 
Parti’yle aynı ligde olmadığını nihayet o 
da kabullendi. Çırak deyince kızar, sinir-
lenir, acemi deyince kızar, sinirlenir, aynı 
ligde oynamıyoruz deyince kızar, sinirle-
nir… İşte kendisi itiraf ediyor aynı ligde 
olmadığımızı… Kendisinin tek hedefi var: 
CHP’nin oyunu 1 tane artırabilmek… Eğer 
sandığını bulur da oyunu atabilirse, bunu 
başarı sayacak.

Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim… 

CHP, MHP ve BDP üzerinden oynanan bu 
projeye karşı uyanık olmanızı sizlerden 
rica ediyorum. Siyaset mühendislerinin 
komplolarıyla şekillendirilmek istenen bu 
siyaset tarzını elinizin tersiyle bir kez daha 
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itmenizi sizlerden rica ediyorum. Bakın… 
Türkiye çok güzel bir ivme yakaladı. Türki-
ye, iç politikada, dış politikada, ekonomide 
çok farklı bir sürecin içine girdi. Hayaller 
gerçek oldu, sorunlar tek tek çözüldü, 
çözülüyor. Bunu devam ettireceğiz. 2023 
hedeflerini inşallah hep birlikte yakalaya-
cağız. Bizim, kuru vaatlerimiz değil, somut 
hedeflerimiz, somut projelerimiz var. Bi-
zim, 81 vilayet için hayallerimiz, planları-
mız, projelerimiz var. 

İşte bu projelerden Ankara için olanları 
çarşamba günü açıkladık. O büyük pro-
jeleri burada bir kez daha kısaca hatırlat-
mak istiyorum: Ankara savunma sanayi-
mizin başkenti. İnşallah, yeni projelerle 
Ankara’nın bu vasfını daha da güçlendi-
riyoruz. Ankara’yı dünyanın en büyük sa-
vunma sanayii merkezlerinden biri haline 
getiriyoruz. 2016 yılındaki savunma sana-
yi ciro hedefi 8 milyar dolar. Bunun en az 6 
milyar doları Ankara’daki savunma sanayi 
şirketleri tarafından gerçekleştirilecek. 
100 milyon dolar civarında bir yatırımla 
kurulacak uzay ve havacılık tesisinde, 
askeri uydular ile birlikte TÜRKSAT’a ait 
haberleşme uydularının üretimi gerçekleş-
tirilecek. 

Ankara’ya yeni bir adalet sarayı yapıyo-
ruz… Ankara’yı, bölgenin sağlık merkezi 
haline getirerek, ulusal ve uluslararası 
bir sağlık başkentine dönüştürüyoruz. 
Toplam 7 bin yatak kapasitesiyle, 2 mil-
yon 800 bin metrekare alana kuracağı-
mız iki şehir hastanesinde, 2 genel ve 16 
ihtisas hastanesi yer alacak. Bu iki şehir 
hastanesinin birini Etlik’te, diğerini 

Bilkent’te inşa edeceğiz. Son derece mo-
dern bir mimariyle, Ankara’nın silüetini 
değiştirecek 40 bin kişilik bir stadyumu, 
sporun kalbinin attığı bir merkez olarak 
Ankara’ya kazandıracağız. 2010 yılında 
Ankara’da kurduğumuz Yıldırım Beyazıd 
Üniversitesi’ni farklı bir konseptle tasarla-
yarak, uluslararası bir bilim merkezi ola-
rak büyüteceğiz. Akyurt ilçemize, 1 milyon 
800 bin metrekare alan üzerine uluslara-
rası standartlarda devasa bir fuar merkezi 
inşa ediyoruz. Ortadoğu’nun en büyük 
Hayvanat Bahçesi’ni Ankara’da kuruyoruz. 
Ankara’nın merkezinde, Hıdırlıktepe’de, 
bir inanç ve tarih müzesi inşa edeceğiz. 
Hacı Bayram Camii merkez olmak üze-
re, tüm o çevreyi, Kale’nin eteklerini, 
Altındağ’ı, Ulucanlar Cezaevi ve çevresini 
gecekondulardan, çirkin görüntülerden 
tamamen temizleyerek, Ankara’nın kal-
bindeki çarpık yapılaşmayı estetik bir 
görünüm ve mimariye kavuşturacağız. Kı-
zılay’daki bütün binalara, kent estetiğine, 
mimari estetiğe uygun şekilde farklı bir 
görünüm kazandıracağız. 

Eskişehir yolu üzerinde, 2 bin dekar alan 
üzerine, 83 milyon lira tutarında bir yatı-
rımla botanik parkı inşa edeceğiz. Kızıl-
cahamam, Güdül, Haymana, Çubuk, Çam-
lıdere, Ayaş ve Beypazarı’ndaki termal su 
kaynaklarını değerlendirecek, Ankara’yı 
termal sağlık turizminin de başkentine 
dönüştüreceğiz. Ankara-Konya hızlı tren 
hattı bitti, test sürüşleri yapılıyor, Ankara 
Konya arasını 1 saat 15 dakikaya indi-
riyoruz. Ankara–Yozgat–Sivas–Erzincan 
hattının çalışmaları devam ediyor. Ankara-
Niğde, Ankara–İzmir, Ankara–Samsun ara-
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sında otoyol inşa edecek, karayolları nok-
tasında da Ankara’nın merkezi konumunu 
güçlendireceğiz. Kızılay–Çayyolu, Kızılay 
Keçiören ve Batıkent–Sincan metro hatla-
rını hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Bun-
lara ek olarak, Kızılay–havaalanı-Akyurt 
fuar alanı arasında yeni bir raylı sistem 
inşa edeceğiz. Keçiören ile İstanbul Bulva-
rı arasına inşa edeceğimiz tünel, Keçiören’i 
İstanbul, Eskişehir ve Konya yoluna bağla-
yacak. Kuzey Ankara protokol yolu kentsel 
dönüşüm projesi devam ediyor. 50’inci yıl 
kentsel dönüşüm çalışmaları aynı şekilde 
devam ediyor. 

Tıpkı İstanbul gibi, Ankara’da da yeni bir 
şehrin inşa ve imarına 12 Haziran seçim-
lerinin ardından başlayacağız. Güneykent 
adını verdiğimiz bu projeyle, Ankara’ya, 
500 bin kişilik yeni bir şehir kazandırmış 
olacağız. Her biri uygulanabilir, gerçekle-
şebilir, bizim için artık hayata geçirmesi 
çok kolay olan bu projeler, istihdama çok 
önemli katkı sağlayacak. Bu projelerde yüz 
binlerce kişi çalışma imkanı bulacak. Hem 
inşa aşamalarında, hem sonrasında, Anka-
ra kazanacak, Ankaralı kazanacak, Türkiye 
kazanacak. Tüm bu projelerin Ankara’ya, 
Ankaralılara, tüm Türkiye’ye hayırlı olma-
sını diliyorum.

Değerli kardeşlerim… 

Her alanda pek çok hizmeti hayata geçire-
rek Ankara’yı Başkentlik sıfatına yakışır 
bir şehir haline dönüştürmenin çabası 
içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. 
sizlerin hayır dualarından güç aldıkça in-
şallah bu hizmet yolumuzda ilerleyeceğiz. 

Hepimizin yolu açık olsun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyorum.
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Sevgili Kayserili kardeşlerim, değerli 
yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Bu coşkulu 
m eyd a n d a n ,  Akk ı şl a’ ya ,  B ü nya n’ a , 
Develi’ye, Felahiye’ye, Hacılar’a, İncesu’ya, 
Kocasinan’a, Melikgazi’ye, Özvatan’a, 
Pınarbaşı’na, Sarıoğlan’a, Sarız’a, Talas’a, 

Tomarza’ya, Yahyalı’ya, Yeşilhisar’a, ora-
larda yaşayan tüm Kayserili kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bu 
muhteşem atmosferden, bu sevgi selinden, 
aşkınızdan, sevdanızdan, ahde vefanızdan 
dolayı sizlere bir kere daha gönülden şük-
ranlarımı sunuyorum.

AK Parti il mitingi

Kayseri | 29 Mayıs 2011
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Kurulduğu günden itibaren AK Parti’ye 
verdiğiniz destekten dolayı sizlere te-
şekkür ediyorum. Yola çıktığımız andan 
itibaren, bizi hiç yalnız bırakmadığınız, 
bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız için siz-
lere teşekkür ediyorum. Biz sadece yol 
arkadaşı değil, biz aynı zamanda kader 
arkadaşlarıyız. Biz, bu topraklar üzerinde 
aynı kaderi paylaşan kardeşleriz. Biz bu 
topraklar üzerinde ekmeği bölüştük, ka-
tığımızı bölüştük, acıyı bölüştük, sevinci 
bölüştük. Bu ülkeyi biz hep birlikte sevdik. 
Bu ülkeyi hep birlikte savunduk, hep bir-
likte bugünlere ulaştırdık.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kayserililer… 

3 Kasım 2002’de sizler bizi iktidara taşı-
dınız. Yeter dediniz… Yeter, söz de, karar 
da milletindir dediniz… Üzerinden 8.5 
yıl geçti. Her zaman olduğu gibi, biz bu-
gün de milletin aynasında kendimize 
bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi biz 
milletin huzurunda kendi muhasebemizi 
yapıyoruz. İşte bugün Kayseri’ye, sizlere 
8.5 yılın hesabını vermeye geldim. Bugün 
Kayseri’ye, 8.5 yılın muhasebesini yap-
maya geldim. Bugün Kayseri’ye sizlerle 
dertleşmeye, sizlere içimi dökmeye gel-
dim. Kayseri bizi anlayacaktır. Kayseri ne 
demek istediğimizi, ne söylemeye çalıştı-
ğımızı anlayacaktır. Çünkü Kayseri, boz-
kırın ortasında, Erciyes’in eteğinde, on 
yıllar boyunca mahrumiyeti yaşadı, yok-
sulluğu yaşadı, çaresizliği yaşadı. On yıl-
lar boyunca Kayseri, devletten bir kuruş 
almadan ayakta kalma mücadelesi verdi. 
Ama Kayseri yılmadı, yıkılmadı, umudu-
nu hiç kaybetmedi; direndi ve kazandı. 

Kayseri sırtını Ankara’ya dayamadı. Kay-
seri, sırtını teşviklere, batık kredilere, 
hortumla çekilen hazine kaynaklarına 
dayamadı. Kayseri kendisi üretti, kendisi 
sattı, kendisi kazandı ve bu yarışta “ben 
de varım” dedi.

Ahh benim Kayserili kardeşim… Biz, 
ikinci sınıf vatandaş olmak nedir bili-
riz. Biz, ötelenmenin, iteklenmenin, hor 
görülmenin ne demek olduğunu biliriz. 
Kendisini bu ülkenin yegâne sahibi zan-
neden zihniyetin, kendisi dışındakilere 
nasıl böcek muamelesi yaptığını biz çok 
iyi biliriz. İşte o zihniyet bize, on yıllar bo-
yunca, siz üretemezsiniz dedi. O zihniyet 
bize, yerinizi bilin, haddinizi bilin, geride 
durun dedi. Siyaset sizin neyinize dediler; 
biz sizi idare ederiz dediler. Arada bir oy 
verin, sonrasına hiç karışmayın dediler. 
Siz dış politikadan anlamazsınız dediler. 
Siz ekonomiden anlamazsınız dediler. Siz 
iktidar olamazsınız dediler. Siz, muhtar 
bile olamazsınız dediler. Hatta gün geldi, 
siz kim oluyorsunuz da cumhurbaşkanı 
seçiyorsunuz dediler. 

Biz de onlara, “muhtar da olacağız, baş-
bakan da olacağız” dedik. Biz de onlara, 
“Cumhurbaşkanı’nı biz seçeceğiz, hem de 
Kayseri’den seçeceğiz” dedik. Biz onlara, 
“biz milletiz dedik, biz bu ülkenin sahip-
leriyiz, biz bu ülkenin evlatlarıyız, biz bu 
ülkenin âşıklarıyız” dedik. İşte 3 Kasım, 
millet iradesinin şahlanış tarihidir. 3 
Kasım, Anadolu’nun haykırış tarihidir. 
3 Kasım, milletin iktidara geliş tarihidir. 
Ama biz ne yaptık biliyor musunuz… 
Biz, onların bize yaptıklarını yapmadık. 
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Biz dışlamadık. Biz ötekileştirmedik. Biz 
hiç kimseye hor bakmadık. Onların yap-
tığının tam tersine, biz, 74 milyona aynı 
nazarla baktık, 74 milyonu bir gördük, 
beraber gördük, kardeş gördük. İşte bizim 
farkımız bu… İşte AK Parti’yi farklı yapan 
bu… Biz, birilerine değil, Kayseri’ye değil, 
Türkiye’ye Cumhurbaşkanı seçtik. Biz, 
elitlerin, zenginlerin, seçkinlerin, Galata 
Bankerlerinin değil, Türkiye’nin iktidarı 
olduk. Biz ne istediysek, 74 milyon için 
istedik. Biz ne yaptıysak, belli illere, belli 
bölgelere değil, 81 vilayete, 74 milyona 
yaptık. Hukuksa 74 milyon için hukuk. 
Demokrasiyse 74 milyon için demokrasi. 
Refahsa 74 milyon için refah.

Sevgili kardeşlerim… 

3 Kasım öncesinde ne yaşadıysak, hangi 
acıları çektiysek, nasıl bir muameleye 
maruz kaldıysak, onların tamamından 
büyük bir hassasiyetle kaçındık. Bizim 
inançlarımızla oynandı, değerlerimizle 
alay edildi; ama biz bunu asla yapmadık. 
Hiç kimsenin hayat tarzına karışmadık. 
Bize karşı kışkırtmalar yapıldı, tahrik-
ler yapıldı, tuzaklar, tezgâhlar kuruldu. 
Biz böyle şeylere tevessül etmediğimiz 
gibi, bunlara izin de vermedik. Bütün o 
anlamsız yasakları kaldırdık. Bütün o 
manasız kısıtlamalara son verdik. Biz bu 
Türkiye’yi, özgürlükle büyüttük, demok-
rasiyle büyüttük, kardeşlikle büyüttük.

Sevgili kardeşlerim… 

3 Kasım’dan önce, uluslararası platform-
larda, ezik, ötelenmiş, itilmiş, boynu 

bükük bir Türkiye vardı.  Gündemin 
arkasına takılıp giden, günü idare eden, 
sorunları geçiştiren bir Türkiye vardı. 3 
Kasım öncesinde, bir Ortadoğu Politikası 
olmayan, bir Balkan politikası olmayan, 
bir Kıbrıs politikası olmayan, Bir Avrupa 
vizyonu olmayan Türkiye vardı. 3 Kasım 
öncesinde, uluslararası toplantılarda ke-
nara köşeye itilen, sözünün ağırlığı olma-
yan, sözü ciddiye alınmayan bir Türkiye 
vardı. Bugün nasıl bir Türkiye var biliyor 
musunuz? Bugün, ne söyleyecek diye 
ağzına bakılan bir Türkiye var. Bugün, 
nasıl bir tavır koyacak diye dikkatle izle-
nen bir Türkiye var. Bugün, Ortadoğu’da, 
Balkanlar’da, Kafkasya’da, mazlumların, 
mağdurların, itilmişlerin, feryat edenle-
rin, imdat bekleyenlerin umudu bir Tür-
kiye var. Bugün Afrika’nın her zerresine 
ulaşmış bir Türkiye var. Bugün, G-20’de 
küresel ekonomiye, Birleşmiş Milletler 
’de küresel barışa, medeniyetler ittifakın-
da küresel uzlaşmaya yön veren bir Tür-
kiye var. Bugün, Ortadoğu sokaklarında, 
caddelerinde, ismi yankılanan, bayrağı 
dalgalanan, “şükran Turkiya” pankartla-
rıyla yere göğe sığdırılamayan bir Türkiye 
var. Bugün, tüm dünya gibi Filistin’e sırtı-
nı dönen değil, Filistin’in yanında yiğitçe, 
mertçe, insanca yer alan bir Türkiye var. 
Bugün, İsrail zulmüne, korsanlığına karşı 
susan, tepkisiz kalan bir Türkiye değil, 
haykıran, hakkını isteyen, adalet isteyen, 
korsanlara haddini bildiren bir Türkiye 
var. 

Artık Ortadoğu’da Balkanlar’da hiç kim-
se çirkin emellerin peşinde koşamaz. 
Çünkü güçlü bir Türkiye var. Artık hiç 
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kimse mazlumların kanından beslene-
mez, çünkü her denklemde Türkiye var. 
Hiç kimse, sömürü yolunda istediği gibi 
at oynatamaz, çünkü artık hesaba katma-
ları gereken bir Türkiye var. Biz, gittik, 
Lübnan’ın dağlarında, dağ köylerinde, 
oralardaki Arap, Türk kardeşlerimizle 
kucaklaştık. Biz o dağlarda ağlaştık sev-
gili kardeşlerim ağlaştık. Hasretle kucak-
laştık, sevinçle ağlaştık. Gümülcine’de, 
Kırcaali’de, Düzeldorf ’da, Strazburg’ta 
gurbetçilerle kucaklaştık, sevinçten ağ-
laştık. Bulgaristan’ın ücra köylerinde, ak 
sakallı amcalarla kucaklaştık, ağlaştık. 
Bana dediler ki… “ilk kez buraya bir Tür-
kiye Cumhuriyeti Başbakanı geldi, Allah 
senden razı olsun” dediler. Kosova’ya git-
tik, Priştine’de, Prizren’de, hem Kosovalı 
kardeşlerimizle, hem Türk soydaşlarımızla 
kucaklaştık. Priştine sokaklarında, ellerin-
de Türk ve Kosova bayraklarıyla, saatler 
boyunca bizi bekleyen, geldiğimizde de 
yeri göğü Türkiye diye inleten o çocukları 
kendi gözlerimizle gördük. O çocukların 
gözündeki umudu, ışığı, coşkuyu gördüm. 

Rabbime şükürler olsun… Rabbime binler-
ce kez hamdolsun… Ben bunları gördüm, 
bu bana yeter. Ben, Türkiye Cumhuriyeti 
bayrağının, pasaportunun, parasının 
itibar kazandığını gördüm bu bana ye-
ter. Saraybosna’da, Üsküp’te, Priştine’de, 
Beyrut’ta, Kahire’de, Tunus’ta, Bingazi’de, 
Şam’da, Kabil’de, Bağdat’ta bize “Allah 
sizden razı olsun” dediler ya, bu bize ye-
ter. Biz bu millete hizmetkâr olmak için 
geldik… Hamdolsun biz bu millete hizmet 
ettik, hizmetkar olduk. Batı’da İpsala’dan, 
Doğu’da Yüksekova’ya; Kuzey’de Bafra’dan 

güneyde Yayladağı’na kadar hizmet götür-
dük, bu bize yeter…

Sevgili Kayserili kardeşlerim, değerli yol 
arkadaşlarım, kader arkadaşlarım… 8.5 yıl 
boyunca bize nasıl tuzaklar kurulduğunu 
sizler çok yakından gördünüz. 8.5 yıl bo-
yunca, çetelerin önümüzü nasıl kesmeye 
çalıştığını, bizi nasıl engellemeye çalıştığı-
nı sizler yakından gördünüz. 8.5 yıl boyun-
ca çetelere karşı verdiğimiz mücadelede, 
hukuk mücadelesinde, demokrasi, insan 
hakları, büyük Türkiye mücadelemizde 
sizler hep yanımızda oldunuz. İftirayla, ya-
lanla, kışkırtmalarla nasıl bizi yıpratmaya 
çalıştıklarını, bizi nasıl kendi çukurlarına 
çekmeye çalıştıklarını gördünüz. Bunla-
rın, 3 Kasım’da tezgâhları bozuldu. Bunla-
rın 3 Kasım’da istismar, sömürü çarkları 
bozuldu. Bunların 3 Kasım’da hesapları alt 
üst oldu. 

İşte bugün, 12 Haziran öncesinde, 3 
Kasım’ın intikamını almanın, Türkiye’yi 
yeniden 3 Kasım öncesine götürmenin 
gayreti içindeler. AK Parti karşısında itti-
fak halindeler. Milletin kurduğu partiyle, 
milletin partisiyle, milletin hizmetkârı AK 
Parti’ye karşı kirli bir ittifakın içindeler. 
12 Haziran öncesinde, son bir gayretlerle, 
Türkiye’yi 3 Kasım öncesine geri götür-
mek için bir seferberlik içindeler. Statüko 
partileri, CHP, MHP, BDP ittifak halinde-
ler. Bize muhtar bile olamaz diyen, 411 
el kaosa kalktı diyen, siz cumhurbaşkanı 
seçemezsiniz diyen malum medya ile itti-
fak içindeler. Son bir hamleyle, son bir gay-
retle, çetelere can suyu vermek için ittifak 
halindeler.
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Sevgili Kayserili kardeşim...

Oynanan oyunu, kurulan tezgahı çok iyi 
görmeni istiyorum… CHP’ye, MHP’ye, 
BDP’ye gönül vermiş kardeşlerim! Nasıl 
bir tezgâhın kurulduğunu çok iyi görmeni 
istiyorum. Bakın, buradan, Kayseri’den, 
açık açık söylüyorum: Kemal Kılıçdaroğ-
lu diye biri yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu, 
sanaldır, hayalidir, yapaydır. Kemal Kılıç-
daroğlu, siyaset mühendisleri tarafından 
üretilmiş, CHP’nin başına getirilmiş bir 
vitrin süsünden ibarettir. CHP’nin yeni 
genel başkanı, vitrinin arkasındakiler ta-
rafından, çeteler tarafından, statükocular 
tarafından, CHP’nin akıl hocaları tarafın-
dan yönlendirilen bir figürden ibarettir. 
CHP’nin yeni genel başkanı, 12 Haziran 
öncesinde, sadece ve sadece bir projeden 
ibarettir. CHP’nin genel başkanı, BDP’nin 
bile parmağında oynattığı bir kukladan 
ibarettir. 

CHP’de, “ben ben ben” diyen bir genel baş-
kandan başka bir şey görüyor musunuz? 
Nerede bu CHP’liler? Neden susuyorlar? 
Neden konuşmuyorlar? Neden vitrine çık-
mıyorlar? Çünkü vitrine çıkan, konuşan, 
gerçek CHP’yi ifşa ediyor ve hemen sustu-
ruluyor. Milletvekili adayları Binnaz Top-
rak çıktı, Allah’ına ayetine “sinir bozucu” 
dedi, gerçek CHP’yi ifşa etti, susturuldu. 
Önceki gün, CHP milletvekili Nur Serter 
çıktı, “27 Mayıs darbesinde göbek atıldı” 
dedi, genel başkanı tarafından susturuldu. 
Başörtülü kızları rahibe kılığında göste-
renler, Diyarbakır’da kepenk kapattırma 
eylemine destek veren CHP’liler susturul-
du. İşte görüyorsunuz… Eski genel başkan, 

Sayın Baykal, kendisine kurulan komplo 
deşifre edildiği halde konuşmuyor, sustu-
ruluyor. Çünkü kim konuşursa, asıl CHP’yi 
ifşa edecek. Kim konuşursa, vitrini boza-
cak. Kim konuşursa, CHP’nin asıl niyetini 
açık edecek ve züccaciye dükkânını dar-
madağın edecek. Kim konuşursa, perde 
düşecek statükonun gerideki silüeti ortaya 
çıkacak. 

Statüko adına oyun kuruculuğa soyunan-
lar, sadece CHP’lileri değil, MHP genel 
başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bile sus-
turdular. AK Parti ‘ye kaplan kesilen MHP 
genel başkanı, CHP karşısında kuzu görü-
nümünde, sus pus olmuş durumda. MHP 
genel başkanı, günlerdir, CHP’nin Hakkâri 
mitingine, BDP desteğine, miting mey-
danlarında Türk bayraklarının olmama-
sına, özerklik tartışmasına dair tek cümle 
edebilmiş değil. İşte görüyorsunuz… Tür-
kiye’deki anket firmalarına inanmıyor, 
Amerika’dan yapılmış anketlerle avunu-
yorlar. Siyaset mühendisleri, son bir yıl 
içinde, kasetten genel başkan, Silivri’den 
aday, işte en son da Amerika’dan anket 
çıkardılar. Şimdi de 12 Haziran’da sandık-
tan tavşan çıkarmak istiyorlar. Sandıktan, 
siyaset mühendisleri tavşan değil; benim 
milletim kendi iradesini çıkaracak. 12 
Haziran’da bir kez daha, çeteler değil, bu 
malum medya değil, siyaset mühendisleri 
değil, benim milletim kazanacak. 

Şu anda ne oyunlar oynanıyor Türkiye’de… 
Nasıl bir kampanya yürütülüyor, nasıl bir 
linç uygulanıyor… Tıpkı Sezen Aksu gibi, 
şu anda Ajda Pekkan’a da toplu bir saldırı 
gerçekleştiriliyor. Muhalif düşünenler, 
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gerçekleri yazanlar, statükodan yana tavır 
almayanlar linç edilmek isteniyor. Allah 
aşkına şu manzaraya bakar mısınız? Terör 
Kastamonu’da bir polisimizi şehit edi-
yor. Silopi’de iki polisimiz şehit ediliyor. 
İstanbul’da masum bir kadın, terör saldı-
rısında bacağını kaybediyor, ömür boyu 
engelli olmaya mahkûm ediliyor. Hazro’da 
AK Partili İlçe Başkanı’nın oğlu kaçırılıyor, 
Silvan’da AK Partili diye işadamının iş 
makineleri yakılıyor. Cizre’de, 13-14 ya-
şında çocukların molotofla yüzü yakılıyor. 
AK Parti’nin seçim bürolarına molotoflar 
atılıyor. Ama malum medya, bunların hiç 
birini görmüyor, BDP’ye övgü üzerine 
övgü yağdırıyor. O malum yazarlar, BDP’yi 
daha da şımartmak için, AK Parti ’ye karşı 
daha fazla kışkırtmak için taklalar atıyor. 
CHP de, MHP de, bu insanlık dışı terör sal-
dırılarını görmezden geliyor, BDP’yi adeta 
pışpışlıyor. 

Bu projeyi görmenizi ve bu oyunu bozma-
nızı istiyorum. Bu statüko ittifakını bir kez 
daha dağıtmanızı istiyorum. Bu statüko 
partilerine, bu medyaya bir kez daha ders 
vermenizi istiyorum. Bu sefer öyle bir 
ders verin ki, çetelerden tüm umutlarını 
kaybetsinler. Bu sefer öyle bir ders verin 
ki, siyaset mühendisleri işsiz kalsınlar. Bu 
sefer öyle bir ders verin ki, millet iradesi 
üzerinde hiç bir güç olmadığını bir daha 
unutamasınlar.

Sevgili kardeşlerim… 

Türkiye çok iyi bir ivme yakaladı. Türkiye, 
Cumhuriyet tarihinin en önemli kalkın-
ma süreçlerinden birine girdi. Bakın… 

Buradan Türkiye’ye çok sevindirici bir 
müjdeyi, bir güzel haberi, bir başarıyı du-
yurmak istiyorum… Biz, 3 Kasım 2002’de, 
iktidara gelirken, TOKİ’yi farklı bir tarzda 
çalıştırıp, Türkiye’ye 500 bin konut inşa 
ettireceğimizin sözünü vermiştik. TOKİ, 
dünyada örneği olmayan bir yöntemle, 8.5 
yıl boyunca adeta bir konut seferberliğini 
yürüttü. Dün itibariyle, TOKİ’nin bitirdiği, 
inşa etmekte olduğu ve ihalesini gerçek-
leştirdiği toplam konut sayısı, 500 bini 
aştı, 500 bin 357 konut rakamına ulaştı. 
Sözümüzü tuttuk, birinci 500 binlik konut 
paketini tamamladık. Bunların 360 bin 
tanesini bitirdik, teslim ettik. İkinci 500 
bin için de hiç durmaksızın, ara vermeksi-
zin çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah 
Türkiye’ye bunu da kazandıracağız. 

Biz boş söz, boş vaat üretmiyoruz. Biz, 
oyunu üç beş tane artırmak hırsıyla olma-
yacak sözler vermiyoruz. Biz gerçeklerle 
konuşuyoruz, Türkiye’nin gerçekleriyle 
konuşuyoruz ve iş üretiyoruz. Şu ana ka-
dar nice sorunları çözdük. Türkiye’nin 
kronik nice meselesini çözüm yoluna 
koyduk. Çözülmez gibi görünen sorunları 
aştık; aşılmaz gibi görülen engelleri geri-
de bıraktık. Şimdi hedef 2023… Daha çok 
çalışacak, daha çok yatırım yapacak, daha 
çok üretecek ve 2023 hedeflerine ulaşaca-
ğız. İşsizliği azaltarak, faizleri daha da dü-
şürerek, ekonomiyi büyüterek 2023’e yine 
hep birlikte yürüyeceğiz. Emeklilerimizi, 
engelli kardeşlerimizi, çocukları, hanım 
kardeşlerimizi, yaşlıları, yoksulları daha 
da fazla gözeteceğiz. Yaptıklarımızın üze-
rine daha fazla ekleyecek, Türkiye’ye çok 
daha fazla ilki yaşatacağız.
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Kayserililer… 

Kayseri, mimarların mimarı, mimarların 
ustası, mimar başı Sinan’ın memleketidir. 
Kayserili Koca Sinan, sadece Kayseri’de, sa-
dece İstanbul’da değil, bütün İslam coğraf-
yasında iz bırakmış büyük bir ustadır. İşte 
bizler de onun izinden gidiyoruz. “Şehzade-
başı çıraklık, Süleymaniye kalfalık, Selimi-
ye ustalık eserimdir” demişti Mimar Sinan. 
Biz de artık çıraklık ve kalfalık dönemini 
tamamlıyor, ustalık dönemine giriyoruz. 
Bu vesileyle, Kayseri’den, İstanbul’un fethi-
nin 558’inci yıldönümünü de kutluyorum. 
Feth-İ Mübin mübarek olsun diyorum. 
İstanbul’un Fatih’i Sultan Mehmet’i, onun 
güzel askerlerini rahmetle, minnetle yâd 
ediyor, mekanları cennet olsun diyorum…

Değerli kardeşlerim… 

Üreten Kayseri’nin ulaştırma sorununu 
neredeyse tamamen çözdük. 83 kilometre 
olan bölünmüş yol uzunluğuna, biz 8.5 yıl-
da tam 383 kilometre daha ekledik. Kayseri 
çevre yolunu tamamladık. Mitingimizden 
sonra toplu açılış törenimiz var, orada ku-
zey çevre yolunun resmi açılışını yapıyoruz. 
Havaalanının iç hatlar terminalini açtık. 
Doğalgazı Kayseri ‘ye getirdik, hem sanayi-
nin, hem de konutların hizmetine sunduk. 
Kayseri’ye, üç yeni üniversite kurduk. Ya-
mula barajıyla Kayseri’ye adeta deniz getir-
dik. Raylı sistemle Kayseri’yi bu alanda da 
dünyaya örnek yaptık. Mitingimizden son-
ra raylı sistemde kullanılacak 16 yeni aracı 
da hizmete alıyoruz. Bölge hastanesini, 
adliye sarayını, Gıcık Tüneli’ni de inşallah 
tamamlayacağız.

Asıl müjdeye geliyorum… Ankara–Sivas 
hattında yüksek hızlı tren çalışmalarımız 
devam ediyor. Elbette Kayseri’yi bu hattın 
dışında tutmuyoruz, tutamayız. Ankara-
Sivas hızlı tren hattının Yerköy Şefaatli bö-
lümünden Kayseri’ye 139 kilometrelik çift 
hatlı bir tren yolu inşa ediyoruz. Ankara-
kayseri arasını 2.5 saate düşürecek bu hat-
tın uygulama projelerini tamamladık, iha-
le aşamasına geldik. Kayseri’yi Ankara’ya, 
İstanbul’a, Konya’ya, Sivas’a bağlayacak bu 
tren hattı için 18 tünel, 8 köprü ve viyadük 
inşa ederek, 1 milyar dolarlık bir yatırım 
yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyo-
rum. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Trabzonlular, sevgili kardeşlerim… 
Bugün bir kez daha sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum… Buradan tüm 
Trabzon’a, Akçaabat’a, Araklı’ya, Arsin’e, 
Beşikdüzü’ne, Çarşıbaşı’na, Çaykara’ya, 
Dernekpazarı’na, Düzköy’e, Hayrat’a, 
Köprübaşı’na, Maçka’ya, Of ’a, Sürmene’ye, 

Şalpazarı’na, Tonya’ya, Vakfıkebir ’e, 
Yomra’ya, oralarda yaşayan tüm kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Fatih’i, Fatih Sultan Mehmet olan; Valisi, 
Yavuz Sultan Selim olan, Cihan Padişahı 
Kanuni Sultan Süleyman’ın doğum yeri, 
medeniyet şehri Trabzon’u selamlıyorum.

AK Parti il mitingi

Trabzon | 26 .05.2011
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Bizim tarihimizde 3 büyük dönüm noktası 
var… 1071: Anadolu’nun kapıları açıldı. 
1453: İstanbul fethedildi. 1461: Trabzon 
fethedildi. Anadolu’nun fethi, Trabzon’la 
tamamlandı. İstanbul’un fethi, Trabzon’la 
anlam kazandı. 2 gün önce, İstanbul’un 
fethinin, yani Feth-i Mübin’in 558’inci 
yıldönümünü milletçe kutladık. Bu sene, 
inşallah, Trabzon’un fethinin 550’inci yıl-
dönümünü kutlayacağız. Fethin 550’inci 
yıldönümü şimdiden kutlu, mübarek ol-
sun diyorum.

Bizi her zaman bağrına basan, bizi her 
zaman, hasretle, muhabbetle, samimiyetle 
kucaklayan; bu harekete, bu davaya yüre-
ğini, gönlünü, kalbini koymuş Trabzon’u, 
Trabzonlu kardeşlerimi bir kez daha 
selamlıyorum. Bu davaya en başından 
itibaren sahip çıktığınız, bize destek verdi-
ğiniz, bizi bağrınıza bastığınız için sizlere 
sonsuz şükranlarımı sunuyorum… Çok 
heyir göresunuz Gökten yağsun, yerden 
toplayasunuz…

Bakın sevgili kardeşlerim… Biz, Trabzon’la 
aracılar üzerinden konuşmayız.  Biz 
Trabzon’la doğrudan konuşuruz, düz 
konuşuruz, dobra dobra konuşuruz. Biz 
Trabzon’la gönül diliyle konuşuruz. Bakın 
bu benim Trabzon’a sadece Başbakanlık 
dönemimde, resmi olarak 25’inci gelişim. 
Sizin tabirinizle, Trabzon’u suyolu ettik. 
Bütün dünyaya ulaşmaya çalışırken, 
100’e yakın ülkeye, 100’e yakın başkente 
resmi ziyaretlerde bulunurken, Trabzon’a 
25 kez geldim. Çünkü biz Trabzon’a yü-
rekten sevdalıyız. Çünkü biz Trabzon’a, 
Trabzonluya aşığız, tutkuluyuz, sevdalıyız. 

Biz Trabzon’un derdini, meselesini, so-
runlarını çok iyi biliriz. Trabzon da bizim 
gönlümüzdekini bilir, yüreğimizdekini, 
zihnimizdekini çok iyi bilir.

Şimdi değerli kardeşlerim… Trabzonspor, 
çok büyük bir performans göstermesine, 
çok ciddi çaba sarf etmesine rağmen, 
maalesef averajla şampiyonluğu kaybetti. 
Bunu, siyasi bir istismar malzemesi yapa-
rak, bizimle Trabzon’un arasını açmaya 
çalışanları şiddetle kınıyorum. Günlerdir, 
futbol üzerinden siyaset üretenleri, fatu-
rayı mesnetsiz şekilde hükümete kesmek 
için zorlama yorumlar yapanları şiddetle 
kınıyorum. Çok açık söylüyorum… Burada 
birileri, Trabzon şampiyonluğu kaybetsin 
de, bunu hükümet aleyhine kullanalım 
diyerek ellerini ovuşturdular. Trabzon 
kupayı kaldıramayınca, bu ellerini ovuştu-
ranlar adeta bayram ettiler. Bugün de, fut-
bolu istismar ederek, buradan kendilerine 
rant devşirmenin mücadelesi içine girmiş 
durumdalar. 

Hiç kimse, benimle Trabzon’un arasına, be-
nimle Trabzonspor’un arasına giremez. Biz 
bu toprakların evladıyız. Biz bu Trabzon’un 
uşağıyız. Trabzon’a da, Bordo Mavi’ye de 
bugüne kadar en güçlü şekilde sahip çı-
kan, destek veren biziz. 40 bin kişilik Akya-
zı stat projesini biz başlattık. Uluslararası 
Avrupa Gençlik Olimpiyatları’nı Trabzon’a 
biz kazandırdık. 23-30 Temmuz’da yapı-
lacak olimpiyatlar için, Türkiye’nin ilk ve 
tek üstü açılır kapanır olimpiyat yüzme 
havuzunu, 7 bin 500 kişilik kapalı spor 
salonunu, tenis kortlarını biz inşa ettik. 
Aynı şekilde, 7 bin 500 seyirci kapasiteli 
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Akçaabat atletizm pistini, Yomra jimnastik 
salonunu, ilçelerin tamamında kapalı spor 
salonlarını ve gençlik merkezlerini de biz 
inşa ettik. Trabzon’da her zaman sporun 
da, Bordo Mavi’nin de destekçisi biz olduk. 
Trabzon’u sporun başkenti yapmak için var 
gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz. 

Tesellimiz şudur sevgili kardeşlerim… Trab-
zonspor, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde oyna-
yacak. İnşallah orada hem tüm Türkiye’yi, 
hem de Trabzon’u layıkıyla temsil edecek. 
Bordo mavililere şampiyonlar liginde ba-
şarılar diliyorum. Allah, yollarını açık etsin 
diyorum. Trabzon’un da, bu istismarcılara, 
bu yalancılara, bu iftiracılara gereken ceva-
bı vereceğine yürekten inanıyorum.

Bunlar istismarda sınır tanımıyor sevgili 
kardeşlerim… İnanın, ellerine ne geçirirler-
se, ilkesizce, sınırsızca istismar ediyorlar. 
Hangi şehirde, milletin tutunduğu, değer 
verdiği ne varsa, insafsızca, vicdansızca is-
tismar ediyorlar. Şimdi bakın… Samsun’da 
küçük bir bebek hayatını kaybetti. CHP 
genel başkanı, bu küçük bebeği istismar 
edecek, onun üzerinden rant sağlayacak 
kadar küçüldü. Önce bebeğin annesi çıktı, 
feryat etti: bebeğimi mezarında bari rahat 
bıraksın dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bunu 
duymadı, duymazdan geldi. Meydanlarda 
bu yavruyu istismar etmeye devam etti. 
Dün, bu yavrunun hem annesi, hem babası 
çıktılar, yeter artık dediler. Televizyon aç-
maya korkuyoruz dediler. Kızımızı seçim 
meydanlarında malzeme olarak kullanma-
sınlar dediler. Ama göreceksiniz, CHP genel 
başkanı bu feryadı da duymayacak. 

2.5 yaşında, hayatını kaybetmiş bir be-
bekten çıkar sağlamaya çalışan bir insan, 
dürüst olabilir mi, vicdanlı olabilir mi, 
insaflı olabilir mi? Bu annenin, bu babanın 
feryadını duymayan bir insanın zerre ka-
dar vicdanı var mıdır? Bizim ar ettiğimiz 
meseleleri, bunlar utanmadan, sıkılmadan, 
yüzleri kızarmadan istismar ediyorlar. Bu 
şahsiyetli bir siyaset midir? Yanındaki, 
yöresindeki o yağdanlık haline gelmiş ga-
zetecilere, köşe yazarlarına soruyorum: 2.5 
yaşındaki bir bebeği, annesinin, babasının 
acı feryadına rağmen, istismara devam 
eden bir politikacıyı hala uyarmayacak 
mısınız? Bu vicdansızlığı hala görmeyecek 
misiniz? Sizin de mi bu kadar gözünüz ka-
rardı? Vicdanınız bu kadar mı katranlaştı? 
Ayıptır ayıp… Bak, illa bir bebeği istismar 
edeceksen, Denizli’deki gibi hayali bir be-
bek uydur, onu istismar et. Nasıl olsa yalan 
söylemekte senin üstüne kimse yok. Sam-
sun’daki bebeği bırak, Denizli’de uydur-
duğun hikâyedeki bebeği, anneyi istismar 
et. Böylece, yalan da söylesen hiç değilse 
kimsenin gönlünü kırmamış ol.

Sevgili kardeşlerim… 

Kemal Kılıçdaroğlu, ben hesap uzmanıyım 
diye ortalıkta dolaşıyor. Açık söylüyorum, 
bu beyefendinin mesleği hesap uzmanlığı 
değil, yalancılıktır. 1 senedir yalandan baş-
ka ortaya hiç bir şey koymamıştır. Bakın… 
Trabzon’dan açık açık söylüyorum… Ke-
mal Kılıçdaroğlu, siyaset mühendislerinin 
ürettiği sanal bir genel başkandır, CHP’nin 
vitrin malzemesidir. Kemal Kılıçdaroğlu, 
vitrinin arkasındaki çeteler tarafından, de-
rin CHP tarafından, siyaset mühendisliği 
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meraklısı emekliler tarafından allanıp pul-
lanmış kaset mamülü, tasarım ürünü bir 
figürandır. Dikkat edin… CHP’de, Kemal 
Kılıçdaroğlu’ndan başka hiç kimse konuş-
muyor… Çünkü kim konuşursa, o derin 
CHP’yi, o gerçek CHP’yi ağzından kaçırı-
yor. Kim konuşursa, CHP’nin yeni ve sanal 
vitrinini dağıtıyor. Milletvekili adayları 
konuştu, Allah’ın ayetine sinir bozucu dedi, 
gerçek CHP’yi ortaya çıkardı. Milletvekille-
ri, ikna odalarının mucidi, başörtülü kızla-
ra kabuslar yaşatmış bir profesör konuştu, 
“27 Mayıs müdahalesine “millet göbek attı” 
diyerek sahip çıktı. Yeni CHP diye bir şey 
yok… CHP, o eski CHP… Milli değerleri, 
manevi değerleri, milletin değerlerini aşa-
ğılayan, onlarla savaşan CHP… 

Önceki gün, Bursa’daki bir pankart oku-
yor… “AK Parti’ye oy vermeyeceğim, çünkü 
hala bir beynim var”… Bu pankartı oku-
yor, teşekkür ederim diyor… İşte zihniyet 
bu. İşte CHP zihniyeti bu… Şimdi bakın… 
Trabzon’da, 2007 seçimlerinde 412 bin kişi 
oy kullandı. Bu 412 bin kişiden, 231 bin 
kişi AK Parti’ye oy verdi. Yani Trabzon’da 
her iki kişiden biri, AK Parti’ye oy verdi. 
CHP genel başkanı çıkıyor, işte Trabzon’da-
ki bu 231 bin kişiye beyinsiz diyor. Terbi-
yesiz bunlar… Edepsiz bunlar… Biz, siyasi 
tercihi farklı olan insanlara hitap ederken 
“CHP’ye gönül vermiş kardeşlerim , 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerim, BDP’ye 
gönül vermiş kardeşlerim” deriz. Onlar 
ise topyekûn bu millete, “göbeğini kaşıyan 
adam” derler, “bidon kafalı” derler, “bu mil-
letin yüzde 60’ı aptal” derler. Şimdi de, AK 
Parti’ye oy vermiş 16 milyon insana, her iki 
seçmenden birine utanmadan, sıkılmadan 

beyinsiz deme gafletinin, densizliğinin, 
edepsizliğinin içindeler. 

Biz, hangi partiye oy vermiş olursa olsun 
hiçbir vatandaşımızı bugüne kadar aşağıla-
madık, bundan sonra da asla öyle bir yola 
tevessül etmeyiz. Millete, milletin kahir 
ekreriyetine bunca hakareti edenler, bir de 
utanmadan, sıkılmadan çıkıp demokrasi 
raporu hazırlıyorlar. Millete aptal diyen, 
beyinsiz diyen, demokrasiden söz edebilir 
mi? Her şeyden önce millete aptal diyenin, 
beyinsiz diyenin demokrasiye inancından 
bahsedilebilir mi? Bunların tıpkı diğer 
alanlardaki vaatleri gibi demokrasi konu-
sundaki vaatleri de yalan-yanlış üzerine, 
üfürme üzerine kurulu. 8.5 yıldır bizim 
yapmak isteyip de onların engellediği ne 
varsa, hepsini de demokrasi raporu diye 
alt alta yazıp getirmişler. 8.5 yıl boyunca, 
mecliste demokrasiye muhalefet etiler. 8.5 
yıl boyunca, hukuksuzluğa, çetelere kol 
kanat gerdiler. 8.5 yıl boyunca Anayasa 
Mahkemesi’nin kapısından ayrılmadılar. 
Şimdi seçime 13 gün kala, beyefendiler de-
mokrasiyi hatırladılar. Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesi’ne en sert muhalefeti yapan 
beyefendiler, sandığa 13 gün kala Kürt me-
selesini hatırladılar. 12 Haziran’dan sonra 
biz, yeni anayasa ile demokrasi ve özgür-
lük konusunda cumhuriyet tarihinin en 
ileri adımlarını atacağız. Şimdi demokrasi 
diyerek meydanlarda salınanların gerçek 
yüzlerini o zaman hep birlikte göreceğiz. 

Geliyorum, istismar ettikleri bir başka ko-
nuya… Fındığa… Şimdi şu rakamlara dik-
katlerinizi çekiyorum: DSP-MHP-ANAP 
döneminde fındığın alım fiyatı… 2000 
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yılında 1.7 dolar 2001 yılında 1.05 dolar. 
2002 yılında 0.98 dolar… Geliyorum AK 
Parti dönemine… 2003 yılında 1.8 dolar. 
2004 yılında 3.45 dolar. 2005-2006-2007-
2008 bu civarda devam ediyor. Son iki yılı 
veriyorum: 2009’da 3.2 dolar. 2010’da 3 
dolar… Bunun üzerine dönüm başına 150 
lira primi de eklediğinizde, fındığın kilo-
su 4 doların üzerine çıkıyor. Her zaman 
fındık üreticisinin yanında olduk, fındık 
üreticisinin yüzünü güldürdük ve güldür-
meye devam edeceğiz. 

Tabii bunların istismarı bitmiyor… Bun-
lar yapmayı bilmez, bunlar proje bilmez, 
bunlar sadece istismar eder… Emekli va-
tandaşlarımız, AK Parti döneminde adeta 
altın çağlarını yaşadılar, yaşamaya devam 
ediyorlar. 2002 yılında 257 lira emekli 
maaşı alan benim SSK işçi kardeşimin bu-
gün eline 782 lira geçiyor. Artış ne kadar… 
Yüzde 204. Peki, 2002 yılında 216 lira alan 
SSK tarım emeklisi kardeşimin bugün 
eline ne geçiyor? 705 lira. Artış ne kadar… 
Yüzde 226. BAĞ-KUR tarım emeklisi kar-
deşim 2002 yılında ne alıyordu biliyor mu-
sunuz? 66 lira… Hatta tam olarak 65 lira 
80 kuruş… Yanlış duymadınız, 65 lira 80 
kuruş maaş alıyordu benim bağ kur tarım 
emeklisi kardeşim. Aynı emeklimiz bugün 
ne alıyor? 473 lira alıyor. Artış ne kadar… 
Tam yüzde 617. BAĞ-KUR esnaf emeklisi, 
2002 yılında 149 lira alırken, bugün eline 
634 lira geçiyor. Artış ne kadar… Yüzde 
325. Emekli sandığına tabi memur emek-
lisi kardeşim 2002 yılında 377 lira maaş 
alırken, bugün eline 936 lira geçiyor. Artış 
ne kadar… Yüzde 148. Bunlar, en düşük 
maaşlar… İmkânlar yükseldikçe, emekli-

lerimizin maaşlarına yansıtmaya devam 
edeceğiz. Bu arada, sözleşmeli personelle 
ilgili yeni bir çalışmayı da başlattık. Onla-
ra, söz verdiğimiz gibi müjdeli bir haberi 
en kısa sürede vereceğiz. 12 Haziran’da 
inşallah bunlara gereken dersi sandıkta 
vereceksiniz. İnşallah, bu hakaretlerinin, 
yalanlarının, terbiyesizliklerinin cevabını 
siz bunlara sandıkta vereceksiniz.

Bakın… Bir haftadır MHP Genel Başkanı 
Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum… CHP’nin 
özerklik açıklaması, Hakkâri mitingi, 
oradaki Türk bayraklarıyla ilgili neden 
susuyorsun diye soruyorum. Sayın Devlet 
Bahçeli, tam bir haftadır susuyor. Bir haf-
tadır CHP’ye tek kelime eleştiri getirmiş 
değil. Sayın Bahçeli, neden susuyorsun? 
Neden konuşmuyorsun? AK Parti’ye karşı 
gırtlağını yırtarcasına bağırıyorsun da, iş 
CHP’ye gelince neden çıtın çıkmıyor. Allah 
aşkına seni birileri mi susturuyor?

Sevgili kardeşlerim… 

Çünkü bunlar işbirliği halindeler. CHP, 
MHP, BDP, tıpkı 12 Eylül Halkoylama-
sı’ndaki gibi işbirliği içindeler. Trabzon 
bu işbirliğini bozacak mı? Trabzon bu çete 
kardeşliğini bozacak mı? Trabzon bunlara 
gereken dersi verecek mi? Trabzon hayıfı-
nı bunlardan alacak mı? Çetelerle müca-
delemizde yanımızda mısınız? Demokrasi 
mücadelemizde yanımızda mısınız? İstik-
rar sürsün, Türkiye büyüsün mü? İstikrar 
sürsün, Trabzon büyüsün mü?

Sevgili Trabzonlu kardeşlerim… Bakın, 
Trabzon’un çok güzel bir türküsü var… 



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

173

Trabzon peyuk şeher 

Doyamadum tadina 

Uzaktan sevmek olmaz 

Kel yakına yakına… 

Evet… Trabzon, sadece türkülerde pe-
yuk şehirdi… Biz şimdi onu, artık fiilen 
de peyuk şehir haline getiriyoruz. 12 
Haziran’dan sonra çıkaracağımız bir ya-
sayla, Trabzon’un da içinde bulunduğu 11 
şehrimizi büyük şehir statüsüne kavuştu-
ruyoruz. Trabzon’a da bu yakışır. Büyük 
şahsiyetlerin şehrine büyük şehirlik yakı-
şır. Hayırlı olsun…

Sevgili kardeşlerim… 

8.5 yıl boyunca Trabzon’a çok büyük eser-
ler, büyük yatırımlar kazandırdık. Karade-
niz Sahil Yolu’nu biliyorsunuz tamamla-
dık. Ben buraya Gürcistan’dan, Batum’dan 
geliyorum. Sarp sınır kapısını biz 2009’da 
modernize etmiştik. Gürcistan da kendi 
tarafını modernize etti, bugün Gürcistan 
tarafının açılışını yaptık. Ayrıca geçişleri 
kolaylaştıracak yeni bir sistemin uygula-
masına da başladık. İnşallah, önümüzdeki 
yıldan itibaren, Sarp’ta Ortak Pencere 
Modeli’ne geçiyor, giriş çıkışları çok daha 
hızlandırıyoruz. Trabzon’da 25 yıldır biti-
rilemeyen Tanjant Yolunu biz bitirdik. Bili-
yorsunuz, 3 Kasım seçimlerinin ardından, 
biz, başbakanlık toplu konut idaresi için 
çok iddialı bir hedef belirledik. Ne dedik? 
Türkiye genelinde 500 bin konut üretece-
ğiz dedik. TOKİ’nin başına da Trabzonlu 
bir kardeşimizi, Erdoğan Bayraktar’ı getir-
dik. Önceki gün itibariyle, TOKİ’nin başlat-

tığı proje sayısı 500 bin rakamına ulaştı ve 
aştı. Şimdi TOKİ, yeni bir 500 bin hedefine 
doğru emin adımlarla ilerliyor. 

Trabzon, TOKİ’nin kentsel dönüşüm pro-
jelerinden önemli pay aldı, almaya devam 
ediyor. İşte Zağnos Vadisi… Ayasofya, 
tabakhane, çömlekçi bölgeleri… Temelini 
yeni attığımız, yaklaşık 100 bin insanı-
mızın yaşam alanına kavuşmasını sağla-
yacak kanuni bulvarı projesi. TOKİ’nin 
bu projeleri hız kesmeden devam edecek, 
tamamlanacak. İnşallah, eski TOKİ baş-
kanı, şimdi milletvekili adayınız Erdoğan 
Bey de bunları yakından takip edecek. 
Hızlı treni, Ankara’dan Sivas’a, oradan 
Erzincan’a kadar getiriyoruz. İnşallah, bir 
sonraki aşamada hızlı treni Trabzon’a ge-
tiriyoruz. Mitingimizden sonra Akçaabat 
devlet hastanesinin açılışını yapmaya gi-
diyoruz. Bu hastane 30 milyon liraya inşa 
ettiğimiz 200 yataklı modern bir sağlık te-
sisi. Ayrıca, 400 yataklı Trabzon eğitim ve 
araştırma hastanesinin inşaatını bitirdik. 
Şu anda hastaneye ulaşımı sağlayacak yol 
inşa ediliyor. İnşallah o da bittiğinde bu 
modern hastaneyi de sizlerin hizmetine 
sunacağız. Milletvekillerimizi size, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum. Yolunuz, bah-
tınız açık olsun diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili kardeşlerim, sevgili kaderdaşlarım, 
değerli yol arkadaşlarım, sevgili Diyar-
bakırlılar… Bugün bir kez daha, sizleri, 
sevgiyle, saygıyla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan tüm Diyarbakır’a, 
Bağlar ’a, Bismil’e, Çermik’e, Çınar ’a, 
Çüngüş’e,  Dicle’ye,  Eğil ’e,  Ergani’ye 

Hani’ye, Hazro’ya, Kayapınar’a, Kocaköy’e, 
Kulp’a, Lice’ye, Silvan’a, Sur’a, Yenişehir’e, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime, selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum. Tarih şeh-
ri, medeniyet şehri, ilim şehri, kardeşlik 
şehri Diyarbakır’ı selamlıyorum. 

AK Parti il mitingi

Diyarbakır | 1 Haziran 2011
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Diyarbakır, dünyanın Çin seddinden son-
raki en uzun surlarına sahip şehri. Diyar-
bakır, enbiya mezarlarına, peygamber me-
zarlarına ev sahipliği yapan bir şehirdir. 
Diyarbakır, 41 sahabeye, peygamberimizin 
mübarek yüzünü görmüş 41 ulu insana 
ev sahipliği yapan bir şehir. Buradan, 
Diyarbakır’da Yatan, Sahabe-i Kiramdan, 
Şücaeddin Hazretlerini, Malik-i Ecder Haz-
retlerini, Abdurrahman Hazretlerini, Mir 
Seyyaf Hazretlerini, Onlar Gibi 41 Sahabe-i 
Kiram’ı, rahmetle, minnetle yadediyo-
rum. Bundan tam 1372 yıl önce, bir 27 
Mayıs günü, Diyarbakır’ı fethedip, İslam 
topraklarına dâhil eden, İyaz Bin Ganim 
Hazretlerini, Halit Bin Velid Hazretlerini 
de aynı şekilde, rahmetle ve minnetle yad 
ediyorum. Allah, bizi onların şefaatine nail 
etsin diyorum. 

Diyarbakır öyle bir şehirdir ki, Mekke’den, 
Medine’den sonra, en fazla sahabe kabri bu 
şehirdedir. Diyarbakır öyle bir şehirdir ki, 
Mekke, Medine, Kudüs ve Şam’dan sonra, 
5’inci Harem-i Şerif, Ulu Cami bu şehirde-
dir. Diyarbakır huzur demektir. Diyarbakır 
maneviyat demektir. Diyarbakır, en çok da 
kardeşlik demektir.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyarbakırlı-
lar…

Bu benim, sadece Başbakanlığım döne-
minde Diyarbakır’a 11’inci gelişim. En 
son, 3 Eylül 2010’da Diyarbakır’a geldim. 
Demokrasi için, hukukun üstünlüğü 
için, çetelerle mücadele için o gün sizden 
destek istemeye geldim. O gün sizi yine 

tehdit ettiler. O gün sizi yine korkuttular. 
Mitinge gelmenizi, bizim kucaklaşmamızı, 
bizim hasret gidermemizi, muhabbetimizi 
engellemek istediler. Ama Diyarbakır, 12 
Eylül’de sandığa gitti ve yüzde 94 oranında 
“evet” diyerek, ileri demokrasiye, özgürlü-
ğe, hukukun üstünlüğüne sahip çıktı. 12 
Eylül’deki bu cesaretiniz, bu güçlü haykırı-
şınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Sizin karşınızda, siyaset adamı Tayyip 
Erdoğan yok. Sizin karşınızda, Başbakan 
Tayyip Erdoğan yok. Sizin karşınızda, 
AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 
da yok. Sizin karşınızda, sizden biri var, 
aranızdan biri var, kardeşiniz, kader ar-
kadaşınız, yol arkadaşınız Recep Tayyip 
Erdoğan var. Biz, milletimizle konuşurken, 
siyasetin diliyle değil, samimiyetin diliyle 
konuşuruz. Biz milletimizle konuşurken, 
devletin diliyle değil, hasbiliğin, muhabbe-
tin diliyle konuşuruz. Biz sizinle konuşur-
ken, statükonun diliyle asla konuşmayız, 
gönül diliyle konuşuruz. Biz, lafı evirip 
çevirenlerden değiliz. Biz Diyarbakır’da 
söylediğini Ankara’da yalanlayanlardan; 
Diyarbakır’da söylediğini İstanbul’da unu-
tanlardan hiç değiliz. Allah’a Hamdolsun, 
biz her zaman milletin diliyle konuştuk, 
her yerde aynı gönül diliyle konuştuk. 
Diyarbakır’da ne konuştuysak, diğer 80 
vilayette de, eğilmeden, bükülmeden, cesa-
retle aynı şeyi konuştuk. 

Çok samimi söylüyorum: Ben bugün 
Diyarbakır’a sizlerden oy istemeye gel-
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medim. Ben bugün Diyarbakır’a sizlere 
propaganda yapmak için de gelmedim. 
Ben bugün Diyarbakır’a, sarılmaya, ku-
caklaşmaya, muhabbet etmeye, sizlerle 
dertleşmeye geldim. Van’da da söyledim, 
kardeşler arasında hesaplaşma yoktur, 
helalleşme vardır. Ben bugün sizlerle he-
lalleşmeye geldim.

Şimdi bakın sevgili Diyarbakırlılar… 
Suriye’nin Başkenti Şam’a ben defalar-
ca gittim. Şam, nice ulu insanların, nice 
mübarek zatların kabirlerinin olduğu 
bir şehirdir. Hazret-i Bilal Habeşi, Haz-
reti Rukiye, Hazreti Zeynep, İbn-i Arabi 
Hazretleri Şam’dadır; Peygamberimizin 
torunu Hazreti Hüseyin’in mübarek başı 
Şam’dadır. Ama Şam’da öyle bir kabir, öyle 
bir türbe vardır ki, aslında bize, bizim tari-
himizi anlatır. Şam’da, Emevi Mescidi’nin 
hemen yanında, tarihin en büyük komu-
tanlarından birinin, Selahaddin-i Eyyubi 
Hazretlerinin türbesi vardır. Mehmet Akif 
ne diyor Selahaddin için: “Şark’ın en sev-
gili sultanı Selahaddin” diyor. Evet, İşte o 
Selahaddin’in türbesine girip, bir Fatiha 
okuduktan sonra, huzur içinde dışarıya çı-
karsınız. Türbenin, Selahaddin Eyyubi’nin 
türbesinin hemen bitişiğinde, üç tane 
mezar taşı görürsünüz. Güller içinde üç 
tane mezar taşı. Üzerlerinde ay yıldız var-
dır. Osmanlı’nın ilk şehit pilotları: Fethi 
Bey, Sadık Bey ve Nuri Bey… Bu ilk hava 
şehitleri, o kadar talihlidir ki, Selahaddin 
Eyyubi gibi bir büyük komutanla yan yana 
yatarlar.

Ahh benim sevgili Diyarbakırlı karde-
şim… Bundan sadece 93 yıl önce, Kudüs 

Osmanlı’nın elinden çıktığında, düşman 
ordularının kumandanı, Şam’a geldi, 
ayağını Selahaddin’in mezarının üzerine 
koydu ve ne dedi biliyor musunuz? “Kalk 
ey Selahaddin biz yine geldik, şimdi atala-
rımızın intikamını aldık” dedi. Selahaddin 
Eyyubi, bir tek namazını bile cemaatsiz 
kılmadı. Kudüs işgal altındayken ben te-
bessüm edemem diyerek günlerce ağladı. 
Ölüm döşeğindeyken, vasiyet etti. Kefenini 
bir sırığa bağlayıp, Şam sokaklarında do-
laştırdılar ve şöyle bağırdılar: “Ey ahali! 
Bunca beldeler fethetmiş, krallara diz 
çöktürmüş, sultan Selahaddin’in son hali-
ne bakın ve ibret alın! İşte Selahaddin’in 
son serveti: sadece bir kefenle dünyadan 
gidiyor…” Ya, böyle bir kumandanın, böyle 
bir sultanın, böyle bir devlet adamının, 
dilinin, etnik kökeninin, mezhebinin bir 
önemi olabilir mi? Böyle bir devlet adamı 
sevilmez mi? Böyle bir sultan, gönüllerin 
sultanı olmaz mı? 

Biz, hep birlikte, Selahaddin Eyyubi’nin 
torunlarıyız. Biz, Selahaddin’in Kudüs’ü 
fetheden ordusundaki neferlerin torunla-
rıyız. Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı, Çerkez’i, 
Gürcü’sü… biz hepimiz, Selahaddin’in 
ordusunda, Kılıçaslan’ın ordusunda, 
Fatih’in, Yavuz’un, sultan Süleyman’ın or-
dusunda birbirimizle kardeş olduk. Bizim 
Çanakkale’de şehitlerimiz koyun koyuna 
yatıyor. Bizim Sarıkamış’ta şehitlerimiz 
yan yana yatıyor. Biz, Kuttül Amare’de, 
Türk, Kürt, Arap, o büyük zaferi birlikte 
kazandık. Kurtuluş Savaşı’nı biz hep bir-
likte verdik. Cumhuriyeti biz hep birlikte 
kurduk. Mevlana ne kadar bu toprağın 
insanıysa, Ahmede Hani de işte o kadar bu 
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toprağın insanıdır. Yunus emre ne kadar 
bu toprağın sesiyse, Mela Ceziri de işte o 
kadar bu toprağın sesidir. Hacı Bektaş Veli 
ne kadar bu toprağın evladıysa, Faki Teyra 
da, İbrahim Gülşeni de işte o kadar bu top-
rağın evladıdır. Sezen Aksu, nasıl bu top-
rakların şarkısını söylüyorsa, Şivan Perver 
de aynı şekilde bu toprakların türküsünü 
söylüyor. Aşıklar, ozanlar nasıl bu toprak-
ların sesi, nefesiyse, dengbejler de aynı 
şekilde bu toprakların sesidir, nefesidir.

Diyarbakır!... Biz kardeşiz. Biz ezelden 
kardeşiz, biz ebediyen kardeşiz. Ulu 
Camii’nin, Behram Paşa Camii’nin, Şeyh 
Mutahhar’ın, Sipahiler Çarşısı’nın, Ma-
labadi Köprüsü’nün, Dicle Köprüsü’nün 
harcında bizim kardeşliğimiz var. Zılgıt da 
bizim, horon da bizim… Halay da bizim, 
zeybek de bizim… Şu Ulucami’de, cemaat 
hangi kıbleye dönüyorsa, bilin ki İstan-
bul Süleymaniye’de, Edirne Selimiye’de, 
Ankara Hacı Bayram’da da cemaat aynı 
kıbleye dönüyor. Şu Hazreti Süleyman 
Camii’nde, cemaat hangi sureleri, hangi 
duaları okuyorsa, Fatih Camii’nde, Ko-
catepe Camii’nde de cemaat aynı sure-
leri, aynı duaları okuyor. Cuma akşamı, 
Diyarbakır’ın camileri, üç ayları nasıl 
bir heyecanla karşılayacaksa, Yozgat’ın, 
Çankırı’nın, Antalya’nın, Kastamonu’nun 
camileri de üç ayları aynı heyecanla karşı-
layacak.

Sevgili kardeşlerim…

Biz bu topraklarda bir somun ekmeğimizi 
paylaştık. Bu topraklarda katığımızı pay-
laştık. Bu topraklarda, sevinci nasıl pay-

laştıysak, hüznü, acıyı, gözyaşını da aynı 
şekilde paylaştık. Siz Diyarbakır’da ne acı 
çektiyseniz, ben İstanbul’da da o acıyı çek-
tim. Diyarbakırlı annenin gözünden yaş 
akarken, Çankırılı annenin gözünden yaş 
akarken, benim de gözümden yaşlar aktı. 
Sizin ciğer pareniz toprağa düştüğünde, 
benim de canımdan can koptu. Siz nasıl 
aylarca yıllarca, dağdan gelecek oğlunuzu, 
askerden dönecek oğlunuzu beklediyse-
niz, ben de sizinle birlikte onların yolunu 
gözledim. On yıllar boyunca yoksulluğu 
birlikte yaşadık. On yıllar boyunca, bas-
kıyı, zulmü, statükonun faşizan baskısını 
birlikte yaşadık. 

Size yasak olanlar bize de yasaktı. Ahme-
de Hani sadece size yasaklanmadı, bize 
de yasaklandı. Saidi Nursi sadece size 
yasaklanmadı, bize de yasaklandı. Necip 
Fazıl sadece bize değil, size de yasaklandı. 
Ahıra, depoya çevrilen camiler bizim, he-
pimizin camileriydi. Yasaklanan ilmihal 
kitapları bizim, hepimizin kitaplarıydı. 
Sadece sizin sesiniz değil, hepimizin sesi 
kısıldı. Bu kardeşiniz, Siirt’te okuduğu 
şiirden dolayı hapis yattı. Bu kardeşiniz, 
Diyarbakır Cezaevi’nden, 5’inci koğuştan 
yükselen feryadı ta İstanbul’dan duydu. 
Statükonun, benim Kürt kardeşlerime 
neler yaşattığını ben çok iyi biliyorum. 
Asimilasyonun, inkâr ve ret politikalarının 
sizlere, bizlere ödettiği bedeli ben çok iyi 
biliyorum. Diyarbakır cezaevinde, oğlunu 
görmeye giden, ama oğluyla kendi dilinde 
konuşamayan ananın içine akıttığı gözya-
şını ben çok iyi biliyorum.
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Şimdi bakın sevgili Diyarbakırlı kardeşle-
rim… Ben dedim ya, biz kader arkadaşıyız. 
Bu ülkede, zulmü biz birlikte yaşadık, 
birlikte mazlum olduk. Biz, CHP’nin tek 
partili döneminin, CHP zulmünün, CHP 
baskısının faturasını hep birlikte ödedik. 
Şu anda, yüzlerine maske takıp, yüzlerine 
makyaj yapıp, işbirlikçilerinin desteğiyle 
buraya gelenler, aslında burada yaşanan 
zulmün bizzat mimarlarıdır. Kürt me-
selesinin patenti, CHP’ye aittir ve Kürt 
sorununun müsebbibi CHP’dir. Yani Kürt 
kardeşlerimin yaşadığı acının kaynağı da, 
bizzat CHP’dir. 9 yıl boyunca Diyarbakır’a 
uğramadılar. 8.5 yıl boyunca, Ankara’da 
Kürt meselesinin çözümü için verdiğimiz 
mücadelenin önünde aşılmaz bir duvar 
gibi durdular. Bugün Diyarbakır’a gelip, 
sizlere şirin görünmeye çalışan CHP’nin 
genel başkanı, 8.5 yıl boyunca, CHP’nin 
grup başkanvekili olarak Kürt meselesini 
bizzat inkâr etti, reddetti. Daha bir kaç gün 
öncesine kadar Kürt diyemeyen CHP genel 
başkanı, sandığa iki hafta kala Kürt keli-
mesini, Kürt meselesini hatırladı. 

Bunlar zoraki demokrat, bunlar muvakkat 
demokrat ve bunlar sandık demokratıdır. 
Biz, analar ağlamasın dedikçe bunlar, ana-
lar tabii ki ağlayacak dediler. Biz Kürt me-
selesi dedikçe, bunlar Kürt meselesi yok 
dediler. Biz milli birlik dedikçe, kardeşlik 
dedikçe, bunlar ulusalcılık dediler, zulmü 
savundular. Biz Diyarbakır, Van, Mardin 
dedik, onlar illa Silivri dedi. Sadece bugün 
değil, tarihleri boyunca bunu yaptılar. 
Ahmede Hani’nin Memu Zin’ini bunlar ya-
sakladılar. Kürtçe plakları, kasetleri bunlar 
yasakladılar. Kürtçeyi, Kürt kardeşimin 

kültürünü bunlar inkâr ettiler, bunlar red-
dettiler. Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkence-
lere, faili meçhullere, asit kuyularına, Erge-
nekon terör örgütüne bunlar sahip çıktılar, 
bunlar avukatlık yaptılar. Peki, bunlar 
hangi yüzle Diyarbakır’a geliyor? Bunlar 
hangi yüzle sizin huzurunuza çıkıyor? Ben 
size söyleyeyim, çünkü BDP bunlara sahip 
çıkıyor, BDP bunları kolluyor, BDP bun-
lara kucak açıyor. Hakkâri’de nasıl kucak 
açtıysa, Diyarbakır’da da aynı şekilde BDP, 
CHP’ye kucak açıyor. 

Kürt meselesinin, evet, patenti CHP’ye ait-
tir; Kürt meselesinin istismarı da BDP’ye 
aittir. Benim Kürt kardeşim, CHP zulmün-
den kurtuldu, ama maalesef bu sefer de 
BDP zulmüne maruz kalıyor. CHP ile BDP, 
sivil faşizmde işbirliği yapıyor. Memu Zin’i 
yasaklayan anlayışla, Şivan Perver’i tehdit 
eden anlayış arasında ne fark var? İkisi 
de sivil faşizm değil mi? Başörtüsünü ya-
saklayan anlayışla, Cizre’de, imam hatipli 
çocukların yurduna molotof atıp, yüzlerini 
yakan anlayış arasında ne fark var? İkisi 
de sivil faşizm değil mi? Ahmet Kaya’yı 
linç eden, vatanına hasret şekilde gözlerini 
yummasına sebep olan anlayışla, Şivan 
Perver’e Diyarbakır’da konser verdirme-
yen anlayış arasında ne fark var? İkisi de 
sivil faşizm değil mi? 

Ezanı Türkçe okutan anlayışla, “Kürtlerin 
dini zerdüştlük’tür. Kürtler kılıç zoruyla 
Müslüman olmuştur” diyen anlayış ara-
sında ne fark var? İkisi de sivil faşizm 
değil mi? İmam hatiplere düşman kesilen, 
ikna odaları kuran, Allah’ın ayetine sinir 
bozucu diyen anlayışla, imam katleden, 



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

179

cuma namazlarına nifak sokan, camileri 
bile birbirinden ayırmaya çalışan anlayış 
arasında ne fark var? İkisi de sivil faşizm 
değil mi? AK Parti’ye oy verenlere, bidon 
kafalı diyen, göbeğini kaşıyan adam diyen, 
yüzde altmışı aptal diyen, beyinsiz diyen 
anlayışla; esnafa zorla kepenk kapattıran, 
insanların mitinge gelmesini, hatta sandı-
ğa gitmesini engelleyen, iradesine ipotek 
koyan anlayış arasında ne fark var? İkisi 
de sivil faşizm değil mi? Yıllarca CHP zul-
münü yaşadın. Yıllarca CHP’nin kurucusu 
ve müdafi olduğu resmi ideolojinin asimi-
lasyon, inkâr, ret baskısını yaşadın. Şimdi 
de, BDP’nin, terör örgütünün zulmünü, 
baskısını, faşizmini yaşıyorsun. Bir zulüm-
den kurtulmaya çalışırken bir başka zulme 
maruz kalıyorsun. 

Sevgili kardeşlerim…

Bu meseleyi biz çözeriz dedik ve işte çö-
züyoruz. Biz bu meseleyi, samimiyetle, 
hasbilikle, ihlasla, kardeşlikle çözüyoruz. 
Şiddetin, öfkenin, nefretin diline teslim 
olmadan, bir olarak, beraber olarak, kar-
deşlik hukuku içinde çözüyoruz. Çok 
açık söylüyorum: 2005 yılında, burada, 
Diyarbakır’da ne dediysem, bugün de onu 
söylüyorum, bugün de o sözün arkasın-
dayım. AK Parti başlattığı hiçbir işi yarım 
bırakmadı, bırakmaz ve bırakmayacak. 
Kürt Meselesini çözmek üzere, hiçbir hü-
kümetin atamadığı adımı 2005 yılında biz 
attık. Helalleşme sürecini 2005 Ağustos 
ayında başlattık. 2009 yılında demokratik 
açılımı, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni 
biz başlattık. Çözüm sürecinin zeminini 
olgunlaştırdık. Olağanüstü Hal’i biz kal-

dırdık. Kürtçe üzerindeki zincirleri biz kır-
dık. Terörden zarar görenlerin zararlarını 
biz telafi ettik. Mem u Zin’i biz yayınladık, 
TRT ŞEŞ’i biz kurduk. Üniversitelerde 
Kürt Dili ve Edebiyatı Enstitülerini biz aç-
tık. Kürtçe kursların, Kürtçe propaganda-
nın önünü yine biz açtık. Kalıcı, barışçı bir 
çözümün ilk kapısını biz araladık. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde Kürt meselesinin 
tartışılmasını biz sağladık. Bugüne kadar 
konuşulmayanların, konuşulmasına cesa-
ret dahi edilmeyenlerin, serbestçe, özgürce 
konuşulmasını, tartışılmasını biz sağladık. 

Peki, ne oldu? Biz analar ağlamasın de-
dikçe CHP “analar ağlamaya devam etsin” 
dedi. Biz gençler ölmesin dedikçe, MHP, 
şehit cenazelerini istismar etmeye devam 
etti. Biz kardeşlik dedikçe BDP “Kürt so-
runu biterse ben ne olacağım” kaygısına 
düştü. Diyarbakır’dan açık söylüyorum; 
çözüm sürecini biz başlattık, çözümü biz 
nihayete erdireceğiz. Bu ülkede, akan kanı 
da, gözyaşını da, bütün engellemelere rağ-
men biz durduracağız. 12 Haziran sonra-
sında, yeni, özgürlükçü, demokratik, sivil, 
katılımcı bir anayasayı hep birlikte, uzlaş-
mayla, ittifakla yapacağız. Diyarbakır’ın 
da, İstanbul’un da, benim anayasam di-
yebileceği bir anayasayı birlikte yazacak, 
birlikte kabul edeceğiz.

Sevgili Diyarbakırlı kardeşlerim…

Sizin sorununuz, sıkıntınız, acınız, maale-
sef birilerinin geçim kaynağı haline gelmiş. 
Bunlar istismarı meslek haline getirmişler. 
Bunun için BDP, Kürt sorunu bitmesin is-
tiyor. Bunun için BDP, asimilasyon, inkâr, 
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ret sona ermesin istiyor. BDP, bu topraklar-
da baskı, zulüm olsun, kan olsun, gözyaşı 
olsun istiyor. Çünkü bu sorunlar ortadan 
kalkarsa BDP’liler işsiz kalacak. Biz öz-
gürlükleri genişlettikçe, demokrasiyi ileri 
standartlara kavuşturdukça, BDP bundan 
rahatsız oluyor, CHP ile kol kola, omuz 
omuza, sivil faşizm ilan ediyor. Yapılan, si-
vil itaatsizlik değil, sivil faşizmdir. Yapılan, 
benim Kürt kardeşlerime baskıdır, zulüm-
dür. Yapılan, benim Kürt kardeşimin der-
di, sıkıntısı, çilesi üzerinden zümrevi ve 
siyasi çıkar sağlama gayretidir. Bu baskıya 
hep birlikte karşı çıkacağız. Bu zulme hep 
birlikte karşı duracağız. Bu kirli tezgâhı, 
bu kirli oyunu hep birlikte bozacağız. Dini 
değerlerimizle alay eden, kutsallarımız 
üzerinde bile ayrımcılık yapmaya çalışan 
BDP’ye en sert cevabı vereceğiz.

Diyarbakır korkmasın! Diyarbakır özgür-
lüğüne, demokrasiye, milli iradeye, kendi 
hür iradesine sahip çıksın. 12 Eylül’de 
nasıl boykota karşı çıktıysanız, ben inanı-
yorum ki, 12 Haziran’da da demokrasiye 
sahip çıkacaksınız. 12 Eylül’de, CHP-MHP-
BDP ittifakına nasıl karşı çıktıysanız, çe-
telere nasıl karşı çıktıysanız, ben inanıyo-
rum ki, 12 Haziran’da daha güçlü şekilde 
sandığa sahip çıkacaksınız. Diyarbakır 
Tayyip Erdoğan kardeşine inansın. Diyar-
bakır, bu kardeşine bir kez daha sahip çık-
sın. Diyarbakır, AK Parti’ye, AK Parti’nin 
samimiyetine yürekten inansın. Bizim 
aracıya ihtiyacımız yok. Biz birbirimizin 
yüreğini, gönlünü, kalbinin içindekileri 
çok iyi biliyoruz. Bizim sizlerle aramızdaki 
gönül köprümüzü hiç kimse yıkamaz, hiç 
kimse kesemez. 

Sevgili Diyarbakırlılar…

Ben, Van için bir hayal kurdum, bunu Van-
lı kardeşlerimle paylaştım. Hakkari için bir 
hayal kurdum, bunu da orada paylaştım. 
Benim Diyarbakır için çok daha büyük ha-
yallerim var. Bunlar gerçekleşmeyecek ha-
yaller değil. Bunlar hemen yanı başımızda 
duran hayaller. Bunlar, elimizi uzatsak, do-
kunabileceğimiz hayaller. Şu Diyarbakır’a, 
değil 80 vilayetten, dünyanın her yerinden 
akın akın turist gelebilir. Diyarbakır’a, bir 
havaalanı yetmez, bir tane daha yapmak 
gerekebilir. Ortadoğu’dan Müslümanlar, 
Batı’dan Hıristiyanlar, Museviler, bütün 
milletlerden, bütün ülkelerden insanlar bu 
tarihi şehre akın edebilir. Her gün onlarca 
uçak Diyarbakır havaalanına dünyayı taşı-
yabilir. Diyarbakır’ın sokakları turistlerle 
dolup taşabilir. Şu Silvan Barajı bitince, 
şu GAP tamamlanınca, toprağın suya has-
reti bitince, Diyarbakır değil Türkiye’nin, 
dünyanın tahıl ambarı haline gelebilir. 
Binlerce gencimiz, ailemiz, tarlalarda, bah-
çelerde, alın terinin karşılığını fazlasıyla 
alabilir. 

Bir üniversite, iki üniversite yetmez, 
Diyarbakır’a üç, dört üniversite kurula-
bilir. Türkiye’den, dünyadan, on binlerce 
öğrenci Diyarbakır’a koşabilir. Diyarbakır, 
Ortadoğu’nun en büyük üretim, ticaret, sa-
nayi merkezi olabilir. Diyarbakır, huzurun, 
güvenliğin, kardeşliğin örnek şehrine dö-
nüşebilir. Anneler, babalar, her sabah ço-
cuklarını güvenle okula gönderip, akşam 
çocuklarının yolunu rahatça gözleyebilir. 
Her aile, akşam yemeğinde bir araya gelip, 
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neşeyle muhabbet edebilir. Hiç kimse ya-
rınından endişe duymayabilir. Hiç kimse 
çocuğundan, yavrusundan, geleceğinden 
endişe duymayabilir. 

İnanın bunlar uzak değil. İnanın bunu 
başarırız. İşte ben, buraya gelmeden önce, 
İstanbul’da Diyarbakır projelerimizi açık-
ladım. Böyle bir Diyarbakır için ilk adım-
ları attık, atıyoruz. 5 kilometre uzunluğun-
daki Diyarbakır’ın tarihi surları iki yerden 
yıkılmış durumda. Bu iki yerde onarım 
yapacak, Suriçi’ne, o eski zamanlarda 
olduğu gibi bugün de yine tarihi kapılar-
dan girilmesini sağlayacağız. Suriçi’ndeki 
500 civarında sivil mimari örneği yapıyı 
aslına uygun şekilde yeniden inşa edece-
ğiz. Suriçi’ni, burada yaşayan hiç kimseyi 
mağdur etmeden, kimsenin hakkına halel 
getirmeden, çirkin yapılaşmadan ve çirkin 
görüntüden kurtarıyoruz.

Askeri ve Sivil havaalanını birbirinden 
ayırıyoruz. Yeni ve modern bir terminal bi-
nası ile Diyarbakır’a yaraşan sivil bir hava-
alanını Diyarbakır’a kazandırıyoruz. Dicle 
kenarında kuracağımız bir yaşam merkezi, 
günlük yaşamın, ticaretin, eğitimin, spo-
run tabii bir bütünlük içinde kucaklaştığı 
çok farklı bir alan olacak. Yapılarda yöresel 
Diyarbakır bazalt taşı kullanılacak. Tek ve 
iki katlı olarak düşünülen yapılarda Diyar-
bakır iklimi dikkate alınacak. Yamaçları 
ise piknik alanları olarak tasarlıyoruz. Pik-
nik alanlarına taşıtın yanı sıra yürüyerek 
ve bisikletli olarak da ulaşmak mümkün 
olacak. Dicle Vadisi Projesi ile Diyarba-
kır’daki insanlarımızın yaşam kalitesini 

artıracak, güvenli, rahat, kucaklayıcı, mo-
dern bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Bugü-
ne kadar Dicle için çok proje üretildi ama 
hiçbiri uygulanmadı. Biz, bu projeye hızla 
başlayacak, tamamlayacak ve Diyarbakır’a 
farklı bir tarz, farklı bir hava kazandırmış 
olacağız. 

Diyarbakır Şanlıurfa arasına otoyol inşa 
ediyoruz. Diyarbakır’ı hem Habur’a, hem 
de Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, 
Niğde, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul ve 
Edirne’ye kesintisiz bağlıyoruz. Diyar-
bakır–Erzurum–Trabzon yolunu da inşa 
ederek, Karadeniz’i Diyarbakır üzerinden 
Akdeniz’e, Ortadoğu’ya bağlamış olacağız. 
Diyarbakır çevre yolunun çalışmaları da 
devam ediyor. Bu yola da hız veriyoruz, en 
kısa sürede bitireceğiz. Silvan Projesi ile 
2 milyon 450 bin dekar tarım arazisinin 
sulanabilmesini sağlıyoruz. Bu projeyle 
hayata geçecek sulama sistemi sayesinde 
çiftçilerimize, yılda 735 milyon lira ilave 
gelir elde etme imkânı getiriyoruz. Proje-
nin enerji alanındaki faydası ise yılda 102 
milyon lira olacak. Silvan Projesi ile 318 
bin kişiye iş imkânı oluştururken, ülke 
ekonomisine de toplamda yılda 837 mil-
yon lira katkı sağlayacağız. 

Diyarbakır’a 2 tane şehir hastanesi ka-
zandırıyoruz. Kayapınar şehir hastanesi, 
1 genel ve 7 ihtisas hastanesinden oluşa-
cak. Genel Hastane şu anda 500 yatakla 
faaliyette. Buna, 7 ihtisas hastanesi daha 
ekliyoruz. Toplam yatak sayısını 1.630’a çı-
karıyoruz. Bu Şehir Hastanesi’nde, 120 yo-
ğun bakım yatağı, 30 ameliyathane, kemik 
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iliği nakil merkezi ve organ nakil merkezi 
bulunacak. Bu projenin Yüksek Planlama 
Kurulu onayı alındı, İhale ilanına çıkıldı, 
süreç devam ediyor. İkinci şehir hastanesi 
ise Yenişehir’de kurulacak. 200 Yataklı 
bir genel hastane ve 400 yataklı bir Ka-
dın Doğum ve Çocuk Hastanesi, bu ikinci 
Şehir Hastanesinin içinde olacak. Toplam 
600 yataklı bu hastane için arsa temini 
çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır’a 
yakışan, modern, 30 bin kişilik bir stadın 
inşasına en kısa sürede başlayacak, bitirip 
gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bu 
projeleri bu sabah İstanbul’da açıkladım. 
İnşallah 12 Haziran’da kolları sıvayacak, 
başlamış projelere hız verecek, yenilerini 
de derhal başlatacağız.

Değerli kardeşlerim…

Şu ana kadar Diyarbakır’a çok büyük ya-
tırımlar yaptık. 8.5 yılda Diyarbakır’a, 79 
yılda gelen yatırımın kat kat fazlasını ka-
zandırdık. Mitingimizden sonra toplu açı-
lış törenimiz var. Eğitim, sağlık, ulaştırma 
ve toplu konut alanlarında, toplam yatırım 
tutarı 402 milyon lirayı geçen 71 tesis ve 
eseri Diyarbakır’ımıza kazandırıyoruz. 
Bunların arasında 2 etap halinde inşa et-
tiğimiz tam 1.272 toplu konumuz ile soyla 
tesisleri, altyapı ve çevre düzenlemeleri 
var. Ayrıca, Yenişehir Seyrantepe Köprülü 
Kavşağı ile 54 kilometrelik Diyarbakır-Si-
verek ve 32 kilometrelik Diyarbakır-Bismil 
bölünmüş yollarının resmi açılışını da bu-
gün yapıyoruz. Hepsinin de hayırlı olması-
nı diliyorum. Gerek açıkladığımız projeler, 
gerek bugüne kadar yaptıklarımız, gerekse 

bugün açılışını yaptığımız hizmetlerin, 
tesislerin hepsi de Diyarbakır’a yakışır. 
İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha 
fazlasını yapacağız. Dualarınızı eksik et-
meyin bizlerden. Hepinizi sevgiyle saygıy-
la kucaklıyor ve Allah yar ve yardımcımız 
olsun diyorum.
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Sevgili Ispartalılar, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri bugün bir kez daha en kalbi duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlı-
yorum. Buradan tüm Isparta’ya, Aksu’ya, 
Atabey’e, Eğidir’e, Gelendost’a, Gönen’e, 
Keçiborlu’ya, Senirkent’e, Sütçüler ’e, 
Şarkikaraağaç’a, Uluborlu’ya, Yalvaç’a, 

Yenişarbademli’ye, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Gül şehri, Türkiye’nin gül 
bahçesi, gül kokulu şehir Isparta’yı, Ispar-
talı kardeşlerimi selamlıyorum. Isparta’ya, 
12 Eylül Halkoylamasında, yüzde 57.5 
oranında “evet” diyerek, ileri demokrasiye, 

AK Parti il mitingi
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büyük Türkiye’ye, özgürlüklere, hukukun 
üstünlüğüne sahip çıktığı için buradan 
şükranlarımı sunuyorum. Bu harekete, bu 
davaya, en başından itibaren sahip çıktığı-
nız, omuz verdiğiniz için sizlere, Isparta’ya 
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, bu akşam 
idrak edeceğimiz Regaip Kandilinizi kut-
luyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Sizlerden bu gece için, bugünler için özel-
likle bir ricam var… Bizden ne olur hayır 
dualarınızı eksik etmeyin. Ben biliyorum, 
bu yola çıktığımız andan itibaren siz bize 
hep hayır duası ettiniz. Ama bugünlerde 
sizin o hayır dualarınıza her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü bizimle, 
sandıkta yarışamayacaklarını anlayanlar, 
artık şiddete başvurmaya başladılar. Mil-
letin teveccühünü kazanamayanlar, işi 
şiddete dökmeye başladılar. AK Parti’nin, 
milletin partisinin bileğini, demokratik 
yollardan çözemeyeceklerini anlayanlar, 
kışkırtmayla, tahrikle, saldırıyla, şiddetle 
bu işi başarabileceklerini zannettiler. Önce 
Kastamonu’da konvoyumuza saldırdı-
lar, bir polisimizi şehit ettiler. Ardından 
Silopi’de iki polisimizi şehit ettiler. AK 
Parti’nin seçim bürolarına, il, ilçe başkan-
lıklarına, 100’den fazla molotoflu saldırı 
gerçekleştirdiler. Diyarbakır’da benim 
Hazro ilçe başkanımın oğlunu kaçırdılar. 
AK Partili diyerek, Silvan’da bir işadamı-
nın iş makinelerini yaktılar. İşte Adana’da, 
6 ayrı seçim bürosuna, 7 seçim aracımıza 
molotof ve ses bombası attılar. İstanbul’da 
da benzer şekilde eylemlere başvurarak 
bizi yıldırmaya çalıştılar. 

Bunlar terör örgütünün, bunlar, BDP 
yandaşlarının eylemleridir. Şiddet, sa-
dece onlardan gelmiyor. Eşkıya, sadece 
Doğu Güneydoğu’da değil, sadece büyük 
şehirlerde değil, Karadeniz Hopa’da bile 
AK Parti’nin karşısına dikiliyor. CHP ve 
yandaşları, konvoyumuza taşla saldırıp, 
orada bir polisimizi ağır yaraladılar. İşte 
İstanbul’da ortaya çıkarılan tahrik plan-
larıdır. MHP’liler, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır mitingini 
provoke edip, insanların ölmesini sağlayıp, 
buradan oy devşirmek için kirli hesap-
lar yapıyorlar. İşte Elazığ’da BDP’lilerin 
konuşmaları ortaya döküldü. Diyor ki 
BDP’li yöneticiler, Elazığ’da, AK Parti’nin 
kazanmaması için, “MHP’ye oy verelim”… 
BDP’liler, Doğu Güneydoğu’da teröriste 
sırtlarını dayadıkları yetmiyormuş gibi, 
bu sefer de Hopa’daki eşkıyaya sahip çıkı-
yorlar. Bazı yerlerde, MHP teşkilatı nasıl 
oluyorsa, BDP’ye geçiyor… MHP Genel 
Başkanı, AK Parti’ye kaplan kesilirken, 
BDP’ye, CHP’ye çıtını çıkaramıyor, güver-
cin kesiliyor.

Sevgili Ispartalı kardeşim… Bu statüko 
partileri, bu CHP, MHP, BDP, tıpkı 12 
Eylül’de olduğu gibi bir kez daha AK 
Parti’ye karşı ittifak kurdular. Tıpkı 12 
Eylül’de olduğu gibi, bu statüko partileri 
bir kez daha işbirliği yaptılar. Üstelik bu 
sefer, sadece statükoda değil, şiddet uy-
gulama noktasında da işbirliği yaptılar. 
Düşüncenin bittiği yerde, işte böyle şiddet 
başlar. Demokrasiden umudunu kesenler, 
sandıktan umudunu kesenler, işte böyle 
taşla, sopayla, molotofla ortaya dökülürler. 
Milletten yüz bulamayanlar, işte böyle mil-



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

185

leti korkutarak ayakta kalmaya çalışırlar. 
Milletle iletişim kuramayanlar, işte böyle 
provokasyonla kafaları bulandırmanın 
peşinde koşarlar. Benim tek şikâyet mer-
ciim sizlersiniz. Benim tek dert ortağım 
sizlersiniz. Bu oyunu bozacak, bu tezgâhı 
altüst edecek olan sizlersiniz. Isparta bu 
oyunu bozacak mı? Isparta bu tezgâhı alt 
üst edecek mi? Isparta, bu statüko partile-
rine bir kez daha sandıkta gereken cevabı 
verecek mi?

Sevgili kardeşlerim…

Biz, bu şiddet eylemlerinin hiç birine 
boyun eğmeyeceğiz. Bu tahriklerden, bu 
kışkırtmalardan dolayı asla geri adım at-
mayacağız. Bu tuzaklara düşmeyecek; de-
mokrasiden asla taviz vermeyeceğiz. Bizim 
rotamızı millet çizdi, biz milletin rotasında 
ilerlemeye devam edeceğiz. Biz milletin 
partisiyiz, milletle el ele yürümeye devam 
edeceğiz. Bizi hiçbir şeyle korkutamazlar. 
Bizi, merhum Menderes’in akıbetiyle, Yüce 
Divan’la korkutamazlar. Bizi, taşla, sopay-
la, molotofla korkutamazlar. Biz bu yola 
beyaz gömleğimizi giyerek çıktık; bu yola, 
millet yoluna başımızı, canımızı koyarak 
çıktık, o şekilde yürümeye devam edece-
ğiz. Bugüne kadar çetelerle nasıl kararlılık-
la mücadele ettiysek, bu mücadeleyi aynen 
sürdüreceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Son günler-
de CHP Genel Başkanı, bir yeni CHP’dir 
tutturmuş gidiyor… Genel Başkan olduğu 
günlerde, yeni CHP denildiğinde kızıyor-
du, köpürüyordu. Yeni CHP değil, “yeni 
kadro” diyordu… Her konuda olduğu gibi 

tabii bu konuda da çark etti… Şunu aziz 
milletimin çok iyi anlamasını istiyorum… 
Yeni CHP, sadece ve sadece bir projedir. 
Yeni CHP, eskinin üzerine yapılmış mak-
yajdan ibarettir. Eski CHP, millete göbeğini 
kaşıyan adam, bidon kafalı diyordu; yeni 
CHP, millete bu sefer yüzde 60’ı aptal diyor, 
Bursa’da yaptıkları gibi, millete beyinsiz 
diyor. Eski CHP camileri ahıra çeviriyor-
du, ilmihal kitaplarını yasaklıyordu, ezanı 
Türkçe okutuyordu. Yeni CHP Allah’ın 
ayetine sinir bozucu diyor, imam hatiplere 
yine düşmanlık yapıyor, başörtülü kızları 
rahibe kılığında gösteriyor. Eski CHP 27 
Mayıs darbesine çanak tutuyordu, Adnan 
Menderes ve arkadaşlarının idamına alkış 
tutuyordu. Yeni CHP, işte Nur Serter’in 
ifadesiyle, 27 Mayıs’ta millet göbek attı 
diyecek kadar saygısızlaşıyor. 

Şimdi bakın, sizin bir hemşeriniz var… Yıl-
larca siyaset yaptı, yıllarca CHP’yle müca-
dele ediyor gibi göründü. Sonra emekliye 
ayrıldı… Şimdi CHP’ye akıl hocalığı yapı-
yor… İşte o, bu CHP için geçmişte ne diyor-
du biliyor musunuz? “Halk Partisi, devlete 
resmen silah çeken eşkıyanın koruyucusu-
dur. Şehit düşen askerin, polisin ve devlet 
görevlisinin hakkını aramaz da, şehir 
eşkıyası, kır eşkıyası diye adlandırılan bir 
takım canilerin koruyucusu kesilir.” İşte 
bugün Hopa’daki şehir eşkıyasına, doğu 
Güneydoğu’daki şehir yapılanmasına sa-
hip çıkan CHP de budur. Başka ne diyordu 
Ispartalı emekli siyasetçi? “CHP, dışarıya 
memleketi jurnal etmektedir…” İşte bu-
gün, Türkiye’yi İsrail’e şikâyet eden CHP, o 
günkü CHP’den tamamen farksızdır. 
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Biliyorsunuz, CHP genel başkanı, bugüne 
kadar İsrail’e selam çakmak dışında dış 
politika adına ortaya hiç bir şey koymadı. 
Ama şimdi açıldı, önceki gün bir gazeteci-
ye şunu söylüyor: “Dayan Yorgo, biz geliyo-
ruz…” Yunanistan’ın en büyük gazetesi de 
dün, bu ifadelerle adeta dalga geçti: “dayan 
Yunanistan, Kılıçdaroğlu geliyor” diye 
başlık attılar. Ya böyle ana muhalefet par-
tisi genel başkanı olur mu? Maşallah, CHP 
genel başkanı değil, Süpermen mübarek… 
Emekliyi, çiftçiyi, öğrenciyi kurtarmakla 
kalmadı, Yunanistan’ı bile kurtarıyor. Sizin 
o hemşeriniz, bu CHP için başka ne diyor-
du? “CHP iktidara gelirse ineklerin sütü 
kurur” diyordu… “Halk Partisi’nin Türk 
köylüsüne vereceği sadece ıstıraptır. Ayak-
kabının yerini tekrar çarık alacaktır. Halk 
partisi demek köylü için yokluk demektir. 
Karanlık demektir. Çarık demektir. Kağnı 
demektir, karasaban demektir” diyordu… 

Eski CHP buydu. Şimdi, hazinenin, mer-
kez bankasının birikimine sulanan CHP 
de işte aynısı. Sizin güzel bir sözünüz var: 
çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Bun-
ların yalanlarını, iftiralarını ne kadar or-
taya dökersek dökelim, ne kadar yüzlerine 
vurursak vuralım kar etmiyor. İşi pişkin-
liğe vurup aynen devam ediyorlar. Cahile 
söz yetmiyor yani. Ama Isparta CHP’nin 
bu yalanlarına zaten aldanmaz. Isparta, 
MHP’nin yalanlarına da asla inanmaz. Be-
nim Ispartalı kardeşim, inşallah oynanan 
oyunu görüyor ve 12 Haziran’da bu oyunu 
bozacak.

Değerli kardeşlerim…

Hamdolsun, 8.5 yıl boyunca gece gündüz 
sizlere hizmet ürettik. 81 vilayetin tama-
mına, 74 milyona hizmet götürdük, eser 
götürdük. Sadece yol, konut, baraj, okul, 
hastane yapmakla kalmadık. Engelli kar-
deşlerimize, onların ailelerine en güçlü 
şekilde biz sahip çıktık. Emekli vatandaş-
larımızın hakkına biz sahip çıktık, emekli 
vatandaşlarımıza çok yüksek oranlarda 
zam yaptık. Şimdi, sözleşmeli personelle 
ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Onlara ver-
diğimiz sözü de inşallah 12 Haziran’dan 
sonra yerine getireceğiz. Çiftçi, köylü, 
bizim dönemimizde rahat yüzü gördü. Es-
naf, işçi, memur kardeşimin hem kazancı 
arttı, hem de alım gücü arttı. İnşallah, 12 
Haziran’dan sonra çok daha fazlasını yapa-
cağız. Türkiye büyüdükçe, zenginleştikçe, 
bu imkânları eşit şekilde tüm kesimlere 
dağıtmaya devam edeceğiz. Bu konuda 8.5 
yılda önemli mesafe kat ettik; sizin deste-
ğinizle, hayır duanızla, inşallah daha da 
fazlasını yapacağız.

Değerli Ispartalılar…

Biliyorsunuz Isparta’nın içme suyu ihti-
yacını karşılayacak Darıderesi Göletini 
tamamladık. Isparta’nın önemli turizm 
merkezlerinden Davraz’da, ikinci ve üçün-
cü telesiyejlerin inşasına başlıyoruz. Üni-
versiteyi fiziki altyapı ve öğrenci sayısı ba-
kımından 2 kat büyüttük. Buradan sizlere 
bir de müjde vermek istiyorum: Isparta’ya 
bir sağlık kampüsü kuruyoruz. Eski Sümer 
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halı tesisinin bulunduğu 195 bin metre-
karelik alana, 500 yataklı bir bölge hasta-
nesi ile 200 yataklı kadın doğum ve çocuk 
hastanesi inşa edeceğiz. Bu projeyle ilgili 
çalışmalar son aşamasına geldi. İnşallah 
Isparta’yı ülkemizdeki sayılı sağlık kam-
püslerinden birine kavuşturacağız. 

Sevgili kardeşlerim…

Bizler “yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır” diyerek bu kutlu yola çıktık. 
Zaten 8.5 yıl boyunca yaptığımız eserle-
rimiz de bizim en büyük kanıtımız oldu. 
Hizmet yolumuzun devam etmesi adına 
Isparta’nın bizi bu yolculukta yalnız bı-
rakmayacağına gönülden inanıyoruz. Du-
alarınızı bizlerden eksik etmeyiniz. Allah 
hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyerek, 
milletvekillerimizi size, sizleri de Allah’a 
emanet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, say-
gıyla kucaklıyorum.
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Sevgili Mersinliler, değerli kardeşlerim… 
Sizleri bugün bir kez daha en kalbi duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlı-
yorum. Buradan tüm Mersin’e, Akdeniz’e, 
An a m u r ’ a ,  Ayd ı n c ı k ’ a ,  B o zya z ı ’ ya , 
Çamlıyayla’ya, Erdemli’ye, Gülnar ’a , 

Mezitli’ye, Mut’a, Silif ke’ye, Tarsus’a, 
Toroslar’a, Yenişehir’e oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Buradan, Mersinli kardeşle-
rimin, tüm Türkiye’nin, İslam âleminin 
mübarek Regaip Kandili’ni kutluyor; 

AK Parti il mitingi

Mersin | 2 Haziran 2011
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barışa, kardeşliğe, huzura vesile olmasını 
diliyorum. Yarın başlayacak mübarek Üç 
Aylar’ın, aynı şekilde, ülkemizde, coğraf-
yamızda, yeni bir huzur ikliminin doğma-
sına vesile olmasını; Üç Aylar’ın, rahmet 
ve bereketiyle ruhumuzu, toprağımızı ku-
şatmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Yine 
konuşmamın başında, Süperlig’e yükse-
len Mersin İdman Yurdu’nu kutluyorum, 
Mersin’i, tüm sporcularımızı tebrik ediyo-
rum, başarılarının devamını diliyorum.

Sevgili Mersinli kardeşlerim…

12 Haziran seçimlerine artık sadece 10 
gün kaldı. 10 gün sonra, Mersin adına, 
ülkemiz adına çok önemli bir karar vere-
ceksiniz. 10 gün sonra, ülkemizin, mille-
timizin geleceği adına bir kez daha son 
sözü siz söyleyeceksiniz. Bakın; bugün 
Mersin’de, 65’inci mitingimizi gerçekleş-
tiriyoruz. Edirne’den Van’a, Hakkâri’den 
Muğla’ya, Iğdır’dan Kocaeli’ne, Ordu’dan 
Hatay’a kadar her şehrimizde milletimiz-
le kucaklaştık. İşte dün Diyarbakır’da, 
bugün Isparta’da çok büyük bir coşkuyla 
mitinglerimizi gerçekleştirdik. Doğu’nun, 
Batı’nın, Kuzey ve Güney’in bir kez daha 
AK Parti dediğini, yeniden AK Parti dediği-
ni, Bir Daha AK Parti dediğini gördük, his-
settik, yaşadık. AK Parti, yola, bir Türkiye 
partisi olarak çıktı. AK Parti, 74 milyonun 
tamamını kucaklayarak bu yola çıktı. 

Biz çetelere boyun eğmedik. Biz statü-
konun tuzaklarına düşmedik. Allah’a 
hamdolsun, kibir, gurur, böbürlenmeyi 
kapımızdan içeriye sokmadık. Milletle 

yola çıktık, milletle yürüdük, milletle yü-
rümeye devam ediyoruz. 74 milyonu aynı 
sıcaklıkla, aynı samimiyetle kucaklamaya 
devam ediyoruz. Biz sahillere, kumsala sı-
kışıp kalan partilerden değiliz. Biz, belli bir 
etnik kökene sırtını dayayan partilerden 
değiliz. Biz, Sivas’ın Batısına, Sivas’ın do-
ğusuna sıkışıp kalan partilerden de değiliz. 
Bu ülkenin hamuru kardeşlikle yoğruldu. 
Bu ülke, birlikle, bütünlükle, dayanışmay-
la bugünlere ulaştı. Bu ülke tek yürek oldu, 
tek ses oldu, tek nefes oldu, bugünlere 
ulaştı. Biz de bu ülkeyi kardeşlikle, birlikle, 
beraberlikle geleceğe taşımanın mücadele-
sini verdik, vermeye devam ediyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Mersin Türkiye’nin aynasıdır. Mersin 
Türkiye’nin özetidir. Mersin Türkiye’nin 
her rengini, her kokusunu, ahenk içinde 
harmanlayan bir hoşgörü kentidir. Mersin 
ticaretin, sanayinin, bilimin, alın teriyle 
kazanan çiftçinin kentidir. Kurdali’deki, 
Çay’daki, Çilek’teki, Özgürlük’teki karde-
şimin derdi bizim derdimizdir. Kazanlı, 
Adanalıoğlu, Karaduvar, Karacailyas’taki 
kardeşimin meselesi bizim meselemizdir. 
Kiremithane, Bahçe, Turgutreis, Çavuşlu, 
Osmaniye, Çukurova’daki kardeşimin 
sorunu bizim sorunumuzdur. Biz hiçbir 
şehrimize ayrımcılık yapmadık. Hizmette 
hiçbir semtimizi, hiçbir köyümüzü diğe-
rinden ayırmadık. Biz, haritaları, şehirleri, 
mahalleleri, köyleri, oylarına göre, oy oran-
larına göre tasnif edenlerden hiç olmadık. 
Nerede nefes alan bir vatandaşımız varsa, 
biz her imkânımızla oraya ulaşmak için se-



Recep Tayyip ERDOĞAN

190

ferber olduk. Bizim, şiddetin diliyle işimiz 
olmaz. Bizim, öfkeyle, nefretle, husumetle 
işimiz olmaz. Bizim, taşla, sopayla, molo-
tofla işimiz olmaz. Biz fikirlerimizle sizin 
huzurunuzdayız. Biz, projelerimizle, he-
deflerimizle, yaptıklarımızla ve yapacakla-
rımızla sizin huzurunuzdayız. 

İşte görüyorsunuz, fikirleri, düşünceleri 
olmayanlar, şiddete başvuruyorlar. Pro-
jeleri, hedefleri olmayanlar, ellerine taş 
alıyorlar. Eserleri, hizmetleri olmayanlar, 
molotoflarla varlık göstermeye çalışıyor-
lar. Türkiye’ye ufuk çizemeyenler, vizyon 
çizemeyenler, öfkenin, nefretin diliyle, şid-
detin diliyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. 
Doğu’da, Güneydoğu’da, büyük şehirlerde, 
BDP ve terör örgütü tarafından AK Parti 
hedef yapılıyor. Karadeniz’de, Hopa’da, 
CHP tarafından, yandaşları tarafından 
AK Parti hedef yapılıyor. İşte şurada, yanı 
başımızda, Adana’da, MHP tarafından AK 
Parti hedef yapılıyor. Her üçü de şiddete 
başvurarak AK Parti’ye yükleniyorlar. Her 
üçü de, 12 Eylül’deki gibi, ittifak halinde 
AK Parti’ye yükleniyor. Neden? Çünkü 
AK Parti milletin partisi. Çünkü AK Parti, 
milletin takdirini, sevgisini kazanmış bir 
parti. 

AK Parti’yle demokraside, sandıkta bahşe-
demeyeceklerini anlayanlar, şiddet yoluy-
la AK Parti’yi tuzağa çekmek istiyorlar. Biz 
bu tuzağa gelmeyeceğiz. Biz, onlar gibi, öf-
kenin, nefretin ve şiddetin diline teslim ol-
mayacağız. CHP’nin, MHP’nin ve BDP’nin, 
el ele vererek, AK Parti’ye karşı kurduğu 
bu tuzağı benim milletim bir kez daha bo-

zacak. Mersin’de benim CHP’ye gönül ver-
miş kardeşlerim var. Mersin’de, MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerim var. Mersin’de 
BDP’ye gönül vermiş kardeşlerim var. Ben 
buradan onlara da sesleniyorum, bütün 
Mersin’e sesleniyorum… Gönül verdiğiniz 
o partilerin üst yönetimleri, statükonun 
diline teslim olmuş durumdalar. Gönül 
verdiğiniz o partilerin üst yönetimleri, 
çetelere teslim olmuş durumdalar. O par-
tilerin üst yönetimleri, komplolara teslim 
olmuş durumdalar. Milliyetçiyim diyen 
MHP, günlerdir, ne BDP’ye, ne CHP’ye tek 
söz söylemiyor, tek eleştiri getirmiyor. 
BDP, Elâzığ’da, MHP’yi desteklemek için 
planlar yapıyor. CHP, Hakkâri’de BDP’yle 
kol kola miting yapıyor. Ama bunlar, sizin 
huzurunuza geldiklerinde, farklı bir dil, 
farklı bir söylem tutturup, sizi kandırmaya 
çalışıyorlar.

Ey CHP’li kardeşim, MHP’li, BDP’li karde-
şim… Oynanan oyunu lütfen görün. Gönül 
verdiğiniz partilerin üst yönetimlerinin 
nasıl bir aymazlık içinde olduğunu lütfen 
görün. Sandığa gittiğinizde, elinizi vicda-
nınıza koyun, lütfen kararınızı ona göre 
verin. Oyunuzu hizmete verin. Oyunuzu 
istikrara, huzura, barışa verin. Oyunuzu 
büyük Türkiye’ye, demokrasiye, özgürlüğe 
verin.

Sevgili Mersinliler…

Biz, AK Parti olarak, kendimize çok bü-
yük hedef ler belirledik. 2023 yılında, 
Türkiye’yi inşallah, dünyanın en büyük 10 
ülkesinden biri konumuna yükseltiyoruz. 
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Bu noktada ana hedeflerimizden biri, 500 
milyar dolar ihracat. Türkiye’nin ihracatı 
2002 yılında 36 milyar dolardı, biz, 2010 
yılında bunu 114 milyar dolara yükselttik. 
Mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 22 oranında arttı, 11 milyar 
dolar oldu. Geriye dönük 12 aylık ihracatı-
mız, yüzde 14 arttı, 123 milyar dolar oldu. 
Küresel krize rağmen, ihracatımız rekor 
seviyelerde artıyor. İhracatçı firmalar, bi-
zim 500 milyar dolar ihracat hedefimizin 
gerçek olduğunu görüyor ve onlar da plan-
larını buna göre, bu büyük hedefe göre 
yapıyorlar. 

Biz, 500 milyar dolar ihracat hedefine, en 
çok da Mersin’le yürüyeceğiz. Mersin, 500 
milyar dolar ihracat hedefinde bizim ana 
kapımız olacak. Nitekim Dış Ticaretten 
sorumlu Devlet Bakanımızı, Zafer Bey’i de 
biz bu amaçla Mersin’e gönderdik. Zafer 
Bey’in vizyonuyla, tecrübesiyle, Mersin’i 
dünyanın bir ihracat üssü konumuna 
yükseltecek, on binlerce kişiye Mersin’de 
iş imkânı üreteceğiz. Mersin, yaş meyve-
sebze üretiminin ve ihracatının merkezi. 
Mersin’den yapılan yaş meyve sebze ihra-
catı, 2002 yılına göre tam 4 kat arttı; 545 
milyon dolardan 2 milyar 200 milyon dola-
ra çıktı. Bu yıl inşallah Mersin’den yapılan 
yaş meyve sebze ihracatında yeni bir rekor 
bekliyoruz. Rusya, Ukrayna ve Japonya’ya 
yapılan ihracat sıkıntılarını büyük ölçüde 
çözdük. 

Mersin, narenciye üretiminin de üçte 
birini yapıyor. Geçtiğimiz yıl narenciye 
üreticisine sağladığımız 104 milyon liralık 

desteğin üçte birinden fazlasını Mersin’e 
verdik. Aynı şekilde, narenciye ihracatında 
ton başına 75 dolar olan desteği, 125 dola-
ra çıkardık. Bu desteği devam ettiriyoruz. 
Narenciye üretimini ve ihracatını daha iyi 
planlayabilmek için bir envanter çalışması 
yapıyoruz. İnşallah, bundan sonra naren-
ciyede üretim de, gelir de 12 aya yayılacak. 
Biliyorsunuz, Mersin limanını özelleştirip 
2007 yılında özel sektöre devrettik. İstih-
dam azalmadı, verimlilik daha da arttı.

Değerli Mersinliler…

Şimdi Mersin için bir projemiz var:12 mil-
yon konteynır kapasiteli yeni bir limanı, 
inşallah Mersin’e inşa ediyoruz. 2 milyar 
872 milyon avro yatırımla gerçekleştire-
ceğimiz bu konteynır limanı, Mersin’i, 
Singapur’dan daha önemli bir lojistik 
merkezine dönüştürecek. Mersin’le ilgili 
projemiz bundan ibaret değil. Mersin’in 
Türkiye ve dünya ekonomisindeki konu-
munu daha güçlendirecek 5 ayrı serbest 
bölge projemiz var. Mersin’de lojistik, ba-
kım-onarım, tarım, yat inşa ve dış ticaret 
serbest bölgeleri oluşturuyoruz. Bu serbest 
bölgelerde 15 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmi oluşacak. 

Diğer yandan, Mersin’in ihracat kapasitesi-
ni artırmak amacıyla, Mersin’le Antalya’yı 
birbirine bağlayacak Akdeniz sahil yolu-
nun inşasına devam ediyoruz. Mersin-
Antalya arasındaki ulaşım çilesini, 227 
kilometre uzunluğundaki bu yolu tamam-
layıp sona erdireceğiz. Bu yol bittiğinde 
mersin, artık Antalya bölgesinin turizm 
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hareketliliğinden önemli bir pay alacak. 
Ayrıca, Mersin- Tarsus yolunu da genişle-
tiyor, 2’şer şeritten 3’er şerite çıkartıyoruz. 
Tarsus-Mersin otoyolunu da Taşucu’na 
kadar uzatıyoruz. Tırmıl’da yük boşalt-
ma, Yenice’de lojistik merkezi kuruyoruz. 
Turizm alanında Mersin’i hak ettiği yere 
getirmek için 8 farklı proje yürütüyoruz. 
Bunlardan sadece Tarsus kazanlı turizm 
bölgesi 7 bin 600 yataktan oluşuyor. Aynı 
şekilde, Mersin’le adana arasında, bütün 
bölgeye hizmet verecek Çukurova ulus-
lararası havaalanının inşasına başladık. 
Yap-işlet-devret ile inşa edeceğimiz, yılda 
30 milyon yolcu kapasiteli havaalanımızı, 
inşallah 3 yıl içinde tamamlayıp hizmete 
alacağız. 

Mersin’in marka değerini güçlendirecek 
bir başka önemli gelişme, Akdeniz Olim-
piyatları. Biliyorsunuz 2013 Akdeniz 
Olimpiyatları’nı Mersin’e kazandırdık. 
Bu olimpiyatlar için Mersin’e tam 500 
milyon liralık yatırım yapıyoruz. Akdeniz 
Olimpiyatları’nın, Mersin’in adını bütün 
dünyada daha güçlü şekilde duyuracağına 
inanıyorum. Ayrıca, Mersin’e bir sağlık 
kampüsü inşa ediyoruz. Toroslar ’da inşa 
edeceğimiz bu kampüs, genel hastane, kar-
diyoloji hastanesi ve kadın doğum çocuk 
hastanesinden oluşacak. Toplam 1.100 
yataktan oluşacak bu dev sağlık tesisi, 
Mersin’imizle birlikte bütün bölgeye hiz-
met verecek. Mersin’de maalesef ciddi bir 
çarpık yapılaşma sorunu var. Bu sorunu 
çözmek için TOKİ aracılığıyla 3 bin 622 
konutluk bir projeyi tamamladık. Buna 
ilave olarak 5 bin 290 konutluk yeni bir 

projeyi de Mersin’imize kazandırıyor ve 
şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. 

İşte tüm bu projelerin inşaat aşamasında 
yaklaşık 50 bin mersinli kardeşim istih-
dam edilecek. Bu projeler tamamlandı-
ğında da yaklaşık 40 bin kişi iş imkânına 
kavuşacak. Yani Mersin’de hayata geçire-
ceğimiz her proje, aynı zamanda istihdam 
demek, iş demek, aş demek. Bütün bun-
ların şimdiden Mersin’e hayırlı olmasını 
diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. 
Lütfen dualarınızı eksik etmeyin bizler-
den. Hepimizin yolu bahtı açık olsun diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Konyalılar, değerli yol arkadaşla-
rım, sevgili kardeşlerim… Sizleri bugün 
bir kez daha, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Buradan bütün Konya’yı, 
tüm Konyalı kardeşlerimi selamlıyorum. 
Ahırlı’ya, Akören’e, Akşehir’e, Altınekin’e, 

Beyşehir ’e,  Bozkır ’a ,  Cihanbeyli ’ye, 
Çeltik’e, Çumra’ya selamlarımı gönderiyo-
rum. Derbent’i, Derebucak’ı, Doğanhisar’ı, 
Emirgazi’yi, Ereğli’yi, Güneysınırı’nı, 
Hadim’i, Halkapınar’ı, Hüyük’ü, Ilgın’ı, 
Kadınhanı’nı selamlıyorum. Karapınar’a, 

AK Parti il mitingi

Konya | 3 Haziran 2011
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Karatay’a, Kulu’ya, Meram’a, Sarayönü’ne, 
Selçuklu’ya, Seydişehir ’e,  Taşkent’e, 
Tuzlukçu’ya, Yalıhöyük’e, Yunak’a, ora-
larda yaşayan tüm kardeşlerime, tüm 
vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum.

Bugün başlayan mübarek 3 ayların , 
Ramazan’ın müjdecisi Recep ayının, 
Konya’ya, ülkemize, milletimize, tüm İslam 
Âlemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum. 
Elbette, Konya’ya gelmişken, Konya’da 
doğmuş, Konya’da yetişmiş, Konya’nın 
havasını teneffüs etmiş tüm âlimleri, arif-
leri, fazilet sahibi ulu insanları, rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum. Allah’ın selamı, 
rahmeti ve bereketi, Şems-i Tebrizi’nin, 
Sadrettin Konevi’nin, Muhiddin İbni 
Arabi’nin, Sultan Veled’in, Ef laki’nin, 
Kadı Siraceddin’in, Şeyh Edebali’nin, Ahi 
Evren’in üzerine olsun diyorum. Büyük 
Selçuklu Sultanları, Alaaddin Keykubat’ı, 
Kılıçarslan’ları, Celalettin Karatay’ı aynı 
şekilde rahmetle yâd ediyorum. Elbette 
Mevlana… Hazreti Mevlana Celaleddin 
Rumi’ye, sadece Konya’yı değil, Türkiye’yi, 
dünyayı ışığıyla aydınlattığı için Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. Bu arada, ilmin-
den, feyzinden, vaazlarından hepimizin 
ziyadesiyle istifade ettiğimiz, Tahir Bü-
yükkörükçü hocamızı 5 Mart’ta Hakk’a 
uğurladık. Allah ondan razı olsun, mekânı 
cennet olsun, Allah’ın rahmeti üzerine ol-
sun diyorum.

Sevgili kardeşlerim,

Ahmet Hamdi Tanpınar, Konya için şu 
ifadeleri kullanıyor… “Bir başkent daima 

başkenttir. Ne kadar susturulursa sustu-
rulsun, yine konuşur.” Evet, bu kadim Sel-
çuklu başkenti, oradan aldığı asaleti hiç bir 
zaman kaybetmedi. Konya, Selçuklu’dan 
miras aldığı yiğitliği, mertliği, hoşgörüyü, 
ilim ve irfanı hiç bir zaman terketmedi. 
Konya, âlimleriyle, sultanlarıyla, kuman-
danlarıyla olduğu kadar, şehitleriyle de 
her zaman bize örnek oldu. Bize rehberlik 
ettiği için Konya’ya şükran borçluyuz. Bi-
zim önümüzü aydınlattığı için Konya’ya 
minnet borçluyuz. Biz Konya’ya hizmeti 
bir ibadet olarak görüyoruz. Son nefesi-
mize kadar da Konya’ya hizmet etmeye 
devam edeceğimize söz veriyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

En son 17 Aralık’ta, Şeb-i Arus’ta Konya’ya 
geldim. Hazreti Mevlana’nın vuslatı vesi-
lesiyle geldiğimiz Konya’da, o gün Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin, TOKİ’nin yap-
tırdığı okulların, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi binasının açılışını birlikte ger-
çekleştirdik. Ben bugün, Konya’ya yüksek 
hızlı trenle gelmeyi planlamıştım. Ancak, 
seçim yasakları nedeniyle, deneme sürüş-
leri yapılan hızlı treni kullanamıyoruz. 
Biliyorsunuz hattı tamamladık. Test sürüş-
lerini de tamamlandık. 250 kilometre hız 
için sertifika alındı. Şu anda Ankara-Konya 
yüksek hızlı treni artık yolcu taşıyacak 
hale geldi. Bilgisayar yazılımıyla ilgili ça-
lışma devam ediyor. Kısa sürede onu da ta-
mamladığımızda, artık hızlı treni sizlerin 
hizmetine sunmuş olacağız. 

İlk etapta hızlı tren, saatte 160 kilometre 
hızla hizmet verecek. Bu da, Ankara Kon-
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ya arasını 1 saat 50 dakika sürede almayı 
mümkün kılacak. Zamanla ve güvenli 
şekilde sürat artacak. Saatte 250 kilomet-
reye çıktığımızda, Ankara Konya arası 1 
saat 30 dakika olacak. 300 kilometreye 
ulaşınca da 1 saat 15 dakikada Ankara’dan 
Konya’ya, Konya’dan Ankara’ya ulaşım 
mümkün hale gelecek. Konya-Eskişehir, 
tamamlandığında Konya-İstanbul, Konya-
Sivas hatlarımız da işlemeye başlayacak. 
Konya Türkiye’nin dört bir yanına artık 
çok yakın bir şehir haline gelecek. İnşal-
lah, programım elverirse, hızlı trenin yolcu 
taşımaya başlayacağı açılışı da ben yapaca-
ğım, Konya’ya bir kez daha geleceğim. Şim-
diden yüksek hızlı trenimiz hayırlı olsun, 
kazasız, sorunsuz şekilde, su gibi gitsin ve 
gelsin diyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Konyalı alim, Muhammed Hadimi’nin çok 
güzel bir beyti var, diyor ki Hadimi: 

Kişi odur ki, arkasında bıraka bir eser,

Eseri olmayanın yerinde, gör ki yeller eser. 

Hazreti Mevlana da diyor ki: “Testinin için-
de ne varsa, dışına o sızar… Gül düşünür, 
gülistan olursun; diken düşünür, dikenlik 
olursun…” İşte bizim yolumuzu bu büyük 
insanlar aydınlatıyor. Bize, bu ulu zatların, 
bu gönül insanlarının tavsiyeleri yol gös-
teriyor. Biz, millete hizmet etmek, ülkeye 
eser bırakmak için bu yola çıktık. Biz, bu 
ülkeyi bir gül bahçesine, bir gülistana dö-
nüştürmek için bu yola çıktık. İçimizdeki 
hizmet aşkını, içimizdeki sevgiyi tohuma 

dönüştürüp bu topraklara ekmek için biz 
bu yola çıktık. Biz bu yola milletle çıktık, 
sizinle çıktık, Konya’yla çıktık. 

Allah’a hamdolsun, gittiğim her şehirde, 
o şehrin alimlerini, büyüklerini, o şehir-
lerde kabirleri olan evliyayı, enbiyayı, 
sahabeleri rahmetle andım. Diyarbakır’da 
41 sahabe kabri var. Van’da, Mersin’de, 
Iğdır’da, Ardahan’da, Edirne’de, Muğla’da, 
Antalya’da, Nevşehir’de; 81 vilayetin tama-
mında, mum gibi etrafını aydınlatan mü-
barek zatlar var. Bu ülkenin her karışından 
şüheda fışkırdığı gibi, her karışından ilim 
fışkırıyor, insanlık fışkırıyor, irfan fışkırı-
yor. Bu ülke, her zerresiyle, tarihiyle, kül-
türüyle, medeniyetiyle, sadece kendisine 
değil, tüm dünyaya barış, kardeşlik, hoşgö-
rü mesajları gönderiyor. Ne güzel söylemiş 
Hazreti Mevlana. Pergel gibi, bir ayağımız 
burada, merkezde duruyor, diğeriyle bü-
tün âlemi geziyoruz. İşte Konya’dan aldı-
ğımız bu ilhamla, tüm dünyaya, barış, kar-
deşlik, dayanışma, hoşgörü mesajlarımızı 
iletiyoruz.

Şundan emin olun sevgili kardeşlerim; eğer 
biz Afganistan’a sırtımızı dönersek, mille-
tin yüzüne bakamayız. Eğer biz Irak’a sırtı-
mızı dönersek, Konya’nın yüzüne bakama-
yız. Eğer biz, Filistin’e, Gazze’ye, Kudüs’e, 
Ramallah’a, Nablus’a sırtımızı dönersek, 
Hazreti Mevlana’nın huzuruna varamayız. 
İşte onun için bölgesel meselelerde aktif 
olarak arabuluculuk yapıyoruz. İşte onun 
için, küresel barışa hizmet ediyoruz. Mede-
niyetler ittifakıyla, Mevlana’nın, Yunus’un 
mesajlarını Brezilya’dan Japonya’ya kadar 
biz ulaştırıyoruz. Diline, inancına, derisi-
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nin rengine bakmadan, mağdurların, maz-
lumların imdadına biz koşuyoruz. Çünkü 
bize yakışan budur. Selçuklu’nun torunla-
rına yakışan budur. Osmanlı’nın evladına, 
Cumhuriyetin çocuklarına yakışan budur. 
Alparslan’ın, Kılıçaslan’ın, Fatih’in torun-
larına; Mevlana’nın talebelerine yakışan 
işte budur. 

Biz, şu anda birilerinin yaptığı gibi, 
egemen güçlere şirin gözükme sevdası 
içinde değiliz. Filistin’e zulmedenlere biz 
selam göndermeyiz. Akdeniz’de korsanlık 
yapanlara biz müsamaha göstermeyiz. 
Dokuz kardeşimizi Mavi Marmara’da 
katledenlere biz göz kırpmayız. Biz, dik-
lenmeyiz, ama diklenmeden, dik dururuz. 
Ne diyor CHP’nin sanal genel başkanı… 
“Biz olsaydık, Mavi Marmara’nın yola çık-
masına izin vermezdik” diyor… Ne diyor 
CHP’nin proje genel başkanı… “Biz olsay-
dık, İsrail’le ilişkilerin bozulmasına izin 
vermezdik” diyor. Biz sizin dönemlerinizi 
biliriz. CHP dönemlerindeki dış politikayı 
biliriz. Biz, CHP’de, monşerlerin çizdiği 
dış politikanın ne olduğunu çok iyi biliriz. 
İnönü CHP’sinin, hem Hitler’in doğum gü-
nünü kutlamaya heyet gönderdiğini, hem 
de İsrail’i ilk tanıyan hükümetlerden biri 
olduğunu da biz çok ama çok iyi biliriz. 

Belli ki, CHP Genel Başkanı’nın İsrail’e 
verdiği selam, karşılığını bulmuş. Ulus-
lararası bir dergi (The Economist), bir 
yorum yayınlıyor. Yorumda, öyle dolaylı 
filan değil doğrudan doğruya “oyunuzu 
CHP’ye verin” deniyor… Ya bu nasıl bir 
pervasızlıktır, bu nasıl bir densizliktir? 
Seçim analizi yapmak başka bir şeydir, 

“şu partiye oy verin” diye çağrıda bulun-
mak başka bir şeydir. Bu dergi çıkıp, “AK 
Parti’ye oy verin” deseydi, açık söylüyorum 
buna da karşı çıkardık. Uluslararası bir ya-
yın organının, bu kadar açık şekilde çağrı 
yapması, esasında CHP’nin nasıl bir proje 
olduğunu da ortaya koymuştur. Neymiş, 
CHP, demokrasinin teminatıymış. Anlaşı-
lan bunlar, sadece Türkiye’ye değil, CHP’ye 
de Fransızlar. Eğer CHP’yi zerre kadar tanı-
salar, demokrasi ile CHP kelimelerinin yan 
yana gelmeyeceğini, gelemeyeceğini, tarih 
boyunca gelmediğini görecekler. 

Ama hesap başka, meğer CHP’nin yeni ge-
nel başkanı, sadece ulusalcı bir proje değil, 
uluslararası bir projeymiş. Biz, CHP’nin 
yeni genel başkanını, Türkiye’deki çetele-
rin projesi biliyorduk; meğer sadece onla-
rın değil, küresel çetelerin de projesiymiş. 
Ben, buradan sadece Konya’ya değil, tüm 
Türkiye’ye sesleniyorum, buradan CHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; 
CHP genel başkanının nasıl bir proje oldu-
ğunu işte görün. CHP Genel Başkanı’nın 
kimlerle iş tuttuğunu, arkasında kimlerin 
olduğunu işte görün. Tel Aviv’e selam gön-
dermekten başka, dış politika adına sarf 
ettikleri tek bir cümleleri yoktur bunların. 
Fakat hakkını yemeyelim buradan şimdi, 
önceki gün, bir gazeteciye aynen şunları 
söylüyor: “Dayan Yorgo, biz geliyoruz…” 
Yunanistan’ın en büyük gazetesi de bu-
nunla dalga geçti. “Dayan Yorgo, Kılıçda-
roğlu geliyor” diye başlık atıyor, dalgasını 
geçiyor… Konya’nın tam bu duruma denk 
düşen bir sözü var: “Ağzına, kılığına bak-
maz; Hasan Dağı’na oduna gider…



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

197

Şimdi bakın sevgili Konyalılar…

Biz, bu makamlara milletin desteğiyle, 
milletin kararıyla, milletin hayır dualarıy-
la geldik. Biz bu makamlara, uluslararası 
çetelerin, ulusalcı çetelerin değil, milletin 
takdiriyle geldik. Biz arkamıza sermayeyi, 
arkamıza seçkinleri alarak değil; arkamıza 
milleti alarak bugünlere geldik. Biz, man-
şetlerle çarpışarak büyüdük. Biz, muhtar 
bile olamaz diyen zihniyete rağmen bu-
günlere geldik. Şimdi son günlerde bir 
kampanya var. O malum medyada bazı ya-
zarlar, bizi, BDP’ye karşı sert bir dil kullan-
makla eleştiriyorlar. En son, Diyarbakır’da 
yaptığımız konuşmanın, BDP’ye karşı çok 
sert olduğunu ifade ediyorlar. 

Bu yazarlar, Kastamonu’da şehit olan recep 
şahin polisimizi görmüyorlar. Bu yazarlar, 
Silopi’de şehit olan polislerimiz Gökmen 
Şimşek ve Muharrem Ünlü’yü görmüyor-
lar. Bu yazarlar, bizim 150’den fazla seçim 
büromuza molotof atıldığını görmüyorlar. 
Milletvekillerimizin nasıl saldırıya uğra-
dığını görmüyorlar. Hakkâri’de öldürülen 
imamı, Cizre’de yüzleri molotofla yakılan 
13-14 yaşındaki çocukları, zorla kapattırı-
lan kepenkleri görmüyorlar. BDP’nin öfke 
dilini, şiddet dilini, gençlerin kanından, 
anaların gözyaşından beslenen dilini 
duymazdan geliyorlar. BDP’nin, zorbaca, 
zalimce, bölgede uyguladığı faşizmi gör-
müyorlar, göremiyorlar. BDP ile MHP ara-
sındaki, BDP ile CHP arasındaki muhab-
beti görmüyor, görmek istemiyor, bunu 
sorgulamıyorlar. 

Şimdi size çok enteresan bir şey anlata-
cağım; Bir kadın gazeteci, köşe yazıları 
yazıyor, televizyonlarda yorumlar yapıyor. 
Son aylarda, kendini kaybetmiş şekilde 
AK Parti’ye karşı kin kusuyor. İşi nereye 
götürdü biliyor musunuz? PKK’nın yayın 
organına açıklama yapıyor. “Aslında, zor 
ve yol politikaları her zaman beraber gi-
diyor” diyor. Neymiş peki? 1935 yılında, 
Dersim katliamı öncesinde, buraya ya-
pılacak harekât için yol inşa edilmiş. AK 
Parti’nin duble yollarını da işte bu şekilde 
yorumluyor. Söylemek istediği şu: güya biz 
duble yolları, Dersim ’de olduğu gibi, kolay 
harekat yapılsın diye inşa ediyoruz. Açık 
açık söylüyorum: bu Mert’lik değil, “na-
mertliktir”… Bu kadar açık konuşuyorum. 
Siz kime şirin gözükmeye çalışıyorsunuz? 
PKK’yla, BDP’yle bu muhabbetiniz nere-
den kaynaklanıyor? BDP’ye karşı bu kadar 
uysal, AK Parti’ye karşı nasıl bu kadar sal-
dırgan olabiliyorsunuz? Cizre’de yüzleri 
yakılan Kürt çocuklarını görmezden gelip, 
PKK’nın, BDP’nin sırtını neden böyle sı-
vazlıyorsunuz?

Sevgili Konyalılar… 

Dikkat edin, MHP Genel Başkanı, şu anda 
AK Parti’ye karşı ağzına geleni söylerken, 
BDP’ye tek kelime söyleyemiyor, CHP’yle 
ilgili ağzını açamıyor. CHP, Hakkâri’de 
miting yapıyor, bu mitingi, BDP ile gizli 
sözleşmeler yaparak gerçekleştiriyor. 
O kadar ileriye gidiyorlar ki, Elazığ’da, 
BDP’liler kendi aralarında konuşuyor, 
Elazığ’da MHP adayını desteklemeyi mü-
zakere ediyorlar. Bunlar kirli tezgâhlar. 
Ben milletime inanıyorum. Milletim bu 
kirli tezgâhları 12 Haziran’da bozacak.
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Sevgili Konyalılar…

Biz işimize bakacağız, biz hizmet siyaseti-
ne, eser siyasetine devam edeceğiz. Biraz 
önce de ifade ettim. Hızlı tren tamam, 
en kısa sürede ticari seferler başlıyor. 
Konya’ya, 2 yeni vakıf, 1 devlet üniversitesi 
kurduk, üniversite sayısını 4’e çıkardık. 
Konya’yı tarihte olduğu gibi yeniden bir 
ilim merkezine dönüştürüyoruz. Mevlana 
Kültür Merkezi’ni Konya’ya kazandır-
dık. Konya’yı inşallah Güneş Enerjisinin 
merkezi haline getiriyoruz. Konya ve 
Karapınar, inşallah dünyanın güneş ener-
jisi üssü haline dönüşecek. Konya tarımın 
olduğu gibi, hayvancılığın da en büyük 
merkezlerinden biri haline geliyor. 21 
milyon metrekare Hazine arazisi üzerinde 
Hayvancılık Bölgesi Projesi’ni başlattık. 
Konya Lojistik Projemiz devam ediyor. 27 
Mayıs’ta Bakanlar Kurulu’ndan kamulaş-
tırma yetkisi çıktı. Konya, ürettiklerini ar-
tık çok daha kolay biçimde dünyaya ulaş-
tıracak. Havaalanının yeni terminal binası 
için 11 Mayıs’ta ihale yapıldı, Konya’ya bu 
hizmeti en kısa zamanda kazandıracağız. 

B ü y ü k ş e h i r  B e l e d i y e m i z ,  s a d e c e 
Türkiye’ye değil, dünyaya örnek teşkil 
eden yatırımlarını hızla sürdürüyor. Tabii 
Konya için en büyük proje, mavi tünel ve 
Konya Ovası Projesi. CHP Genel Başkanı 
buraya geldi, “söz verdiler, mavi tüneli yap-
madılar” diyerek, gözünüzün içine baka 
baka bir yalan daha söyledi. Çok rahat ya-
lan söylüyor, insanın gözünün içine baka 
baka, kameraların önünde hiç ağzı kuru-
madan yalan söylüyor. Mavi tünel hızla 
devam ediyor ve inşallah 17 Aralık’ta da bi-

tiyor. Bu muhteşem eseri tamamladığımız-
da, hem Konya’nın, hem Konya Ovası’nın 
susuzluğunu tamamen gidermiş olacağız. 
Allah’ın izniyle, Konya’yı küresel bir mar-
ka haline dönüştürmek için gayretlerimiz 
devam edecek. Hoşgörü şehri Konya, kü-
resel bir hoşgörü başkentine dönüşecek. 
Sadece Türkiye’den değil, dünyadan daha 
çok turist, bu örnek şehri, bu tarih şehrini, 
ilim şehrini ziyarete geliyor ve daha fazlası 
da gelecek.

Sevgili kardeşlerim…

Biz sevgili peygamberimizin “insanların 
en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır” 
hadisini kendimize rota bilerek yola çıktık. 
Çok çalışacağız ve çok üreteceğiz. Hayal 
kurup hayallerimizi gerçekleştireceğiz. 
Hepimizin yolu bahtı açık olsun diyor ve 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Samsunlular, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Buradan tüm Samsun’a, Ondokuz 
Mayıs’a, Alaçam’a, Asarcık’a, Atakum’a, 
Ayvacık’a, Bafra’ya, Canik’e, Çarşamba’ya, 
Havza’ya, İlkadım’a, Kavak’a, Ladik’e, 

Salıpazarı’na, Tekkeköy’e, Terme’ye, 
Vezirköprü’ye, Yakakent’e, oralarda ya-
şayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum. Bugün başlayan 
mübarek üç ayların, Samsunlu tüm kar-
deşlerime, aziz milletimize ve İslam ale-

AK Parti il mitingi

Samsun | 3 Haziran 2011
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mine kutlu, mübarek ve hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Konuşmamın hemen başında, Süper 
Lig’e yükselen Samsunspor’u, “kırmızı 
şimşekler”i yürekten kutluyorum. Sam-
sunspor camiasına, Süper Ligde başarılar 
diliyorum. Süper Lig’e yükselen Samsuns-
por, süper bir stadyumu da fazlasıyla hak 
ediyor. İnşallah, Samsun’a, 30 bin kişilik 
yeni bir stadyumu kazandırıyoruz. “Stad-
yum Samsun” adıyla, Samsunspor’un 
rakiplerini misafir edeceği, Samsun’a ya-
kışır bir stadyum için, kolları sıvıyoruz, 
en kısa sürede de bunu yapıp, Samsun’a 
teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. 
Samsun’u bir spor şehri yapmak için 7 bin 
500 kişilik de bir spor salonunu inşa edi-
yoruz. Bu salonun yapımına başlandı. Bu 
salon da tamamlandığında, artık Samsun 
bir “spor şehri” olarak da Türkiye’de, dün-
yada yerini alacak.

Sevgili kardeşlerim…

12 Haziran seçimlerine artık şurada sade-
ce 9 gün kaldı. 9 gün sonra sandık milletin 
önüne gelecek ve son sözü bir kez daha 
millet söyleyecek. 12 Haziran seçimlerinin 
şimdiden ülkemize, milletimize, tüm coğ-
rafyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Mil-
let iradesinin tecelli edeceği 12 Haziran’ın 
demokrasimizde bir dönüm noktası olarak 
tarihe geçmesini diliyorum.

Bakın sevgili Samsunlular… 8.5 yıl boyun-
ca bize, partimize, Hükümetimize çok ağır 
eleştiriler yapıldı. 8.5 yıl boyunca bir yan-
dan sizlere hizmet üretmek için çabalar-

ken, bir yandan da muhalefetin kırıcı, yıkı-
cı, tahrip edici eleştirilerine göğüs gerdik. 
Biz hiçbir zaman eleştiriden korkmadık, 
hiçbir zaman çekinmedik. Yapıcı eleştiriye 
zihnimiz de, kalbimiz de her zaman açık 
oldu. Yapıcı eleştirileri her zaman dikka-
te aldık, kendimizi her an geliştirmenin 
gayreti içinde olduk. Bu süreçte her fır-
satta milletimizin huzuruna çıktık; millet 
aynasında kendimizi muhasebeye çektik. 
Bize çok ağır yakıştırmalar yaptılar. “Sivil 
dikta” dediler, “endişeli modernler” dedi-
ler, Türkiye’yi dikta rejimine götürüyor 
dediler, demokrasi tehdit altında dediler. 

İşte bugün bir kez daha sandık, milletin 
önünde. Bugün bir kez daha son sözü 
millet söylüyor, son kararı millet veriyor. 
Türkiye’de bir kez daha, sandık yoluyla, 
millet eliyle, ak ile kara ortaya çıkıyor. Biz, 
en başından itibaren millet dedik, demok-
rasi dedik, millet iradesi dedik, özgürlük 
dedik. En başından itibaren, demokratik 
yollardan hiç taviz vermedik, hukuktan 
taviz vermedik; hem demokrasiyi, hem 
hukuku daha da güçlendirdik. Şiddetin, 
öfkenin, nefretin dili bizim dilimiz olmadı. 
Biz, kırıp dökenlerden, tahrip edenlerden 
hiçbir zaman olmadık. Rakiplerimizle 
sadece sandıkta yarışırız dedik, bugün de 
işte bunu yapıyoruz. 

Aslında, Türkiye genelinde biz konuşmu-
yoruz; bizden ziyade eserlerimiz konu-
şuyor. İşte şu Samsun’daki duble yollar 
bizi anlatıyor. Samsun’a kazandırdığımız 
yeni Üniversite bizi anlatıyor. Samsun’da 
açtığımız yeni derslikler bizi anlatıyor. 
Hastaneler, TOKİ konutları bizi anlatıyor. 
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Çiftçinin, esnafın, benim Samsunlu emekli 
kardeşimin yaşadığı değişim bizi anlatı-
yor. Samsun nasıl bir dönüşüm yaşıyorsa, 
Türkiye de aynı dönüşümü yaşıyor ve Tür-
kiye’deki eserlerimiz bizi anlatıyor. 

Eserleriyle konuşamayanlar, hizmetleriyle 
konuşamayanlar, ne yazık ki, seçim yolunu 
şiddet taşlarıyla döşemenin gayreti içine 
giriyorlar. Şu ana kadar, Türkiye genelin-
de 150’den fazla seçim büromuza, seçim 
aracımıza, il ve ilçe başkanlıklarımıza 
saldırıda bulunuldu. Seçim konvoyumuza 
saldırdılar, Kastamonu’da Recep Şahin 
kardeşimizi şehit ettiler. İmam Hatipli 
çocukları dahi hedef aldılar, molotof la 
çocukların yüzlerini yaktılar. Milletvekil-
lerimize saldırarak, bizi sindireceklerini, 
bizi korkutacaklarını zannettiler. Ne yazık 
ki şiddet, sadece belli bir kesimden de 
gelmiyor. İşte önceki gün Hopa’da, CHP 
ve yandaşları otobüsümüze saldırdılar, 
bir polisimiz ağır yaralandı. Biz bu tuzağa 
düşmeyeceğiz. Biz bu şiddet diline teslim 
olmayacağız. Biz, onlar gibi öfkenin, nef-
retin diline teslim olmayacağız. Biz bugü-
ne kadar hizmetlerimizle, eserlerimizle 
konuştuk, bundan sonra da aynı şekilde, 
hizmetlerimizle, eserlerimizle, proje ve he-
deflerimizle konuşmaya devam edeceğiz.

Şimdi bakın sevgili Samsunlular… Biz bu 
yola sizlerle çıktık, milletimizle çıktık. Biz 
bu yolda her zaman milletimizle yürüdük. 
Biz gücümüzü çetelerden almadık. Gücü-
müzü seçkinlerden almadık. Biz gücümü-
zü milletten aldık, milletin çizdiği istika-
mette dosdoğru yürüdük. Şunu özellikle 
ifade ediyorum: Biz, manşetlerle gelmedik, 

manşetlere rağmen geldik. Bizim hakkı-
mızda, “muhtar bile olamaz” diye manşet 
atanlara rağmen, sizin desteğinizle biz bu-
günlere ulaştık. Son günlerde, bazı medya 
kuruluşları, bazı yazarlar, adeta ağız birliği 
etmişçesine, bizi, üslubumuzu, özellikle de 
muhalefete, özellikle de BDP’ye karşı tutu-
muzu eleştiriyorlar. 

Ben gittim, Diyarbakır’da on binlerce 
kardeşimle kucaklaştım. Elbette orada, 
BDP’nin maskesini düşürmek, BDP’nin 
şiddet politikalarını milletimle paylaşmak 
istedim. BDP’nin ve yandaşlarının, MHP 
ve CHP ile işbirliği içinde, bize nasıl şiddet 
uyguladıklarını, Kürt kardeşlerime nasıl 
şiddet uyguladıklarını, nasıl bir sivil fa-
şizm dayattıklarını anlattım. Bazı yazarlar 
bundan çok rahatsız olmuş. Ama bunlar, 
Hakkâri’de öldürülen imamdan rahatsız 
olmadılar. BDP’nin bu imamla ilgili sus-
kunluğundan rahatsız olmadılar. Bunlar, 
Kastamonu’daki, Silopi’deki şehitlerimiz-
den rahatsız olmadılar. BDP’nin suskun-
luğundan rahatsız olmadılar. Bunlar, AK 
Parti’ye yönelik molotoflu saldırılardan 
rahatsız olmuyorlar. 13-14 yaşında imam 
hatipli çocukların yüzünün yakılmasını 
görmüyorlar. BDP araçlarında, BDP mer-
kezlerinde saklanan molotof ları bunlar 
görmüyorlar. BDP’nin, kışkırtıcı, tahrik 
edici, şiddeti besleyici tavrını görmüyor, 
duymuyor, bundan rahatsız olmuyorlar. 

Nasıl bir muhabbetse, BDP’yi pışpışlamak-
tan, BDP’yi adeta şiddet için teşvik etmek-
ten, BDP’nin sırtını sıvazlamaktan adeta 
zevk alıyorlar. Siyasete yönelik müdahale-
leri de görmezden, duymazdan geliyorlar. 
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İşadamı kılığında, siyaset mühendisliği 
yapanları görmezden, duymazdan geliyor-
lar. Yurtdışında kurulan komplolara, ulus-
lararası şebekelerin siyasete müdahalesine 
gözlerini yumuyorlar. Şiddeti körükleyen, 
teşvik eden bu tutumu ben milletime şika-
yet ediyorum. CHP, MHP ve BDP’nin şid-
det işbirliğini, bazı medya kuruluşlarının 
bu değirmene taşıdıkları suyu ben sadece 
sizlere şikâyet ediyorum.

Sevgili Samsunlular…

Samsun, huzurun şehri, Samsun, kardeş-
liğin şehridir. Samsun, Kurtuluş’un, 19 
Mayıs’ın şehri. Samsun, Türk gibi kuvvetli 
sözünü dünyaya gösteren, Yaşar Doğu’nun, 
İmam Hatip Liselerinin açılmasında emeği 
olan Merhum Tevfik İleri’nin şehri. Sam-
sun Karadeniz’in ticaret merkezi, sanayi 
merkezi, lojistik merkezidir. Samsun’u 
daha da büyütmek bizim boynumuzun 
borcudur. Samsun’a hizmetkâr olmak, 
bizim için gururdur, onurdur. Samsunlu 
çiftçi kardeşimi, Bafra Ovası’nın, Terme 
Ovası’nın, Çarşamba’nın çalışkan çift-
çisini desteklemek bizim vazifemizdir. 
Samsun’daki emekli kardeşimin hakkını 
savunmak, hakkını vermek bizim sorum-
luluğumuzdur. 

Burada özellikle emekli kardeşlerimize 
birkaç hususu hatırlatmak istiyorum: Tür-
kiye büyüdükçe, Türkiye’nin imkânları 
çoğaldıkça, bunu sana azami derecede 
yansıtmanın gayreti içinde olduk. Emekli-
nin kuyruk çilesine biz son verdik. Emekli 
vatandaşlarımıza, talep etmesi durumda 
evinde ödeme yapıyoruz. Sağlık’ta devrim 

yaparak, 74 milyonla birlikte en çok da 
emekli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaş-
tırdık. Ben burada sadece, emeklilerimizin 
maaşlarında yaptığımız iyileşmeyi, en 
düşük ücretler üzerinden birkaç örnekle 
hatırlatmakta fayda görüyorum. SSK işçi 
emeklisi, 2002 yılında 275 lira maaş alı-
yordu, bugün 782 lira maaş alıyor. Artış 
oranı 8.5 yılda yüzde 204. BAĞ-KUR esnaf 
emeklisi, 149 lira maaş alırken, bugün 634 
lira maaş alıyor; artış oranı yüzde 226. 
BAĞ-KUR tarım emeklisi, sadece 66 lira 
maaş alırken, bugün 473 lira alıyor. Artış 
oranı yüzde 617. Emekli sandığı emeklisi 
377 lira maaş alırken, bugün 936 lira alı-
yor. Artış oranı yüzde 148. 

İnşallah, Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, 
bu imkânları daha da artıracak, iyileşme-
yi aynı oranda emekli vatandaşlarımıza 
yansıtacağız. Sözleşmeli çalışan kardeş-
lerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu 
çalışmayı da en kısa zamanda tamamlaya-
cak, sözleşmeli personelimizi özlemleriyle 
buluşturacağız.

Değerli kardeşlerim...

Samsun’u Orta Karadeniz’in en önemli 
merkezi yapmakta kararlıyız. Bunun için 
ulaştırmadan sağlığa, eğitimden sanayiye 
kadar her alanda çok önemli projeleri ha-
yata geçiriyoruz. Samsun’u kara ve deniz 
ulaşımında önemli bir merkez haline dö-
nüştürüyoruz. Samsun’la sarp arasındaki 
Karadeniz sahil yolunu tamamladık. Sam-
sun-Ankara bölünmüş yolunu da bitirdik. 
Ankara’da müjdeyi vermiştim, şimdi de 
Samsun’da tekrarlamak istiyorum: Ankara 
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samsun arasında, yüksek standartlı bir 
otoyolun inşasına en kısa sürede başlıyo-
ruz. Alaçam’a kadar olan bölünmüş yolu 
da tamamladık. İnşallah yılsonuna kadar 
Samsun-Sinop bölünmüş yolunu tümüy-
le hizmete almış olacağız. Hedefimiz, 
Samsun’u İstanbul’a kadar bölünmüş yolla 
bağlamak. Artık Türkiye’nin neresinden 
gelirseniz gelin, bütün yollar Samsun’a 
çıkacak. 

Biliyorsunuz, Samsun’da 16 kilometre 
uzunluğunda bir raylı sistemi geçtiğimiz 
yıl hizmete aldık. Böylece şehir içi ulaşım 
sorununu da büyük ölçüde çözmüş olduk. 
Samsun’da bir sağlık kampüsü kuruyoruz. 
Bu kampüsün ilk bölümünü oluşturan 570 
yataklı eğitim ve araştırma hastanesini 
hizmete soktuk. 200 yataklı ruh ve sinir 
hastalıkları hastanesinin inşaatı devam 
ediyor. Aynı şekilde 60 yataklı AMATEM’in 
inşaatı da sürüyor. Bunlara göğüs ve kalp 
hastalıkları hastanesini, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon hastanesini, kadın ve çocuk 
hastalıkları araştırma hastanesini, adli psi-
kiyatri hastanesini ilave edeceğiz. Böylece 
Samsun’u, bölgenin en önemli sağlık mer-
kezi haline getiriyoruz. Otel ve alışveriş ya-
tırımlarıyla, fuar ve kongre merkezleriyle 
Samsun’a yeni bir vizyon kazandırıyoruz. 
Samsun’u uluslararası organizasyonların 
da merkezi haline dönüştürüyoruz. 

Samsun ülkemizin önde gelen üniversite-
lerinden birine sahipti. Şimdi Samsun’da 
yeni bir üniversite daha yükseliyor. Böyle-
ce, merhum Ali Fuat Başgil’in memleketi 
olan Samsun’u, bir bilim merkezi haline 
de dönüştürüyoruz. Deniz şehri Samsun’u, 

bu imkândan en iyi şekilde faydalanır 
hale getirmek için çalışıyoruz. 2002’de 
Samsun’da bir tane liman vardı. Bugün 
Samsun’da 3 limandan yükleme ve bo-
şaltma yapılıyor. Aynı şekilde 2002’de 
Samsun’da 1 tane organize sanayi bölgesi 
vardı. Bugün 5 organize sanayiyle üretim 
yapan bir samsun var. Biraz önce de ifade 
ettim: Samsun’u spor’un da merkezi haline 
dönüştürmek istiyoruz. Samsun’a 30 bin 
kişilik bir stat yapıyoruz. Ülkemizin guru-
ru, şampiyon sporcumuz Yaşar Doğu’nun 
şehrinde doğru-dürüst spor salonu yoktu. 
Şimdi biz, Samsun’a 7 bin 500 kişilik spor 
salonu kazandırıyoruz.

Unutmayın değerli kardeşlerim… Yapılan 
her hizmet, başlanan her inşaat, açılan her 
tesis iş demek, istihdam demek. Sizin gü-
zel bir sözünüz var. “Tarlada izi olmayanın 
harmanda yüzü olmaz”. Bizim, hamdolsun 
Türkiye’nin her karışında izimiz var. Bir 
yandan yaptıklarımızı anlatıyor, diğer yan-
dan Türkiye’yi, Samsun’u 2023’e taşıyacak 
projeler için kolları sıvıyoruz. “Durmak 
yok, yola devam” deyip hizmet aşkıyla ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 12 
Haziran’da da sizlerden alacağımız destek 
ve güçle daha çok çalışacağız ve daha çok 
üreteceğiz. Lütfen dualarınızı bizlerden 
eksik etmeyin. Hepimizin yolu açık olsun 
diyor sevgiyle, saygıyla hepinizi kucaklıyo-
rum. Sağ olun var olun…
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Sevgili Adanalılar, sevgili kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün bir kez daha, tüm Adana’ya, 
Aladağ’a, Ceyhan’a, Çukurova’ya, Feke’ye, 
İmamoğlu’na, Karaisalı’ya, Karataş’a, 
Ko z a n’ a ,  Po z a n t ı ’ ya ,  S a i m b eyl i ’ ye , 

Sarıçam’a ,  Seyhan’a ,  Tufanbeyli ’ye, 
Yumurtalık’a, Yüreğir’e, oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerime selamlarımı sevgileri-
mi yolluyorum. Adanalı Karacaoğlan bu 
toprakları ne kadar sevdiyse, inanın biz de 
bu toprakları, bu Çukurova’yı, bu Adana’yı 

AK Parti il mitingi

Adana | 4 Haziran 2011
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işte o kadar seviyoruz. Çünkü Adana me-
deniyet şehridir. Adana ticaret şehridir, 
sanayi şehridir, bilim şehridir. Adana, 
Çukurova’nın fedakâr çiftçisinin şehridir. 
Adana bizim göz bebeğimiz, Adana bizim 
aşkımız, sevdamız.

8.5 yıl boyunca Adana için hizmet ürettik, 
eser ürettik, inşallah çok daha fazlasını ya-
pıyoruz, yapacağız. Ben, sadece 2 ay önce, 
27 Mart’ta Adana’ya geldim ve o gün tam 
75 farklı eser ve hizmetin açılışını birlikte 
yaptık. Adana’ya, yeni okullar, derslikler, 
konutlar kazandırdık. Adana’daki 33 özel 
sektör yatırımını bir kalemde açtık. O gün 
sizlere bir de müjde vermiştim: Adana 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ku-
rulmasına ilişkin tasarının komisyondan 
geçtiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’na geldiğini söylemiştim. Ta-
sarı görüşüldü, kabul edildi, onaylandı ve 
artık Adana ikinci üniversitesine kavuştu. 
Adanalı gençlere, tüm gençlerimize hayırlı 
olsun.

Sevgili kardeşlerim…

Maalesef, seçim sürecinde AK Parti’ye kar-
şı Türkiye genelinde bir şiddet kampanya-
sı başlatıldı. Türkiye genelinde, 150’den 
fazla seçim büromuz, aracımız, il ve ilçe 
başkanlığımız saldırıya uğradı. Hatta mil-
letvekillerimiz bile bu saldırılarda hedef 
alındı. Kastamonu’da, Artvin Hopa’da 
konvoyumuza saldırılar gerçekleştirildi. 
CHP Genel Başkanının, MHP Genel Baş-
kanının, BDP’lilerin kışkırtması, tahrikleri 
neticesinde, Türkiye genelinde AK Parti 

hedef yapıldı. Ne yazık ki, Adana’da da AK 
Parti’ye karşı çok ağır saldırılar yapıldı ve 
yapılıyor. Sadece Genel Başkan Yardımcım 
Ömer Çelik’in 6 ayrı seçim bürosuna ve 7 
seçim aracına molotof ve ses bombası atıl-
dı. Milletvekillerimiz tehdit edildi. Şimdi 
şunu Adana’da açık açık söylüyorum: Biz 
bu tehditlere boyun eğmedik, eğmeyiz, 
eğmeyeceğiz. Bu zorbalara pabuç bırak-
madık, bırakmayız. Biz bu şiddetin diline 
teslim olmadık, olmayız. 

Dikkat edin sevgili adanalı kardeşlerim; 
Adana’da, AK Parti, sadece BDP’nin, sade-
ce terör örgütünün değil, aynı zamanda 
MHP’nin de hedefi. Milletvekillerimize, 
adaylarımıza yapılan tehditleri sizler bi-
liyorsunuz. Tıpkı 12 Eylül’deki gibi, CHP, 
MHP, BDP, terör örgütü ve medya ittifak 
yaptılar, AK Parti’nin karşısına dikildiler. 
Maşallah bu ekip, tam bir muhabbet için-
deler. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. 
Tencere yuvarlanmış, tam kapağını bul-
muş. Onlar çetelerle muhabbet içinde, biz 
milletimizle muhabbet içindeyiz. Onlar, 
küresel çetelerle işbirliği içinde, biz mil-
letimizle işbirliği yapıyoruz. Onlar taşla, 
molotofla, silahla yürüyor, biz milletimizle 
birlikte yürüyoruz. Bu kadar saldırıya uğ-
radığımıza göre, demek ki doğru yoldayız, 
demek ki milletimizle birlikteyiz. 

Demokrasiye, millet iradesine inancı kal-
mayanlar, işte böyle şiddetle ayakta kalma 
çabası içine girerler. Fikirleri olmayanlar, 
işte böyle taşla, molotofla, silahla konuş-
mak isterler. Planları, projeleri, hedefleri 
olmayanlar, işte böyle kışkırtmayla bir 
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yere varacaklarını zannederler. Biz bun-
lara aldanmayacağız. Biz şiddetin diline 
teslim olmayacağız. Biz demokrasi diye-
ceğiz, özgürlük diyeceğiz, büyük Türkiye 
diyeceğiz. 8.5 yıl boyunca sadece demok-
rasi dedik, demokrasiyi güçlendirdik, aynı 
şekilde devam edeceğiz. Açık açık bir kez 
daha söylüyorum: hiç kimsenin endişe-
si olmasın, hiç kimse tedirgin olmasın, 
korkmasın. Biz, demokrasiden taviz ver-
meyeceğiz, ama aynı zamanda bu ülkede 
huzuru en güzel şekilde de tesis edeceğiz. 
kBütün tahriklere, kışkırtmalara rağmen, 
kardeşliğimizi yüceltecek, bu ülkeyi kar-
deşlik üzerine büyüteceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

12 Haziran, demokrasimiz açısından son 
derece önemli bir dönüm noktası. 12 Hazi-
ran sonrası bizim en büyük projemiz, yeni 
bir anayasa. Şimdi bakınız, anayasa, bir ül-
keyi ayakta tutan, istikrar, güven ve huzur 
içinde bir yaşatan, ülkenin geleceğe doğru 
ilerlemesini sağlayan en önemli metindir. 
Anayasa, her birinizin günlük yaşamıyla 
doğrudan alakalıdır. Anayasa, ekonomiyle, 
üretimle, istihdamla doğrudan bağlantı-
lıdır. Anayasa, özgürlüğün, demokrasinin 
en önemli teminatıdır. Maalesef bizde 
bugüne kadar Anayasalar millet tarafın-
dan yapılmadı. Anayasalar, müdahalele-
rin ardından, belli kişiler, belli gruplar, 
belli zümreler tarafından hazırlandı. Bu 
anayasalar, özgürlükleri kısıtladı, demok-
rasiyi arızalı hale getirdi, ekonominin, 
Türkiye’nin önünü açmadı. Tam tersine, 
bu anayasaların bizatihi kendileri sorun 
haline dönüştü. 

Biz şimdi öyle bir anayasa yapalım ki, Tür-
kiye şaha kalksın diyoruz. Öyle bir anayasa 
yapalım ki, kardeşliğimizi daha da yücelt-
sin istiyoruz. Öyle bir anayasa yapalım ki, 
74 milyonu kucaklasın, 74 milyon bunu 
sahiplensin istiyoruz. Herkesin anlayacağı, 
sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayı 
Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz. Biz bu 
anayasayı kendi başımıza yapmayacağız. 
Toplumun her kesimiyle, bütün ilgili taraf-
larla uzlaşma içinde bir anayasa hazırlaya-
cağız. Van’daki kardeşim diyecek ki: İşte bu 
benim anayasam. İstanbul’daki kardeşim 
diyecek ki: İşte bu benim anayasam. Ada-
na’daki kardeşim diyecek ki: İşte bu benim 
anayasam. Şakirpaşa Mahallesi’ndeki, 
Ova Mahallesi’ndeki, Şehit Turan’daki 
kardeşim, bu benim anayasam diyecek. 
Onur Mahallesi’ndeki, Barbaros’taki, 19 
Mayıs’taki, Kiremithane’deki kardeşim, 
bu benim anayasam diyecek. İnşallah 12 
Haziran’dan sonra bunu başaracağız. 2023 
hedeflerine de işte ancak böyle bir anayasa 
ile ulaşabiliriz. 

Biz, Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 eko-
nomisinden biri yapmak istiyoruz ve bunu 
da ancak böyle bir anayasa ile başarabiliriz. 
İşte onun için sizden büyük destek istiyo-
ruz. Sizden bir kez daha, çok güçlü bir şe-
kilde AK Parti demenizi istiyoruz. CHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerimin de, MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerimin de, BDP’ye, 
diğer partilere gönül vermiş kardeşlerimin 
de, bize güçlü bir şekilde destek olmala-
rını istiyorum. Bizim derdimiz şu kadar 
oy almak, bu kadar milletvekili çıkarmak 
değil. Bizim derdimiz, istikrarın sürmesi. 
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Bizim derdimiz ülkemizi ve Adana’yı, eko-
nomide, demokraside, her alanda 2023’ün 
büyük Türkiye’sine hazırlamak. 

Şimdi bakın sevgili Adanalılar… Önceki 
gün, uluslararası bir dergi, The Economıst 
dergisi, dünyada hiç örneği görülmeyecek 
biçimde, “CHP’ye oy verin” şeklinde, son 
derece münasebetsiz bir makale yayınladı. 
Ben dün Konya’da da açıkladım, eğer bu 
dergi çıkıp, “AK Parti’ye oy verin” demiş 
olsaydı, ona da karşı çıkardık, yine tepki 
verirdik. Uluslararası bir yayın kurumu-
nun, bu derece pervasızca taraf tutması, 
propaganda yapması, elbette talihsizlik-
tir, saygısızlıktır. Ama aynı zamanda çok 
da manidardır. Biz, CHP’nin Yeni Genel 
Başkanı’nı, ulusalcıların, çetelerin bir 
projesi olarak biliyorduk. Meğer Sayın 
Kılıçdaroğlu, aynı zamanda uluslararası 
çetelerin de projesiymiş. İsrail’e, tel Aviv’e 
her fırsatta selam gönderen CHP Genel 
Başkanı, şimdi o selamlarının karşılığını 
alıyor. “Biz olsaydık, Mavi Marmara’yı gön-
dermezdik. Biz olsaydık, İsrail’le ilişkilerin 
bozulmasına izin vermezdik” diyor. Belli 
ki, CHP Genel Başkanı, birilerinin gözüne 
girmeyi başarmış. 

Samsun’da, 2.5 aylık bir bebeğin ölümü 
üzerinden iki aydır istismar yapıyor. Anne-
nin feryadına, babanın feryadına rağmen, 
utanmadan, sıkılmadan, her gün o bebekle 
ilgili yalan üstüne yalan söylüyor. Bir in-
sanın, zerre kadar vicdanı olsa, annesinin 
feryatlarına rağmen 2.5 aylık bir bebeği 
istismar etmez. Bir insanda, zerre kadar 
acıma duygusu, zerre kadar insaf olsa, ba-

basının feryadına rağmen bir bebeği politi-
ka malzemesi yapmaz. Ailesinin feryadına 
rağmen 2.5 aylık bir yavrucağı rahat bırak-
mayan bu zatın, Allah muhafaza, eline fır-
sat geçmesi halinde ülkede daha neler ya-
pabileceğini varın siz düşünün. İstismarı, 
saygısızlığı sadece bununla da sınırlı değil; 
şimdi de Mavi Marmara’yı dolamış diline. 
Bir insanda zerre kadar utanma duygu-
su olsa, zerre kadar yüz olsa, Gazze’deki, 
Kudüs’teki, Ramallah’taki, Nablus’taki, 
fosfor bombalarıyla öldürülmüş o masum 
bebeklerin hatırına o geminin adını ağzına 
almaz. O Mavi Marmara, Gazze’deki be-
beklere mama götürüyordu mama. O Mavi 
Marmara, Gazze’deki çocuklara oyun-
cak götürüyordu. Kalbinde şefkat olan, 
merhamet olan bir insan, kalkıp da Mavi 
Marmara’yı eleştirmez; cesareti varsa, 
onuru varsa, İsrail’e yaltaklanmak yerine, 
kalkar Akdeniz’deki korsanlığı eleştirir. 
Mavi Marmara’nın taşıdığı anlamı bilen, 
başka şeyler söyler. 

Bakın çok açık söylüyorum: CHP’nin yeni 
Genel Başkanı, CHP’nin başına bugü-
ne kadar gelmiş en büyük talihsizliktir. 
CHP’nin yeni genel başkanı, sanaldır, 
yurtiçindeki, yurtdışındaki çetelerin aleni 
bir projesidir. Geçtiğimiz günlerde, bir ga-
zeteciye, Yunanistan’la ilgili aynen şunları 
söylüyor: “Dayan Yorgo, biz geliyoruz”… 
Yunanistan’ın en büyük gazetesi de CHP 
Genel Başkanı’yla dalgasını geçiyor, o da 
başlık atıyor: “Dayan Yorgo, Kılıçdaroğlu 
geliyor” diyor… Adanalılar böylelerine ne 
der? “Gece mitilde yatar, gündüz çalım sa-
tar”. CHP Genel Başkanı işte budur. Şimdi 
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bu CHP’nin yandaş-candaş yazarları, 1 yıl-
dır yeni genel başkanı yere göğe sığdıramı-
yorlar. Onlar da çok büyük hayal kırıklığı 
yaşıyorlar ama bir türlü itiraf edemiyorlar. 
Bu yandaş-candaş yazarlar, CHP Genel 
Başkanı’nın arkasını toplamaktan yorul-
dular. Ya hangi çarkını, hangi yalanını, 
hangi istismarını düzelteceksin? Bir değil, 
iki değil; ayaküstü 10 yalanı arka arkaya 
sıralıyor. 

Sevgili kardeşlerim… 

Adana’da, 2007 seçimlerinde, 338 bin kişi 
AK Parti’ye oy verdi. Bu CHP Genel Başka-
nı, Adana’daki benim 338 bin vatandaşıma 
ne dedi? Beyinsiz dedi. Türkiye genelinde 
16 milyon kişi AK Parti’ye oy verdi. Bu 
CHP Genel Başkanı 16 milyon vatandaşı-
ma ne dedi? Beyinsiz. Bunların demokrasi 
anlayışı işte budur. Bunlar, kendilerinden 
olmayana göbeğini kaşıyan adam der, bi-
don kafalı der, aptal der, beyinsiz der. Şim-
di benim asıl merak ettiğim şu: Bu MHP 
Genel Başkanı, tüm bu gelişmelerle ilgili 
acaba neden susuyor? Milliyetçi ya, acaba 
The Economist’in makalesine ne diyor? 
Milliyetçi ya, acaba Hopa’daki CHP kış-
kırtmasına ne diyor? Milliyetçi ya, acaba 
Kılıçdaroğlu’nun, Hakkâri’deki bayraksız 
mitingine, özerklik vaatlerine, KCK’ya sa-
hip çıkmasına ne diyor? 

Dikkat edin, günlerdir ne CHP’ye, ne 
BDP’ye tek kelime söyleyemiyor. MHP 
Genel Başkanı, AK Parti karşısında kaplan 
oluyor, ama CHP, BDP karşısında kuzuya, 
güvercine dönüyor. Adeta şahin görünüm-

lü serçe. Biz bunlara aldanmayacağız. Biz 
bunların ittifakına aldanmayacağız. İnşal-
lah, Adana’da, CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye oy 
vermiş kardeşlerimizin de oyunu alacak, 
onların da hakkını bir kez daha biz savu-
nacağız.

Biz sizlere duyduğumuz hizmet aşkıyla 
yolumuzda ilerlemeye inşallah devam ede-
ceğiz. Bu kutlu yolculuğumuzda sizlerin 
de bizlerin yanında olacağına gönülden 
inanıyoruz. Allah hepimizin yar ve yar-
dımcısı olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum, sağ olun, var olun.
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Sevgili İzmirliler, sevgili kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbet-
le selamlıyorum. Buradan, bu coşkulu mey-
dandan, tüm İzmir’i, Aliağa’yı, Balçova’yı, 
Bayındır’ı, Bayraklı’yı, Bergama’yı, Beydağ’ı, 
Bornova’yı, Buca’yı, Çeşme’yi, Çiğli’yi, 
Dikili’yi, Foça’yı, Gaziemir’i, Güzelbahçe’yi 

muhabbetle selamlıyorum. Karabağlar’a, 
Karaburun’a, Karşıyaka’ya, Kemalpaşa’ya, 
Kınık’a, Kiraz’a, Konak’a, Menderes’e, 
Menemen’e,  Narlıdere’ye,  Ödemiş’e, 
Seferihisar’a, Selçuk’a, Tire’ye, Torbalı’ya, 
Urla’ya, oralarda yaşayan tüm kardeşlerime 
sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.

AK Parti il mitingi

İzmir | 4 Haziran 2011
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Sevgili kardeşlerim…

Ege’nin, Akdeniz’in tüm şehirleri güzel-
dir. Lazkiye, Beyrut, İskenderiye, Sirte 
güzeldir. Malaga, Barselona, Marsilya, 
Palermo güzeldir, Dubrovnik, Cezayir, 
Selanik güzeldir, ama İzmir bir başka 
güzeldir. İzmir, Akdeniz’in, Ege’nin incisi-
dir. İzmir, tarihiyle, insanıyla, güneşiyle, 
yiğitliği, kahramanlığıyla, Akdeniz’in de, 
Türkiye’nin de medarı iftiharıdır. İzmir, 
bereketli topraklarının, sanayisinin, ticare-
tinin ötesinde, Asya’dan Akdeniz’e gururla 
bakan Efeler diyarıdır; Efe bir şehirdir. 
İzmir, Gazi Umur Beylerin, Çaka Beylerin 
şehri olduğu kadar, Kurtuluş Savaşımızda 
ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in şehridir. 
İzmir acıyı da yaşamış, sevinci de yaşamış 
ama asla kendisini kapatmamış bir hoşgö-
rü şehridir. 

İşte bu güzel şehrin, bu yiğit şehrin, bu 
efeler şehrinin tüm sakinlerini yürekten, 
gönülden selamlıyorum. İzmir’le bizim 
aramıza hiç kimse giremez. Bizi, İzmir’e 
hizmet etmekten hiç kimse alıkoyamaz. 
Bu dünya şehrine, bu Akdeniz şehrine, 
Ege’nin incisine, Türkiye’nin gözbebeğine 
hizmet etmekten bizi hiç kimse uzaklaştı-
ramaz.

Sevgili İzmirliler…

Bugün İzmir’de 70’inci mitingimizi ger-
çekleştiriyoruz. Bayburt’tan yola çıktık. 
Batı’da Edirne’ye, Doğu’da Van’a uğradık. 
Kuzey’de Trabzon’u, Güneyde Antalya’yı 
ziyaret ettik. Gittiğimiz her şehirde mil-
letimizle kucaklaştık, dertleştik, hasret 

giderdik. Her şehirde kardeşliğe vurgu 
yaptık. Hepsinde demokrasi dedik, özgür-
lük dedik, büyük Türkiye dedik. Gittiği-
miz her şehirde, gönül diliyle konuştuk, 
samimiyetin, hasbiliğin diliyle konuştuk. 
Çünkü biz Hazreti Mevlana’nın öğüdüne 
kulak veriyoruz. Biz, olduğumuz gibi gö-
rünüyor, göründüğümüz gibi oluyoruz. 
Bizim yaptıklarımız neyse, niyetimiz de 
odur; niyetimiz neyse, yaptıklarımız da 
odur. Bizim kalbimizde ne varsa, dilimizde 
de o var; dilimizde ne varsa, gönlümüzde 
de o var. 81 vilayete 81 ayrı dil kullanmı-
yoruz. Doğuya batıya, kuzeye güneye farklı 
kelimeler kullanmıyoruz. Sahillere ayrı, 
büyük şehirlere ayrı, ilçelere, köylere ayrı 
bir üslup kullanmıyoruz. 

Biz önyargılarla hareket etmiyoruz. Biz, 
bize oy vermeyenler, bidon kafalı, göbe-
ğini kaşıyan adam, yüzde altmışı aptal, 
beyinsiz gibi demokrasi dışı, nezaket dışı 
ifadeleri, sıfatları asla tasvip etmiyoruz. 
Kıskançlık, küslük, dargınlık gibi kavram-
lara asla prim vermiyoruz. Biz, belli kesim-
leri korkutarak, ardından da bu korkuları 
istismar ederek siyaset yapmıyor, siyaset 
üretmiyoruz. Hassasiyetleri kaşıyarak, 
korkuları abartarak, endişeyi çoğaltarak 
değil; saygıyla, güvenle, hoşgörüyle hare-
ket ediyor, hizmet siyaseti yapıyoruz.

Sevgili İzmirliler…

Demokrasi yolunda çok badireler atlattık. 
Çok partili dönemin seçimlerle gelen ilk 
Başbakanı, Ege’nin bir Efesi, Adnan Men-
deres ve arkadaşları idam edildi. Ardından 
12 Mart’ta, ardından 12 Eylül’de, ardından 
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28 Şubat’ta demokrasiye, milli iradeye 
müdahale edildi. Bütün bu süreçlerde, 
Türkiye’de sanal düşmanlar, sanal korku-
lar icat edildi. Düşman ülkeler icat edildi, 
inançlar, değerler, belli gruplar düşman 
gibi, tehdit gibi görüldü. 3 Kasım’da biz 
yeni bir süreç başlattık. Milli iradenin güç 
kazanması, demokrasinin yüksek stan-
dartlara kavuşması, özgürlüklerin genişle-
tilmesi için yoğun gayret sarf ettik. Hiçbir 
zaman ben demedik, biz dedik. Hiçbir za-
man belli bir kitleyi, belli bir zümreyi dü-
şünmedik, 74 milyon hep beraberiz dedik. 
İnsanları dillerine, dinlerine, inançlarına, 
yaşam tarzlarına göre ayırmadık; yaratıla-
nı severiz, yaratandan ötürü dedik. Devlet 
karşısında herkes, ama herkes “birinci 
sınıf vatandaştır” dedik. Şeyh Edebali’den 
aldığımız öğütle, her zaman, kararlılıkla 
“insanı yaşat ki, devlet yaşasın” tezini 
savunduk. 8.5 yıl boyunca hiç kimsenin 
yaşam tarzına karışmadık. Hiç kimsenin 
değerlerine, yeme-içmesine, giyim-kuşa-
mına müdahale etmedik, edilmesine izin 
vermedik. Kimseye tehdit gözüyle bakma-
dık, kimseye ayrımcılık yapmadık. 

Bizim derdimiz, ülkeye hizmet etme, ge-
ride eser bırakmak. Bizim gayemiz, yarın 
birilerine, arkamızdan, “Allah onlardan 
razı olsun” sözünü söyletebilmek. Bizim 
hedefimiz, Türkiye’yi büyütmek, sofradaki 
ekmeği büyütmek, demokrasiyi, özgürlük-
leri büyütmek, Türk lirasına, Türkiye Cum-
huriyeti pasaportuna, Ay Yıldızlı bayrağa 
itibar kazandırmak. Bunun dışında hiçbir 
gayretin içinde biz yokuz. Millet aleyhine 
hiçbir işin içinde biz yokuz. Ülkeye zarar 
verecek hiçbir girişimde biz yokuz. Biz, bu 

yola milletle çıktık, milletle yürüyoruz. Biz 
bu yola çetelerle çıkmadık, seçkinlerle çık-
madık, sermaye sınıfıyla, egemen güçlerle 
çıkmadık; milletle çıktık, milletin çizdiği 
istikamette devam ediyoruz.

Sevgili İzmirliler…

Dünya değişirken, Türkiye yerinde saya-
maz. Dünya ilerlerken, Türkiye seyirci 
kalamaz. Türkiye, bölgesindeki, dünya-
daki gelişmelere kayıtsız olamaz. Bizim 
bir iddiamız var; Tarihimizden, köklü 
medeniyetimizden miras devraldığımız 
bir iddiamız var. Bizim, dünyaya söyleye-
cek bir sözümüz var. Biz, “her denklemde 
Türkiye de vardır” diyoruz. Türkiye adalet 
için, barış için, hak ve özgürlükler için 
her denklemde yerini almalıdır diyoruz. 
Avrupa Birliği üyeliği konusunda tam bir 
kararlılık sergilerken, Irak’ın, Lübnan’ın, 
Suriye’nin, Filistin’in hakkını en güçlü 
şekilde savunuyoruz. İhracatı artırırken, 
ticareti kat be kat artırırken, mazlumlara, 
mağdurlara, yoksullara elimizi uzatıyoruz. 
Herkesin sustuğu, herkesin sırtını döndü-
ğü haksızlıklara karşı biz cesaretle sesimi-
zi yükseltiyoruz. 

Biz, hiçbir şehrimiz içine kapanmasın is-
tiyoruz. Kör ideoloji hiçbir şehrimizi esir 
almasın istiyoruz. Türkiye artık hizmet 
siyasetini, eser siyasetini görsün, tanısın 
ve futbol takımı tutar gibi parti tutmasın 
istiyoruz. Ben Hakkâri’yi gördüm, Van’ı 
gördüm, Diyarbakır’ı gördüm. Batman’ı, 
Şırnak’ı, Mersin’i, Antalya’yı gördüm. Dün-
yanın bu en güzel şehirlerinin, İstanbul ka-
dar, Ankara kadar, Trabzon kadar ödenek 



Recep Tayyip ERDOĞAN

212

sahibi olduğuna, ama çöpe, çamura, pis-
liğe mahkûm edildiğine şahit oldum. İşte 
İzmir’in durumu ortada, Akdeniz’in bu en 
güzel şehri, böyle bir manzarayı hakediyor 
mu? Türkiye’nin bu güzel şehri, bütün 
kaynaklarına, potansiyeline, güzelliğine 
rağmen, bu çirkin görüntüleri, bu altyapı 
eksikliğini, bu hizmet yoksunluğunu hak 
ediyor mu? 

Ben, bu ülkenin başbakanı olarak, bü-
yük bir heyecanla Paris’teki EXPO Genel 
Sekreteri’ne mektup gönderiyorum. Expo 
2020 için İzmir’in adaylığını destekledi-
ğimizi ifade ediyorum. Ama İzmir’in Bü-
yükşehir Belediye Başkanı, İzmir’in şehre-
mini sıfatıyla o mektubu bizzat götürmesi 
gerekirken, “hükümet arkamızda” demesi 
gerekirken, tenezzül edip de mektubu 
götürmüyor. Bizim İzmir için yaşadığımız 
heyecanı, İzmir’in büyükşehir belediyesi 
maalesef yaşamıyor, hissetmiyor. Allah 
aşkına, İzmir bunu sorgulamayacak mı? İz-
mir bunu sormayacak mı? Sayın başkanın 
daha önemli ne işi olabilir? 

İzmir büyükşehir belediyesinde bir so-
ruşturma yürütülüyor, aslını, gerekçesini 
öğrenmeden bazıları hemen sokağa çıkıp 
protesto gösterileri yapıyor. Ama AK Par-
tililere yumurta atsınlar diye, bazı genç-
lerin finanse edildiği ortaya çıkınca da, 
hiç kimse bunun peşine düşmüyor. Açık 
söylüyorum, İzmir bu tavrı haketmiyor. 
İzmir bizi sorgulayacak; ama İzmir, kendi-
sini istismar edenleri de sorgulamalı, bunu 
da yapmalı. Kendisini İzmir’in sahibi gibi 
görenlerin, İzmir’i nasıl içine kapattığını, 
İzmir’i nasıl gerilettiğini, hizmetlerden 

mahrum ettiğini benim İzmirli kardeşim 
artık görmeli. CHP’nin genel başkanı geli-
yor, İzmir meydanında pankart okuyarak 
vakit dolduruyor. Sayın Kılıçdaroğlu; bak 
ben İzmir’e geldim, yaptıklarımızı anlatı-
yorum, yapacaklarımızı, büyük projeleri-
mizi anlatıyorum. Peki, sen İzmir’de hangi 
yaptığını anlattın? İzmir’e hangi projeyle 
geldin? Hakkâri’de neden meydanda bay-
rak olmadığını izah ettin mi? Özerklik ko-
nusundan İzmir’de bahsettin mi? İzmir’de 
de KCK’yı savundun mu? Doğu’da konuş-
tuklarını gelip burada İzmir’de de konuş-
tun mu, konuşabildin mi? 

CHP Genel Başkanı İzmir’le değil, kar-
şıyla, Atina’yla ilgili. CHP genel başkanı, 
İzmir’i kurtarmakla ilgili değil, Yorgo’yu 
kurtarmakla ilgili. Ne diyor? “Dayan Yorgo, 
Kılıçdaroğlu geliyor” diyor. Yunanistan’ın 
en büyük gazetesi dalga geçiyor. “Dayan 
Yunanistan, Kılıçdaroğlu geliyor” di-
yor. Bakın, CHP’nim yeni genel başkanı, 
CHP’nin başına gelen en büyük talihsiz-
liktir. Bizim rekorlarımız var. Enflasyonda, 
faizlerde, milli gelirde, ihracatta, konut 
üretiminde, derslik sayısında, üniversite 
sayısında biz rekorlar kırdık. CHP’nin yeni 
genel Başkanı’nın da rekorları var… Ard 
arda yalan söyleme sayısında, çarketme 
süresinde, hakaret sıralamada, söylediğini 
unutma konusunda kendisi aşılmaz rekor-
lara imza atıyor. Sağında MHP, solunda 
BDP, arkasında emekli siyasetçiler, baga-
jında çeteler, CHP meçhul bir istasyona 
doğru gidiyor. İşte onun için diyorum ki, 
gelin hizmet siyasetine oy verin diyorum. 
CHP’li kardeşim, MHP’li kardeşim, BDP’li 
kardeşim; İdeolojilere değil, alışkanlıkla 
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değil, tepkiyle değil, vicdanınla oy ver di-
yorum. Sana hizmet edene, hizmet üretene 
oy ver diyorum.

Sevgili İzmirliler…

İzmir’e bugüne kadar çok büyük hizmetler 
kazandırdık. İzmir’in sanayisini, ticaretini, 
turizmini, çiftçisini güçlü şekilde destekle-
dik. İzmir’de emekli kardeşlerimizi, esnafı, 
engelli kardeşlerimizi en güçlü şekilde 
destekledik. Bakın bugün bana çok hoş, 
çok anlamlı bir olay anlattılar. Yaşlı bir 
teyzemiz, bakıma muhtaç. Ama maalesef 
çocukları kendisine bakmıyor veya baka-
mıyor. Yaşlı teyze tabii çok üzülüyor. Bir 
gün ortadan kayboluyor. Çocukları teyzeyi, 
oldukça güç şartlarda hayatını sürdürme-
ye çalışan üvey kızının evinde buluyorlar. 
Üvey kızı, evde bakım hizmeti için ücret 
başvurusunda bulunmuş. Bu parayla tey-
zeye bakıyor. Teyzemiz de kimseye yük 
olmadan hayatını sürdürüyor. 

İşte sosyal devlet budur. Yaşlı teyzeyi mem-
nun ettiysek, bu bize yeter. Bu uygulamayı 
2007 yılında başlattık ve 75 bin yaşlımızı 
bu şekilde memnun ettik. Sadece bakım 
parası da değil. Yaşlılarımızın ayağına 
sağlık hizmeti götürüyoruz. Emekliyse 
maaşını evinde kendisine teslim ediyo-
ruz. Aynı şekilde engelli kardeşlerimizin 
bakımı için, eğitimi için destek veriyoruz. 
Bu imkânları daha da artıracağız. Her bir 
vatandaş, devletin şefkatini hemen yanı 
başında hissediyor, hissedecek. İmkânlar 
arttıkça, emeklimizi, çiftçimizi, esnafımızı, 
sanayicimizi, işçimizi daha güçlü şekilde 
destekleyeceğiz.

Sevgili İzmirliler…

Geliyorum, İstanbul’da bir basın açıklama-
sıyla da duyurduğumuz İzmir Projelerimi-
ze: biz İzmir’e, iki bakanımızı, kültür ve tu-
rizm bakanımız Ertuğrul Bey’le, ulaştırma 
eski bakanımız Binali Bey’i gönderdik. Sağ 
olsunlar, kısa sürede, İzmir’in turizm, sa-
nayi ve ticaret potansiyelini azami ölçüde 
ortaya çıkaracak projeler ortaya koydular. 
Afaki projeler değil, gerçekleşmeyecek 
projeler değil. Kimi başlamış, kimi başlaya-
cak, ama İzmir’i bir dünya kenti, bir marka 
kent haline getirecek projeler. İzmir’i, bu 
projelerle, tarihte olduğu gibi yine Akde-
niz ve Ege’nin sanayi, ticaret ve turizm 
kenti yapıyoruz. Öncelikle İzmir’de büyük 
bir turizm hamlesi başlatıyoruz. Sadece 
deniz kıyılarını değil, Roma, Selçuklu, 
Osmanlı eserlerimizi, müzelerimizi, sofra-
mızı, türkülerimizi artık dünyaya tanıtıyo-
ruz. İzmir’e yeni konaklama tesisleri, yeni 
cazibe merkezleri kurarak, 2023’te yatak 
sayısını 100 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. 

İzmir’de, gençlerin, işsizin, yoksulun, 
esnafın, çiftçinin dertlerine çare olacak 
önemli bir süreci 12 Haziran’dan sonra 
başlatıyoruz. İzkaray Projesi’yle, Bostanlı 
ile İnciraltı’nı, 4.5 kilometre köprü ve 1.5 
kilometre batırma tüp tünelle birbirine ka-
vuşturuyoruz. Böylece, Bostanlı ve Karşı-
yaka başta olmak üzere şehrin kuzeyinden 
gelenler, en kısa yoldan şehrin güneyine 
ulaşacaklar. Konak Tüneliyle, İzmir’in 
uzun yıllardır kent içi trafiğinin can da-
marlarından olan, çok yoğun bir trafik 
taşıyan Mürselpaşa Bulvarı üstünden sahil 
yoluna kadar trafiği yer altına alacağız. 
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Çift tüp delme tünel olarak inşa edeceği-
miz bu yolun toplam uzunluğu yaklaşık 
2.5 kilometre. 

İzmir-Ankara ve İzmir Bursa İstanbul yük-
sek hızlı tren projesini başlatıyoruz. An-
kara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir 
güzergâhında 583 kilometre uzunluğunda 
yüksek hızlı tren hattını iki etap halinde 
inşa edeceğiz. Bu hattın tamamlanmasıy-
la, İzmir-Ankara arası seyahat süresi 3.5 
saate inecek. Bu hatla, Ankara-Afyonkara-
hisar-Uşak-Manisa ve İzmir birbirine kapı 
komşusu kadar yakın hale gelecek. İzmir-
Bandırma Hızlı Tren hattını, Karacabey’de 
Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattına bağ-
lıyoruz. İzmir’i böylece, Ankara-İstanbul 
Hızlı Tren Hattı ile doğrudan İstanbul’a 
bağlamış oluyoruz. Bu hatla, İzmir, Balı-
kesir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul birbirinin 
adeta kapı komşusu haline gelecek.

İzmir İçin Bir Başka Projemiz: Sabuncu-
beli Tüneli; İzmir-Manisa arası ulaşımın 
uzun yıllardır riskli bir bölgesi olan Sabun-
cubeli geçişinde bir tünel inşa ediyoruz. 
Bir başka projemiz ise İzmir-İstanbul ve 
İzmir-Ankara otoyolları projesi; İzmir-
Ankara ve İzmir-İstanbul otoyolları ile 
Türkiye’nin üç büyük ilini, birbirine kesin-
tisiz, konforlu, güvenli şekilde bağlıyoruz. 
İzmir-İstanbul otoyolunun temellerini 
attık. İzmit Körfez’ine yapacağımız asma 
köprü ve buradan devamla inşa edeceği-
miz otoyolla, İstanbul-Bursa arasını 3.5-4 
saate indiriyoruz. Bu yolun çalışmaları de-
vam ediyor. İzmir’de metro hattını da artık 
metro ağı haline getiriyoruz. İzmir şehir 
merkezini, şehir içindeki diğer semtlere 

ve çevre ilçelere, inşa edeceğimiz 4 metro 
hattı ile bağlayacağız.

İzmir için bir başka ve önemli projemiz, 
şehir yenileme projesi; İzmir’de, şehir 
yenileme projesi ile ekonomik ömrünü 
doldurmuş, depreme dayanıksız, altyapı 
ve fiziki koşulları uygun olmayan yapı-
lardan şehri arındırarak, yeni, modern, 
sağlıklı bir kentleşmeyi başlatıyoruz. Proje 
kapsamında yeni evlenenlere, dar gelir gu-
rubuna, düşük taksitli uzun vadeli ödeme 
planları ile ev edinme imkânı sağlıyoruz. 
Bunu yaparken, hak sahiplerinin de hiçbir 
kayba uğramadan daha konforlu konut sa-
hibi olmalarını temin edeceğiz. Kuzey ege, 
yani Çandarlı Limanı’nın yapımına başla-
dık. İzmir’e bir kruvaziyer limanı inşa ede-
ceğiz. Türkiye’nin en eski limanlarından 
olan İzmir Limanı’nı modernize ediyoruz. 
Tarihte dünyanın en büyük şehirlerinden 
biri olan Efes’in Antik Limanı’nı yeniden 
inşa ediyoruz. İzmir’in farklı yerlerinde 
yat limanları inşa ediyoruz. 

İzmir’e 2 tane şehir hastanesi kazandı-
rıyoruz. Bunlardan biri 1.450 yataklı 
bayraklı şehir hastanesi olacak. Diğeri ise 
1.750 yatak kapasiteli güney bölge şehir 
hastanesi olacak. Bu şehir hastaneleri 
bünyesinde, genel hizmet ve çeşitli uzman-
lık dallarında pek çok sağlık tesisi yer 
alacak. Alt kalemleriyle, diğer başka bazı 
projelerle, İzmir’de tam 35 yeni projeyi 12 
Haziran’dan sonra başlatıyoruz. On binler-
ce gencimize iş imkânı sağlayacak, esna-
fın, çiftçinin, işçinin, işsizin, sanayicinin 
yüzünü güldürecek, tüm İzmirlileri mem-
nun edecek, İzmir’in kaderini değiştirecek 
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olan tüm bu projelerin hayırlı olmasını 
diliyorum. 12 Haziranın ülkemize hayırla-
ra vesile olmasını temenni ediyorum. He-
pimizin yolu, bahtı açık olsun diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Seni selamlıyorum Aziz İstanbul… Seni 
sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyo-
rum, en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Seni gönül dolusu muhabbetle selamlıyo-
rum Ey Aziz İstanbul… Burada olan kardeş-
lerimi selamlıyorum. Burada olmayan tüm 

İstanbulluları selamlıyorum. Adalar, Ar-
navutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bah-
çelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampa-
şa… Sizi selamlıyorum. Beşiktaş, Beykoz, 
Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, 
Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt. 

AK Parti il mitingi

İstanbul | 5 Haziran 2011
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Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, 
Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekme-
ce, Maltepe, Pendik sizleri muhabbetle 
selamlıyorum. Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, 
Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, 
Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum… Hanımefendiler, 
Beyleri, İstanbul’un gençleri, AK Parti’nin 
Gençlik Teşkilatı, sizleri selamlıyorum… 
Geleceğimiz, umudumuz, çocuklarımız, 
sizleri selamlıyorum…

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar

Onu, İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.

İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim;

O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim. 

Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. 

Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.

Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale 

Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar; 

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. 

Gecesi sümbül kokan

Türkçesi bülbül kokan,

İstanbul... İstanbul...

Bu coşku için sizlere teşekkür ediyorum. 
Aşkınız, sevdanız, tutkunuz için sizlere 
teşekkür ediyorum. Gittiğim her şehirde, 
enbiyayı, Ashab-ı Kiram’ı, âlimleri, fazıl-
ları, arifleri rahmetle yâd ettim. Gittiğim 
her şehirde, gönüllerde iz bırakmış, şe-
hirlerde eser bırakmış ulu insanları, yüce 
insanları hatırladım, hatırlattım. Ne var 

ki İstanbul’da Acizim… Hangi birini saya-
yım? Cihan Padişahları Fatih Sultan Meh-
met, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan 
Süleyman, Ulu Hakan Abdülhamit Han… 
Gönül insanları, Ebul Vefa, Hazreti Halit, 
Aziz Mahmut Hüdai, Yahya Efendi, Karaca 
Ahmet... Arkalarında Yıkılmaz Eserler Bı-
rakan Mimar Sinan, Yahya Kemal, Mehmet 
Akif, Necip Fazıl… Büyük Devlet Adamları 
Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Adnan 
Menderes, Turgut Özal, Profesör Doktor 
Necmettin Erbakan… Elbette Hazreti Yuşa 
ve Ebu Eyyub El Ensari… İsmini sayamadı-
ğım nicesiyle birlikte, Allah’ın selamı, rah-
meti, bereketi üzerlerine olsun diyorum. 
Allah onlardan razı olsun diyorum. 

Bu dünya güzeli şehri, hayatlarıyla olduğu 
kadar, vefatlarıyla da şereflendiren o güzel 
insanlara buradan bir kez daha şükran 
ve minnet duygularımızı ifade ediyorum. 
Ben, Ebu Eyyub El Ensari’ye hizmetkâr ol-
manın gururunu yüreğimde taşıyorum. Bu 
şehre, bu aziz şehrin insanlarına hizmet et-
miş olmanın, bu şehre hizmetkâr olmanın 
bahtiyarlığını yaşıyorum. Allah’ın izniyle 
son nefesime kadar da bu gururla yaşa-
yacağım. Bana, bu şehre hizmetkâr olma 
şerefini nail ettiği için, sizlere hizmetkâr 
olma şerefini nail ettiği için rabbime son-
suz hamdediyorum. 

B e n  b u  ş e h i r d e  d o ğ d u m ,  b u  a z i z 
İstanbul’da büyüdüm. Ben, bu şehrin in-
sanı nasıl ağlattığını da biliyorum, nasıl 
güldürdüğünü de biliyorum. Köprü altın-
da yatan kimsesizler, kâğıt toplayan yok-
sullar, mendil satan çocuklar bu şehirde 
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benim yoldaşım oldu. Merter’deki tekstil 
atölyesi işçisi, Tuzla’daki deri işçisi, mer-
mer işçisi, Kâğıthane’deki kot taşlama işçi-
si benim yol arkadaşım oldu. Taşlıtarla’da 
gecekondularda yaşayanlar, Kasımpaşa’da-
ki Romanlar, bu şehrin yoksulları, yolda 
kalmışları, garibi, gurebası benim kader 
arkadaşım oldu. Siyasete bu şehirde başla-
dım. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığını yaptım. Pınarhisar Cezaevi’ne 
beni bu şehirden uğurladılar. İstanbul’un 
milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Başba-
kanı olarak, bu şehrin başını hiçbir zaman 
öne eğmedim. Çünkü İstanbul kutsal 
emanet demektir. İstanbul medeniyet 
demektir, tarih demektir, ilim ve inanç de-
mektir. Ben, dünyanın tüm yoksullarının, 
mazlumlarının, mağdurlarının İstanbul’a 
baktıklarını biliyorum. Kabil’in, Bağdat’ın, 
Beyrut’un, Saraybosna’nın, Üsküp’ün, 
Prizren’in ,  Bingazi ’nin ,  Trablus’un , 
Kahire’nin ,  Gazze’nin ,  Ramallah’ın , 
Kudüs’ün İstanbul’a baktığını biliyorum. 

Bu şehir, üç kıtada hutbelerin adına okun-
duğu şehirdir. Bu şehir, kutsal emanetlerin 
sahibi şehirdir. Bu aziz İstanbul, 5 kıtanın 
gözyaşlarının aktığı şehirdir. Sorumlulu-
ğumuzun idrakindeyiz. Mazlum ve ma-
sum çocukların bize baktıklarının farkın-
dayız. Dünyanın bizden ses beklediğinin, 
el beklediğinin, imdat beklediğinin far-
kındayız. Medeniyetin, tarihin, kültürün 
üzerimize yüklediği mirasın, üzerimize 
yüklediği sorumluluğun farkındayız. Biz, 
hizmet diyoruz, millet diyoruz, demokrasi 
diyoruz, özgürlük diyoruz, hak, hukuk, 
adalet diyoruz. Zalimin egemen olduğu, 

zulmün hükümdar olduğu bir dünya de-
ğil; hoşgörünün, saygının, dayanışmanın, 
dostluğun, kardeşliğin egemen olduğu bir 
dünya istiyoruz. 8.5 yıldır böyle bir dünya-
nın mücadelesini veriyoruz. 

Avrupa Birliği’nde, Birleşmiş Milletler’de, 
NATO’da, İslam Konferansı Örgütü’nde, 
Medeniyetler İttifakı’nda, G-20’de, var 
gücümüzle mazlumların, mağdurların 
sesi olmak için gayret sarfediyoruz. Hiç 
kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Dik-
tatörler halkları ezmesin, savaş baronları 
çocukları öldürmesin, uluslararası sularda 
korsanlık yapılmasın istiyoruz. Kendi çev-
remizde “sıfır sorun” derken, Balkan’lar-
dı, Ortadoğu’da, Kafkaslar ’da da barışın 
hâkimiyetini savunuyoruz.

Türkiye çok büyük bir ülke sevgili kar-
deşlerim… Türkiye, ekonomisiyle büyük, 
insanıyla büyük, kaynaklarıyla, tarihiyle, 
medeniyetiyle, kültürüyle büyük bir ülke. 
Biz sıradan bir ülke değiliz, biz bir kabi-
le devleti değiliz. Biz büyük düşünmek, 
büyük adımlar atmak, geleceğe ilişkin 
büyük ve iddialı hedefler belirleyip, onlara 
doğru koşmak zorundayız. İstanbul’dan 
aldığımız ilham işte budur. İstanbul’dan 
devraldığımız miras işte budur. Eğer bu 
ülkeye hizmet edeceksek, eğer bu ülkeyi 
büyüteceksek, eğer 81 vilayette, işsizliği, 
yoksulluğu en aza indireceksek, bunu 
demokrasiyle yapacağız, özgürlükle yapa-
cağız, aktif dış politikayla yapacağız. 8.5 
yılda Türkiye’yi bu şekilde büyüttük, önü-
müzdeki dönemde de bu şekilde büyütme-
ye devam edeceğiz. 12 Haziran seçimleri 
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sonrasında en büyük projemiz, yeni bir 
anayasa…

Sevgili kardeşlerim… 

3 Kasım 2002’de, bu millet, “yeter, söz de 
karar da milletindir” diyerek yönetime el 
koydu. O günden itibaren, sizin desteği-
nizle, sizin katkılarınızla, sizin hayır dua-
larınızla demokrasiyi güçlendirdik, milli 
iradeyi çetelerin vesayetinden kurtardık. 
İşte şimdi artık millet, kendi anayasasını 
yazacak. Millet artık kendi anayasasını 
hazırlayacak. Sivil, katılımcı, özgürlükçü 
bir anayasa artık bu ülkenin geleceğine 
ışık tutacak. Ayıran değil, birleştiren; ay-
rımcılık yapan değil, kardeşliği pekiştiren, 
devleti değil, insanı merkeze bir anayasa 
bizi 2023’e taşıyacak.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, geçtiğimiz yıl, 12 Eylül’de bir Halkoy-
laması gerçekleştirdik. Anayasa’nın 26 
Maddesi’ni değiştirdik, mevcut Anayasa’ya 
nefes aldırdık. Bu 26 madde için bile, 
malum çevreler, malum muhalefet ayağa 
kalktı. Anayasayı değiştirmek istemediler. 
Demokrasiden, özgürlükten çekindiler. 
Çetelerin bu ülkeye artık hükmedemeye-
ceğini anladılar ve bundan rahatsız oldu-
lar. AK Parti’nin, sorun çözme gücünden, 
iradesinden ciddi şekilde ürktüler. Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi bunları çok 
ama çok tedirgin etti. Kardeşliğimizin yü-
celmesinden, birliğimizin pekişmesinden, 
Türkiye’nin büyümesinden korktular. 12 
Eylül öncesinde, bütün muhalefet aynı 

hizaya geçti, ittifak yaptı ve 26 Madde’nin 
değişmemesi için ortak hareket etti. Ama 
millet, sandıkta bu ittifaka gereken cevabı 
verdi. O provaydı ve 12 Eylül Halkoyla-
ması muhalefet için ön gösterimdi. Şimdi 
12 Haziran öncesinde çok daha büyük bir 
ittifak kurdular. Siyaset mühendisleri, eski 
siyasetçiler, medya, çete mensupları, çete 
davasından yargılananlar, illegal örgütler 
hep bir araya geldiler. CHP, MHP, BDP, sta-
tüko partileri olarak AK Parti’nin karşısına 
dikildiler.

Şimdi bakın sevgili İstanbullular…

Bunlar bize 8.5 yıl boyunca ne dediler? De-
mokrasi tehdit altında dediler. Sivil dikta 
dediler. Sivil faşizm dediler. Ama şimdi, 
sandık ortaya gelince, mahcup olmak ye-
rine şiddeti tercih ettiler. CHP bu şiddeti 
görmezden geliyor, teşvik ediyor. MHP bu 
şiddeti görmezden geliyor, teşvik ediyor. 
BDP bu şiddeti bizzat uyguluyor, körüklü-
yor, şiddete yataklık ediyor. Bizim, BDP’ye 
karşı, şiddete karşı tavrımızı sert bulan 
medya, bu şiddeti görmüyor, görmezden 
geliyor, şiddetin sırtını sıvazlıyor. Buradan 
açık açık söylüyorum: Biz, siyaset mühen-
disi işadamlarıyla değil, milletle yola çık-
tık. Biz, arkamıza galata bankerlerini ala-
rak değil, milleti alarak bu yola çıktık. Biz 
seçkinlerle değil, milletimizle yürüdük. 

Biz, manşetlere rağmen bugünlere geldik. 
Muhtar bile olamaz diye manşet atanlara 
rağmen bugünlere ulaştık. Bugüne ka-
dar milletle yürüdük, milletle yürümeye 
devam edeceğiz. Bugüne kadar çetelere 
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boyun eğmedik. Bundan sonra da çetele-
re boyun eğmeyecek, mücadeleye devam 
edeceğiz. Biz bu yola beyaz gömleğimizi 
giyerek çıktık. Biz bu yola kefenimizle çık-
tık. Millete hizmet yolunda asla geri adım 
atmayacak, bu davadan asla vazgeçmeye-
ceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Şimdi, seçime 
bir hafta kala yeni bir oyun sahneye konu-
luyor. Bazı uluslararası yayın kuruluşları, 
açık açık AK Parti’yi karşısına alıyor, açık 
açık CHP’ye oy verilmesini istiyor. Aynı 
anda başlayan, belli uluslararası medya 
kuruluşları tarafından yürütülen bu kam-
panya, Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir 
proje olduğunun en açık göstergesidir, 
ispatıdır. Genel başkan olduğu günden iti-
baren, dış politikaya ilişkin hiç bir vizyon 
ortaya koyamayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu 
süreçte İsrail’e selam göndermeyi ihmal 
etmedi. İsrail basınına mülakat veriyor, 
Mavi Marmara’yı eleştiriyor. İngiltere’de 
konuşuyor, Mavi Marmara’yı eleştiriyor. 
“Biz olsaydık, İsrail’le ilişkilerin bozulma-
sına izin vermezdik, Mavi Marmara’nın 
gitmesine izin vermezdik” diyor. 

Gazze’de fosfor bombalarıyla öldürülen 
çocuklar gözünün önüne gelmiyor. Çilek 
tarlasında öldürülen üç çocuk gözünün 
önüne gelmiyor. Evladını, eşini yitirmiş 
kadınların o feryatları gözünün önüne gel-
miyor. İsrail’in zalimliği, İsrail’in korsan-
lığı beyefendiyi rahatsız etmiyor da, Mavi 
Marmara rahatsız ediyor, Türkiye’nin tep-
kisi rahatsız ediyor. İşte tüm bu çabaların 
sonucu olarak, şu anda, The Economıst’te, 

New York Tımes’te yayınlanan makale-
lerle hakettiği primi alıyor. Dün, internet 
haber sitelerinde vardı. Bay Kemal’e çok 
benzeyen bir vatandaş bulmuşlar, “çakma 
Kemal Kılıçdaroğlu” diye başlık atmışlar; 
Ya bunun zaten kendisi çakma, çakmanın 
çakması olur mu? Biliyorsunuz dün bura-
da miting yaptılar. Bay Kemal’in ifadesiyle, 
dün burada 1 milyon kişi varmış. Hesap 
uzmanı ya, kendisinden başka hiç kimse-
nin sayı sayamadığını zannediyor. Burada 
çıkmış, son derece kaba, son derece ne-
zaketsiz şekilde, “onun dişini çekeceğim” 
diyor. Bay Kemal, karar ver, hesap uzmanı 
mısın, diş hekimi mi? Sanal olduğunu 
biliyorduk, proje olduğunu biliyorduk, fi-
güran olduğunu biliyorduk da, diş hekimi 
olduğunu bilmiyorduk.

Sevgili İstanbullular…

CHP Genel Başkanı dün burada konuştu. 
İstanbul’la ilgili bir projesini, cümlesini 
duyan var mı? İstanbul’a Büyük Şehir Bele-
diye Başkanı adayı da olmuş Bay Kemal’in, 
İstanbul’a ilişkin bir vizyonuna şahit olan 
var mı? Sayın Kılıçdaroğlu; bak biz KANA-
LİSTANBUL diyoruz, 2 yeni şehir diyoruz, 
şehir hastaneleri, adalar diyoruz, taksim 
projesi diyoruz. Peki, sen ne diyorsun? 
Hiç bir şey diyemez, hiç bir proje, hiç bir 
vizyon ortaya koyamaz. CHP’nin tarihine 
bakın, yıkmaktan, tahrip etmekten, engel-
lemekten ve yasaklamaktan başka bir şey 
göremezsiniz. Kılıçdaroğlu’nun tarihine 
bakın, sadece SSK’yı görürsünüz, orda da 
batmış, tükenmiş, iflas etmiş bir SSK gö-
rürsünüz. Geçmişinde sadece iflas olan bir 
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genel başkan, arkasında ne desteği olursa 
olsun, sanal olmaktan, uzatma kablosu 
olmaktan öteye geçemez. Onu bu koltuğa 
getirenler, son kullanma tarihi geçince de 
onu oradan alacaklar. Şu anda da büyük 
bir pişmanlık içinde olduklarına eminim. 
Zira Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına 
bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük 
talihsizliktir. 

Sevgili hemşerilerim…

12 Haziran işte bunun için önemli. 12 
Haziran, ulusalcı ve uluslararası çetelerin 
projesini bozmak için önemli. 12 Haziran, 
CHP, MHP, BDP statüko ittifakını bir kez 
daha bozmak için önemli. Ve 12 Haziran 
yeni anayasa için, Büyük Türkiye için, 
2023 hedef leri için, kardeşliğimiz için 
önemli. İnşallah 12 Haziran’da İstanbul 
inşallah bu oyunu bozacak, İstanbul bu 
tezgâhı 12 Haziran’da alt üst edecek.

Sevgili kardeşlerim…

12 Haziran’da İstanbul’a büyük projelerle 
geliyoruz. İstanbul’u, 2023’e çok farklı 
şekilde hazırlıyoruz. İstanbul’da, küresel 
ölçekte projeler için kollarımızı sıvıyo-
ruz. İnşallah, Karadeniz’den Marmara’ya 
bir kanal inşa edeceğiz. Bu kanalla, hem 
Boğaz’ı yoğun trafikten kurtaracak, hem 
de İstanbul’un batısında yeni bir yaşam 
alanı oluşturacağız. İstanbul’da, biri Avru-
pa yakasında, Karadeniz kıyısında, diğeri 
Anadolu yakasında olmak üzere 2 yeni 
şehir inşa edeceğiz. Son derece modern, 
sağlıklı, depreme dayanıklı bu şehirlerle, 

İstanbul’da çok önemli bir kentsel dö-
nüşüm projesini tamamlamış olacağız. 
İstanbul’a, biri Avrupa, diğeri Anadolu 
yakasında olmak üzere iki yeni şehir has-
tanesi inşa edeceğiz. Avrupa yakasındaki 
şehir hastanesini İkitelli’ye inşa ediyoruz. 
Bu şehir hastanesinde, 1 genel, 7 tane de 
ihtisas hastanesi bulunacak. Toplamda 2 
bin yataktan oluşan bu şehir hastanesinin 
ön yeterlilik ihalesi 18 Mart’ta sonuçlandı. 
İnşallah en kısa sürede sözleşme imzalana-
cak ve inşaat başlayacak. Anadolu yakasın-
da da aynı tarzda bir şehir hastanesini inşa 
edeceğiz. 

12 Haziran’ın ardından, İstanbul’da 
taksim projemiz için kolları sıvıyoruz. 
Taksim’de, Tarlabaşı Bulvarı–Cumhuriyet 
Bulvarı araç trafiğini yer altına alıyoruz. 
Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi Önü ve 
Taksim Anıtı çevresinde bulunan araç yol-
larını da yeraltına alıyoruz. Böylece tüm 
Taksim Meydanı’nı yayalara tahsis etmiş 
oluyoruz. Cumhuriyet Caddesi üzerinde 
312 metre, Anıt ve Atatürk Kültür Merkezi 
tarafında 819 metre uzunluğunda olmak 
üzere toplamda 1.131 metre uzunluğunda 
yer altı araç yolu inşa edeceğiz. Böylece, 
Taksim Gezi Parkı ve Atatürk Kültür Mer-
kezi önünü, araç trafiğinden arındırılmış 
olarak, İstiklal Caddesi’ne kesintisiz şekil-
de bağlıyoruz. 

Taksim’de, Gezi Parkının bulunduğu yer 
aslında Taksim Topçu Kışlası. Taksim Top-
çu Kışlası, 1940 yılında, İstanbul Valisi ve 
Belediye Başkanı Lütfi Kırdar döneminde, 
mimari ve tarihi değerine bakılmaksızın 
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yıktırılmıştı. Yıkılan bu alana da Gezi Par-
kı inşa edilmişti. Şimdi, biz, aslına uygun 
olarak Taksim Topçu Kışlası’nı yeniden 
inşa ediyoruz. Binaların orta bölümü 
yine park olarak kullanılacak, alt bölüm 
ise otoparka dönüştürülecek. Taksim’e 
çok farklı bir çehre kazandıracak bu bü-
yük projenin İstanbul’a hayırlı olmasını 
diliyorum. Yassıada’yı “yaslı ada” olmak-
tan çıkarıyoruz. Yassıada ve Sivriada’yı 
yeniden ele alıyor, farklı bir çehreye ka-
vuşturuyoruz. Bu iki adayı İstanbul’un, 
Türkiye’nin, dünyanın önemli iki sembol 
adası haline getirmeyi planlıyoruz. Her iki 
adayı da, uluslararası birer kongre merke-
zine dönüştüreceğiz. Bu büyük projelerle, 
İstanbul’da on binlerce kişiye iş imkânı 
sağlayacağız. Sadece İstanbul değil, çevre 
illerin de kaderini bu şekilde değiştirece-
ğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Biz İstanbul’a aşkla bağlıyız. Biz İstanbul’a 
sevdalıyız. Bu güzel şehri, bu tarih ve mede-
niyet şehrini korumak, onu güzelleştirmek, 
onu geleceğe taşımak bizim boynumuzun 
borcudur. İstanbul için üretmeye devam 
edeceğiz. Türkiye için daha fazla çalışmaya 
devam edeceğiz. Durmak yok, duraklamak 
yok, yılgınlık yok. Heyecanımız, coşku-
muz, aşkımız ilk günkü gibi devam ediyor. 
14 ağustos 2001’de nasıl bir aşkla kolları 
sıvadıysak, bugün de aynı şekilde kolları 
sıvıyoruz. 14 Ağustos’ta nasıl bir heyecan 
içindeysek, bugün de aynı heyecan içinde-
yiz. Türkiye için hayallerimiz var, Türkiye 
için hedeflerimiz, projelerimiz var… 

İşte onun için “haydi bir daha” diyoruz. Ço-
cuklar için, gençler için bir daha diyoruz. 
Emekliler, yaşlılar, engelliler için haydi bir 
daha diyoruz. İşçiler, memurlar, çiftçiler, 
esnaf için haydi bir daha diyoruz. Büyük 
Türkiye için, lider ülke Türkiye için haydi 
bir daha diyoruz. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. 12 Haziran, ülkemiz, milletimiz, İs-
tanbul için, bütün coğrafyamız için hayırlı 
olsun. Dualarınızı bizden eksik etmeyin di-
yorum. Sizlere şükranlarımı sunuyorum.
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Sevgili Sakaryalılar, Sevgili kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Buradan tüm Sakarya’ya, Adapazarı’na, 
Akyazı’ya, Arifiye’ye, Erenler’e, Ferizli’ye, 
Gey ve’ye ,  Hendek’e ,  Karapürçek ’e , 
Karasu’ya ,  Kaynarca’ya ,  Kocaali ’ye, 

Pamukova’ya, Sapanca’ya, Serdivan’a, 
Söğütlü’ye, Taraklı’ya, oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerimize sevgilerimi, selamları-
mı yolluyorum. Buradan, bu renkli şehir-
den, bu hoşgörü şehrinden, Balkanlar’a, 
Kaf kasya’ya, Bosna’ya, Makedonya’ya, 
Kosova’ya ,  Arnavutluk’a ,  İskeçe’ye, 

AK Parti il mitingi

Sakarya | 5 Haziran 2011
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Kırcaali’ye, Gümülcine’ye, oralardaki kar-
deşlerimize selamlarımı gönderiyorum. 81 
vilayetin 81’ini de en renkli şekilde temsil 
eden Sakarya’dan, tüm Türkiye’ye selamla-
rımı gönderiyorum. Abhazları, Çerkezleri, 
Gürcüleri, Adigeleri, Manavları, Boşnakları, 
Pomak, Tatar, Roman kardeşlerimi muhab-
betle selamlıyorum. 

Eğer bir hoşgörü şehri görmek isteyen 
varsa, Sakarya’ya gelsin. Eğer farklılıkların 
nasıl bir güzellik teşkil ettiğini görmek iste-
yen varsa, Sakarya’ya gelsin. O güzel reklam 
filmimizde ne diyoruz biz: 

Aynı yoldan geçmişiz biz, 

Aynı sudan içmişiz biz. 

Yazımız bir, kışımız bir, 

Aynı dağın yeliyiz biz. 

Şarkılar bir, türküler bir, 

Hep beraber söyleriz biz. 

Halaylar bir, horonlar bir, 

Aynı sazın teliyiz biz. 

Gönüller bir, dualar bir, 

Bir Allah’ın kuluyuz biz. 

Hasbahçemiz yurdumuzdur, 

Aynı bağın gülüyüz biz. 

İşte Türkiye, işte Sakarya budur. Evde 
hangi yemek pişerse pişsin. Evde hangi dil 
konuşulursa konuşulsun. Şurada, Orhan 
Camii’nde, kıblemiz, kitabımız, duamız bir. 
Allah, muhabbetimizi daim etsin inşallah. 
Ağzımızın tadı hiç bozulmasın inşallah. 

Kardeşliğimiz daha da büyüsün, ebedi ol-
sun inşallah.

Sevgili kardeşlerim…

Bu vesileyle, 2’inci Lig’den 1’inci Lig’e yük-
selen Sakaryaspor’u, Tatangalar’ı gönülden 
tebrik ediyorum. Sakaryaspor’umuzu Sü-
per Lig’de de göreceğimize inanıyorum. Yö-
neticisinden teknik direktörüne, sporcula-
rından taraftarına kadar herkesi kutluyor; 
1’inci Lig’de başarılar diliyorum.

Değerli kardeşlerim…

12 Haziran seçimlerine artık şurada bir 
hafta kaldı. Önümüzdeki hafta bugün san-
dığa gidecek, Türkiye’nin geleceği adına 
son derece önemli bir karar vereceksiniz. 
Söz de, karar da bir kez daha milletimizde 
olacak. Ben inanıyorum ki tercihinizi is-
tikrardan, güven ortamından, Türkiye’nin 
büyümesinden, demokrasiden, özgürlük-
lerden yana kullanacaksınız. Şunu çok açık 
yüreklilikle ifade ediyorum: Eğer, hizmet-
lerimizden, icraatımızdan memnunsanız, 
mührü bir kez daha AK Parti’ye vurun. Eğer 
hedeflerimizden, projelerimizden mem-
nunsanız, mührü bir kez daha AK Parti’ye 
vurun. İstikrar devam etsin diyorsanız, 
Türkiye büyüsün diyorsanız, başlayan yatı-
rımlar tamamlansın, yeni ve büyük projeler 
başlatılsın diyorsanız, hayaller gerçek olsun 
diyorsanız, mührü AK Parti’ye vurun. Terci-
hinizi “hizmet siyaseti”nden yana kullanın. 

Türkiye’de hizmet siyasetinin adı da, adresi 
de AK Parti’dir. Allah’a hamdolsun, 8.5 yıl-
da Türkiye’yi çok farklı bir konuma taşıdık. 
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Ekonomide, dış politikada, demokraside 
Türkiye’ye ilkleri yaşattık. Demokrasiyi, 
milli iradeyi güçlendirdik. Çetelerin kirli 
oyunlarına, hukuk dışı örgütlenmelerin 
tezgâhlarına, demokrasi üzerindeki vesaye-
te biz son verdik. 3 Kasım 2002’de, “yeter, 
söz de karar da milletindir” diyerek geldik; 
milletten, sizden aldığımız destekle, milli 
iradeyi sarsılmaz şekilde güçlendirdik. An-
lamsız yasaklara son verdik; demokrasinin 
önünü açtık, çetelerin egemenliğinden, 
milletin egemenliğine; üstünlerin huku-
kundan, hukukun üstünlüğüne geçtik. 
Türkiye’yi demokrasiyle büyüttük, hukukla 
büyüttük, kardeşlikle büyüttük. Hiç kim-
senin yaşam tarzına karışmadık. Hiç kim-
senin düşüncesine, inancına, değerlerine 
müdahale etmedik, edilmesine de izin ver-
medik. İstismar siyasetine, korkular, sanal 
düşmanlar üzerine kurulmuş siyasete prim 
vermedik.

Sevgili kardeşlerim… 

Biz, damdan düştük. Biz, düşüncenin ya-
saklanması nedir, çok iyi biliyoruz. İnancın 
aşağılanması nedir çok iyi biliyoruz. Değer-
lerin hiçe sayılması, değerlere saygısızlık 
edilmesi nedir, çok iyi biliyoruz. Çünkü 
bunların hepsini yaşadık. Üstat Necip Fazıl, 
Sakarya Türküsü’nde tam da bunu anlatı-
yor: 

Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. 

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!

Bir avuç seçkin, bir avuç çete, bir avuç ser-
maye, bu ülkenin tüm kaynaklarını tüke-

tirken, bütün enerjisini kullanırken, geriye 
kalanlara, millete, “siz uzak durun” dediler. 
Siz çalışın, üretin dediler. Sormayın, sor-
gulamayın dediler. İdareye siz karışmayın 
dediler. Demokrasi sizin neyinize, özgürlük 
sizin neyinize, biz size gerektiği kadarını, 
daha doğrusu istediğimiz kadarını veririz 
dediler. Mürteci dediler, gerici dediler, cahil 
dediler, yoksul dediler, işçi dediler, köylü 
dediler, taşralı dediler. 

Güya bizi aşağılamak istediler. Bugün nasıl 
göbeğini kaşıyan adam diyorlarsa, bugün 
nasıl bidon kafalı diyorlarsa, bugün nasıl 
yüzde 60 aptal, beyinsiz diyorlarsa; işte o 
gün de bize aynı gözle, aynı nazarla baktılar. 
Hatırlayın, bizim için muhtar bile olamaz 
diye manşet attılar. Allah’a hamdolsun, 
bugün artık idareye millet el koymuştur. 
Bugün artık müdahaleyi millet yapmıştır. 
Bugün artık millet, demokrasiye, özgürlük-
lere, hakkına ve hukukuna en güçlü şekilde 
sahip çıkmıştır. Vesayet altında siyaset yap-
ma dönemi bitmiştir. Bugün demokrasi an-
lam kazanmış, milli irade en güçlü şekilde 
işler hale gelmiştir. Şimdi artık sıra yeni bir 
anayasadadır. Şimdi artık, 12 Haziran’dan 
sonra, millet kendi anayasasını yapacak. 
Dışlayan değil, kucaklayan; ayıran, bölen, 
parçalayan değil, birleştiren; devleti değil, 
vatandaşı düşünen; kısıtlayan değil, özgür-
lükçü bir anayasayı inşallah hep birlikte 
yapacağız. 74 milyonun tamamı, işte bu 
benim anayasam diyecek. Van, Muş, Bitlis 
bu anayasaya sahip çıkacak, Sakarya, Bolu, 
Düzce bu anayasa benim anayasam diye-
cek. İnşallah, hem demokrasiyi artık çok 
sağlam bir zemine kavuşturacak, hem de 
2023 hedeflerimizin önünü açacağız.
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Sevgili Sakaryalı kardeşlerim… 

Türkiye’yi yeni, özgürlükçü, sivil bir anaya-
saya kavuşturacak olmamız, bazı çevreleri 
çok ciddi şekilde tedirgin etti. Artık son 
kullanma tarihleri geçen, hükmü kalmayan 
çeteler, son bir gayretle istikrarı hedef al-
maya başladılar. Türkiye’nin kaynaklarını, 
enerjisini yıllarca tüketen çeteler, yeni bir 
organizasyonla, suyu bulandırmanın mü-
cadelesi içine girdiler. Önce CHP’yi yeniden 
dizayn ettiler, yeniden tasarladılar, adına da 
“yeni CHP” dediler. Çetelere avukatlık ya-
pan CHP’yi, çetelere kol kanat geren CHP’ye 
dönüştürdüler. İşte şimdi yavaş yavaş 
komplolar ortaya dökülmeye başladı. Yeni 
CHP’yi kimlerin tasarladığı, arkada kimle-
rin pusuya yattığı ortaya çıktı. Biz, ulusalcı 
çeteleri biliyorduk, akıl hocalığı yapan eski 
siyasetçileri biliyorduk, işadamı kisvesinde 
siyaset mühendisliği inşa edenleri biliyor-
duk; ama şimdi buna bir de uluslararası 
çeteler dâhil oldu. 

Ben, İsrail’e, On Emir’den birini, öldürme-
yeceksin emrini hatırlattığımda, CHP’nim 
bu proje genel başkanı çıktı, Tel Aviv adı-
na bana cevap yetiştirmeye kalktı. Genel 
başkanlık koltuğuna oturtuldu, daha ilk 
ayda Tel Aviv’in avukatlığına soyundu. 
İngiltere’ye gidiyor, “ben olsaydım, Mavi 
Marmara’yı göndermezdim. Ben olsay-
dım, İsrail’le ilişkilerin bozulmasına izin 
vermezdim” diyor. Tel Aviv de, kendisine 
verilen bu selamı alıyor, uluslararası dergi 
ve gazetelerde AK Parti aleyhine kampanya 
başlatılıyor. Filistin’e, Gazze’ye sırtını dö-
nenler, bu millete sırtını dönmüştür. Arap 
kadınlarını aşağılayanlar, aslında kendi 

milletine, kendi değerlerine de hakaret 
etmiştir. Uluslararası şebekelerin projesi 
olarak meydana çıkanlar, millet nezdinde 
daha baştan kaybetmiştir. Sen kaybedebi-
lirsin, kendi bileceğin iş. Ama milletimizle 
birlikte biz, Türkiye’nin kaybetmesine asla 
müsaade etmeyiz. Benim milletim, bütün 
tarihi, kendi halkına ve onun değerlerine 
karşı mücadeleyle geçmiş olanlara bu ülke-
yi asla teslim etmez. 

Şimdi bakın sevgili Sakaryalılar…

2007 yılında, 22 Temmuz seçimlerinde, 
Sakarya’da tam 253 bin 33 kişi AK Parti’ye 
oy verdi. Yani Sakarya’da, her üç seçmen-
den ikisi AK Parti dedi. Sayın Kılıçdaroğlu 
Bursa’da bir pankart okudu, ardından da 
teşekkür ederim dedi. Ne yazıyordu bu pan-
kartta? “AK Partiye oy vermeyeceğim, çün-
kü hala bir beynim var”… Şimdi orada birisi 
densizlik yapıyor, hadi bunu anlarız da, 
CHP’nin Genel Başkanı nasıl oluyor da bu 
densizliği tekrar ediyor, nasıl oluyor da bu 
pankarta teşekkür ediyor? Bu hakaret, tüm 
Türkiye’ye yapılmış bir hakarettir. Bu haka-
ret, benim sadece Sakarya’da, 2007 yılında 
AK Parti’ye oy vermiş 253 bin vatandaşıma 
yapılmış hakarettir. Bu hakaret, AK Partiye 
oy veren, vermeyen 74 milyonun tamamı-
na yapılmış bir hakarettir. Ben bu hakareti 
Sakaryalı kardeşlerime ve bütün milletime 
şikâyet ediyorum. Sadece AK Partililere de-
ğil, CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye, diğer partilere 
oy vermiş kardeşlerime şikâyet ediyorum. 

Sakarya millete beyinsiz diyenlerden bu-
nun hesabını soracak mı? Sakarya bu haka-
retlere sandıkta cevap verecek mi? Sakarya, 
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Allah’ın ayetine sinir bozucu diyenlere, 
üstelik bunu ısrarla tekrarlamaya devam 
edenlere sandıkta hak ettikleri tokadı 
vuracak mı? Sakarya, “statükonun Allah’ı 
Ankara’dadır” diyerek Allah’ın yüce zatına 
hakaret eden bu saygısızlara sandıkta hak 
ettikleri karşılığı verecek mi?

Sevgili kardeşlerim…

Dün, yaklaşık 200 bin kardeşimizi çok ya-
kından ilgilendiren bir müjdeyi açıkladık. 
Bakanlar Kurulu kararıyla, 4/B statüsünde-
ki kamu çalışanlarını, artık daimi kadroya 
alıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyo-
rum. İstikrar sürdükçe, imkânlar arttıkça, 
Türkiye büyüdükçe, bunu tüm kesimlere 
eşit oranda yansıtmaya devam edeceğiz. 
Emekli vatandaşlarımızın hakkını bugüne 
kadar nasıl koruduysak, bundan sonra da 
korumaya devam edeceğiz. Engellilerin, 
yaşlıların, kadın ve çocukların haklarını 
daha ileri seviyelere, daha yüksek standart-
lara taşıyacağız.

Sevgili Sakaryalılar…

En son 3.5 ay önce, 12 Şubat’ta Sakarya’ya 
geldim ve Sakarya’da 212 milyon lira yatı-
rım bedeli olan 54 farklı eserin toplu açılışı-
nı gerçekleştirdim. Serdivan’da bir alışveriş 
merkezini, yeni yapılan okulları, Büyükşe-
hir Belediyemizin hizmetlerini, kamu ku-
rumlarının yatırımlarını resmi olarak hiz-
mete açtım. Sakarya’ya bugüne kadar çok 
büyük hizmetler kazandırdık. Yenikent’te, 
Korucuk’ta, ilçelerimizde büyük, modern 
hastaneler inşa ettik. Sakarya’da ilk yerli 
dizel tren setini ürettik. 3 tane organize 

sanayi bölgesi vardı, 6’ya çıkardık. Sigortalı 
çalışan sayısı 60 bindi, 125 bine yükselttik. 

Sapanca’da büyük bir fuar alanı kurulması 
için çalışmalara başladık. Mekece yolunu, 
kaynarca yolunu, karasu yolunu bölünmüş 
yol haline dönüştürdük. Sakarya’yı karayol-
larında, demiryollarında merkez şehir ko-
numuna getirdik. 5 bin kişilik spor salonu-
nun temeli atıldı, inşallah en kısa zamanda 
Sakarya’ya bunu kazandıracağız. Ballıkaya 
barajı projesini hayata geçiriyoruz. Arifiye–
Karasu demiryolunun inşasına başlıyoruz. 
Sakarya bizim gözbebeğimiz, elbette Sakar-
ya için hizmet üretmeye devam edeceğiz, 
Sakarya’yı elbette büyüteceğiz. Bu hizmet 
yolumuzda sizler bizlere hayır dualarınızı 
eksik etmeyin. Allah yar ve yardımcı olsun. 
Hepinize şükranlarımı sunuyorum.
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Sevgili Çankırılılar, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Buradan tüm Çankırı’yı, Atkaracalar’ı, 
Bayramören’i, Çerkeş’i, Eldivan’ı, Ilgaz’ı, 
Kızılırmak’ı, Korgun’u, Kurşunlu’yu, 
Orta’yı, Şabanözü’nü, Yapraklı’yı sevgiyle, 

muhabbetle selamlıyorum. Çankırı’nın 
yiğit insanlarını, mert insanlarını, cömert 
insanlarını, Çankırı’nın yârenlerini selam-
lıyorum… 

Çankırı yarenlerin, Çankırı Ahilerin 
şehridir. Çankırı, Emir Karateki’nin, 

AK Parti il mitingi

Çankırı | 6 Haziran 2011
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Hacı Murad-I Veli Hazretlerinin, Hilmi 
Efendi’nin, Bahaeddin Hazretlerinin şehri-
dir. Çankırı şehitler diyarıdır. Hepsini rah-
metle, minnetle yâd ediyorum. Tüm şehit-
lerimize Allah’tan rahmet temenni ediyor, 
mekânları cennet olsun diyorum. Konuş-
mamın hemen başında, Çankırı’ya olan bir 
teşekkür borcumu burada, huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum. 12 Eylül’de Çankırı, 
yüzde 76.5 gibi çok büyük bir oranda Ana-
yasa Değişikliğine “evet” dedi. Bize olan 
itimadınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Demokrasiye, özgürlüklere sahip çıktığı-
nız için sizlere teşekkür ediyorum. Büyük 
Türkiye’yi bir kez daha sahiplendiğiniz, 
üstünlerin hukukuna değil, hukukun 
üstünlüğüne “evet” dediğiniz için sizlere 
teşekkür ediyorum.

Şimdi bakın sevgili Çankırılılar…

Buraya gelmeden önce, bana Çankırı’yla 
ilgili bir kaç güzel haber ilettiler… Tabii 
biz Çankırı’ya çok hizmet kazandırdık, 
çok eser kazandırdık. Ama özellikle su 
konusunda yaptıklarımız, sizi ne kadar 
memnun ettiyse, bizi de o kadar memnun 
etti. Çankırı öyle günler yaşadı ki- mus-
luğu açıyorsunuz, tısss diye ses geliyor, 
sadece hava geliyor. Günlerce musluktan 
damla damlamıyor. Nihayet 2010 yılında 
Orta’dan, Güldürcek Barajı’ndan, memba 
suyu kalitesinde suyu Çankırı’ya getirdik. 
Hayırlı uğurlu olsun… Ama bitmedi, biz 
sadece şehir merkezlerinin su sorununu 
çözmüyoruz… KÖYDES’le, BELDES’le, en 
ücra köyümüze kadar su, yol sorunlarını 
çözmeye başladık. 

Bana, merkeze bağlı Yeşilyurt Köycü’nden, 
eski adıyla taytak’tan 75 yaşındaki Ayşe 
Nine’nin sevincini anlattılar. Köye, tari-
hinde ilk kez su gelmiş. 75 yaşındaki Ayşe 
Nine, günlerce mezarlığa gitmiş, “kalkın 
Taytaklılar, köyümüze su geldi” diye sevin-
cini haykırmış. Ya, bundan ötesi var mı? 
Ayşe Nine’ye biz bu sevinci yaşattık ya, öte-
si var mı? Çırçır Köyü’nden yine bir başka 
olay anlattılar. Köye su gelince hanımlar 
çok sevinmiş ama orada biraz erkekler 
mağdur olmuş herhalde. Çırçır köyüne su 
gelince, hemen herkes çamaşır makinesi 
almış. Şimdi de, hanım kardeşlerimiz bula-
şık makinesi istiyorlarmış. Beyler, kusura 
bakmayın, hayat müşterek, evlerde içişleri 
bakanı ne söylüyorsa, o yapılacak… Öyle 
mi hanım kardeşlerim… 

İşte AK Parti budur… Taytak Köyü’nden, 
Çırçır Köyü’nden, Danabaşı Köyü’nden 
yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız, hanım 
kardeşlerimiz çıkıp da, “Allah sizden razı 
olsun” diyorsa, inanın bize bu yeter… Biz 
bu yola, makam için, ikbal için, rütbe, paye 
için çıkmadık. Biz bu yola millete hizmet 
için çıktık, Allah’ın izni, sizlerin hayır du-
asıyla da 8.5 yıl boyunca sadece millete 
hizmet ürettik.

Sevgili kardeşlerim, sevgili yarenler…

12 Haziran seçimlerine şurada sadece 6 
gün kaldı. 12 Haziran’da sandık bir kez 
daha önünüze gelecek ve son sözü siz söy-
leyeceksiniz, son kararı siz vereceksiniz. 
Şimdi bir kez daha söz, yetki, karar, mühür 
sizin elinizde. 12 Haziran’da ben inanıyo-
rum ki Çankırı bir kez daha “hizmet siya-
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seti” diyecek. 12 Haziran’da inanıyorum 
ki Çankırı bir kez daha “demokrasi” diye-
cek, “özgürlük” diyecek, “büyük Türkiye” 
diyecek. Çankırı, 12 Haziran’da, tıpkı 12 
Eylül’de yaptığı gibi, statüko partilerine, 
çetelerin işbirlikçilerine gereken cevabı 
verecek. 

Bakın, 12 Haziran seçimleri öncesinde, 
çok enteresan gelişmelere şahit oluyoruz. 
MHP ne diyor? “Ben milliyetçiyim” diyor. 
Ya, Allah aşkına, siz milliyetçiyseniz, sizin 
CHP gibi milleti aşağılayanlarla ne işiniz 
var? 12 Eylül’de MHP’yi CHP’ye vagon 
yaptılar. MHP, geçmişine bakmadan, ül-
kücülerin hassasiyetlerine aldırmadan, 
ilkelerini hiçe sayarak, CHP’nim yedeğin-
de siyaset yapmaya devam ediyor. CHP 
çetelere avukatlık yapıyor, çetelere kol 
kanat geriyor; MHP de ona özeniyor, o da 
çetelere kucak açmaya çalışıyor. Ama bu 
sefer durumda biraz farklılık var. CHP lo-
komotif, arkasında hangi vagon var? MHP 
vagonu, onun arkasında BDP vagonu var. 
Ve onun arkasında da illegal örgütler, terör 
örgütleri, Ergenekon… En arkada da ulusal 
ve uluslararası medya var. 

Önden CHP çekiyor, arkadan medya itiyor. 
Kara tren bu, kara tren… Hangi istasyona 
gittiği belli olmayan, meçhule ilerleyen bir 
kara tren. Hiç merak etmeyin, bu kara tren, 
Türkiye’den hiç bir istasyona uğramaz. Bu 
kara tren, Çankırı istasyonuna hiç gelmez, 
gelemez. Bu kara trenin gidebileceği tek 
istasyon var, o da Tel Aviv tren istasyonu. 
Ancak oraya gider. CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, sanaldır, hayalidir, 
sadece ve sadece bir projedir. Üstelik sa-

dece ulusalcı çetelerin değil, uluslararası 
çetelerin de bir projesidir. Ne diyor? “Ben 
olsaydım, Mavi Marmara’nın yola çıkma-
sına izin vermezdim, İsrail’le ilişkilerin 
bozulmasına izin vermezdim” diyor. 

Sayın Kılıçdaroğlu; biz sizin dış politikanı-
zı biliriz, siz, Hitler’in doğum gününü kut-
lamak için Almanya’ya heyet gönderir, ar-
dından çıkar, İsrail’in kuruluşunu hemen 
kabul edersiniz. Siz, Mavi Marmara’da 
öldürülen 9 Türk’ü görmezsiniz, Gazze’de 
çilek tarlasında öldürülen masum yavru-
ları görmezsiniz; ancak ve ancak Tel Aviv’i 
görürsünüz. İşte dün, İsrail o kanlı yüzü-
nü, o canavar yüzünü bir kez daha göster-
di. Dün, Golan Bölgesi’nde, göstericilerin 
üzerine ateş açan İsrail askerleri, 20’ye 
yakın insanı öldürdü, onlarcasını yaraladı. 
Buradan, Çankırı’dan, İsrail’i bir kez daha 
şiddetle kınıyorum. İsrail hükümetinin bu 
şiddet politikalarına çanak tutanları, İsrail 
hükümetine selam duranları, İsrail hü-
kümetine şirin görünmeye çalışanları da 
burada sizin takdirlerinize bırakıyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Nasıl bir ittifak kurarlarsa kursunlar, 
millet iradesini gölgeleyemeyecekler. Ne 
yaparlarsa yapsınlar, çetelere tekrar can 
suyu veremeyecekler. İşte, seçim süreci 
boyunca AK Parti’ye yaptıklarını gördü-
nüz. Kastamonu’da konvoyumuza saldır-
dılar, bir polisimizi şehit ettiler. Hopa’da 
saldırdılar, bir polisimizi ağır yaraladılar. 
150’den fazla seçim büromuza, aracımıza 
saldırdılar. Milletvekillerimize saldırdılar. 
İstanbul’da, bağımsız bir adayın seçim 
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bürosundan molotoflar çıktı. Bunlar, bu 
BDP, mikrofonun önüne geçince, barış 
diyor, özgürlük diyor, mağduriyetten bah-
sediyor. Ama sokakları ateşe vermekten, 
kışkırtmaktan, gençlerin eline taş, sopa, 
molotof vermekten de bir adım geri dur-
muyor. İşte bunlar ikiyüzlü. Hak derler, 
hukuk derler, demokrasi derler, öbür 
taraftan İstanbul’da serap kızımızı canlı 
canlı otobüste yakarlar. Bunlar insanlıktan 
nasiplerini almamış. 

Bazı yazarlar da çıkmış diyor ki: başbakan 
BDP’ye karşı çok sert… Polis katillerine 
karşı, CHP, MHP yumuşak olsun; ben sert 
olacağım. Esnafa zorla, zorbalıkla kepenk 
kapattıranlara karşı, CHP, MHP, onların 
yandaş medyası yumuşak olsun; ben sert 
olacağım. Kim milletin karşısındaysa, kim 
barışın, huzurun, bayrağın karşısındaysa, 
ben de onun karşısında olacağım, hem de 
en sert şekilde olacağım. 

Sevgili Yarenler…

8.5 yılda ülkemize, Çankırı’ya çok büyük 
eserler kazandırdık. 2023 hedefleri doğ-
rultusunda, Çankırı’yı da yeni ve büyük 
yatırımlarla buluşturacağız. Bu hizmet da-
vamızda sizlerin de arkamızda olacağınıza 
yürekten inanıyoruz. Ve hizmet için, millet 
için, demokrasi ve özgürlük için bir daha, 
AK Parti demenizi istiyoruz. 12 Haziran 
milletimize şimdiden hayırlı olsun.



Recep Tayyip ERDOĞAN

232

Sevgili Adıyamanlılar, sevgili kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
bu coşkulu meydandan, tüm Adıyaman’a, 
Besni’ye, Çelikhan’a, Gerger’e, Gölbaşı’na, 
Kâhta’ya, Samsat’a, Sincik’e, Tut’a, oralar-
da yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı 

sevgilerimi yolluyorum. Adıyaman’a, 12 
Eylül Halkoylamasında, yüzde 80.4 gibi 
çok yüksek bir oy oranıyla “evet” dediği 
için şükranlarımı sunuyorum.

Adıyaman’da toprağın üstü bereketlidir. 
Ama Adıyaman’da toprağın altı daha da 

AK Parti il mitingi

Adıyaman | 7 Haziran 2011
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bereketlidir. Adıyaman, Sahabe-i Kiram’ın 
büyüklerinden, Ebu Zer El Gıfari’nin 
makamının olduğu şehirdir. Adıyaman, 
Hazreti Süreka’nın, Mahmut El Ensari’nin, 
Ebu Sadık’ın, Mahmut Gazi Hazretleri-
nin, Abdurrahman Erzincani Hazretleri-
nin şehridir. Elbette ki Adıyaman, yine 
Sahabe-i Kiram’dan, Safvan Bin Muattal’ın 
şehridir. Hepsini rahmetle yâd ediyorum. 
Allah bizi onların şahitliğine nail etsin 
diyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir 
Belediyemize, Safvan Bin Muattal Haz-
retlerinin makamına sahip çıktıkları, o 
türbeyi yeniden hayata döndürdükleri için 
şükranlarımı sunuyorum. 

Kutup Yıldızı nasıl kervanlara yol gös-
terirse, işte bütün bu ulu zatlar da bize 
yol gösteriyor, bize rehberlik yapıyor. Bu 
topraklar üzerinde, birliği, beraberliği, da-
yanışmayı, huzuru ve kardeşliği biz onlara 
borçluyuz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, 
Alevisi, Sünnisiyle, bu topraklar üzerinde 
bin yıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Adıya-
man Ulu Camii’nde, Çarşı Musalla’da, 
Kab’ta, hepimiz aynı kıbleye dönüyor, aynı 
sureleri okuyor, aynı duaları ediyoruz. 
Bizim aramızda ayrı gayrı olamaz, Türk, 
Kürt, Arap… Biz ezelden kardeşiz, ebedi-
yen kardeşiz. Bizim aramızda husumet 
olamaz, bizim aramıza nifak giremez. Kim 
ki bizim aramıza nifak sokmaya çalışıyor-
sa, bilsin ki, Ebu Zer El Gıfari Hazretlerine 
saygısızlık yapmıştır. Kim ki aramıza fitne 
sokmaya çalışıyorsa, bilsin ki, Safvan Bin 
Muattal Hazretlerinin aziz ruhunu incit-
miştir.

İşte görüyorsunuz… Ne diyorlar? “Kürt-
lerin dini zerdüştlüktür. Kürtler, kılıç 
zoruyla Müslüman yapılmıştır” diyorlar… 
Ne diyorlar? “Apo peygamberdir” diyor-
lar… Cizre’de, imam hatipli çocukların 
kaldığı pansiyona molotof atıyor, 13-14 
yaşında çocukların yüzünü yakıyorlar. 
Diyarbakır’da aynı şekilde imam hatipli 
çocuklara saldırıyorlar. Hakkari’de sabah 
namazına giden imamı katlediyorlar. O 
kadar ileri gidiyorlar ki… Cizre’de, tarihi 
Kırmızı Medrese ’ye, büyük Kürt alimi Me-
laye Ceziri’nin türbesine bile saldırmaktan 
geri kalmıyorlar. Bazı yazarlar ağız birliği 
yapmışlar, “Başbakan BDP’ye karşı çok 
sert” diye her gün yazıp çiziyorlar. Ben, po-
lis katillerine mi müsamaha göstereceğim? 
Çocukların, kadınların olduğu arabaya 
saldıranlara mı müsamaha göstereceğim? 
13-14 yaşında çocukların yüzlerini yakan-
lara mı müsamaha göstereceğim? İmam 
katillerine mi müsamaha göstereceğim? 

Önceki gün, İstanbul’da BDP’nin bir se-
çim bürosundan onlarca molotof çıktı. O 
seçim bürosunu kullanan zat, gittiği her 
yerde, mağduriyet kisvesi altında barış di-
yor, özgürlük diyor, demokrasi diyor, hak, 
hukuk diyor. Peki, bu molotoflar nedir? 
Kimi yakacaksınız, nereyi yakacaksınız? 
Barışı böyle mi getireceksiniz? molotofla 
demokrasiyi aynı kefede nasıl tartacaksı-
nız? İstanbul’da, bir belediye otobüsünde 
yakarak öldürdüğünüz serap kızımız size 
ders olmayacak mı?

Sevgili Adıyamanlı kardeşim! Bunların na-
sıl bir tahrik, nasıl bir kışkırtma politikası 
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yürüttüklerini görün. Bunların, sorunun 
çözümü için değil, sorunun devamı için 
nasıl çırpındıklarını görün. Bu bölgenin 
yoksulluğu bitmesin istiyorlar. Bu bölgeye 
yol, okul, hastane, üniversite, baraj, sula-
ma kanalı gelmesin istiyorlar. Akan kan 
durmasın, gözyaşı dinmesin istiyorlar. Biz, 
bunlara rağmen bu meseleyi çözeceğiz. 
Biz, kardeşlik hukuku içinde bu meseleyi 
hep birlikte çözeceğiz. 

Şu Adıyaman, Muhyiddin ibni Arabi gibi, 
tarihin en büyük alimlerinden birine okul 
oldu. Allah aşkına, bu ülkede bir tane 
üniversite kurulacaksa, o Adıyaman’da 
değil de nerede kurulacak? İşte geldik, ilim 
şehri Adıyaman’a üniversiteyi biz kurduk. 
81 vilayeti, kendi değerleriyle, kendi po-
tansiyeliyle ayağa kaldırdık, kaldırıyoruz. 
Allah’a çok şükür, bu ülkeye, bu millete 
çok büyük hizmetler yaptık, çok daha faz-
lasını yapacağız. Tek bir gayemiz var: bize, 
Allah razı olsun denilsin, o bize yeter…

Sevgili kardeşlerim…

Güzel bir hadise anlattılar bana. 2009 
seçimleri öncesinde, Adıyaman Ticaret 
Lisesi’nin önünde, bir beyle hanımı tartı-
şıyorlar. Bey, ısrarla, eşine AK Parti’ye oy 
vermeyeceksin diyor. Hanım kardeşim 
ne diyor biliyor musunuz? “Sen benim 
bunca yıllık kocamsın. Hangi gün evden 
ayrılırken 5 lira eve harçlık bıraktın? Ama 
Tayyip Erdoğan her ay bana dünyanın 
parasını veriyor. Okula öğrenci gönderi-
yorum para veriyor. Sosyal yardımlaşma-
dan her ay bana para veriyor. Ben oyumu 
AK Parti’den başkasına vermem, kusura 

bakma…” Beyler… Duydunuz mu? Hanım 
kardeşlerim, evde içişleri bakanı sizsiniz, 
Siz ne derseniz o olacak, Tamam mı? 

Sevgili kardeşlerim…

Adıyaman’a gelmişken, burada bir karde-
şimizi rahmetle anmadan geçmek olmaz. 
Biliyorsunuz, Gazze’deki çocuklara mama 
götüren, oyuncak götüren, Gazze’ye in-
şaat malzemesi götüren Mavi Marmara 
Gemisi bir yıl önce Akdeniz’de korsanla-
rın saldırısına maruz kaldı. Orada şehit 
olan 9 kardeşimizden bir tanesi de, Adı-
yaman Belediyesi personelinden Fahri 
Yaldız kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin, 
mekânı cennet olsun inşallah. Yakınlarına, 
Adıyaman’a bir kez daha başsağlığı diliyo-
rum. 

Biz en başından itibaren altını çizerek net 
bir şekilde ifade ettik: 1. İsrail hükümeti 
özür dileyecek / 2. Ailelere tazminat öde-
yecek / 3. Gazze’deki ablukayı kaldıracak… 
Bu şartlarımız yerine gelmediği müddet-
çe, bizim İsrail hükümetine tavrımız asla 
değişmeyecek. Ama tabii son günlerde 
enteresan gelişmeler oluyor. CHP genel 
başkanı biliyorsunuz, İsrail’e sempatik 
görünmek için elinden geleni yapıyor. 
“Ben olsaydım, Mavi Marmara’yı gönder-
mezdim, İsrail’le ilişkilerin bozulmasına 
izin vermezdim” diyor… İsrail de bu göz 
kırpmayı karşılıksız bırakmıyor… İşte en 
son, bazı uluslararası medya kuruluşları, 
daha önce hiç örneği görülmemiş şekilde, 
“oyunuzu CHP’ye verin” diyecek kadar 
niyetlerini belli ettiler. Biliyorsunuz, BDP, 
CHP’yi parmağında oynatıyor. 
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Öte yandan MHP, CHP’nin vagonu olmuş 
durumda. Yetmedi, İllegal örgütler, emekli 
siyasetçiler, siyaset mühendisliğine soyu-
nan işadamları, yandaş medya CHP’nin 
sırtını sıvazlıyor. Bu da yetmedi, şimdi 
uluslararası bazı yayın kuruluşları da ale-
nen CHP’ye oy istemeye başladılar. İşte 
CHP’nin nasıl bir proje olduğunu görün. 
CHP’nin komployla nasıl tasarlandığını 
işte görün. Önceki gün İstanbul’da, son de-
rece kaba, son derece nezaketsiz biçimde 
şunu söylüyor: senin dişlerini sökeceğim… 
Biz hesap uzmanı biliyorduk, meğer sahte 
diş hekimliği de yapıyormuş. 

Buradan, Adıyaman’dan kendisine çok 
önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum: 
İşkence, AK Parti Hükümetiyle birlikte bu 
ülkede sona ermiştir. AK Parti Hükümeti, 
işkenceye sıfır tolerans göstermiştir. Sayın 
Kılıçdaroğlu, “dişlerini sökeceğim” diye-
rek, aslında zihninin gerisinde nasıl bir 
işkence arzusu olduğunu ortaya koyuyor. 
Ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ne de bir baş-
kasının bu ülkede işkence yapmasına göz 
yummayız, müsamaha göstermeyiz. İşte 
bunların demokrasiden anladığı budur. 
Bunlar, diş sökerek, eziyetle, işkenceyle 
iktidara gelmenin hevesi içindeler.

Bakın sevgili kardeşlerim… 14 Mayıs 1950 
akşamı, Adnan Menderes’in Demokrat 
Parti’si seçimi kazandığında, CHP’nin ba-
şındaki İsmet İnönü köşkün balkonuna 
çıkıp “nankör Ankara” diye bağırmıştı. 
İşte o günden beri CHP, kendisine oy ver-
meyenlere hakaret etmeyi bir alışkanlık 
haline getirdi. Bidon kafalı dediler, göbe-
ğini kaşıyan adam dediler, yüzde 60’ı aptal 

dediler. En son da bay kemal, Bursa’da 
çıktı, AK Parti’ye oy vermeyenlere beyinsiz 
dedi. 2007 seçimlerinde Adıyaman’da 160 
bin kişi AK Parti’ye oy verdi. İşte benim 
bu Adıyamanlı kardeşlerime de beyinsiz 
dedi. Türkiye genelinde 16 milyon kişi AK 
Parti’ye oy verdi… İşte bu güya yeni CHP, 
bize oy veren 16 milyon kişiye toptan be-
yinsiz dedi. 

1950’de “nankör Ankara” diyen genel baş-
kanları neyse, bugün beyinsiz diyen genel 
başkan da işte o. Dün, Adıyaman’da mu-
salla camiini kapatıp cezaevi yapan neyse, 
bugün Allah’ın ayetine sinir bozucu diyen 
CHP de işte o. Aslında bunların zihniyeti, 
“şu okullar olmasaydı milli eğitimi ne gü-
zel idare ederdik” zihniyetidir. Bunların 
zihniyeti, “şu millet olmasaydı bu ülkeyi 
ne güzel idare ederdik” zihniyetidir. Ağız-
larından dökülen sözler, işte bu anlayışın 
yansımasıdır. İnanıyorum ki, benim mil-
letim, kafalarında kendini yok sayanları 
sandıkta yok sayacaktır. 

Değerli kardeşlerim…

2023 Türkiye’si için, daha fazla demok-
rasi için, ekonomik güç için, Türkiye’nin 
ilerlemesi için lütfen bizlerden dualarınızı 
eksik etmeyiniz. Allah hepimizin yar ve 
yardımcısı olsun diyor ve sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Mardinliler, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan bütün Mardin’e, bütün 
Mardinli kardeşlerime, Dargeçit’e, Derik’e, 
Kızıltepe’ye,  Mazıdağı’na ,  Midyat’a , 
Nusaybin’e, Ömerli’ye, Savur’a, Yeşilli’ye 
sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.

Bundan 6 ay önce, 11 Aralık’ta Mardin’e 
geldim ve burada 78 farklı eserin resmi 
açılışını gerçekleştirdim. Eğitimden sağ-
lığa, emniyetten ulaştırmaya, belediye 
hizmetlerinden KÖYDES projelerine ka-
dar, Mardinli kardeşimin hayatını kolay-
laştıracak, Mardinli kardeşimin ufkunu 

AK Parti il mitingi

Mardin | 7 Haziran 2011
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aydınlatacak, umudunu çoğaltacak 78 
eser ve hizmeti sizlerle buluşturdum. 6 ay 
sonra bugün bir kez daha Mardin’deyim. 
Çünkü Mardin huzurun şehridir. Mardin, 
kardeşliğin, dayanışmanın, hoşgörünün 
şehridir. Mardin tarihin, medeniyetin, bi-
limin şehridir. Mardin sadece bizim değil, 
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gözbe-
beği bir şehirdir. Mardin, doğusunda Şıran 
Hazretleri, batısında Sultan Şeyhmus Haz-
retleri, güneyinde Muhammed Zırar ve 
kuzeyinde, Hazreti peygamberin postacısı, 
Abdullah Bin Enes El Cüheyni Hazretleri 
ile, sahabenin, evliyanın, âlimlerin, arifle-
rin şehridir. Hepsinden Allah razı olsun. 
Allah, bizi onların şahitliğine nail eylesin. 

Biz Mardin’i Türkiye’nin, kardeşliğin ör-
nek şehri olarak görüyoruz. Gittiğimiz 
her yerde Mardin’den övgüyle bahsediyor, 
Mardin’den duyduğumuz iftiharı ifade 
ediyoruz. Mardin, tarihi medreseleriyle, 
Zinciriye, Kasımiye ile dayanışmanın sim-
gesi. Mardin, camilerle yan yana, Deyr Ul 
Zafaran ile Kırklar Kilisesi ile hoşgörünün 
simgesi. Mardin, Ulu Cami, Şehidiye, Lati-
fiye ile kardeşliğin simgesi. Bizim kardeşli-
ğimiz, bizim binlerce yıllık dayanışmamız, 
işte şu Mardin’in taşlarına dahi kazınmış 
durumda. Biz ezelden kardeşiz, Allah’ın 
izniyle ebediyen kardeşiz.

Bakın sevgili Mardinliler… Biz, 3 Kasım 
2002 seçimlerinin hemen ardından, AK 
Parti iktidarıyla Türkiye’de yeni bir dönem 
başlattık. Biz, asimilasyon politikalarına, 
ret ve inkâr politikalarına tamamen son 
verdik. Kardeşliğimizi pekiştirecek, da-
yanışmamızı güçlendirecek çok önemli 

adımlar attık. Yıllarca ihmal edilen bu böl-
geyi adeta yeniden canlandırmak, yılların 
ihmalini telafi etmek için var gücümüzle 
çalıştık. Kürt kardeşlerimizin sorunlarına 
samimiyetle eğildik. Arap kardeşlerimizin 
sorunlarına samimiyetle eğildik. Yezidi, 
Süryani, Keldani, Protestan, Ortodoks, Ka-
tolik… Her kim varsa, her kim bu ülkenin 
vatandaşıysa, onların sorununu biz kendi 
sorunumuz olarak gördük. Biz cesaretle, 
kararlılıkla bir adım attık. Biz, çözüm ka-
pısını ardına kadar araladık. Yasakları kal-
dırdık, kısıtlamaları kaldırdık, baskılara 
son verdik. 

Biz, milli birlik ve kardeşlik dedik. Bedeli 
her ne olursa olsun, biz bu meseleyi çöze-
ceğiz dedik. Biz sorunlardan beslenenler-
den değiliz, sorunları çözen bir iktidarız. 
Biz yoksulluktan beslenen, yoksulluğu 
istismar eden değil, yoksulluğu azaltan 
bir partiyiz. Biz acıları, gençlerin kanını, 
anaların gözyaşını oya tahvil etme çaba-
sındaki vicdansızlardan değiliz, biz kanı, 
gözyaşını, acıyı durdurmak için çırpınan 
bir iktidarız. İşte görüyorsunuz; Seçim 
sürecine girdiğimiz andan itibaren, terör 
örgütü ve BDP, şiddetin dozunu artırdılar. 
AK Parti’yi hedef alarak, Türkiye genelin-
de şiddetten medet ummaya başladılar. 
Cizre’de imam hatipli çocukların yüzünü 
yaktılar. Yine Cizre’de, büyük Kürt Âlimi 
Melaye Ceziri’nin türbesini tahrip ettiler. 
İstanbul’da, barış diyen, demokrasi diyen, 
mağduriyet kisvesi altında oy toplamaya 
çalışan bağımsız adayların seçim bürosun-
dan molotoflar çıktı. BDP’nin seçim büro-
larından, çadırlarından molotoflar çıkıyor. 
Peki, bunlarla kimin yüzünü yakmayı 
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planlıyorsunuz? Serap kızımızdan sonra 
şimdi kimi belediye otobüsünde öldür-
meye çalışıyorsunuz? Dün, Van’ın Başkale 
ilçesinde, bizim milletvekillerimizi taşladı-
lar. Sizin demokrasi ve özgürlükten anla-
dığınız bu mu? Sandıktan umudunuzu bu 
kadar mı kaybettiniz? Söyleyecek sözünüz 
bu kadar mı tükendi? Hiç mi fikriniz kal-
madı ki şiddete başvuruyorsunuz?

Sevgili Mardinli kardeşim…

Devletin asimilasyon, ret ve inkâr politika-
larına biz son verdik, BDP’nin bu faşizan 
baskılarına da biz son vereceğiz. Hangi şid-
det eylemini yaparlarsa yapsınlar, sonuçta 
şiddet değil, demokrasi kazanacak. Şunu 
bilesin ki, senin yoksulluğundan bunlar 
çıkar sağlamanın derdi içindeler. Senin 
yavrularının kanı üzerinden siyaset yap-
manın gayreti içindeler. Kürt annelerinin, 
Türk annelerinin, Arap annelerinin gözya-
şı üzerinden siyaset üretmenin mücadelesi 
içindeler. Biz sorunu çözdükçe, bunlar 
kışkırtmayı, tahriki artırıyor. Biz yasakları 
kaldırdıkça, millete baskıyı bunlar yapma-
ya başlıyor. Özgürlük alanı genişledikçe, 
bunlar özgürlüğü istismar edip, benim 
Kürt kardeşime faşizçe baskılar uyguluyor. 
Benim Kürt kardeşim artık bunlara aldır-
masın. Benim Kürt kardeşim, bunların 
tuzağına düşmesin. 

Dikkatinizi çekiyorum; bu ülkede, asimi-
lasyon, ret ve inkâr politikalarının sebebi 
CHP’dir. Bu ülkede yaşanan acıların mü-
sebbibi CHP’dir. Kürt meselesinin patenti, 
CHP’ye aittir. Ama şimdi BDP çıkıyor, CHP 
ile kol kola, hatta Elâzığ’da olduğu gibi 

MHP ile kol kola siyaset yapıyor. Çünkü 
bunların üçü de statüko partisi. Bunların 
üçü de değişimden korkuyor. Bunların üçü 
de çözümden korkuyor. 12 Haziran’da san-
dığa gidin ve bunlara gereken dersi verin. 
Elinizi vicdanınıza koyun ve sandıkta bun-
lara gereken cevabı verin. Hiç korkmayın, 
Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri aldı, 
alacak. Sandığa güvenle gidin, oyunuzu 
hür vicdanınızla kullanın. Dağıtılan bildi-
rilere, savrulan tehditlere, sizi sindirmek 
için yapılan baskılara boyun eğmeyin. 
CHP, MHP ve BDP’nin kurduğu oyunu, 
kurduğu tezgâhı 12 Haziran’da alt üst 
edin. Siz, bütün baskılara rağmen, tehdit-
lere rağmen, zorbalığa rağmen 12 Eylül’de 
sandığa gittiniz ve yüzde 93.5 gibi rekor 
bir oy oranıyla “evet” dediniz. Şimdi de 
sandığa gidin ve yeni bir anayasa için AK 
Parti deyin. Büyük Türkiye için AK Parti 
deyin. Değişim için AK Parti deyin. Çözüm 
için, kardeşlik için, dayanışma için bir kez 
daha AK Parti deyin. Oyunuza sahip çıkın, 
iradenize sahip çıkın, onurunuza sahip 
çıkın, geleceğinize sahip çıkın. 

Sevgili kardeşlerim…

Mardin’e son 8.5 yılda çok büyük hizmet-
ler kazandırdık. Mardin’i bölgenin en hu-
zurlu, en mamur kentlerinden biri haline 
getirdik. 2009 yılında Tarihi Dönüşüm 
Projesi’ni başlattık, 570 beton bina ve 
eklentilerini, vatandaşımızı mağdur etme-
den yıkacak, 2012 yılında şehri tarihi yapı-
sına kavuşturacağız. Bakın size burada bir 
belge göstermek istiyorum… Bu belgeyi, 
bütçe görüşmeleri sırasında mecliste de 
gösterdim. Osmanlı sultanı 3’üncü selim, 
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5 Eylül 1792’de, yani tam 219 yıl önce, 
Bağdat Valisi Kadir Süleyman Paşa’ya bir 
ferman gönderiyor ve diyor ki: “Mardin ka-
lesi harap olmaya başlamıştır. Tamir edil-
mediği takdirde yıkılıp gidecektir. Gerekli 
ödeneği veriyoruz, mimar gönderiyoruz, 
derhal kaleyi tamir edin…” 

219 yıl önce kale kısmen tamir ediliyor ve 
ondan sonra da hiç kimse dokunmuyor. 
İşte, 219 yıl sonra, bu kaleyi AK Parti Hü-
kümeti olarak biz tamir ediyoruz. Talimatı 
verdim, hava radar komutanlığı başka bir 
yere taşınacak… 30 Mayıs’ta tamir ihalesi 
yapıldı. 2013 yılında inşallah bu tamiratı 
bitireceğiz. Çocukluğunda bu kale içinde 
top oynayanlar, piknik yapanlar, inşallah o 
çocukluk yıllarına geri dönecekler. Şimdi-
den hayırlı olsun.

Biliyorsunuz, nüfusu 750 bini geçen şehir-
lerimizi büyükşehir statüsüne kavuşturu-
yoruz. Mardin, 744 bin 606 kişilik nüfu-
suyla tam sınırda. 2014 yerel seçimlerine 
kadar, Mardin’in nüfusu 750 bine ulaşırsa, 
Mardin de büyük, inşallah şehir statüsüne 
kavuşacak. Biz Türkiye’ye, Mardinimize, 
insanımıza sevdalıyız. Türkiye için, Mar-
din için ürettik, üretmeye de devam edece-
ğiz. Hepimizin yolu, bahtı açık olsun diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Bingöllüler, değerli kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın sela-
mı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine 
olsun. Buradan tüm Bingöl’e, tüm Bin-
göllü kardeşlerime, Adaklı’ya, Genç’e, 
Karlıova’ya, Kiğı’ya, Solhan’a, Yayladere’ye, 

Yedisu’ya, oralarda yaşayan tüm kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Buradan, Bingöl’ün o yüce zatlarını, Sultan 
Kubeys’i, Seyit Kasım’ı, Şeyh Muhiddin’i, 
Şeyh Ahmet’i, Şeker Baba’yı, Şehit Halil 
Binbaşı’yı da rahmetle yâd ediyorum. 
Bingöl’de 1933 yılında şehit edilen 33 Eri-

AK Parti il mitingi

Bingöl | 8 Haziran 2011
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mizi de bir kez daha rahmetle yad ediyor, 
mekanları cennet olsun diyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Ben bugün Bingöl’e sadece 12 Haziran se-
çimleri için gelmedim. Ben bugün Bingöl’e, 
12 Eylül’deki muhteşem çıkışınız için de 
teşekkür etmeye geldim. 12 Eylül Halkoy-
laması turunu biz Bingöl’den başlatmıştık. 
24 Temmuz’da, Bingöl’den “Bismillah” 
demiştik. Bingöl’ün bereketi, Bingöl’ün 
samimiyeti, Bingöl’ün hayır duası tüm ül-
keyi kuşattı ve Türkiye yüzde 58’le “evet” 
dedi. Siz, 1982’de, 12 Eylül Anayasası’na 
en yüksek “hayır” oyu veren ilimizdiniz. 
Biz, 24 Temmuz’da kampanyayı buradan 
başlatırken, sizden bir rekor beklediğimizi 
ifade etmiştik. 

Bana göre, 12 Eylül’de, rekoru iki ilimiz 
birden paylaştı. Ağrı, yüzde 95.8 oranında 
“evet” dedi, ama orada katılım yüzde 56 
oranında oldu. Siz, yüzde 95.3 oranında 
“evet” dediniz, ama katılım yüzde 77 oldu. 
Bingöl bizi hayal kırıklığına uğratmadı. 
Bingöl, kendisine yakışanı fazlasıyla yap-
tı. Buradan, tüm Bingöl’e, tüm Bingöllü 
kardeşlerime en kalbi şükranlarımı ifade 
ediyorum. İtimadınız, ahde vefanız, hayır 
dualarınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Siz bizi hayal kırıklığına uğratmadınız, 
inanın biz de sizi hayal kırıklığına uğ-
ratmayacağız. 8.5 yıl boyunca alnımızın 
akıyla sizlere hizmet ürettik, aynı şekilde 
hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Bakın bu benim, sadece başbakan olarak 
Bingöl’e 8’inci gelişim. İşlerimiz yoğun 

demedik. Gündem çok ağır demedik. Uzak 
demedik, ücra demedik, Sivas’ın doğu-
sundadır demedik ve tam 8 kez Bingöl’e 
geldik. Yılların ihmalini telafi etmek için, 
adeta unutulmuş Bingöl’ü, adeta terkedil-
miş Bingöl’ü ayağa kaldırmak için var gü-
cümüzle çalıştık. Bingöllü bir kardeşimizi, 
Cevdet Yılmaz kardeşimizi, en önemli 
bakanlıklardan birinin başına getirerek, 
Bingöl’e olan aşkımızı, sevdamızı bir kez 
daha gösterdik.

Şimdi bakın sevgili Bingöllüler… Büyük 
güne, 12 Haziran’a şurada sadece 4 gün 
kaldı. Perşembe, Cuma, Cumartesi… Pazar 
günü sandığa gidecek ve Bingöl’le ilgili, 
Türkiye’yle ilgili bir kez daha çok önemli 
bir karar vereceksiniz. Demokrasi adına, 
özgürlükler adına, büyük Türkiye adına 
bir kez daha hayatı bir karar vereceksiniz. 
Başlayan yatırımların tamamlanması için, 
yeni yatırımlara başlanması için, istikrarın 
devam etmesi için son sözü bir kez daha 
siz söyleyeceksiniz. Hiç bir tehdide boyun 
eğmeyin. Hiç bir bildiri sizi yıldırmasın. 
Hiç bir saldırı, hiç bir şiddet eylemi sizi 
sandıktan, sizi hür iradenizle karar ver-
mekten alıkoymasın. 12 Haziran’da Bingöl 
sandığa gitsin, gönül huzuruyla, hür vicda-
nıyla oyunu kullansın. 

Düşüncenin bittiği yerde şiddet başlar. 
Sözün bittiği yerde tehdit başlar. Demok-
rasiden korkanlar, taştan, sopadan, molo-
toftan medet umar. Bingöl bugüne kadar 
bu tehditlere pabuç bırakmadı, Allah’ın 
izniyle 12 Haziran’da da bırakmayacak. 
Bingöl, bizim ezeli kardeşliğimiz arasına 
nifak sokmaya çalışanlara inşallah 12 
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Haziran’da çok güçlü bir şekilde cevabını 
verecek.

Sevgili Bingöllü kardeşlerim…

Biz bugüne kadar hep samimiyetin di-
liyle konuştuk. Biz, Bingöl’de söylediğini 
Ankara’da yalanlayan, Doğu’da, Batı’da, 
Kuzey’de, Güney’de farklı dil kullananlar-
dan olmadık. 11 Mayıs’ta bağımsız adaylar 
buraya geldiler ve size hitap ettiler… Aslın-
da buna hitap bile denmez. Geldiler, burada 
sizin inançlarınızı istismara yönelik, adeta 
vaaz gibi, hutbe gibi bir takım sözler edip 
gittiler. Ya bu BDP, bu terör örgütü, bu ba-
ğımsız adaylar ne zamandan beri milletin 
dini değerlerini önemser oldular? Bugüne 
kadar milletin dini değerlerine hakaret 
edenler, ufukta sandık görününce acaba ne-
den birden dini, imanı, İslam’ı hatırladılar? 
Daha düne kadar bunlar, “Kürtlerin dini 
zerdüştlüktür” diyordu. Daha düne kadar 
bunlar, “Kürtler, kılıç zoruyla Müslüman 
yapıldılar” diyordu. 

Bununla da kalmıyorlardı. Bakın, şu ifade-
lere, şu akıl, mantık dışı sözlere özellikle 
dikkatinizi çekiyorum. Affınıza sığınarak, 
Rabbimin affına sığınarak bunları sizlere 
aktarıyorum: “Yukarıda tanrı olsaydı, beni 
yine yanlış yola sevk edecekti. Allah da 
Kürtler için değildir, Kürtleri şaşırtıyor. 
Kürtler ‘in Allah’ı da onları yanlış yola sevk 
ediyor. Bunun için, ben, kendi kendimin 
tanrısıyım” Kim söylüyor bunu? İmralı 
söylüyor. BDP, terör örgütü, “Apo peygam-
berdir” diyordu, meğer Apo kendisini haşa 
tanrı olarak görüyormuş… Bitmedi, peki 

başka ne diyor? “Tanrı ile savaş verdim. Bu 
savaştan başarı ile çıktıktan sonra yarı tanrı 
oldum…” Kim diyor, İmralı diyor. Bitmedi, 
namaza da hakaret ediyor ve “namazın ken-
disi de genel anlamda bir tiyatrodur” diyor. 
Bunların tamamı, kitaplarında var. Kitapla-
rın ismi de, sayfa numaraları da belli. 

11 Mayıs’ta Bingöl’e gelip de, din istismarı 
yapanlar, acaba Hakkari’de şehit edilen ima-
mı neden görmüyorlar? Buraya gelip de din 
istismarı yapanlar, acaba, Cizre’de imam 
hatip yurdunda yüzleri yakılan çocukları 
neden görmüyorlar? Diyarbakır’da İmam 
Hatip Yurdu’na atılan molotofları bunlar 
neden görmezden geliyorlar? Cizre’de, Me-
laye Cezire’nin türbesini dahi tahrip edecek 
kadar gözleri dönenler, dinden, imandan, 
İslam’dan hangi yüzle bahsedebiliyorlar? 
Bunlar ikiyüzlüdür. Hem terörü destekle-
yeceksin, sırtını teröre dayayacaksın, insan 
canına kastedeceksin, hem de dinden, 
imandan bahsedeceksin. Hem esnafa zorla 
kepenk kapattıracaksın, hem de haktan, 
hukuktan bahsedeceksin. 

Bunlar bugüne kadar Kürt sorunu Kürt 
sorunu diyerek geldiler. Ama bugün Kürt 
kardeşlerimin en büyük sorunu haline 
dönüştüler. Bunlar, döndüler, dolaştılar, 
1940’ların CHP’si gibi statükocu, baskıcı, 
faşizan bir yapıya dönüştüler. Nitekim şu 
anda da CHP’yle çok iyi anlaşıyorlar. Maşal-
lah, CHP’yle aralarından su sızmıyor. Kürt 
sorunun patenti kime ait? CHP’ye… Kürt 
sorununun istismarı kime ait? BDP’ye… Ya 
siz nasıl bir araya geliyorsunuz? Nasıl itti-
fak yapıyorsunuz?
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Sevgili kardeşlerim… 

Bu sorunu biz çözeceğiz… Bu sorunu 
çözmek için tarihi nitelikte adımlar attık, 
cesaretle atmaya da devam edeceğiz. Bi-
zim kardeşliğimiz ezeli, kardeşliğimiz de 
inşallah ebedi olacak. Türk, Zaza, Kürt, 
Arap, Sünni, alevi, bu ülkede tarih boyun-
ca olduğu gibi gelecekte de kardeşçe, el ele 
yaşamaya devam edecek. Bunu biz sağla-
yacağız.

Ahh benim Bingöllü kardeşim… Biz bu 
topraklarda ne büyük acılar yaşandığını 
biliyoruz. Bu topraklarda ne canların yitip 
gittiğini biz çok iyi biliyoruz. Yasakların, 
kısıtlamaların sizlere hayatı nasıl dar etti-
ğini biz çok iyi biliyoruz. İşte tüm bu asi-
milasyon, ret, inkâr politikalarına biz son 
verdik. CHP zihniyetinin koyduğu tüm o 
yasaklara biz son verdik. Kitap yasaklayan, 
cami kapatan, ibadet etmeyi dahi yasak-
layan CHP’nin tortularını biz ortadan 
kaldırdık. Yeni CHP de aynı zihniyetle de-
vam ediyor… Yeni CHP’nin genel başkanı, 
Siirt’te çıkıyor, “statükonun Allah’ı Anka-
ra’dadır” diyor… Onun bir milletvekili ada-
yı çıkıyor, Allah’ın ayetine “sinir bozucu” 
diyor. 

Yine genel başkan, Bursa’da çıkıyor, bir 
pankart okuyor: AK Parti’ye oy vermiyo-
rum, çünkü benim bir beynim var. Bin-
göl, 22 Temmuz’da yüzde 71 oranında 
AK Parti’ye oy vermişti. Bingöl’ün yüzde 
71’ine, 78 bin 407 kardeşime, işte bu 
zat beyinsiz diyor. Bunun milli şefi de, 

seçimleri kaybedince Ankara’da köşkün 
balkonuna çıkıp, “nankör Ankara” diye ba-
ğırmıştı. Aynı kafa, aynı zihniyet, bunların 
genleri hiç değişmiyor, aynı. Şimdi CHP 
genel başkanı, televizyonlara reklam ver-
miş: “yalan nedir bilmem ben” diyor. Allah 
aşkına, bay kemal, 1 senedir CHP genel 
başkanısın. Sana kaç tane yalan söylediği-
ni sormuyorum, kaç tane doğru söyledin, 
sen onu anlat. Bir kere, bırakın yalan söy-
lemeyi, bu CHP genel başkanının bizatihi 
kendisi yalan, bizatihi kendisi sanal, biza-
tihi kendisi proje. 

Uluslararası bazı basın kuruluşları da çıkı-
yor, “oyunuzu CHP’ye verin” diyerek, CHP 
genel başkanının nasıl bir proje olduğunu 
açık ve net olarak ortaya koyuyor. Şimdi 
bazı yazarlar, ağız birliği yapmışlar, benim 
çok sert konuştuğumu yazıp çiziyorlar. 
Bunlar belli ki Bay Kemal’i hiç dinlemiyor-
lar. Belli ki, bay kemal televizyona çıkınca 
bu yazarlar hemen kanal değiştiriyorlar. 
Bir 10 dakika dinleseler, kimin sert ko-
nuştuğunu, kimin nezaketten zerre kadar 
nasibini alamadığını görecekler. Buradan, 
Bingöl’den, CHP Genel Başkanı’na bir de 
hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsu-
nuz, İstanbul mitinginde çıktı, son derece 
kaba ve nezaketsiz bir biçimde, “onun diş-
lerini sökeceğim” dedi. Meğer sadece he-
sap uzmanı değilmiş, sahte diş hekimliği 
diploması da varmış. Bay Kemal; AK Parti 
bu ülkede işkenceye son vermiştir. AK 
Parti döneminde işkenceye sıfır tolerans 
gösterilmiştir. Kusura bakma; Eski CHP 
günlerini özlüyor olabilirsin ama biz artık 
buna izin vermeyiz.
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Sevgili kardeşlerim…

8.5 yıl boyunca, Türkiye’de özgürlükleri 
genişletmek için çok büyük mücadele 
verdik. Çetelerle mücadele ettik, darbe sev-
dalılarıyla mücadele ettik, hukuk dışılıkla 
mücadele ettik. Özgürlükleri en ileri stan-
dartlara kavuşturmak için birçok reform 
yaptık. Bugün bizim özgürlük anlayışımızı 
eleştiren yazarlar, bizden önce talimatla 
yazı yazıyorlardı, buna biz son verdik. 8.5 
yıl önce yazılamayanlar bugün yazılıyor. 
Tartışılamayanlar bugün tartışılıyor. Ko-
nuşulamayanlar konuşuluyor. Biz damdan 
düşerek geldik. Biz, özgürlüklerin, ifade 
özgürlüğünün kısıtlanmasının ne olduğu-
nu çok iyi biliyoruz. 

İşte onun için yasaklarla mücadele ettik. 
İşte onun için isteyen istediğini yazsın, 
konuşsun dedik. Başkasının özgürlük ala-
nına tecavüz etmeden, herkes dilediği gibi 
özgür olsun istedik. Biz bunu asla yeterli 
görmüyoruz. Özgürlükleri çok daha ileri 
standartlara ulaştıracağız. Demokrasiyi 
daha ileri standartlara kavuşturacağız. 12 
Haziran’dan sonra, yeni bir anayasayla, 
Türkiye’ye artık yeni bir ufuk kazandıraca-
ğız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz sa-
dece özgürlük diyoruz, sadece demokrasi 
diyoruz. Yola böyle çıktık, böyle de devam 
edeceğiz. Yolumuz açık olsun diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Sivaslılar, çok değerli kardeşlerim... 
Bugün bir kez daha sizleri hasretle, muhab-
betle selamlıyorum. Buradan tüm Sivas’a, 
Akıncılar ’a, Altınyayla’ya, Divriği’ne, 
Doğanşar’a, Gemerek’e, Gölova’ya, Gürün’e, 
Hafik’e, İmranlı’ya, Kangal’a, Koyulhisar’a, 
Suşehri’ne, Şarkışla’ya, Ulaş’a, Yıldızeli’ne, 

Zara’ya, oralarda yaşayan tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sivas-
lı gardaşlarımı, Sivaslı Yiğidoları selamlı-
yorum. Cumhuriyet’in temelinin atıldığı, 
sultanlar şehri, istiklal savaşımızın başken-
ti, yiğidin harman olduğu Sivas’ı selamlıyo-
rum. Bugün bir kez daha, Sivas’ın bir yiğidi-

AK Parti il mitingi

Sivas | 9 Haziran 2011
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ni, değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu’nu 
rahmetle yâd ediyorum. Allah o’ndan razı 
olsun, inşallah mekânı cennet olsun diyo-
rum. 

Biz, ilhamımızı bu Selçuklu şehrinden, 
bu Osmanlı şehrinden, bu Cumhuriyet 
şehrinden alıyoruz. Sivas’ın kardeşliğini, 
Sivas’ın dayanışmasını kendimize rehber 
ediniyoruz. İşte onun için Sivas’ı seçime 
yakın bir zamana bıraktık. Büyük günden, 
12 Haziran’dan hemen önce Sivas’ı ziyaret 
ediyoruz. Şimdi Sivas, ardından Gaziantep; 
yarın önce Erzurum ve son olarak Ağrı. 
Bu 4 şehirle artık finale gidiyoruz. Allah 
emeklerimizi zayi etmesin, Türkiye için en 
hayırlısı neyse o olsun; 12 Haziran seçim-
leri inşallah Sivas için, Türkiye için, bütün 
coğrafyamız için hayırlara vesile olsun di-
yorum.

Sevgili Sivaslı kardeşlerim… Sivas tarih bo-
yunca çok büyük zatlar yetiştirdi. Sivas, Pir 
Sultan gibi, Âşık Veysel gibi ozanları; Kadı 
Burhaneddin, Halil Rıfat Paşa, Muhsin Ya-
zıcıoğlu gibi devlet adamlarını yetiştirdi. 
Bakın ben burada, Sivas’la isimleri birlikte 
anılan özellikle iki büyük Zat’ı sizlere bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. Halil Rıfat 
paşa, 1882 yılında Sivas’a vali olarak atan-
dı. Valiliği döneminde, 410 kilometrelik 
Bağdat yolunu inşa ettirdi. Bu yola üzerin-
de, 314 köprü, 829 menfez yaptırdı. Sivas 
merkez olmak üzere, buradan bölgenin tüm 
illerine Halil Rıfat paşa tarafından yollar 
inşa edildi. Halil Rıfat Paşa’nın şu sözleri de 
tarihe geçti: gidemediğin yer, senin değildir. 

Halil Rıfat Paşa’nın ardından, cumhuriyet 
döneminde Sivas bir büyük hizmet adamı-
nı daha yetiştirdi: Nuri Demirağ. Divriğili, 
Sivaslı merhum Nuri Demirağ, cumhuriye-
tin ilk yıllarında Türkiye genelinde 1.012 
kilometre demiryolu inşa etti.1936 yılında, 
Türkiye’de yerli havacılık sanayiinin ilk 
temellerini, Sivaslı Nuri Demirağ attı. Seri 
üretim olarak, Türkiye’nin ilk yerli uçakla-
rını, Sivaslı Nuri Demirağ üretti. Türkiye’de 
paraşütü ilk kez o üretti. 1945’te, çok par-
tili dönemin ilk muhalefet partisini, Milli 
Kalkınma Partisi’ni yine o kurdu. 1954’te, 
merhum Adnan Menderes’in Demokrat 
Partisi’nden Sivas milletvekili seçildi… 

İşte biz de bu büyük zata vefamızı gös-
terdik. 5 Aralık’ta Sivas’a geldiğimizde, 
terminaliyle, pistiyle, teknolojisiyle, çevre 
düzenlemesi ve yan yollarıyla, bölgenin en 
muhteşem havaalanı olan Sivas havaalanı-
nı açtık ve buraya Nuri Demirağ’ın ismini 
verdik. Ayrıca, merhum Nuri Demirağ’ın 
torunu, İstanbul milletvekilimiz Nursuna 
Memecan hanımı da, bu dönem, dedesinin 
memleketinden, Sivas’tan milletvekili ada-
yı yaptık.

Şimdi bakın sevgili Sivaslılar… Benim 
asıl anlatmak istediğim şu; Merhum Nuri 
Demirağ, daha 1930’lu yıllarda, İstanbul 
Boğazı’na bir köprü yapmayı hayal edi-
yor. Planı, projeyi hazırlıyor, gazi Mustafa 
Kemal’e götürüyor. Gazi de bundan büyük 
heyecan duyuyor ve Nuri Bey’i Ankara’ya, 
ismet İnönü’ye gönderiyor. Sonra ne oluyor 
biliyor musunuz? İsmet İnönü ve dönemin 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, diğer 
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adıyla Kel Ali, “böyle saçmalık olmaz” de-
yip, Nuri Demirağ’ı engelliyorlar. O kadar 
ki, Nuri Demirağ, vasiyetinde şunu yazıyor: 
“İstanbul’a mutlaka bir köprü gerekiyor. 
Bunu ben yapamazsam çocuklarım yapa-
cak. Vasiyet ediyorum, İsmet İnönü ve Ali 
Çetinkaya bu köprüden geçmesinler” diyor. 

İşte o günkü CHP neyse, bugünkü CHP de 
aynen, tıpa tıp o. Aynı mantık, aynı kafa, 
aynı engelleyici, bozucu, yıkıcı, tahrip edici 
tavır. O gün her yeniliğin karşısında CHP 
vardı, bugün de aynı şekilde her yeniliğin, 
her projenin, her hedefin karşısında CHP 
var. Hatta İskilipli atıf hocayı, yargılama-
dan istiklal mahkemelerinde katleden Ali 
Çetinkaya’nın ismini, geçtiğimiz günlerde 
Ankara Yenimahalle belediyesi bir parka 
verdi. Adeta merhum Nuri Demirağ’ın ke-
miklerini sızlattılar, adeta merhum İskilipli 
Atıf Hoca’nın muazzez ruhunu incittiler. 

Bunların genlerinde bu var. Genleri hiç 
değişmiyor. Ama biz vasiyet etmiyoruz. AK 
Parti’nin yaptığı yollardan herkes geçsin, 
uçağa herkes binsin, hızlı treni, herkes gibi 
CHP’nin genel başkanı da kullansın… Biz 
bundan memnun oluruz. Bakın buradan 
ben, Nuri Demirağ’ın o eski CHP için ifade 
ettiği bir sözü aynen tekrarlamak istiyo-
rum: Diyor ki Nuri Demirağ: Şöyle yapaca-
ğız, böyle yapacağız diyenlere sormanızı 
tavsiye ederim: ‘dün ne yaptınız ki yarın 
ne yapacaksınız?’ Evet, bugün de lütfen 
CHP’ye sorun; dün ne yaptılar ki, yarın ne 
yapacaklar? Bunların dünlerinde yokluk 
var, yoksulluk var, yasaklar var, yolsuzluk 
var. Bunların dünlerinde, Türkçe ezan var, 

ahıra dönüştürülen camiler var, yasaklanan 
dini kitaplar, yasaklanan ibadet hakkı var. 
Bunların dünlerinde baskı var, zulüm var, 
işkence var, güçsüz, itibarsız Türkiye var. 

Dün neredelerse, bugün de oradalar. İşte 
bugün de, Sivaslı Nuri Demirağ’ın önünü 
kesen, İskilipli Atıf Hoca’yı idam eden Ali 
Çetinkaya’ya sahip çıkıyorlar. İşte bugün 
de, Allah’ın adını münasebetsiz şekilde 
ağızlarına alıyor, Allah’ın ayetine sinir 
bozucu diyorlar. Dün, bunların milli şef-
leri Ankara’da, köşkün balkonuna çıkıp 
“nankör Ankara” diye bağırmıştı, bugün 
de bunlar, millete göbeğini kaşıyan adam, 
bidon kafalı, yüzde altmışı aptal ve beyinsiz 
demekten çekinmiyorlar, haya etmiyorlar.

Sevgili Sivaslı kardeşim…

12 Haziran seçimleri son derece önemli. 12 
Haziran seçimleri, Türkiye için bir dönüm 
noktası olacak, bir milat olacak. Başlattığı-
mız yatırımları tamamlayacağız. Çok daha 
büyük projeleri başlatacağız. Türkiye’ye 
kazandırdıklarımızın üzerine yenilerini 
ekleyeceğiz. Türkiye’nin milli gelirini, 2023 
yılına kadar 2 trilyon dolara çıkaracağız. 
İhracatımızı 500 milyar dolara çıkaracağız. 
Bugüne kadar 13 bin 600 kilometre bölün-
müş yol yaptık, önümüzdeki dönemde 17 
bin kilometre daha bölünmüş yol yapaca-
ğız.

Değerli hanım kardeşlerim… Biz, 8.5 yıl 
boyunca sizler için çalıştık. Evinizde huzur 
olsun diye çalıştık. Mutfağınızda bereket 
olsun diye çalıştık. Biricik yavrularınızın 
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aydınlık bir geleceği olsun diye çalıştık. 
Hanım kardeşlerimiz çalışsın, üretsin, oku-
sun diye gecemizi gündüzümüze kattık. Bu 
yolları, bu hastaneleri, sosyal destekleri, 
özürlü maaşlarını, eğitim ödemelerini, 
önce çocuklarınız, sonra siz hanım kar-
deşlerimiz için yaptık. Hanımların emeği 
karşılığını bulsun, hanımların sesi daha da 
yükselsin, siyasette, ekonomide, eğitimde, 
sanatta daha fazla hanım kardeşimiz aktif 
olsun diye gerekenleri yaptık. İşte onun 
için diyorum ki: Sivaslı hanım kardeşim, 12 
Haziran’da sandığa git, kendine oy ver, yani 
AK Parti’ye oy ver.

Sevgili genç kardeşlerim… 8.5 yıl boyunca 
sizlere daha iyi bir Türkiye emanet etmek 
için çalıştık. Bizim gençliğimizde yaşa-
dıklarımızı siz yaşamayın diye gecemizi 
gündüzümüze kattık. 163 bin yeni dersliği 
sizler için inşa ettik. Okullara 1 milyona 
yakın bilgisayarı sizler için gönderdik. Bi-
lişim sınıflarını sizler için kazandırdık. 89 
yeni üniversiteyi sizler için kurduk. Sanatı, 
sporu, kültürü sizler için destekledik. İşte 
en son, Bakanlar Kurulu’nun yapısını de-
ğiştirdik, gençlik ve spor bakanlığını sizler 
için ihdas ettik. Hiç kimsenin sizi istismar 
etmesine izin vermeyin. Hiç kimsenin sizin 
üzerinizden siyaset yapmasına izin verme-
yin. YGS’de kopya var deyip sizi istismar 
etmek isteyenler mahcup oldular. İnternet 
yasaklanıyor diyerek sizi istismar etmek is-
teyenlerin yalanlarını, iftiralarını yüzlerine 
çarptık. Her zaman araştırın sevgili gençler, 
her zaman sorun ve sorgulayın. Başkaları 
sizin adınıza karar vermesin; kendi kararı-
nızı siz kendiniz verin. 12 Haziran’da siz de 

sandığa gidin, kendi geleceğinize, yani AK 
Parti’ye mührü basın.

Sevgili çocuklar, emekli kardeşlerim, engelli 
kardeşlerim, şehitlerimizin dul ve yetimle-
ri… Türkiye büyüdükçe bunu size yansıttık. 
Emeklinin, çocukların, yaşlıların, engelli-
lerin, şehitlerimizin bize olan emanetleri-
nin haklarını en güçlü şekilde savunduk. 
Biliniz ki Türkiye’yi büyütmeye, Türkiye 
büyüdükçe de bunu size yansıtmaya devam 
edeceğiz. Emeklilerimizin imkânlarını çok 
daha yükseğe çekeceğiz. Anayasa değişikli-
ğine evet diyerek, zaten emekli maaşlarını 
toplu iş sözleşmesi kapsamına siz aldınız. 
Çocuklarımızı daha güçlü şekilde koruya-
cağız. Yeni kurduğumuz aile ve sosyal işler 
bakanlığıyla, şehitlerimizin dul ve yetimle-
rine daha güçlü şekilde sahip çıkacağız. Siz 
de sandığa gidin ve siz de büyük Türkiye’ye, 
yani AK Parti’ye mührü basın

Sevgili Sivaslılar…

8.5 yıl boyunca biz sizinle yaptık, hep bera-
ber yaptık. Bu ülkenin değişebileceğini tüm 
dünyaya gösterdik. Bu ülkenin ne büyük 
bir ülke olduğunu, tarihiyle, medeniyetiy-
le, kültürüyle, bu milletin ne kadar asil bir 
millet olduğunu tüm dünyaya gösterdik. 
Ortadoğu sokaklarında Türkiye’nin ismi 
yankılanıyor. Balkanların caddelerinde 
Türkiye’nin ismi yankılanıyor. Kafkasya 
dağlarında Türkiye’nin ismi yankılanıyor. 
Dünyanın tüm mazlumları, mağdurları, 
gözlerini Türkiye’ye dikmiş durumdalar. 
Dünyada başına bir iş gelen, artık ilk önce 
gözünü Türkiye’ye dikiyor. Türkiye dünya-
nın umudu haline geldi. Türkiye hakkın, 
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adaletin, barışın adresi haline geldi. Tür-
kiye, ileri demokrasinin, özgürlüklerin, 
insan haklarının bölgedeki en güçlü savu-
nucusu haline geldi. Gelin bunu hep birlik-
te devam ettirelim. Gelin, istikrarı, güven 
ortamını muhafaza edelim. Gelin, hep 
birlikte, istikrar sürsün, Türkiye büyüsün 
diyelim. Gelin hep birlikte, istikrar sürsün, 
Sivas büyüsün diyelim…

Sevgili Sivaslı gardaşlarım, sevgili yiği-
dolar… Biz bu yola çıkarken, Sivaslı Aşık 
Veysel’in sözleriyle çıktık. Bugün, bir 
dönüm noktasında, 12 Haziran’ın hemen 
öncesinde, Sivaslı Aşık Veysel’in o muhte-
şem dizelerini bir kez daha hatırlıyoruz ve 
diyoruz ki: 

Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldayım

Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda 

İki kapılı bir handa 

Gidiyorum gündüz gece 

Şaşar Veysel işbu hale

Gah ağlayan, gahi güle

Yetişmek için menzile, 

Gidiyorum gündüz gece… 

Evet, uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gün-
düz gece; inşallah önümüzdeki dönemde de 
aynı şekilde gideceğiz gündüz gece…

Sevgili Sivaslılar, sevgili kardeşlerim…

2002 sonundan itibaren Sivas’a çok büyük 
hizmetler kazandırdık. Şimdi bakın; bana 
Sivas’tan çok güzel bir olay aktardılar. 
Seyfettin uğurlu isimli bir amcamız var. 
Kendisi, 1973 yılında, Kangal-Deliklitaş 
Tüneli’nin inşaatına başlandığında, bu-
rada bekçi olarak işe başlamış. Kangal-
Delikli tüneli, Türkiye’nin, 5 bin 300 met-
reyle en uzun demiryolu tüneli. Seyfettin 
amcamız, bu olmayan tünelin yıllarca 
bekçiliğini yapmış, tünel bitmeden de 
emekli olmuş. Aynı tünelde, ondan sonra 
oğlu işe başlamış. Seyfettin amcamız, Sivas 
valimize şunu söylemiş; “Ben bu tünelin 
bittiğini göremeden emekli oldum. Oğlum 
da bu tünelin bittiğini görmeden emekli 
olacak. Nice hükümetler geldi, bu tüneli 
bitiremedi” demiş. İşte Seyfettin Amcayı 
biz hamdolsun yanılttık. Kangal-Deliklitaş 
Tüneli’ni, inşaatın başlamasından 38 yıl 
sonra biz bitirdik. Sinyalizasyon çalışmala-
rı da bitmek üzere, bir kaç ay içinde tüneli 
resmen hizmete açıyoruz. İnşallah, Seyfet-
tin Amcamızı da o açılışa davet edecekler 
ve kendisi orada çok farklı bir heyecanı 
yaşayacak. Şimdiden hayırlı olsun.

Kültür şehri, medeniyet şehri Sivas’ı tarihi 
misyonuna uygun şekilde bilim ve eğitim 
alanında da güçlendiriyoruz. Biraz önce de 
ifade ettim: Havaalanını yeniden hizmete 
açtık. Pisti genişlettik, yeni terminal binası 
inşa ettik. Allah’ın izniyle, Ankara Sivas 
yüksek hızlı tren hattını tamamlayacak, 
bunu Erzincan’a, Trabzon’a kadar uzata-
cağız. Hattın inşası süratle devam ediyor. 
Ankara–Sivas yüksek standartlı demiryolu 
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projesi ile Avrupa’yı Türkiye üzerinden 
Kafkaslara ve orta Asya’ya bağlayacak olan 
Kars Tiflis demiryolu projelerini birbiriyle 
bütünleştiriyoruz… Bu hizmetlerimizi hiç 
yavaşlatmadan, hız kesmeden sürdürece-
ğiz. Sultanlar şehri, alimler şehri, ozanlar 
şehri Sivas’ı çok daha güçlendireceğiz. Al-
lah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. 
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Sevgili Gaziantepliler, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
bu coşkulu meydandan, bütün Gaziantep’e, 
Araban’a, İslâhiye’ye, Karkamış’a, Nizip’e, 
Nurdağı’na ,  Oğuzeli ’ne,  Şahinbey ’e, 
Şehitkâmil’e, Yavuzeli’ne, oralarda yaşayan 

tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Gaziantep’in tüm köylerini, 
mahallelerini, çocukları, gençleri, hanı-
mefendileri, beyefendileri selamlıyorum. 
Şehitler diyarı Gaziantep’in tüm kahraman 
şehitlerini selamlıyorum, Allah’ın rahmeti 
üzerlerine olsun diyorum. Gaziantep’in 

AK Parti il mitingi

Gaziantep | 9 Haziran 2011



Recep Tayyip ERDOĞAN

252

tüm yiğit gazilerini selamlıyorum, vefat 
edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Şunu açık açık söylüyorum; Gaziantep’le 
her zaman gurur duydum, gurur duyu-
yorum. Gaziantep’i tüm Türkiye’ye gu-
rurla örnek gösterdim. Gaziantep’i, tüm 
Ortadoğu’ya, tüm dünyaya gururla örnek 
gösterdim. Eğer, bir kardeşlik şehri görmek 
isteyen varsa, Gaziantep’e gelsin. Eğer bir 
dayanışma şehri, hoşgörü şehri görmek 
isteyen varsa, buyursun Gaziantep’e gelsin. 
Bir şehrin, kendi imkânlarıyla nasıl büyü-
düğünü, nasıl ürettiğini, nasıl çalıştığını 
görmek isteyen varsa Gaziantep’e gelsin. 
Tarih, medeniyet, kültür, sanayi ve ticaret 
görmek isteyen, işte Gaziantep burada, 
Gaziantep’e gelsin. Bunların hepsinin de bir 
arada ahenk içinde nasıl yürütülebileceğini 
anlamak isteyen varsa, buraya, Gaziantep’e 
gelsin. 

Sevgili kardeşlerim… 

Sizi tüm Türkiye, 80 vilayet gıptayla izliyor. 
Şundan emin olunuz, Halep, Şam, Bey-
rut, Amman, Bağdat, Kahire sizi gıptayla 
izliyor. Bölgedeki her şehir bir Gaziantep 
olmak istiyor. Bize, 74 milyonun her birine 
bu gururu yaşattığınız için sizlere bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Sağduyunuz, hoş-
görünüz, misafirperverliğiniz için sizlere 
teşekkür ediyorum. Ürettiğiniz, ihraç etti-
ğiniz, Gaziantep’i büyüttüğünüz, Türkiye’yi 
büyüttüğünüz için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Gaziantep’i kardeşlik bu hale getirdi. 
Gaziantep’i dayanışma, birlik, beraberlik 
bugünlere taşıdı. 81 vilayetin tamamı, 
Gaziantep’te bir olarak, beraber olarak, kar-

deşçe yaşıyor. Burada kimse kimsenin etnik 
kökenine bakmıyor. Burada kimse kimse-
nin diline bakmıyor. Burada kimse kim-
senin inancıyla, mezhebiyle ilgilenmiyor. 
Gaziantep, Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, 
Arabıyla ve diğer tüm unsurlarıyla kader 
birliği yapıyor. 

İşte Gaziantep bunun için önemli. Burada 
huzur olduğu için kalkınma var. Burada 
güven olduğu için büyüme var. Burada 
kardeşlik olduğu için, burada dayanışma ol-
duğu için refah var. İşte burada milli birlik 
var. Türkiye’nin her bir köşesini, 780 bin ki-
lometrekarenin her bir karışını işte Gazian-
tep gibi bir kardeşlik iklimine dönüştürmek 
için mücadele ediyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, sizin hayır dualarınızla bu yola 
çıktık. Sizin emanetinizi taşımanın ne 
büyük bir sorumluluk olduğunu biz bili-
yoruz. Bizim üzerimizde, Karşıyaka’nın, 
Hacıbaba’nın, Çıksorut’un, Perilikaya’nın, 
Ünaldı’nın, Hoşgör’ün emaneti var. Bizim 
üzerimizde, Vatan Mahallesi’nin, Mev-
lana Mahallesi’nin, Rahmet Deresi’nin, 
O c a k l a r ’ ı n ,  U m u t  M a h a l l e s i ’ n i n , 
G a z i ke n t ’ i n ,  Ü ç o k l a r ’ ı n ,  Ay d ı n l a r 
Mahallesi’nin emaneti var. Bizim üzerimiz-
de yoksul halk çocuklarının emaneti var. Bi-
zim üzerimizde, gece boyunca bizlere hayır 
duası eden ninelerimizin, dedelerimizin, 
hanım kardeşlerimizin emaneti var. 

Biz sizin oylarınızla değil, sizin yüreğiniz-
den koparıp verdiğiniz emanetinizle bu 
makamlara geldik. Üzerimizde nasıl bir so-
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rumluluk taşıdığımızın, nasıl bir yükün al-
tında olduğumuzun her an farkında olduk. 
Gece başımızı yastığa koyduğumuzda, ay-
dınlar mahallesinin çocukları bizim gözü-
müzün önüne geldi. Her sabah, yoksulluğu 
daha da azaltmak, acıları dindirmek, evlere, 
yuvalara umut taşımak için ahdederek, 
kendimize söz vererek yola koyulduk. Biz 
ezelden kardeşiz, ebediyen kardeşiz. Biz bu 
ülkeyi kardeşlik hukuku üzerine kurduk. 
Bizim tarihimiz bir, geleceğimiz bir. Bizim 
nasıl ki ezanımız, kıblemiz, dualarımız bir-
se, kaderimiz nasıl birse, istikbalimiz de bir. 
Bu ülkenin tüm sorunlarını hep birlikte çö-
zeceğiz. 8.5 yılda nice sorunları çözdük, çok 
daha fazlasını çözeceğiz. Birbirimize inana-
rak, güvenerek, birbirimizle kucaklaşarak 
geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.

Sevgili Gaziantepliler…

12 Haziran seçimleri son derece önem-
li.12 Haziran’da, ülkenin geleceği adına 
son derece kritik bir karar vereceksiniz. 
12 Haziran’da, Türkiye’de siyaseti bir kez 
daha siz şekillendireceksiniz. 3 Kasım’da, 
22 Temmuz’da, 12 Eylül’de nasıl demok-
rasiye sahip çıktıysanız, 12 Haziran’da bir 
kez daha demokrasiye sahip çıkacaksanız. 
Siz, bizim çetelerle mücadelemize çok 
güçlü destek verdiniz; inanıyorum ki 12 
Haziran’da çok daha güçlü şekilde destek 
vereceksiniz. “Değişime evet” diyeceksi-
niz, “Büyük Türkiye’ye evet” diyeceksiniz, 
“2023 hedeflerine evet” diyeceksiniz. Biz bu 
ülkenin pek çok kronik sorununu çözdük. 
On yılların sorunlarını cesaretle, kararlılık-
la çözdük. Demokrasiye güç kazandırdık, 
özgürlükleri genişlettik, milli irade üzerin-

deki vesayeti kaldırdık. Çetelere eyvallah 
etmedik, hukuk dışı örgütlenmelere müsa-
maha göstermedik, hukuksuzluğa, adalet-
sizliğe göz yummadık. Sizin desteğinizle 
inşallah çok daha iyisini yapacağız…

Gaziantep! Şunu bil ki, şu anda Halep’in, 
Şam’ın gözü senin üzerinde. Şunu bil ki, 
şu anda Beyrut’un, Kahire’nin, Kabil’in, 
Bağdat’ın gözü senin üzerinde. Nablus, Ra-
mallah, Gazze, Kudüs şu anda seni izliyor. 
12 Haziran’da öyle bir mühür vurun ki, 
tüm Ortadoğu sevinç çığlıkları atsın. 12 
Haziran’da öyle bir karar verin ki, Erbil, 
Süleymaniye, Dohuk, Kerkük, Musul, derin 
bir nefes alsın. 12 Haziran’da öyle bir evet 
deyin ki, dünyanın tüm mazlumlarının, 
tüm mağdurlarının umudu çoğalsın. Gazi-
antep AK Parti diyor mu?

Sevgili kardeşlerim…

12 Haziran seçimlerine artık sadece 3 gün 
kaldı… Bayburt’tan başladık, 63 vilayete 
uğradık. Şu ana kadar 79 miting yaptık. 
Bugün Gaziantep, yarın Erzurum ve Ağrı 
ile bu süreci bitiriyoruz. Bütün Türkiye şu 
anda AK Parti diyor… Diyarbakır, Bingöl, 
Muş AK Parti diyor. Trabzon, Samsun, Si-
nop AK Parti diyor. Antalya, Hatay, Adana 
AK Parti diyor. Muğla, İzmir, Edirne, İstan-
bul AK Parti diyor. 81 vilayet bir kez daha 
gür bir sesle AK Parti diyor. Gaziantep’in de 
bir kez daha AK Parti diyeceğine gönülden 
inanıyorum. 

Siz bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz, 
yine mahcup etmeyeceğinize gönülden ina-
nıyorum. Emekli kardeşlerimizin şartlarını 
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daha da iyileştirmek için AK Parti diyece-
ğiz. Engellilerin, yaşlıların, kimsesizlerin 
şartlarını daha ileri seviyeye taşımak için 
AK Parti diyeceğiz. Gençlerin, çocukların 
daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için 
bir daha AK Parti diyeceğiz. Şehitlerimizin 
dul ve yetimleri için, yoksullar için, mağ-
durlar için bir kez daha AK Parti diyeceğiz. 
2023 hedefleri için, büyük Türkiye için, 
ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri olması için AK Parti diyeceğiz. 
Gaziantep, 22 Temmuz’da yüzde 59’la AK 
Parti dedi. 12 Eylül’de yüzde 70’le demokra-
siye sahip çıktınız. Bu kez sizden çok daha 
güçlü bir “evet”, çok daha güçlü bir AK Parti 
bekliyorum.

Allah’ın izniyle bugüne kadar başardıkları-
mızdan çok daha fazlasını yapacağız. Yeter 
ki siz arkamızda durun, biz size hizmetkar 
olmaya devam edeceğiz. Yolumu, bahtımız 
açık olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

255

Sevgili Erzurumlular, sevgili kardeşle-
rim… Bugün bir kez daha sizleri hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, tüm 
Erzurum’u, yiğit, mert kardeşlerimi, yani 
dadaşları gönülden selamlıyorum… Hele 
dadaş! Eyi misen, hoş musan? Buradan, 
bu coşkulu meydandan, bu muhteşem 

meydandan: Aşkale’yi selamlıyorum. 
Aziziye’yi selamlıyorum. Çat’ı, Hınıs’ı, 
Horasan’ı, İspir’i, Karaçoban’ı selamlıyo-
rum. Karayazı’ya, Köprüköy’e, Narman’a, 
Oltu’ya, Olur’a selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Palandöken’e, Pasinler’e, 
Pazaryolu’na, Şenkaya’ya, Tekman’a, 

AK Parti il mitingi

Erzurum | 10 Haziran 2011
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Tortum’a, Uzundere’ye, Yakutiye’ye, ora-
lardaki tüm kardeşlerime, tüm dadaşlara 
selam gönderiyorum...

Erzurum, kilidi mülkü İslam’ın,

Mevla’ya emanet olsun Erzurum.

Erzurum, derbendi ehli imanın,

Mevla’ya emanet olsun Erzurum…

Erzurum’da bir kez daha, Alvarlı Efe Haz-
retlerini, İbrahim Hakkı Hazretlerini, So-
lakzade Hazretlerini, Şükrü Paşa’yı, Hacı 
Salih Efendi Hazretlerini, Nene Hatun’u 
rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kafkas 
Cephesi’ni, Doğu Cephesi’ni, Sarıkamış’ın 
tüm gazi ve şehitlerine, Erzurum’un efsane-
vi kumandanı Kazım Karabekir’e, buradan 
bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Tüm 
şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekânları 
cennet olsun, Allah onlardan razı olsun 
diyorum…

Sevgili Erzurumlular…

22 Nisan’da, Bayburt’tan, Gümüşhane’den 
“Bismillah” dedik ve yola çıktı. Bugün 
burada, Erzurum’da, 67’nci vilayetimizde 
miting yapıyor, ilçelerimizle birlikte 82’nci 
mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Ağrı’da, 
68’inci vilayet ve 83’üncü miting olarak, se-
çim kampanyamızı noktalıyoruz. Gideme-
diğimiz sadece 13 ilimiz kaldı. İnşallah on-
ları da en kısa zamanda ziyaret ederek, 81 
ilimizin tamamıyla bir kez daha kucaklaş-
mış olacağız. Bayburt’un, Gümüşhane’nin 
sizlere selamı var. Batman’ın, Şırnak’ın, 
Van’ın, Muş’un, Bitlis’in, Diyarbakır’ın 
sizlere selamı var. Elazığ’ın, Malatya’nın, 

Hatay’ın, Rize’nin, Trabzon’un, Giresun’un, 
Ordu’nun, Samsun’un sizlere selamı var. 
Aydın, Muğla, Edirne, İstanbul, Ankara, 
İzmir’den sizlere oralardaki kardeşlerimi-
zin selamını getirdim. İsimlerini sayamadı-
ğım 80 vilayetimizin, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerimin sizlere selamını getirdim. 

Hamdolsun, Erzurum’a ,  üzerimizde 
Anadolu’nun, Trakya’nın tozuyla, koku-
suyla, coşkusuyla geldik. Gittiğimiz her 
şehirde, ulu insanları yâd ettik, rahmet-
le, minnetle andık; oralardan arkamıza 
hayır dualarını alarak Erzurum’a geldik. 
Gümüşhane’de, böbrek nakli yapılan 11 
yaşındaki kardeşimiz bize “Allah razı ol-
sun” dedi. Çorum’da öğrenci kardeşlerimiz 
bize “Allah razı olsun” dedi. Van’da, hasta-
nelere gidince, bu devletin bir vatandaşı 
olduğunu hatırlayan kardeşlerimiz bize 
“Allah sizden razı olsun” dedi… Manisa’da 
engelli kardeşlerimizin hayır dualarını al-
dık. Eskişehir’de emeklilerin hayır duasını 
aldık. Sivas’ta çocukların, Bingöl’de yaşlıla-
rın, Yozgat’ta hanım kardeşlerimizin hayır 
dualarını aldık. Bize oy versin ya da ver-
mesin, ayağına hizmet götürdüğümüz 74 
milyonun hayır duasını alarak Erzurum’a 
geldik.

B a k ı n  s e v g i l i  k a r d e ş l e r i m …  B a n a 
Erzurum’dan güzel bir olay aktardılar. 
Iğdır’da bir baba ve 3 çocuğu var, maalesef 
3’ünde de karaciğer yetmezliği var. Bir gün, 
Sivas’ta uygun karaciğer bulunuyor… Ka-
raciğer, çok hızlı bir şekilde, jet ambulan-
sımızla Sivas’tan Erzurum’a, Atatürk Üni-
versitesi organ nakil Merkezi’ne getiriliyor. 
Bu arada, babaya soruyorlar; “hangi oğluna 
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nakil yapalım?” diyorlar. Bir baba için belki 
de soruların en zoru bu. Ama birini seçmek 
zorunda ve “en küçüğü olan Erkan’a nakil 
yapılsın” olsun diyor. Jandarma hemen 
yola çıkıyor, Erkan’ı, ağrı dağının etekle-
rinde çobanlık yaparken buluyor, hemen 
alıyor, onu da çok hızlı şekilde Erzurum’a 
getiriyor… Nakli gerçekleştirecek doktor-
larımız çok heyecanlılar… Babanın duru-
munu biliyorlar, çocukları biliyorlar, ya 
başarısız olursak diye korkuyorlar. Ekibin 
başındaki doktor, sabah hastanede nama-
zını kılıyor ve ekibin yanına geliyor. Arka-
daşlarına şunu söylüyor. Artık hiç korkma-
nıza gerek yok, hiç endişe etmenize gerek 
yok diyor… Biraz önce Erkan’ın babasını 
gördüm, mescitte öyle bir dua ediyordu 
ki, tıpkı hazreti peygamberin, Bedir’deki 
duası gibiydi diyor… İnşallah bu iş tamam 
diyor… Erkan’ın şu anda sağlığı yerinde ve 
yarım bıraktığı okuluna devam ediyor. 

Bundan ötesi var mı? Bundan daha büyük 
paye, bundan daha onurlu bir rütbe var 
mı? Bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıy-
la, herkesin binebildiği uçaklarla sevenleri 
kavuşturduk, bundan ötesi var mı? Benim 
Erzurumlu 6 yaşındaki yavrum, kamyon 
şoförü olan babasının, duble yollardan sa-
bah eve geleceğini bilerek mışıl mışıl uyu-
du, bundan ötesi var mı? Benim öğrenci 
kardeşim, Erzurum’dan İstanbul’a telefon 
etti, iki saat sonra evdeyim dedi, uçağa 
bindi ve anne babasıyla kucaklaştı. Bundan 
ötesi var mı? Hayatı boyunca köyünün 
pınarından su taşıyan Ayşe Ninemin evin-
deki çeşmesinden su akmaya başladı. Allah 
aşkına bundan daha büyük paye var mı? 

Olur ’un Tavusger Köyü’nden ,  Ortiz 
Köyü’nden benim amcam, benim teyzem, 
ilçe hastanesine geldi, orada insan muame-
lesi gördü, kapıdan çıkarken hayır duasını 
etti. Bundan daha büyük rütbe var mı? Bu 
ülkenin çocukları artık en modern eğitim 
imkânlarına kavuştu. Ücretsiz ders kitap-
larıyla, bilişim sınıflarıyla, akıllı tahtalarla, 
her türlü maddi imkânları sağlanarak ar-
tık pırıl pırıl nesiller yetişiyor. Var mı öte-
si? Yoksulun yanında olduk. Kimsesizin 
kapısını biz çaldık. Yolda kalmışın elinden 
biz tuttuk. Birazdan Ağrı’da da anlataca-
ğım…

Bakın; Bir köyümüzde, yaşlı bir amca ben-
den şikayet ediyor… Ben Başbakan’dan 
şikâyetçiyim diyor. Niye diye soruyorlar 
amcaya. Ne diyor biliyor musunuz? Ben 
5 yıl önce eşimi kaybettim diyor… Şimdi 
evlenmek istiyorum ama evlenecek eş 
bulamıyorum diyor. Çünkü başbakan 
bütün dul kadınlara maaş bağladı diyor. 
Bundan ötesi var mı? Çocukların hayalle-
rini gerçekleştirdik. Gençlere aydınlık bir 
gelecek inşa ettik. Hanımlarımız, beyleri-
miz, emeklilerimiz, engelli kardeşlerimiz, 
yaşlılarımız için huzurlu bir Türkiye imar 
ettik. Biz demokrasi dedik. Biz özgürlük 
dedik. Biz insan dedik… “insanı yaşat ki, 
devlet yaşasın” dedik. “yaratılanı severiz, 
yaratandan ötürü” dedik. 74 milyona asla 
farklı gözle bakmadık. Can kutsaldır, can 
azizdir. Türk, Kürt, Zaza, Arap, Gürcü, 
Alevi, Sünni… Değil mi ki candır, bizim 
gönlümüzde yeri vardır. Şu Köprüköy’de, 
Pasinler’de, Narman’da, Horasan’da, Kars 
Sarıkamış’ta 81 vilayetin şehitleri koyun 
koyuna yatıyor. Erzurum burada ne ağıt 
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yaktıysa, Rize’de benim dedem için de 
aynı ağıtı yaktılar. Sadece 81 vilayet değil… 
Saraybosna, Üsküp, Bakü, Batum, Bağdat, 
Şam, Kudüs, Erzurum’la aynı ağıtı yaktı-
lar… 

Erzurum’un ağıtı nedir? 

Eledim eledim höllük eledim 

Aynalı beşikte canan, bebek beledim.

Büyüttüm, besledim, asker eyledim.

Gitti de gelmedi canan, buna ne çare… 

Erzurum bu ağıda ne kadar gözyaşı dök-
tüyse, emin olun Van, Diyarbakır, Bingöl, 
Bitlis de aynı gözyaşını döktü. Biz 74 
milyon kardeşiz. Biz biriz, beraberiz, etle 
tırnak kadar bütünüz. Biz geçmişi kardeş-
liğin üzerine kurduk, Allah’ın izniyle gele-
ceği de kardeşlik üzerine kuracağız.

Sevgili Erzurumlular…

Bu vatan bizim. Bu bayrak, bu toprak, bu 
memleket bizim, hepimizin. 74 milyon, 
her birimiz, bu vatana aşkla, sevdayla bağ-
lıyız. 74 milyon, her birimiz, bu vatan için 
canımızı seve seve vermeye her an hazırız. 
Bu millet asil bir millettir. Bu millet, tari-
hiyle, kültürüyle, medeniyetiyle büyük bir 
millettir. Şunu lütfen unutmayın sevgili 
Erzurumlular… Erzurum işgale uğradığın-
da, sadece Türkiye değil, dünyanın tüm 
Müslümanları gözyaşı döktü. Erzurum’a 
düşman girdiğinde, Saraybosna ağladı, 
Mostar ağladı, Açe ağladı, İslamabad, 
Dakka, Bağdat, Musul, Halep, Kahire ağ-
ladı. İşte bugün de dünyanın gözü bizim 

üzerimizde. İşte bugün de dünya bize bakı-
yor, Erzurum’a bakıyor. Bugün de Beyrut, 
Sana, Bingazi, Trablus, İskeçe, Gümülci-
ne, Batum, Bakü bizi izliyor. Kudüs’ün, 
Ramallah’ın, Nablus’un, Gazze’nin çocuk-
ları bizi izliyor. Ortadoğu’nun, Balkanların 
sokaklarında, Kaf kasya’nın dağlarında 
Türkiye’nin sesi yankılanıyor. Mazlumlar, 
mağdurlar umutla Türkiye’ye bakıyor. 

İşte 12 Haziran bunun için son derece 
önemli sevgili kardeşlerim. 12 Haziran, 
Erzurum için önemli. 12 Haziran Türkiye 
için önemli. 12 Haziran, çocuklarımız, 
gençlerimiz, emeklilerimiz, engelli kar-
deşlerimiz için, geleceğimiz için önemli. 
12 Haziran, demokrasi için, özgürlük için, 
milletin artık kendi kendisine yapacağı 
yeni anayasa için önemli. 12 Haziran, çe-
telerle mücadele için önemli, yoksullukla 
mücadele için önemli.

Sevgili Erzurumlu kardeşim… Dadaş kar-
deşim… 12 Haziran’da sandığa git, hür 
vicdanınla, elini vicdanına koyarak oyunu 
kullan. 12 Haziran’da Türkiye’ye oy ver, 
geleceğimize oy ver, istikrara, istikbale oy 
ver. Şunu sizlere bir kez daha gönülden 
söylüyorum, yürekten söylüyorum, tüm 
samimiyetimle söylüyorum; 14 ağustos 
2001’de, biz bu yola çıkarken, Erzurum’la 
çıktık. Biz bu yola milletle çıktık. Bu ül-
kenin yoksul çocuklarını bir an olsun 
aklımızdan çıkarmadık. On yıllar boyunca 
oluşmuş yoksulluğu, sefaleti, terkedilmiş-
liği, ihmali bir an olsun aklımızdan çıkar-
madık. Asla ve asla şımarmadık. Kibire, 
gurura, büyüklenmeye, böbürlenmeye 
asla prim vermedik. Biz, hiç kimseye tepe-
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den bakmadık. Biz kimseye efendi olma-
dık, hizmetkâr olduk. 

Güç zehirlenmesi yaşamadık, bize yapıl-
mış olanları biz hiç kimseye yapmadık. 
Her gün milletin karşısına çıktık, milletin 
aynasında kendimize baktık. Her gün ken-
dimizi milletin huzurunda hesaba çektik. 
Biz, millet dedik, başka hiç bir şey demedik. 
Biz, milliyetçiliği slogan atmak, el işareti 
yapmak zannedenlerden, istismar eden-
lerden olmadık. Milliyetçiliğin edebiyatını 
yapmadık, hamasetini yapmadık. Milleti 
sevdik, vatanı sevdik ve bu vatanın her 
karışına, bu milletin her bir ferdine hizmet 
götürdük.

Buradan Erzurumlu kardeşime sesle-
niyorum. Buradan, Erzurum’dan tüm 
Türkiye’ye sesleniyorum. CHP’ye oy vermiş 
kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. 
MHP’ye oy vermiş, gönül vermiş, ülkücü 
kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. 
BDP’ye gönül vermiş kardeşlerimin vicda-
nına sesleniyorum. Gelin bir kez daha de-
mokrasi ve özgürlük diyelim. Gelin bir kez 
daha, en güçlü şekilde kardeşlik diyelim. 
Bu ülkeyi birlikte büyüttük, birlikte büyüt-
meye devam edelim. Kirli ittifaklara, kirli 
senaryolara, Türkiye’nin geleceğine kuru-
lan tuzaklara değil, gelin istikrara destek 
verelim. Birbirinin yedeği, birbirinin vago-
nu olan partilere, statüko partilerine değil, 
gelin bu kez kendimize oy verelim. 

Sizi temsil edemeyecek, size hizmet ge-
tiremeyecek partilerde oyumuzu heba 
etmeyelim, gelin 12 Haziran’da güç birliği 
yapalım. Çetelerin kontrolündeki partilere, 

istismarcılara, milli, manevi değerlerden 
hazzetmeyenlere, ezanı değiştirmeye, na-
mazı değiştirmeye, cuma namazını ayırma-
ya çalışanlara değil, kardeşliğe güç verelim. 
Kazanan inşallah Türkiye olacak. Kazanan 
inşallah gelecek olacak. Kazanan inşallah 
bir kez daha Erzurum olacak…

Hak şerleri hayreyler, 

Zannetme ki gayreyler,

Arif onu seyreyler 

Mevla görelim neyler 

Neylerse güzel eyler…

Sevgili Erzurumlular…

Biliyorsunuz Erzurum bu yıl muhteşem 
bir spor organizasyonuna başarıyla ev 
sahipliği yaptı. Hem tesislerin açılışı 
için, hem de Kış Oyunlarının açılış töreni 
için Erzurum’a geldim. Erzurum’a, 650 
milyon liralık yatırımla uluslararası stan-
dartlarda tesisler kazandırdık. O tesisleri 
çürümeye terketmiyoruz. 2012 Şubat 
ayında, kayak seven gazeteciler dünya 
şampiyonası Erzurum’da yapılacak. 2012 
Nisan ayında, buz hokeyi büyükler dünya 
şampiyonası Erzurum’da yapılacak. 2012 
Mart ayında, buz hokeyi dünya gençler 
şampiyonası Erzurum’da yapılacak. Yine 
şubat ayında, kuzey disiplini dünya genç-
ler şampiyonası Erzurum’da yapılacak. 
2013’te, kuzey kombine dünya kupası, 
Sınovbord dünya gençler şampiyonası 
Erzurum’da yapılacak. 2014 buz pateni 
dünya gençler şampiyonası Erzurum’da 
yapılacak… 
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Bunlar sadece kesinleşenler… İnşallah 
dünya Erzurum’a akmaya devam edecek. 
Şimdi burada bir dedikodu yürütüldü-
ğünü duyuyorum. Lojistik merkezi ta-
şınacakmış diyerek, benim Erzurumlu 
kardeşime yalan söyleniyor. İmar tadilatı 
yapıldı, kamulaştırma planı hazırlandı, 
lojistik merkezi ihale aşamasına geldi. Biz 
Erzurum’a bu Lojistik Merkezi’ni mutlaka 
kazandıracağız. Aynı dedikodu hızlı tren 
için de yapılıyor. Orda da Erzurum’un hiç 
şüphesi olmasın. Biz, yapacağız dersek ya-
parız, çünkü 8.5 yıl boyunca yapacağımız 
dediğimiz her şeyi yaptık. Ankara-Sivas 
hızlı tren hattının inşa çalışmaları devam 
ediyor. Sivas-Erzincan hattı ihale aşama-
sında. Erzincan-Erzurum Hattı’nın proje 
çalışması devam ediyor. İnşallah, hızlı tren 
Erzurum’a da gelecek, burada kalmayıp 
Kars’a da gidecek. Bundan hiç endişeniz 
olmasın. Oradan da Avrupa’yı Asya’ya 
bağlayan bir hat olarak Çin’e kadar devam 
edecek. 

1 0 0 0  y ı l l ı k  y ü k s e k ö ğ r e t i m  ş e h r i 
Erzurum’u, bu alanda yeniden söz ve iddia 
sahibi konuma getirdik. Doğu Anadolu, 
Ortadoğu ve orta Asya’ya hizmet verecek 
bir sağlık şehrini Erzurum’a kazandırı-
yoruz. Erzurum, 1500 yataklı, bölgenin 
en büyük uluslararası şehir hastanesine 
inşallah kısa sürede kavuşacak. Erzurum’u 
tarım ve hayvancılık noktasında daha faz-
la destekleyeceğiz. Doğu Anadolu projesi, 
yani DAP, bir başkanlık haline geliyor ve 
merkezi de Erzurum olacak. Erzurum bü-
yükşehir belediyemiz, Et Balık Kurumuyla 
anlaşarak, Erzurum’a bir et entegre tesisi 
inşa ediyor. Turizmde, sanayide, ticarette, 

Erzurum çok daha büyüyecek, kabuğunu 
kıracak ve inanıyorum ki çok hızla şekilde 
büyüyerek dünyanın bir marka şehri hali-
ne gelecek.

Sevgili kardeşlerim…

Finali yaptığımız bu günde, Erzurum’da, 
bir kez daha haklarınızı helal etmenizi di-
liyorum. Eğer varsa, sizlere hakkımı helal 
ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. 
12 Haziran’dan sonra, yeni bir yolculuğu, 
sizin gibi yol arkadaşlarıyla yürüyecek 
olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Allah 
muhabbetimizi eksiltmesin. 12 Haziran se-
çimleri, ülkemize, bölgemize hayırlı olsun. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Ağrılılar, değerli kardeşlerim... Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Buradan, sizler aracılığıyla, bütün Ağrı’ya, 
Diyadin’e, Doğubayazıt’a ,  Eleşkirt’e, 
Hamur’a, Patnos’a, Taşlıçay’a, Tutak’a, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum. Aşkınıza, 

sevdanıza, ahde vefanıza bir kez daha te-
şekkür ediyorum. 

Evet, Bayburt’ta “Bismillah” dedik; Doğu, 
Batı, Kuzey, Güney 68 ilimize uğradık. İl-
çelerimizle birlikte bizzat ben, 83 miting 
yaptım. Karayoluyla 51 bin kilometreyi bu-

AK Parti il mitingi

Ağrı | 10 Haziran 2011
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lan mesafe kat ettik. Bakan arkadaşlarım, 
Genel Başkan Yardımcılarımız, milletve-
killerimiz, tüm teşkilatımız, kadın kolları-
mız, gençlik kollarımız, ana kademedeki 
arkadaşlarımız 81 vilayette heyecanla ça-
lıştık. İşte bugün Ağrı’da şehir mitingleri-
mizi tamamlıyoruz. Ağrı ile inşallah finali 
yapıyoruz. Ağrı’nın, Ağrılı kardeşlerimizin 
hayır duasını alıyor, Pazar günü de sandığa 
gidiyoruz. 

Buradan, Ağrı’dan, bizi bağrına basan, bizi 
muhabbetle kucaklayan tüm illerimize te-
şekkür ediyorum. Bizi coşkuyla, heyecanla 
misafir eden tüm kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Meydanları bir bayram yerine 
çeviren, 12 Haziran seçimlerini bir de-
mokrasi bayramı havasında yaşayan tüm 
kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yılma-
dan, yorulmadan, dinlenmeden, bir dava 
ruhuyla, Türkiye aşkıyla, millet sevdasıyla 
koşuşturan tüm arkadaşlarıma, tüm kar-
deşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

Sevgili Ağrılı kardeşlerim… 14 Ağustos 
2001’de, AK Parti’yi kurarak, bu yola siz-
lerle birlikte çıktık. Ayrımcılığa asla prim 
vermedik; 74 milyonu bir ve beraber olarak 
kucakladık. Etnik kökenlere bakmadık; 
tüm milletimizi aynı muhabbetle kucak-
ladık. Doğu Batı demeden, Kuzey Güney 
demeden, Türkiye’nin 81 vilayetine aynı 
dille, gönül diliyle konuştuk. Makamların 
peşinde koşmadık, rütbelerin, payelerin 
peşinde koşmadık. Şahsi çıkarların peşinde 
hiçbir zaman olmadık. Milletin meseleleri-
ni, ülkenin sorunlarını her şeyin üzerinde 
tuttuk. Bu ülkenin çıkarlarını, insanımızın 
çıkarlarını en üst düzeyde gözettik. 

Allah’a hamdolsun; kibir, gurur, böbürlen-
me bizim dergâhımıza uğramadı. Allah’a 
şükürler olsun, yetimin hakkını kimseye 
yedirmedik. Hesabımızı gidip çetelere 
vermedik; milletin huzurunda kendimizi 
muhasebeye çektik. Başımız dara düştü-
ğünde, seçkinlere, sermayeye, karanlık 
odaklara değil; biz millete geldik, milletle 
dertleştik. Çünkü AK Parti’yi millet kur-
du, siz kurdunuz. AK Parti birilerinin 
değil, bizzat sizin partiniz. 3 Kasım’da AK 
Parti’ye sahip çıktınız. 22 Temmuz’da AK 
Parti’ye daha güçlü şekilde sahip çıktınız. 
12 Eylül Halkoylaması’nda, Türkiye gene-
linde rekor kırarak yüzde 95.8’le demok-
rasiye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğü-
ne siz sahip çıktınız. 

Bu partiyi siz kurdunuz, siz büyüttünüz. 
Sizden aldığımız güçle sizlere hizmet 
ürettik. Sizden aldığımız destekle sizlere 
eserler ürettik. Sizin hayır dualarınızla, 
81 vilayete, 780 bin kilometrekareye 
yatırım yaptık. 79 yılda yapılamayanları 
Türkiye’ye kazandırdık. Yollarla, barajlar-
la, okullarla, üniversitelerle, hastanelerle 
Türkiye’yi değiştirdik. Demokrasiye en 
güçlü şekilde sahip çıktık. Özgürlükleri 
en cesur şekilde savunduk. İlklerin parti-
si olduk, rekorların partisi olduk. Bu ülke-
de yasaklar vardı, anlamsız kısıtlamalar 
vardı, tek tek kaldırdık. Konuşulamayan-
ları konuşulur hale getirdik, tartışılama-
yanlar tartışılıyor. Yazılamayanlar bugün 
artık yazılıyor. “Kürt Meselesi Benim Me-
selemdir” diyerek, bu ülkede bir acıyı, bir 
hüznü, kangren olmuş bir yarayı biz teda-
vi etmeye başladık. Yıllarca hizmet getiril-
meyen, adeta terk edilmiş, ihmal edilmiş 
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Doğu’yu, Güneydoğu’yu, şu Ağrı’yı hiz-
metlerle, eserlerle donattık.

Sevgili kardeşlerim…

İnsanlar  arasında ayrım yapmayız , 
yapamayız. Biz hepimiz, Fatih Sultan 
Mehmet’in torunları olduğumuz kadar, 
Şarkın büyük kumandanı Selahattin 
Eyyubi’nin torunlarıyız. Biz, Hazreti 
Mevlana’nın olduğu kadar, Ağrılı Ahme-
de Hani’nin torunlarıyız. İşte onun için, 
ağrılı Ahmede Hani’nin yasaklanmış 
kitabını, Mem U Zin’i, Kültür Bakanlığı 
eliyle biz bastık. Bizim kardeşliğimiz 
Ağrı Dağı’ndan çok daha büyük. Bizim 
kardeşliğimiz, Köse Dağı’ndan, Süphan 
Dağından daha yüce. Biz, hepimiz, Nuh 
Tufanı’nın ardından, şu Ağrı Dağı’nda-
ki gemiden dünyaya dağıldık. Hepimiz 
Âdem’in çocuklarıyız, hepimiz Nuh’un 
çocuklarıyız. Diller farklı olsa da duala-
rımız bir. Bizim kıblemiz bir, ayetlerimiz 
bir, ezanımız bir. Nasıl ki inancımız birse, 
bizim vatanımız, bayrağımız, toprağımız 
bir. Biz ezelden kardeşiz, Allah’ın izniyle 
ebediyen kardeş olacağız.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, aracılarla konuşmayız, biz birbirimiz-
le dobra dobra konuşuruz, düz konuşu-
ruz, doğrudan konuşuruz. Biz, birbirimiz-
le, gönül diliyle konuşuruz. İşte onun için 
aramıza aracılar almayacağız. Aramıza 
nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz. Fit-
neye, bozgunculuğa, istismara bu ülkede 
fırsat tanımayacağız. Ben biliyorum ki, 
Recep Tayip Erdoğan’ın acısı, Ağrı’nın acı-

sıdır. Ağrı’nın acısı, bu kardeşinizin acı-
sıdır. Biz bu topraklarda daha fazla kan, 
daha fazla gözyaşı görmek istemiyoruz. 
Biz bu topraklarda, annelerin, babaların 
ağladığını görmek istemiyoruz. Allah’a 
çok şükür, güzeller güzeli bir ülkemiz var. 
Allah’a binlerce hamdolsun, her biri birbi-
rinden güzel 81 vilayetimiz var. 8.5 yılda 
çok güzel işler başardık, daha da iyisini 
yapacağız. Türkiye’yi üç kat büyüttük, 
daha da büyüteceğiz. Yoksulluğu azalttık, 
çok daha fazla azaltacağız. İşsizliğe daha 
köklü çözümler üreteceğiz. Bu ülkede 
engelli, yaşlı, çocuk, kadın, emekli, işçi, 
memur, huzurla yatağa girecek, huzurla 
uyanacak. Bu ülkenin Doğusu Batısına, 
Kuzeyi Güneyine her zamankinden çok 
daha yakın olacak. 

Türkiye’yi bölgesinin en güçlü ülkesi yap-
tık, dünyanın en güçlü, en büyük 10 ülke-
sinden biri yapacağız. Bölgesel meseleler-
de, küresel meselelerde, her konuda söz 
söyleyeceğiz. Her yerde hakkı savunaca-
ğız, adaleti, barışı, dostluğu, dayanışmayı 
savunacağız. Kendimiz üreteceğiz, alın 
terimizle üreteceğiz, umudu, aydınlığı, 
refahı hep birlikte çoğaltacağız. Demok-
rasi bu ülkede çok daha ileri standartlara 
kavuşacak. Özgürlükler çok daha genişle-
yecek. Çeteler bu ülkeye artık istikamet 
veremeyecek, milli irade bu ülkede artık 
çiğnenmeyecek. Millet ne derse, artık o 
olacak. Herkes, diliyle, kültürüyle, kendi 
öz kimliğiyle, kendi değerleriyle, mutlu, 
huzurlu şekilde geleceği kucaklayacak. 
Bunu yaptık, daha da fazlasını yaparız, 
yapacağız. Nice sorunları çözdük, hep bir-
likte nicesini daha çözeriz.
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Sevgili kardeşlerim…

Biz, bütün sorunları Allah’ın izniyle, 
çözeriz, her engeli aşarız. Yeter ki bir-
birimize inanalım, güvenelim. Ben ne 
istiyorum biliyor musunuz? Ben neyi 
hayal ediyorum biliyor musunuz? Dün-
yanın dört bir yanından şu Ağrı’ya turist 
akın etsin… Japonya’dan, Kanada’dan, 
Avustralya’dan, Amerika’dan binler -
ce, yüzbinlerce, milyonlarca turist şu 
Ağrı’ya gelsin. Ağrı Dağı, Süphan Dağı, 
İshakpaşa Sarayı, Meteor Çukuru, Balık 
Gölü, Nuh’un Gemisi her yıl yüzbinlerce 
ziyaretçiyi ağırlasın. Ağrı’ya oteller yapıl-
sın, Ağrı’ya yeni işyerleri açılsın. Ağrı’da 
özel sektör fabrikalar kursun, üretsin, 
Azerbaycan’a, Nahcivan’a, İran’a, Irak’a, 
Suriye’ye kamyonlarımız çalışsın, üret-
tiklerimizi götürsün. Ağrı’da bizim kur-
duğumuz İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne 
80 vilayetten öğrenciler gelsin. 80 vilayet 
yetmez, dünyadan; Şam’dan, Beyrut’tan, 
C i d d e’ d e n ,  S a n a’ d a n ,  Ka h i r e ’ d e n , 
Paris’ten, Berlin’den öğrenciler gelip 
burada eğitim görsün. Bir üniversite yet-
mesin, Ağrı’da ikinci, üçüncü üniversite 
kurulsun. 

Ben istiyorum ki; Ağrılı bacım, Ağrılı ha-
nım kardeşim, her sabah çocuğunu hayır 
dualarıyla okuluna göndersin. Benim Ağ-
rılı annelerim, gözünü dağlara dikmesin, 
gözünü okul yoluna diksin. İstiyorum ki, 
Ağrı’da her bir kardeşim, akşam evine 
ekmek götürsün, sofranın başında tüm 
aile toplansın, huzur ve afiyetle bütün 
evlere neşe gelsin. Bunu yaparız sevgili 
kardeşlerim. Bu hayal değil, inanın bunu 

gerçekleştiririz. Elele vererek, birbirimize 
inanarak, güvenerek, huzuru, istikrarı, 
güveni sağlayarak inanın bunu yaparız. 
8.5 yılda nasıl yaptıysak, çok daha fazlası-
nı da yaparız.

Sevgili Ağrılı kardeşim…

Pazar günü mutlaka ve mutlaka sandığa 
git, oyunu kullan. Hür vicdanınla, hiç bir 
tehdide boyun eğmeden, kimseye kan-
madan, hiç bir etki altında kalmadan git 
ve kararı sen ver. Elini vicdanına koy ve 
hizmete oy ver. Elini vicdanına koy ve 
samimiyete oy ver. Elini vicdanına koy ve 
umuda, aydınlık bir geleceğe oy ver. Ço-
cukların için, gençler için, geleceğimiz için 
kararı sen ver. Söz artık sizde, karar sizde, 
yetki sizde…

Ağrı! Pazar günü büyük Türkiye’ye evet 
mi? Pazar günü AK Parti’ye evet mi? Hiz-
met siyasetine, eser siyasetine evet mi? 
Çetelerle mücadelemizde yanımızda mısı-
nız? Demokrasi, özgürlük mücadelemizde 
yanımızda mısınız? 12 Eylül’de siz bir 
tarih yazdınız, siz rekora imza attınız. 12 
Haziran’da daha büyük bir katılımla, kar-
deşlik için, istikrar için, hizmet için, ken-
diniz, çocuklarınız, gelecek için AK Parti 
diyeceğinize yürekten inanıyorum.

Sevgili Ağrılı kardeşim… 28 Ocak’ta ben 
Ağrı’ya geldim ve toplu açılışlar yaptım. 
O gün, bir kalemde, 200 milyon tutarında 
tam 41 yatırımı Ağrı’ya kazandırdık. Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne bir yeni 
fakülte binası kazandırdık. Yeni havaalanı 
pistinin açılışını yaptık. Bölünmüş yolla-
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rın, okulların, dersliklerin açılışını yaptık. 
Konutları hak sahiplerine teslim ettik. 
Belediyemizin yatırımlarını, ilçelerimize 
yaptığımız hizmetleri o gün resmi olarak 
hizmete açtık.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Bugün 
Erzurum’da da anlattım. Hamur ilçesi, 
Tükenmez Köyü’nde, bir yaşlı amcamız, 
bizim milletvekili adayımıza, “ben başba-
kandan şikâyetçiyim” diyor. Neden diye 
soruyorlar. Yaşlı amcamız şunu söylüyor: 5 
yıl önce eşim vefat etti. Yeniden evlenmek 
istiyorum. Ama başbakan bütün dullara 
maaş bağladı, çok para veriyor. Evlenecek 
eş bulamıyorum diyor. 

Bir başka güzel hadise… Ağrı’da, bir aile-
mizin 3’üncü çocuğu doğuyor. Güzel bir 
isim koyuyorlar: Mısra. Ne var ki, Mısra 
çok ağır hastalıklarla doğuyor. Aile çok te-
dirgin, çocuğu kaybetmekten korkuyor. Bir 
gece Mısra rahatsızlanıyor, hemen çocuğu 
hastaneye götürüyorlar. Ağrı’daki hasta-
ne, bu durumdaki bir bebek için uygun 
değil… Daha ileri donanımlı bir hastaneye 
gitmesi lazım, hem de acilen gitmesi lazım 
Sağlık Bakanlığı’ndan hemen mısra bebek 
için jet ambulansımız görevlendiriliyor. 
Uçak Ağrı’ya iniyor, mısra bebeği alıyor, 
Ankara’ya büyük bir hastaneye getiriyor. 
Mısra’nın orada tedavisi yapılıyor ve şu 
anda da maşallah çok çok sağlıklı. Var mı 
ötesi? Bir bebeğimizin elinden tutmaktan, 
o küçücük parmaklarının sizi kavrayışını 
hissetmekten ötesi var mı? Mısra’nın anne-
sini, babasını sevindirmekten ötesi var mı? 
Benim insanım, bu hizmeti fazlasıyla hak 
ediyor; daha da fazlasını hak ediyor.

Değerli Ağrılı kardeşlerim… Biz bugüne 
kadar size mahcup olmadık, Allah’ın izniy-
le bundan sonra da mahcup olmayacağız. 
Hayır, dualarınızı bizden hiç eksik etme-
yin diyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. 
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Sevgili Ceylanpınarlılar, sevgili kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Şanlıurfa 
ziyaretimiz vesilesiyle, Ceylanpınar’a gel-
mekten, sizinle hasret gidermekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum.

Dün Şanlıurfa’da yaptığımız toplu açılış tö-
reninde, Ceylanpınar’a yaptığımız, buraya 
kazandırdığımız hizmetlerin de açılışını 
gerçekleştirdik. İlçemizde inşa ettiğimiz 
bir Genel Lise, bir Sağlık Meslek Lisesi, 
bir İmam Hatip Ortaokulu; 100 erkek ve 
100 kız öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, 

Halka Hitap

Ceylanpınar, Şanlıurfa | 30 Aralık 2012
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sosyal güvenlik merkezi ve 7 adet tek katlı 
sosyal konutu Ceylanpınar’ımıza kazandır-
dık. Bu okulların, bu yurdun, konutların 
ve sosyal güvenlik merkezinin hayırlı ol-
masını diliyorum. Başta Sayın Bakanımız, 
milletvekillerimiz, vali, kaymakam ve 
diğer arkadaşlarımız olmak üzere, bu hiz-
metlerde emeği olan tüm arkadaşlarımı da 
tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Ceylanpınar, Suriye’de yaşanan acı ha-
diseler nedeniyle zor günler, tedirgin 
günler yaşadı. Maalesef, yanı başımızda, 
Re’sulayn’da yaşanan çatışmalardan 
Ceylanpınar da zaman zaman etkilendi. 
Türkiye olarak, başta Ceylanpınar olmak 
üzere, sınırımıza yönelik her ihlali ciddi-
yetle takip ediyor, tedbirlerimizi alıyor ve 
gereken uyarıları yapıyoruz. İki ilçenin bu 
kadar yakın, bu kadar iç içe geçmiş olması 
elbette işimizi zorlaştırıyor. Ama aldığı-
mız tedbirlerle, yaptığımız sert uyarılarla, 
Ceylanpınar’ın çatışmalardan etkilenme-
mesi için son derece hassas davranıyoruz. 
Suriye’de yaşanan acıyı, Suriye’de yaşanan 
trajediyi Ceylanpınar çok yakından biliyor 
ve anlıyor. Biliyorum ki hemen karşıda 
sizin kardeşleriniz, bizim kardeşlerimiz 
yaşıyorlar. Suriye’nin bir an önce huzura, 
barışa, istikrar ve güvenliğe kavuşmasını 
inanıyorum ki herkesten çok sizler istiyor-
sunuz. İnşallah, Suriye’de artık sona yakla-
şılıyor. Şam rejimi kendi halkının gözünde 
olduğu kadar, artık uluslararası toplum 
nezdinde de meşruiyetini tamamen kay-
betmiş durumda. Eli kanlı rejimin, Suriye 
halkının taleplerine daha fazla kulak tıka-

madan, daha fazla kan akıtmadan artık bu 
mezalime son vermesini bekliyoruz. Suri-
ye’deki gayri meşru rejim, kendi halkına 
yönelik terörden vazgeçtiği anda, inşallah 
Suriye için güzel bir süreç başlayacak. Cey-
lanpınar, Suriye’den göçen kardeşlerimize 
kucak açarak, alicenaplığını, misafirper-
verliğini ve kardeşliğini ispat etti. Yarın, 
Suriye’de yeni bir süreç başladığında, emi-
nim ki Suriye halkı da Ceylanpınar’ın bu 
cömertliğine ahde vefa ile karşılık verecek, 
nesilden nesile bu iyilik hareketi anlatılıp 
duracaktır. Sabırla, metanetle, vakarla biz 
hep birlikte bu sürecin üstesinden gele-
ceğiz. Ekmeğimizi misafirlerimizle pay-
laşarak, zor zamanlarda onları koruyup 
kollamaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Şanlıurfa için, Ceylanpınar için hizmet 
üretmeye de bu süreçte de hız kesmeden 
devam ediyoruz; inşallah her zaman devam 
edeceğiz. Ceylanpınar-Viranşehir yolunun 
resmî açılışını, biraz önce Viranşehir’de 
yaptık. Bu yolun bir kez daha hayırlı ol-
masını diliyorum. Aynı şekilde Ceylanpı-
nar-Akçakale yolunun inşasına başladık. 
Yine Ceylanpınar-Kızıltepe yoluyla ilgili 
hazırlıklarımız sürüyor, inşallah önümüz-
deki yılsonuna kadar bu yolun da inşasına 
başlayacağız. Böylece Ceylanpınar’ın tüm 
istikametlere doğru ulaşım sorununu şe-
kilde çözmüş oluyoruz. Ceylanpınar Mes-
lek Yüksek Okulu ile ilgili yer bulunması 
hususunu da yakından takip ediyorum. 
Ceylanpınar’da Göçerler Sorunu da artık 
çözüm aşamasına geldi, Valiliğimizin 
gayretleriyle bu sorunu da inşallah geride 
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bırakacağız. TİGEM’in işçi alımları devam 
ediyor; Ceylanpınarlı kardeşlerim de bu 
alımlardan istifade ediyorlar ve edecekler.

Bir yandan Suriye sorunun çözümü, bir 
yandan terörle mücadelemiz, öte yandan 
bu bölgede GAP’la yürüttüğümüz kal-
kınma hamlelerimiz tamamlandığında, 
inanıyorum ki Ceylanpınar bölgede çok 
farklı bir yere sahip olacak. Umutsuz ol-
mayacağız, karamsar asla olmayacağız. 
Allah’ın inayetiyle, engelleri, sorunları 
aşıp hedeflerimize tek tek ulaşacağız. Bu 
düşüncelerle sözlerime son veriyor, sizle-
ri Allah’a emanet ediyor, kalın sağlıcakla 
diyorum.
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Sevgili Viranşehirliler, değerli kardeşle-
rim... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor; Viranşehir’de açılışını yaptığımız 
hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugün burada 81 milyon liralık bir yatırımla 
gerçekleştirilen 11 kamu ve özel sektör te-
sisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Dün de, 

Şanlıurfa’mıza kazandırdığımız 130 milyon 
lira tutarındaki 25 kalem eser ve hizmetin 
toplu açılışını yapmıştık. Evet, böylece, iki 
günde Şanlıurfa’mıza 36 kalemde 211 mil-
yon lirayı bulan bir yatırımı kazandırmış 
bulunuyoruz. Viranşehir ile Ceylanpınar 
arasındaki 47 kilometrelik yolu, 28 milyon 
liralık yatırımla tamamladık, bugün açılı-
şını yapıyoruz. İlçemize 34 milyon liralık 

Halka Hitap

Viranşehir, Şanlıurfa | 30 Aralık 2012



Recep Tayyip ERDOĞAN

270

yatırımla 200 yataklı modern bir hastane 
inşa ettik, onun da resmî açılışını bugün ger-
çekleştiriyoruz. Viranşehir’e kazandığımız 
Adliye Sarayı’nı da bugün hizmete alıyoruz. 
Sakarya İlköğretim Okulu ve Amşe Köyü 
İlköğretim Okulu’nun açılışını da bugün bu-
rada yapıyoruz.

Peygamberler ve Nebiler şehri Şanlıur-
fa’mızda, Hazreti Eyyub ile Hazreti Elyasa 
ve Hazreti Rahime’nin makamlarının 
bulunduğu Eyübnebi’de, Köylere Hizmet 
Götürme Birliği aracılığıyla bir misafirhane 
inşa ettik. Bu misafirhanenin açılışını da 
bugün gerçekleştiriyoruz. Bugünkü açılış 
programımızda, Viranşehir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulan 4 özel sektör tesisi de 
yer alıyor. Tüm bu kamu yatırımlarının ve 
özel sektör tesislerinin bir kez daha ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları, 
bu eserleri Viranşehir’e kazandıran kardeş-
lerimi yürekten tebrik ediyor, hepsine teşek-
kür ediyorum.

Değerli kardeşlerim...

Hamdolsun, milletimizle gönül birlikteliği 
yapıyor, el ele veriyor, Türkiye’nin her ya-
nını, dört bir köşesini daha bayındır hale 
getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Türkiye’yi kalkındırma, büyütme, geliştirme 
hedefimiz doğrultusunda, 81 vilayetimizle 
birlikte, bütün ilçelerimize, bütün mahal-
lelerimize, hatta bütün köylerimize yatı-
rım götürüyor, hizmet götürüyor, 780 bin 
kilometrekarenin, 75 milyon insanımızın 
tamamını kucaklıyoruz. İktidara geldiğimiz 
günden bugüne, yani son 10 yıllık süreçte, 
Türkiye’yi üç kat büyüttük. İnşallah önü-

müzdeki 10 yılda, yani Cumhuriyet’imizin 
100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2023’e 
kadar, Türkiye’yi 3 kat daha büyütecek ve 
dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden, en bü-
yük 10 ekonomiden biri haline getireceğiz. 
Her zaman söylüyorum: Biz millete efendilik 
için değil, millete hizmet için geldik. Biz, mil-
letimizin, vatanımızın hizmetkârıyız. Çünkü 
biz bu millete, bu vatana yürekten bağlıyız. 
Biz bu millete, bu vatana sevdalıyız. Biz bu 
yola sizin için çıktık. Biz bu yola sizlerle bir-
likte çıktık.

Çok açık söylüyorum; Hükümetimizin son 
10 yıldan bu yana elde ettiği tüm başarılar, 
son 10 yıldan bu yana kırdığı tüm rekorlar 
sizin başarınızdır, sizin eserinizdir, sizin 
desteğinizin ve hayır dualarınızın bir neti-
cesidir. Eğitimden sağlığa, adaletten emni-
yete, demokratikleşmeden hukuk devletine 
kadar elde ettiğimiz başarılar; yoksullukla, 
yolsuzlukla, yasaklarla mücadelede elde 
ettiğimiz tüm başarılar, sizin desteğinizle, 
sizin iradenizle gerçekleşti. Zira bizler, bu-
gün bulunduğumuz yere sizin desteğinizle 
geldik. İnşallah 2023 yılına kadar aynı şekil-
de yine sizlerin desteğiyle kararlı bir şekilde 
yolumuza devam edecek, büyük ve güçlü 
Türkiye hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. 
Ben bir kez daha açılışını yaptığımız hizmet 
ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

Emeği geçen herkese, bakanlıklarımıza, 
kamu kuruluşlarımıza, özel sektörümüze 
tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden kavuş-
mak, yeniden hasret gidermek umuduyla 
sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Değerli Çanlılar, değerli Çanakkaleliler, 
sevgili kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. 2 günlük Ça-
nakkale temaslarımız kapsamında sizlerle 
buluşmaktan, sizlerle hasret gidermekten 

büyük memnuniyet, büyük heyecan duy-
duğumu ifade etmek istiyorum.

Bugün Çanakkale’ye geldik, önce Biga il-
çemize gittik ve orada toplu açılış törenini 
gerçekleştirdik. Ardından buraya, Çan 
ilçemize geldik, sizlerle hasret gideriyo-

Halka Hitap

Çanakkale | 17 Mart 2013
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ruz. Buradan Çanakkale’ye dönecek parti 
teşkilatımızın toplantısına iştirak edece-
ğiz. Yarın ise Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
98’inci yıldönümü kutlama törenlerine 
katılacak, ardından da Çanakkale’deki si-
vil toplum örgütleriyle bir araya geleceğiz. 
Yarın yapacağımız bu toplantıda, ayrıca 
Çanakkale’nin çok özel misafirlerini de 
ağırlayacağız.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, 
“Biz Değil miydik” isimli proje kapsamın-
da, tüm Türkiye’de Çanakkale zaferimizi, 
Çanakkale ruhunu tanıtıyor. Bu kapsam-
da, Çanakkale şehitlerimizin torunları 
tespit edildi, onlar Çanakkale’ye getirildi 
ve dedelerinin mezarlarıyla buluşturuldu. 
İşte o şehit torunlarıyla da yarın bir araya 
geleceğiz. Ardından Şehitler Abidesi’ne ge-
çecek ve Çanakkale Zaferimizi, Çanakkale 
Destanımızı orada da yad edeceğiz. Yarın 
akşam da Eceabat’ta yine Belediyemizi 
ziyaret edecek ve vatandaşlarımızla bir 
araya geleceğiz. 

Bu vesileyle, Çanakkale Deniz Zaferimizin 
98’inci yıldönümünün kutlu ve mübarek 
olmasını diliyorum. Vatanlarının bağım-
sızlığı için, milletlerinin hürriyeti için, 
namus ve şerefleri için toprağa düşmüş 
tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad 
ediyorum. Allah onlardan razı olsun, me-
kanları cennet olsun diyorum.

Biz tek bir karışını bile hariç tutmaksızın 
ülkemizin bütününü, tek bir ferdini bile 
dışarıda bırakmaksızın milletimizin ta-
mamını şehitlerimizin kutsal bir emaneti 
olarak görüyoruz, bu anlayışla hizmet 

ediyoruz. Bunun için her fırsatta 81 vila-
yetimizin tamamına gidiyor, vatandaşla-
rımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. 
Sadece son haftalarda gittiğimiz iller ara-
sında Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Mar-
din, Balıkesir, Siirt var, bunların ilçeleri 
var. 

Biz Çanakkale’de ne diyorsak Siirt’e 
gittiğimizde de aynısını söylüyoruz. 
Kayseri’de hangi kelimelerle konuşuyor-
sak Mardin’de de aynı kelimelerle konuşu-
yoruz. Kurtalan’da, Kızıltepe’de, Bigadiç’te 
neyi  söylüyorsak ,  Çan’da ,  Biga’da , 
Eceabad’da da aynısını söylüyoruz. Çünkü 
bizim dilimiz samimiyet dili. Bizim nabza 
göre şerbet vermek gibi bir derdimiz de, 
böyle bir tartımız da yok. 

Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’ye bu anlayış-
la çok büyük hizmetler yaptık, çok büyük 
eserler kazandırdık. Şimdi çok daha büyük 
başarılar için yolumuza devam ediyor, 
hedeflerimize ilerliyoruz. Amacımız kar-
deşlik iklimini, huzuru, refahı, kalkınmayı, 
büyümeyi ülkemizin tamamında hakim 
kılmak, Türkiye’yi 2023 hedeflerine bu 
şekilde güvenle ve kararlılıkla ulaştırmak. 

Doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle 
tüm Türkiye bu sürece destek veriyor, 
kardeşliğine sahip çıkıyor. 98 yıl önce 
Çanakkale’de şehit düşen ecdadımızın 
izinden gidiyor, tıpkı onlar gibi kardeşli-
ği yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. 
Onların, o kahramanların evlatları olarak, 
torunları olarak, inşallah onlar gibi biz de 
kardeşliği yüceltecek, milletimizi yücelte-
cek, ülkemizi daha da büyüteceğiz.
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Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşle-
rim… Biz Çanakkale şehitlerimizin, Çanak-
kaleli şehitlerimizin ruhunu incitecek tek 
bir adım bile atmayız. Şehitlerimizin ruhu-
nu muazzeb edecek hiçbir girişimin içinde 
bulunmayız. Ne yapıyorsak, şehitlerimiz-
den devraldığımız mirasla, onlardan aldı-
ğımız ilhamla yapıyor, onların izinden, on-
ların aziz hatırasından giderek Türkiye’yi 
büyütüyoruz. Çanakkale’ye, Çanakkale 
şehitlerimize 10 yıl boyunca nasıl sahip 
çıktıysak, bu bölgenin çehresini nasıl de-
ğiştirdiysek, şehitlerimizin hatırasına da 
aynı samimiyetle sahip çıkıyoruz. Tek bir 
gayemiz var, acıları dindirmek. Tek bir ga-
yemiz var, gençlerin ölümünü engellemek. 
Siz yanımızda olduğunuz müddetçe, sizin 
hayır dualarınız bizimle olduğu müddetçe, 
Allah’ın izniyle biz bunu başaracak, kar-
deşliği yücelteceğiz.

Bu düşüncelerle bir kez daha Çanakkale 
şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad edi-
yorum. Çan’a gelmekten, burada sizlerle 
hasret gidermekten büyük memnuniyet 
duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Çok değerli Sivrihisarlılar, değerli kardeş-
lerim...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Tarih şehri, medeniyet şehri, yol-
ların kesişme noktası, Nasreddin Hoca’nın 
doğum yeri Sivrihisar’a, Sivrihisarlı tüm 

kardeşlerime buradan sevgi, saygı ve se-
lamlarımı yolluyorum.

Dün Eskişehir Merkez’e geldik ve çok 
önemli açılışlar gerçekleştirdik. Biliyor-
sunuz, Eskişehir Türk Dili Konuşan Ül-
keler Devlet Başkanları Zirvesi’nde, 2013 

Halka Hitap

Eskişehir | 24 Mart 2013



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

275

yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olarak seçildi. Dün akşam saatlerinde, 
Eskişehir’de muhteşem bir açılış töreni 
tertip edildi ve etkinlikler resmen başladı. 
Onun öncesinde, Yüksek Hızlı Tren Eskişe-
hir-Konya Hattı’nı hizmete açtık. Böylece 
Selçuklu başkenti Konya’yı, Cumhuriyet 
başkenti Ankara’yı ve Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Eskişehir’i hızlı trenle birbirine 
kavuşturduk. İnşallah bu yılın sonunda, 
Osmanlı Başkenti İstanbul’u, ardından, 
yine Osmanlı Başkenti Bursa’yı da bu hatta 
bağlayacağız.

Eskişehir’i demiryollarında, hızlı trende 
bir merkez haline getirirken, Sivrihisar’ın 
da karayollarında merkez olma konumu-
nu güçlendiriyoruz. Sivrihisar-Ankara, 
Sivrihisar-Afyon ve İzmir, Sivrihisar-Eski-
şehir ve Bursa yollarını baştan sona elden 
geçirdik, otoyol standardında yollar inşa 
ederek, buradaki kazalara, buradaki acıla-
ra büyük oranda son verdik.

Değerli kardeşlerim...

2014 yılının Mart ayında, mahalli seçim-
lerden itibaren Eskişehir için olduğu ka-
dar, Sivrihisar için de artık yeni bir dönem 
başlıyor. Eskişehir’in tamamı, ilçeleriyle, 
köyleriyle, Büyükşehir sınırları içine da-
hil oluyor ve Büyükşehir’den de hizmet 
almaya başlıyor. Sivrihisar artık daha çok 
hizmet alacak, daha yoğun hizmet alacak, 
daha kaliteli hizmete kavuşacak. Muhale-
fetin, zihinleri bulandırmaya yönelik iftira 
ve ithamlarına kulak asmayın.

Biz Meclis’te Büyükşehir Yasası’nı çıka-
rırken muhalefet var gücüyle itiraz etmiş, 
kanunun çıkmasını engellemek için her 
türlü çirkinliğe başvurmuştu. Ama işte en 
son Ordu ilini büyükşehir yaptığımızda, 
Ordu’yu, Orduluları tebrik etmek için de 
sıraya girdiler. Bunlar itiraz eder, ardından 
da gider tebrik ederler. Bunlar yapmazlar, 
yapamazlar, yaptırmazlar, yapılanı da her 
nedense takdir etmezler. Onun için siz söy-
lentilere aldanmayın… İnşallah Sivrihisar 
için de 2014 Mart ayından itibaren yeni 
bir süreç başlamış olacak.

Değerli kardeşlerim…

Sivrihisar, Kurtuluş Savaşımızda olduğu 
gibi, terörle mücadelemizde de çok sayıda 
şehit verdi. Şehitlerimizi rahmetle, min-
netle yad ediyorum, gazilerimizden vefat 
edenlere rahmet diliyorum. Hayatta olan 
gazilerimize de uzun, sağlıklı bir hayat 
temenni ediyorum. Sivrihisar’ın çektiği 
acıları biliyoruz; Sivrihisarlıların acısını 
biliyoruz. Biz Sivrihisar’ın, Eskişehir’in, 81 
vilayetimizin işte bu acılarını dindirmek 
için bir süreç başlattık. Ay-yıldızlı bayrağı-
mıza sarılı şehit cenazeleri gelmesin diye 
bir girişim başlattık.

Şunu bilmenizi istiyorum… Hiçbir taviz 
söz konusu değil, hiçbir geri adım, hiçbir 
pazarlık söz konusu değil. Biz akan kanı, 
akan gözyaşını dindirmek; Türkiye’yi bu 
meseleden kurtarmak; artık istikbale, 
artık 2023 hedeflerine odaklanmak isti-
yoruz. Terörden rant sağlayan, terörden 
çıkar sağlayan bazı kesimler, çözüm olma-
sın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Eğer 
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onlar Sivrihisar’ın acısını paylaşsaydı, 
paylaşabilseydi, bu çözümün karşısında 
ayak diretmezlerdi. Şehitlerin cenazeleri 
üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan-
lar, gerçekten samimi olsalardı, iftiralarla, 
hakaretlerle üzerimize gelmez, bu süreçte 
yanımızda olurlardı.

Şunu bilin ki hiçbir şehidimizin ruhunu 
incitmeyiz. Hiçbir şehit annesinin, hiçbir 
şehit babasının, hiçbir şehit evladının kal-
bini kıracak girişimin içinde olmayız. Tek 
gayemiz var: Terörü sona erdirip, kardeşli-
ğimizi yüceltmek. Bunu inşallah yapacak 
ve Türkiye’yi o zaman kanatlandıracağız, 
adeta uçuracağız. Sivrihisar’dan bu süreç-
te dua bekliyoruz. Sivrihisar’dan bu süreç-
te destek bekliyoruz.

Allah’ın izniyle, çıktığımız bu hayırlı 
yolun hayırlı bir neticeye ulaşması için 
bizimle yürümenizi istiyoruz. Allah yar 
ve yardımcımız olsun. Yolumuz her daim 
açık olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim, 
aziz vatandaşlarım, çok değerli yol arka-
daşlarım…

Sizleri en kalbi duygularımla, en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Buradan, 
Sincan’daki bu mahşeri buluşmanın için-

den, bütün Ankara’yı bütün Ankaralı kar-
deşlerimi, tüm Türkiye’yi ve tüm dünyayı 
yürekten selamlıyorum.

Akyurt’a, Altındağ’a, Ayaş’a, Bala’ya, 
Beypazarı’na, Çamlıdere’ye, Çankaya’ya, 
Çubuk’a, Elmadağ’a, Etimesgut’a, Evren’e, 

“Millî İradeye Saygı” mitingi

Ankara | 15 Haziran 2013
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Gölbaşı’na selamlarımı yolluyorum. Aynı 
şekilde; Güdül’ü, Haymana’yı, Kalecik’i, 
Kazan’ı,  Keçiören’i,  Kızılcahamam’ı, 
Mamak’ı, Nallıhan’ı, Polatlı’yı, Pursaklar’ı, 
Sincan’ı, Şereflikoçhisar’ı, Yenimahalle’yi 
muhabbetle selamlıyorum.

Bugün Ankara’dan, bu büyük Başkent’ten, 
bizim için mitingler yapan, bize muhab-
betlerini gönderen, bizimle birlikte olduk-
larını binlerce kilometre öteden haykıran 
Makedonyalı kardeşlerime, Malezyalı 
kardeşlerime, Boşnak kardeşlerime, Pakis-
tanlı kardeşlerime, Filistinli, Angolalı kar-
deşlerime en kalbi selamlarımı, en kalbi 
muhabbetlerimi gönderiyorum.

Üsküp’e, Gostivar’a, Kuala Lumpur’a, 
Zenitsa’ya ,  Saraybosna’ya ,  Lahor ’a , 
Gazze’ye, oralarda bizi bağrına basan, bizi 
duygulandıran, kardeşlik hukukunu bizle-
re bir kez daha hissettiren tüm kardeşleri-
me tek tek teşekkür ediyor; Allah’ın selamı, 
rahmeti, bereketi, o kardeşlerimizin, o 
şehirlerin, o ülkelerin üzerine olsun diyo-
rum. Aynı şekilde Londra’da, Viyana’da, 
Budapeşte’de ve daha pek çok yerde bize 
destek veren, Avrupa’nın, Almanya’nın 
şehirlerinde, New York’ta destek gösteri-
leri yapan tüm dostlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. 

Gazze’de, İsrail bombardımanlarında 
sakat kalan gençlerin kurduğu, El Cezire 
futbol kulübünün tüm üyelerinin, seni 
seviyoruz Erdoğan, seninleyiz Türkiye di-
yerek yaptıkları gösterilerden dolayı hep-
sini alınlarından öpüyor, hepsine teşekkür 
ediyorum. İşte Türkiye manazarası bu… 

İşte Türkiye’nin gerçek fotoğrafı bu… Eğer 
Türkiye’yi görmek, Türkiye’yi anlamak 
isteyen varsa, gelsin, Ankara’ya baksın; gel-
sin Sincan’a baksın; gelsin, halka baksın, 
millete baksın…

Demokrasinin, hukukun, millî irade-
nin sesini duymak isteyen varsa, işte 
Ankara’ya kulak versin. Sessiz yığınların 
sesini duymak isteyen varsa, işte bura-
dan, Ankara’dan işitsin. Ankara!.. Öyle bir 
haykıralım ki, 80 vilayet başkenti duysun. 
Öyle bir haykıralım ki, ta Üsküp, ta Sa-
raybosna, ta Kuala Lumpur, Bağdat, Şam, 
Gazze, oradaki kardeşlerimiz bizi duysun.

Bir miyiz Ankara? Beraber miyiz Ankara? 
Kardeş miyiz Ankara? Millî iradeye sahip 
çıkıyor muyuz? Demokrasiye sahip çıkıyor 
muyuz? Sandığa sahip çıkıyor muyuz? 
Rabbime hamdolsun… İşte bu millet, Baş-
bakanına sahip çıkıyor. Bu millet, hbkü-
metine sahip çıkıyor. Bu millet, partisi ne 
olursa olsun, etnik kökeni, mezhebi, meş-
rebi ne olursa olsun, işte burada demok-
rasiye sahip çıkıyor, millî iradeye sahip 
çıkıyor, ülkesine, istikbaline sahip çıkıyor.

Bugün buradan dünyaya ses verdiğiniz 
için her birinize tek tek teşekkür edi-
yorum… Bugün burada, millî iradeye 
sahip çıktığınız için her birinize tek tek 
şükranlarımı sunuyorum. Aşkınız, sevda-
nız, muhabbetiniz için, ahde vefanız için 
sizleri kutluyorum. Ben biliyorum ki, 17 
gün boyunca, Türkiye’nin her köşesinde, 
dünyanın her şehrinde, milyonlarca, mil-
yarlarca kardeşim bütün kalbiyle bizlere 
dualar etti.



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

279

Ben biliyorum ki nineler, dedeler, anneler, 
babalar, hatta çocuklar; kimi zaman gizli 
gizli, kimi zaman açıktan, Başbakanları 
için, Hükümetleri için, ülkelerinin huzu-
ru için el açıp yakardı. Benim milletim, 
Türkiye’nin aziz milleti, meselelere sadece 
gözüyle değil, kalp gözüyle bakar. Benim 
milletimin kalp gözü açıktır. Siz oynanan 
oyunu gördünüz. Siz kurulan tuzağı his-
settiniz. Siz, yapılan saldırıların hedefini 
anladınız. İşte bugün siz, bu meydanda 
tek bir gönül olarak, tek bir yürek olarak, 
o çirkin oyunu, o alçak tuzağı, o haince 
saldırıları bozuyor, millet burada diye tüm 
dünyaya haykırıyorsunuz.

Biz, 10.5 yıldır milletimizin tamamıy-
la, her kesimden insanımızla birlikte 
Türkiye’yi ekonomide, demokraside, hak 
ve özgürlüklerde dünyanın en güçlü, en 
ileri ülkelerinden biri haline getirmenin 
mücadelesini verdik. Geleceği birlikte 
kurmak için, hiçbir ayrım gözetmeksizin 
herkese el uzattık, elbirliği yaptık. Bu 
anlayışla, Türkiye’de çok uzun zamandır 
hasreti çekilen birlik ve beraberliği tesis 
ettik. Milletimizin tamamı yönünü aynı 
istikamete döndü, aynı hedeflere yöneldi, 
aynı heyecanları duydu. 

Kimsenin bu tarihî birliği bozmasına izin 
vermeyeceğiz. Kimsenin Türkiye’nin yeni-
den sokak sokak, köy köy, şehir şehir, bölge 
bölge ayırmasına, birbirine düşman etme-
sine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz 
birlikte Türkiye’yiz. Kimse bu birliği zede-
leyemeyecek, inşallah hepsinin hevesleri 
kursaklarında kalacak. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar...

Bizim, millet olarak, öyle bir direniş tar-
zımız vardır ki, tüm direnişleri bastırır, 
tüm oyunları bozar, tüm tuzakları altüst 
eder. Biz, namazda kıyam ile direniriz. 
Biz, duada yakarış ile direniriz. Biz, sükut 
ederek, susarak, sabrederek, “Mevla göre-
lim neyler / Neylerse güzel eyler” diyerek 
direniriz. Biz 27 Mayıs’ın karanlığını işte 
böyle bir direnişle aştık. Biz, 12 Eylül’ün, 
28 Şubat’ın, 27 Nisan’ın karanlığını işte 
böyle bir direnişle aştık.

Birileri gibi sokaklara dökülenlerden ol-
madık. Birileri gibi eline taş alan, Molotof 
kokteyli alan, sapan alanlardan olmadık. 
Birileri gibi, gece yarılarına kadar kor-
nalarına basarak, tencere tava çalarak 
komşusunu rahatsız edenlerden olmadık. 
Belediye otobüslerini yakan, otobüs du-
raklarını parçalayan, insanların evlerine, 
araçlarına, dükkanlarına zarar verenler-
den olmadık.

Biz, kılık kıyafetine bakıp, sakalına, bıyığı-
na bakıp, ağzındaki duaya, alnındaki sec-
de izine bakıp, insanları horlayanlardan, 
aşağılayanlardan, daha da ileriye gidip, 
alçakça onlara şiddet uygulayanlardan hiç 
olmadık.

Polisimize el uzattılar; sabrettik, sabredi-
yoruz. Polisimize, başında maalesef millet-
vekili sıfatı bulunan bir CHP’li tarafından 
en ahlaksız, en edepsiz şekilde dil uzat-
tılar; sabrettik, sabrediyoruz. Başörtülü 
kızlarımıza el uzattılar, sabrettik, sabredi-
yoruz. Camilerimize ayakkabılarıyla gir-
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diler, camilerimizde içki içtiler, sabrettik, 
sabrediyoruz. Duvarlara hakaretler yazdı-
lar, sabahlara kadar azgınca küfrettiler, ço-
cukları, yaşlıları, kadınları rahatsız ettiler; 
sabrettik, sabrediyoruz.

Bir kere, tüm bu vandallıkların, tüm bu 
insanlık dışı hareketlerin hesabını yargıda 
soracağız. Ayrıca, 8 ay daha sabredeceğiz… 
8 ay daha sükut edecek, susacağız. 8 ay 
sonra, milletin önüne sandık gelince, bun-
lardan hesabı işte orada soracağız.

Bakın sevgili kardeşlerim… Türkiye, 17 
gündür ibretle izlediğimiz, tarihe de bu 
şekilde kaydedilecek bir süreç yaşadı. Me-
selenin çıkış yeri ile geldiği nokta maalesef 
çok farklı. Her şeyden önce, çevre duyarlı-
lığı ile ortaya çıkan kardeşlerimi diğerle-
rinden ayırdığımı, onların hissiyatlarına 
saygı duyduğumu, onların taleplerine say-
gı duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Ama iş, daha ilk günden itibaren çevre 
duyarlılığının ötesinde, çok başka bir nok-
taya doğru götürüldü. Gezi Parkı perdesi-
nin gerisinde çok farklı hesaplar devreye 
sokuldu, çok farklı oyunlar sahneye konul-
du. Bu konuda, ulusal medyanın bir kısmı, 
yalan haberle, iftirayla, provokasyonla 
her türlü ilkesizliği sergiledi. Uluslararası 
medya, aynı şekilde her türlü iki yüzlülüğü 
sergiledi.

Kimi siyasetçiler, fiilleriyle, söylemleriyle, 
eylemcilere para vererek, sokakta polisimi-
ze küfrederek, bir mezhep çatışması çıkar-
mak için her türlü tahriki yaptılar. Sosyal 
medyada, sahte hesaplar üzerinden yalan 

haberler yayılmak suretiyle akıl almaz pro-
vokasyonlar gerçekleştirildi. Sokaklarda, 
caddelerde, çadırların içinde ve dışında, 
milletin değerleriyle örtüşmeyen, milletin 
edep ve adabıyla örtüşmeyen nice görün-
tüler yaşandı. 

Biz bunların hiçbirine aynı yöntemlerle 
mukabele etmedik, etmeyiz. Biz, yakıp 
yıkarak, kırıp dökerek, yalanla iftirayla de-
ğil; namazımızla, niyazımızla, emeğimizle, 
alın terimizle, hukukla, demokrasiyle, 
sandıkla direniriz. Bize, yani millete 27 
Mayıs’ta bu oyunu oynadılar, biz o oyunun 
hesabını hukukla sorduk, demokrasiyle 
sorduk, sandıkla sorduk. Bize 12 Mart’ta, 
12 Eylül’de, 28 Şubat’ta bu oyunu oyna-
dılar; oralarda da hesabımızı sandıkta 
sorduk, hukuk içinde, demokrasi içinde, 
ahlak ve edep içinde sorduk.

İnşallah, işte bu hukuksuzluğun, bu şid-
detin, bu sandık tanımazlığın hesabını da, 
hukuk içinde, demokrasi içinde, ahlak ve 
edebimizle mutlaka, ama mutlaka soraca-
ğız. Vakardan taviz vermeyeceğiz. Ağırbaş-
lılıktan taviz vermeyeceğiz. Tahriklere ku-
lak asmayacağız. Sabredecek, bekleyecek, 
böyle direnecek ve inşallah zaferi bir kez 
daha kucaklayacağız.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar…

Bize nasıl bir oyun oynadıklarını, bize na-
sıl bir tuzak kurduklarını çok ama çok iyi 
görmenizi istiyorum… 17 gündür, bu med-
ya, bu siyasetçiler, bu sosyal medya bilinçli 
şekilde meselenin aslını gizliyor, ısrarla 
“ağaç” diyerek, “çevre” diyerek konuyu sap-
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tırmaya çalışıyor... Yapılan hukuksuzluğu, 
yapılan şiddeti, yapılan tahribi bu şekilde 
örtmek istiyorlar. Çevre hassasiyetini 
amacından saptırarak, bu masum talebin 
arkasına sığınarak büyük bir tertibin, bü-
yük bir siyasi provokasyonun peşindeler. 
Hesap çok başka, oyun çok başka, tuzak 
bambaşka…

Şimdi, bakın değerli kardeşlerim… Bütün 
bu olayların ne zaman çıktığına, yani za-
manlamasına özellikle dikkatlerinizi çeki-
yorum… Mayıs ayında, Türkiye çok güzel 
gelişmeler, çok sevindirici gelişmeler yaşa-
dı. 10.5 yıl boyunca rekorlara rekorlar ek-
ledik. 10.5 yıl boyunca çıtayı hep yükseğe 
çektik. 10.5 yıl boyunca, olmaz denilenleri 
oldurduk; yapılamazları yaptık; ulaşıla-
mazlara ulaştık.

Ancak geçtiğimiz Mayıs ayı, bizim için, 
ülkemiz için, Türkiye için çok başka bir 
aydı. Mayıs ayı içinde neler oldu biliyor 
musunuz?

1- 46 milyar dolarlık İstanbul’a 3’üncü 
Havalimanı ihalesini gerçekleştirdik ve 
dünyanın en büyük havalimanını yapmak 
için kolları sıvadık.

2- Ankara’da Japonya Başbakanını ağır-
ladık. Japonya ile, Türkiye’de 22 milyar 
dolarlık bir yatırımla Nükleer Santral ku-
rulması için ilk adımları attık.

3- İstanbul Boğazı’na, 2.5 milyar dolarlık 
bir yatırımla, 3’üncü Köprü’nün temelini 
attık. 

4- İstanbul Borsası, 93 binin üzerine çıka-
rak, rekor kaydetti.

5- Merkez Bankası rezervini biz 2002 yılın-
da 27.5 milyar dolar olarak devralmıştık. 
Mayıs ayı içinde, Merkez Bankası rezervi-
miz 135 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

6- Gösterge faizi biz yüzde 63 seviyesinden 
devralmıştık. Mayıs ayı içinde, gösterge 
faiz tarihinin en düşük seviyesine, yüzde 
4.67’ye kadar geriledi.

7- Bir değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 kre-
di derecelendirme kuruluşu, art arda, 
Türkiye’nin kredi notunu Mayıs ayı içinde 
artırdı.

8- IMF ile ilişkilerimizde tarihî bir gelişme 
yaşandı. 23.5 milyar dolardan devraldığı-
mız borcu, 14 Mayıs’ta ödedik ve o defteri 
kapattık, IMF’ye borcumuzu sıfırladık.

9- Enflasyonda, sanayi üretiminde, dış tica-
rette yeni rekorlara şahit olduk.

10- Çözüm sürecinden çok güzel netice-
ler aldık. Terörü durdurduk. Doğu’dan, 
Güneydoğu’dan gelen acı haberlerin önü-
ne geçtik. Türkiye’nin her köşesinde kar-
deşliği, dayanışmayı, hoşgörüyü egemen 
kıldık.

İşte Türkiye’de tüm bunlar yaşanırken, bu 
güzel gelişmeler yaşanırken, Mayıs ayı-
nın sadece ilk 2 haftasına bu kadar güzel 
gelişme sığdırılırken, önce Reyhanlı saldı-
rısı gerçekleşti, ardından Taksim olayları 
için start verildi. Reyhanlı’da, alçakça bir 
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bomba patlatıldı ve 53 kardeşimiz şehit 
edildi. Büyüyen Türkiye’nin, güçlenen 
Türkiye’nin, itibarı her geçen gün artan 
Türkiye’nin bu acıyı yaşamasını istediler.

Allah’a hamdolsun, saldırganları hemen 
bulduk, yakaladık, yargıya teslim ettik. 
Tabii, Reyhanlı saldırısını, 53 kardeşimizin 
katillerinin izini sürerken, çok enteresan 
bir irtibatı da ortaya çıkardık. Reyhanlı 
saldırısını planlayan ve uygulayan, ayrıca 
başka saldırılara hazırlanan alçağın, CHP’li 
heyeti 2 kez Şam’a götüren, ESED alçağı ile 
görüştüren kişi olduğunu tespit ettik.

CHP Genel Başkanı’na istifa et dedik. 
Ama pişkinler istifa etmez. CHP Genel 
Başkanı’na cevap ver dedik. Ama yüzsüzler 
cevap vermez. Hani, CHP Genel Başkanı 
sürekli söylüyor ya: “Yalancıdan başbakan 
olmaz” diyor ya… Evet… Yalancıdan bu 
ülkede başbakan olmaz, işte onun için Kı-
lıçdaroğlu hiç başbakan olamayacak. Çark-
çıdan başbakan olmaz, onun için Kılıçda-
roğlu hiçbir zaman başbakan olamayacak. 
Pişkinden, yüzsüzden, mezhep ayrımcılığı 
yapandan, inanç farklılıklarını kaşıyandan 
da bu ülkede Başbakan olmaz ve Kılıçda-
roğlu bunlardan dolayı da bu ülkede Başba-
kan olamayacak.

Sevgili kardeşlerim…

Reyhanlı saldırısının hemen ardından, 
büyüyen, güçlenen, gücü, etkinliği artan 
Türkiye’ye bu sefer bir başka tuzak kur-
dular. Şimdi, Taksim olaylarının başında, 
sözüm ona bir sanatçı çıktı, bir tweet attı: 
Diyor ki: “Mesele sadece Gezi Parkı değil 

arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı?” Evet… 
İşte bu itiraftır. İşte bu, tüm yaşananların 
özetidir. Bu, içerdeki kinin, öfkenin, şidde-
tin dışa vurumudur.

Evet… İlk baştaki küçük bir grup dışında 
bunların hiçbirinin meselesi Gezi Par-
kı değildi. Pek az samimi insan dışında 
bunların hiçbirinin meselesi ağaç değildi, 
çevre değildi… Bunların meselesi, büyüyen 
Türkiye ile hesaplaşma idi. Bunların mese-
lesi, güçlenen Türkiye’nin önünü kesmekti. 
Bunların meselesi, kendi ülkelerinin büyü-
mesine, güçlenmesine, itibar kazanmasına 
karşı hazımsızlıktı.

Şimdi, bakın… Bunlar, 17 gün boyunca, ti-
yatro içinde tiyatro sergilediler… Bir tarafta 
ellerinde Türk bayraklarıyla dolaştılar, bir 
başka tarafta Türk bayrağını yaktılar. Bir 
tarafta, içki şişelerinin, her türlü kirliliğin 
arasında güya çadırdan mescit yaptılar; 
diğer tarafta ayakkabılarıyla camiye girip, 
camide içki içtiler.

Bir taraftan ulusalcıyız dediler, diğer 
tarafta, Atatürk Kültür Merkezi’nin, Ata-
türk heykelinin üzerindeki paçavralara 
göz yumdular. Bir taraftan Atatürkçüyüz 
dediler, öbür taraftan Gazi Mustafa Ke-
mal ile bölücülerin posterlerini yan yana 
taşıttılar. Komünistiz diyenler faşizm ser-
giledi. Özgürlükçüyüz diyenler özgürlük-
lere saldırdı. Kendi yaşam tarzına saygı 
isteyenler başkalarının yaşam tarzlarını 
yok saydı. Polis müdahalesini günlerce 
ağızlarında sakız yapanlar, kendi şiddet-
lerini, kendi anarşilerini, terörlerini gör-
mezden geldiler.
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Bu millet bunları yutmaz… Bu millet, bu 
oyunlara, bu tuzaklara, bu oyun içinde 
oyunlara eyvallah etmez. Bu millet kimin 
ne yaptığını, nasıl yaptığını, nerede dur-
duğunu çok iyi görüyor, çok iyi biliyor ve 
gerekeni de yapıyor ve yapacak.

Sevgili Ankaralılar, sevgili vatandaşlarım, 
çok değerli kardeşlerim...

Biz, milletçe, bu oyunlara gelmeyecek, bu 
tuzaklara düşmeyeceğiz. Türkiye’ye yöne-
lik, 76 milyona yönelik bu çirkin girişim-
ler karşısında asla geri adım atmayacağız. 
Siz, bizlere bir emanet verdiniz. O emanet 
bizim kutsalımızdır. O emanet bizim na-
musumuzdur, şerefimizdir.

Sizin emanetinizi Allah’ın izniyle yere dü-
şürmeyeceğiz. Sizin verdiğiniz emaneti, 
önce Allah, sonra siz alabilirsiniz. Egemen-
lik milletindir. Milletin tercihiyle oluşmuş 
parlamentoya, milletin seçimiyle iş başına 
gelmiş Hükümete hiç kimse kastedemez, 
hiç kimse, kuru gürültü yaparak demokra-
siyi artık askıya alamaz.

Siz bizim arkamızda durduğunuz müd-
detçe, siz bizim için hayır dualar ettiğiniz 
müddetçe, biz de bu emaneti canımız gibi, 
namusumuzla, şerefimizle korumaya de-
vam edeceğiz. Hiç kimse bizi korkutamaz. 
Hiçbir sermaye grubu, hiçbir faiz lobisi, 
hiçbir karanlık odak, bizi korkutamaz, ür-
kütemez, bize geri adım attıramaz.

Biz bu yola millet için çıktık, milletle çıktık. 
Biz bu yola başımızı koyduk. Biz bu yola, 
tıpkı merhum Menderes, tıpkı merhum 
Özal, tıpkı merhum Erbakan gibi kefenimiz-

le çıktık. Biz sadece millete, sadece Allah’a 
hesap verir, onlardan başka da hiç kimse-
den emir, talimat almayız.

Sevgili kardeşlerim…

10.5 yılda, Türkiye’yi her alanda kat kat 
büyüttük. Ekonomide Türkiye’yi 3 kattan 
fazla büyüttük. Eğitimde, sağlıkta, emni-
yette, adalette, konutta, enerjide, ulaşım-
da… Her alanda Türkiye’ye ilkleri yaşattık. 
Türkiye’nin uluslararası itibarını büyüttük. 
Ankara’yı, dünyanın en itibarlı başkenti ko-
numuna yükselttik.

Dünyanın her yerinde Türk bayrağı gururla 
dalgalanıyor, gıptayla izleniyor. Dünyanın 
her yerinde, Türkiye Cumhuriyeti pasapor-
tu itibar görüyor. Dünyanın her yerinde, 
Türk Lirası artık değer ifade ediyor. Dün-
yanın her yerinde, Türkiye Cumhuriyeti 
takdirle, ilgiyle, gıptayla izleniyor. Çok daha 
fazla çalışacağız. Daha fazla üreteceğiz. 
Daha fazla emek sarf edecek, çok daha fazla 
ter dökeceğiz. En önemlisi de birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi en güçlü 
şekilde muhafaza edeceğiz.

Şunu buradan, Sincan’dan, Başkent 
Ankara’dan bir kez daha ilan ediyorum: 
Bu ülkede, bizim nazarımızda, hiçbir et-
nik kökenin diğerine üstünlüğü yoktur, 
olamaz. Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün Gürcü’ye, 
Gürcü’nün Roman’a, Roman’ın Arap’a, 
Arap’ın Çerkez’e üstünlüğü yoktur. Alevi-
nin sünniye, sünninin aleviye üstünlüğü 
yoktur, olamaz. Zenginin fakire, fakirin zen-
gine üstünlüğü yoktur, olamaz. Güçlünün 
zayıfa, zayıfın güçlüye üstünlüğü yoktur, 
olamaz.
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Yüzde 50’nin de yüzde 50’ye üstünlüğü 
yoktur, olamaz. Biriz, beraberiz, hep birlikte 
Türkiye’yiz. Bu topraklarda bir ve beraber 
olarak yaşayacağız. Birbirimize saygı, bir-
birimize hoşgörü içinde inşallah geleceği 
inşa edeceğiz. Nefreti, öfkeyi, husumeti, 
ayrılıkları bir kenara bırakacak, aynı bayrak 
altında, aynı vatan toprağı üzerinde, hepi-
mizin ülkesi, hepimizin Türkiye’si için hep 
birlikte çalışacağız.

Allah kardeşliğimizi daim kılsın. Allah, hu-
zurumuzu baki kılsın. Rabbim, dirliğimizi, 
birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin. 
Hazreti Hacı Bayram Veli’nin hürmetine, 
Ankaralı Hazreti Akşemseddin hürmetine, 
Bağlum’da, Abdülhakim Arvasi hürmetine, 
Bünyamin Ayaşi hürmetine, şehitlerimizin 
yüzü suyu hürmetine Rabbim dualarımızı 
kabul etsin.

Bir kez daha hepinize tek tek teşekkür 
ediyorum. Gerek geçtiğimiz Pazar günü 
yaptığınız muhteşem karşılama için, gerek 
bugünkü coşkunuz için, aşkınız, sevdanız, 
ahde vefanız için sizlere şükranlarımı 
sunuyorum. Allah, yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyorum.

Bu vesileyle dün karnelerini alan tüm 
öğrencilerimizi, tüm evlatlarımızı kutluyo-
rum. Yine bugün başlayan ve önümüzdeki 
hafta sonuna kadar sürecek olan üniversi-
teye giriş sınavına katılan tüm gençlerimize 
başarılar diliyorum. 

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Aziz İstanbul!

Seni sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selam-
lıyorum, en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Seni gönül dolusu muhabbetle selam-
lıyorum Ey Aziz İstanbul…

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağ-
cılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, 
Bayrampaşa… Sizi selamlıyorum.

Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Bü-
yükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, 
Esenyurt… Sizi selamlıyorum.

“Millî İradeye Saygı” mitingi

İstanbul | 16 Haziran 2013
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Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, 
Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekme-
ce, Maltepe, Pendik… Sizleri muhabbetle 
selamlıyorum.

Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, 
Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, 
Üsküdar, Zeytinburnu… Sizleri sevgiyle 
selamlıyorum.

Hanımefendiler, beyler, sizleri selamlı-
yorum… İstanbul’un gençleri, sizleri se-
lamlıyorum… Geleceğimiz, umudumuz, 
çocuklarımız… Sizleri selamlıyorum. Bu 
coşkunuz, bu muhabbetiniz, bu samimiye-
tiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyo-
rum.

İstanbul demek, Türkiye demektir. İstan-
bul demek, Ortadoğu demek, Balkanlar 
demek, Kuzey Afrika demektir. İstanbul 
demek, Avrupa, Asya, Afrika demektir. 
İşte bu kadim Osmanlı Başkentinden, bu 
dünya şehrinden, bu dünya başkentinden 
tüm yeryüzünü, yeryüzündeki tüm dost-
larımızı, tüm kardeşlerimizi gönülden 
selamlıyorum.

Dünyanın birçok şehrinde, birçok dost ve 
kardeş şehrinde, günlerdir oradaki kardeş-
lerimiz bizim için haykırıyorlar. Günlerdir 
dünyanın her yerinde bizim için gösteriler 
yapılıyor. Kardeş şehirlerin kalpleri bura-
da, İstanbul’da atıyor.

Bilsinler ki onların kalbi nasıl İstanbul’da, 
Tü r k i y e ’ d e  a t ı y o r s a ,  İ s t a n b u l ’ u n , 
Türkiye’nin kalbi de o şehirlerde atıyor. 
Evet... Soruyorum size... Malezya, Kuala 

Lumpur burada mı? Pakistan, Lahor bu-
rada mı? Makedonya, Üsküp burada mı? 
Gostivar burada mı? Bosna Hersek, Saray-
bosna burada mı? Zenitsa burada mı? An-
gola burada mı? Somali burada mı? Myan-
mar burada mı? Filistin, Gazze, Ramallah, 
Nablus, Kudüs burada mı? Bağdat, Basra, 
Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye burada 
mı? Şam, İdlip, Dera, Hama, Humus, Halep 
burada mı?

Dünyanın her yerinde, bizim için mey-
danlara çıkan, bize dualarını gönderen 
kardeşlerimi İstanbul’dan selamlıyorum. 
Avrupa’nın onlarca kentinde, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde, Ortadoğu’da, Asya’da, 
bizi bağrına basan, bizim için sokağa çıkan, 
bizim için hayır dualar yollayan tüm vatan-
daşlarımı, tüm kardeşlerimi, tüm dostları-
mı İstanbul’dan yürekten selamlıyorum.

Evet… Dün Ankara’da söyledim, bugün 
İstanbul’da, işte bu muhteşem, işte bu 
mahşeri insan selinin içinden tekrar söy-
lüyorum: Eğer Türkiye fotoğrafı görmek 
isteyen varsa, işte buraya baksın. Eğer 
Türkiye manzarası görmek isteyen varsa, 
işte buraya baksın. Türkiye’de neler oldu-
ğunu merak eden varsa, işte bu İstanbul’a, 
Kazlıçeşme’ye baksın.

Buradaki yüzbinlerce insan, yakıp yıkan 
değildir. Buradaki yüzbinlerce insan, kırıp 
döken değildir. Buradaki yüzbinlerce in-
san, eline sapan alıp taş atan, eline Molotof 
alıp polise fırlatan, eline sopa alıp kıran, 
yakan, yağmalayanlardan değildir. Biz, söy-
leyeceğimizi demokratik yollarla söyleriz. 
Biz, yapacağımızı hukuk içinde yaparız. 
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Biz, sükut ederiz, sabrederiz, itidalle hare-
ket ederiz; ama hesabını gün gelir, sandıkta 
sorarız.

27 Mayıs müdahalesini, merhum Adnan 
Menderes’ten önce, bu aziz millete karşı 
yaptılar. Bu aziz millet, o müdahaleciler-
den hesabını sandıkta sordu. 28 Şubat’ı, 
merhum Erbakan’dan öte, millete karşı 
yaptılar. Bu millet, sabretti ve sandıkta 
hesabını sordu. Cumhuriyet mitinglerini, 
parti kapatma davalarını, Danıştay Sal-
dırılarını, müdahale senaryolarını, bize 
karşı, AK Parti’ye karşı değil, millete karşı, 
demokrasiye karşı, hukuka, millî iradeye 
karşı tertip ettiler.

B u  m i l l e t  s a b r e t t i ,  s ü k u t  e t t i ,  2 2 
Temmuz’da, 12 Haziran’da bunun hesabını 
sordu. Bu millet, hukuka her zaman sahip 
çıktı. Bu millet, demokrasiye her zaman 
sahip çıktı. Bu millet, kendi iradesine, millî 
iradeye her zaman sahip çıktı…

Ey Aziz İstanbul…

Şimdi sizlere soruyorum … Öyle bir 
haykıracaksınız ki sesiniz Ankara’dan 
duyulacak. Öyle bir haykıracaksınız ki 
sesiniz Van’dan, Hakkari’den, Bursa’dan, 
Edirne’den duyulacak, oralara cesaret vere-
cek. Öyle bir haykıracaksınız ki, Saraybos-
na sizi duyacak. Öyle bir haykıracaksınız 
ki, İslamabad, Kabil, Kahire, Bağdat, Şam, 
Gazze sizleri duyacak. Öyle bir haykıracak-
sınız ki, Türkiye üzerine oyun kuranlar, 
Türkiye’ye tuzak kuranlar, ofislerinde, 
stüdyolarında, ekranlarında, bilgisayarla-
rının başında tir tir titreyecek…

İstanbul!.. Demokrasiye sahip çıkıyor 
muyuz? İstanbul!.. Hukuka sahip çıkıyor 
muyuz? İstanbul!.. Millî iradeye sahip 
çıkıyor muyuz? Bizimle misin İstanbul? 
Beraber miyiz İstanbul? Bir miyiz, beraber 
miyiz, kardeş miyiz İstanbul? İşte bu… İşte 
İstanbul bu… İşte Türkiye bu… Dost da, 
düşman da şunu artık anlasın… Türkiye 
sadece Taksim Meydanı’ndan ibaret değil-
dir. Türkiye sadece Kuğulupark’tan ibaret 
değildir. Türkiye sadece Alsancak’tan iba-
ret değildir.

Tü r k i y e  K a s ı m p a ş a ’ d ı r,  Fa t i h ’ t i r , 
Üsküdar ’dır.  Türkiye  Keçiören’dir, 
A l t ı n d a ğ ’ d ı r,  M a m a k ’ t ı r.  Tü r k i y e 
Kayseri’dir, Sivas’tır, Erzurum’dur. Türkiye 
Mersin’dir, Adana’dır, Antalya’dır. Türkiye 
Trabzon’dur, Rize’dir, Muğla’dır, Muş’tur, 
Diyarbakır’dır, Yozgat’tır.

Türkiye, 81 vilayetinde, 76 milyonun, 
binlerce yıldır, bir ve beraber yaşadığı, 
kardeşçe yaşadığı büyük bir ülke, büyük 
bir devlettir. Türkiye, tüm Ortadoğu’yu 
tek bir sancak altında bir ve beraber kılan 
Selçuklu’nun torunlarının ülkesidir. Tür-
kiye, 20 milyon kilometrekare üzerinde, 
3 kıtada adaletle hükmetmiş Osmanlı 
Cihan Devleti’nin torunlarının ülkesidir. 
Türkiye, yedi düvele karşı savaşmış, zafer 
kazanmış, kardeşlik üzre Cumhuriyetini 
kurmuş bir ülkedir.

Hiç kimsenin oyunu bize sökmez. Hiç kim-
senin tuzağı bize işlemez. Hiç kimsenin 
çirkin senaryosu bize dokunamaz. Tür-
kiye, uluslararası medya kuruluşlarının 
üzerinde operasyon yapabileceği bir ülke 
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değildir. Türkiye, sosyal medya üzerinden, 
üzerinde ameliyat yapılabilecek bir ülke 
değildir. Türkiye, Türkiye’yi tanımaktan 
aciz parlamentoların kararlarıyla mah-
kum edilebilecek bir ülke hiç değildir.

İşte bu uluslararası medya, bu Avrupa 
Parlamentosu, Suriye’yi görmez, Suriye’de 
akan kanı görmez, Suriye’deki vahşeti 
görmez. Bu uluslararası medya, bu Avrupa 
Parlamentosu, Filistin’deki katliamları, 
Filistin’de ölen çocukları, Filistin’de on yıl-
lardır süren işgali görmez. Bu uluslararası 
medya, bu Avrupa Parlamentosu, en ileri 
demokratik ülkelerde bile polisin gösterici-
lere nasıl müdahale ettiğini görmez.

Ama iş Türkiye’ye gelince, söz konusu 
Türkiye olunca, bütün ilkelerini, hatta 
ahlaklarını bir kenara bırakır, Türkiye’ye 
saldırırlar. Kusura bakmasınlar… Türki-
ye, bunların yalan haberlerine, bunların 
çifte standartlı kararlarına boyun eğecek, 
bunlara eyvallah edecek bir ülke değildir. 
Türkiye, 1940’ların Türkiye’si değil. Türki-
ye, 1970’lerin, 80’lerin, 90’ların Türkiye’si 
değil.

Şu anda, ekonomisiyle, demokrasisiyle çok 
güçlü bir Türkiye var. Şu anda, dış politi-
kasıyla çok güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı 
olan bir Türkiye var. Şu anda, dünyanın her 
yerinde mazlumun yanında olan, Hakk’ı en 
güçlü şekilde savunan bir Türkiye var. Şu 
anda, milletle devletin kucaklaştığı, kardeş-
liğin güçlendiği, geleceğe çok daha güvenle 
bakan bir Türkiye var.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… AK Parti 
olarak, 10.5 yıldır Hükümet görevini sür-
dürüyoruz. Millet bize bir emanet verdi, o 
emaneti hakkıyla taşımanın mücadelesini 
veriyoruz. Şuraya özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum… Gençler, burayı özellikle din-
lemenizi istiyorum… Şu anda yaşı 20-25 
arası olan genç kardeşlerim, Türkiye’nin 
nereden nereye geldiğini yaşamamış, tec-
rübe etmemiş olabilir.

Ama gençlerimizin bunu bilmesini özellik-
le istiyorum… Bu ülkede, 10.5 yıl önce, po-
lisin sınırsız güç kullanma hakkı vardı, ya-
salarla polisi demokratik sınırlara çektik. 
Gözaltı sürelerini biz kısalttık. Sorgulama 
usüllerini biz düzenledik. Polisin, toplum-
sal olaylara müdahalesini demokrasinin, 
hukukun çerçevesi içine aldık. Bu ülkede, 
bazı karakollarda, bazı cezaevlerinde kötü 
muamele vardı. 

İşkenceye sıfır tolerans dedik ve kararlılık-
la uyguladık. Hukuk sisteminde keyfiliğe 
biz son verdik. Üstünlerin hukukundan, 
hukukun üstünlüğüne geçişi biz sağladık. 
İfade özgürlüğü sınırlandırılmıştı; ifade 
özgürlüğünün önünü açtık. Toplantı yap-
mak, gösteri, yürüyüş yapmak kısıtlan-
mıştı, bu demokratik hakların önünü biz 
açtık. Örgütlenme özgürlüğünün önünü 
biz açtık.

Bütün yasal düzenlemelere rağmen, gaze-
teci istediğini yazamıyordu, köşe yazarı 
istediği gibi kalem oynatamıyordu, belli 
konular, belli meseleler korkudan dile ge-
tirilmiyordu. Çetelerle mücadele ettik, ka-
ranlık suç örgütlerini çökerttik; medyanın, 
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yazarların, düşünürlerin, sanatın ve sanat-
çının üzerindeki baskıyı biz kaldırdık.

10.5 yıl önce, böyle gösteriler yapmayı hiç 
kimse hayal bile edemezdi. 10.5 yıl önce, 
polisin bu kadar sağduyulu, bu kadar 
sabırlı, bu kadar hukuk içinde kalmasını 
hiç kimse hayal edemezdi. 10.5 yıl önce, 
internetin, medyanın, ifade özgürlüğünün 
bu kadar özgürce kullanılmasını hiç kimse 
tahayyül edemezdi.

Dikkatinizi çekiyorum… Şu 18 gün huku-
kun, demokrasinin dışına çıkılmasına asla 
müsaade etmedik. Şu 18 günde, polisimiz, 
yargımız, demokrasimiz çok zorlu bir sı-
nava tabi tutuldu. Ama hamdolsun biz bu 
sınavı başarıyla geçtik. Bu ülkeyi, demok-
rasiyi, hukuku raydan çıkarmak isteyenle-
re rağmen, biz demokrasiyi, hukuku, temel 
insan hak ve özgürlüklerini öne çıkardık, 
onların sarsılmasına müsaade etmedik.

Hatalar yapılmış olabilir. Yanlışlar olabi-
lir. İstenmeyen manzaralar ortaya çıkmış 
olabilir… Bir demokraside, bir hukuk dev-
letinde, bunların üzerine nasıl gidilirse, 
biz de o şekilde gideriz. Ancak, şunu da 
herkesin çok iyi bilmesini istiyorum… Biz, 
polisimizin müdahalesini sorguladığımız 
kadar, polise şiddet uygulayan, sokaklarda 
çatışan, caddeleri yakıp yıkan, kamu ma-
lına, özel mülke zarar verenleri de tek tek 
inceleyecek, araştıracağız.

Biz burada eksikleri, hataları araştırdığı-
mız kadar; sosyal medyada provokasyon 
yapanları, medyada provokasyon yapan-
ları, bu olaylara arkadan her türlü lojistik 

destek verenleri de araştıracak, deşifre 
edeceğiz. Sanatçılara mahalle baskısı uy-
gulayanları milletim bilsin. Lise talebele-
rine baskı uygulayanları milletim bilsin. 
Üniversite öğrencilerini çatışmaya gönde-
renleri milletim görsün. Medyaya şiddet 
uygulayanları milletim öğrensin. Türkiye 
ekonomisine zarar vermek için açıklama 
yapanları, tavır belirleyenleri, kendi ülke-
sine kastedenleri milletim anlasın.

Şunu da açık açık söylüyorum… 18 gün 
boyunca sokak sokak terör estirenlere, be-
nim başörtülü kardeşlerime el uzatanlara, 
yanında bebeği olduğu halde, hem anneye, 
hem bebeğe şiddet uygulayan alçaklara, 
ahlaksızlara, camilere ayakkabıyla giren, 
camilerin içinde alkol kullanan saygısızla-
ra, hukuk dairesi içinde gereken hesabı da 
mutlaka soracağız.

Sevgili kardeşlerim…

Dün Ankara’da ifade ettim, çeşitli vesile-
lerle dile getirdim. Sizlerin de bunu iyi 
görmenizi, anlamanızı ve burada olmayan-
lara anlatmanızı özellikle rica ediyorum. 
Bakınız… Geçtiğimiz Mayıs ayı, bizim için, 
ülkemiz için, Türkiye için çok başka bir 
aydı. Mayıs ayı içinde neler oldu biliyor 
musunuz?

1- 46 milyar dolarlık, İstanbul’a 3’üncü 
Havalimanı ihalesini gerçekleştirdik. Dev-
letin kasasından tek kuruş çıkmadan, dün-
yanın en büyük havalimanını yapmak için 
kolları sıvadık.



Recep Tayyip ERDOĞAN

290

2- Ankara’da Japonya Başbakanını ağır-
ladık. Japonya ile, Türkiye’de 22 milyar 
dolarlık bir yatırımla Nükleer Santral ku-
rulması için ilk adımları attık.

3- İstanbul Boğazı’na, 2.5 milyar dolarlık 
bir yatırımla, 3’üncü Köprü’nün temelini 
attık. 

4- İstanbul Borsası, 93 bin’in üzerine çıka-
rak, rekor kaydetti.

5- Merkez Bankası rezervini biz 2002 yılın-
da 27.5 milyar dolar olarak devralmıştık. 
Mayıs ayı içinde, Merkez Bankası rezervi-
miz 135 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

6- Gösterge faizi biz yüzde 63 seviyesinden 
devralmıştık. Mayıs ayı içinde, gösterge 
faiz tarihinin en düşük seviyesine, yüzde 
4.67’ye kadar geriledi.

7- Bir değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 kre-
di derecelendirme kuruluşu, art arda, 
Türkiye’nin kredi notunu Mayıs ayı içinde 
artırdı.

8- IMF ile ilişkilerimizde tarihî bir gelişme 
yaşandı. 23.5 milyar dolardan devraldığı-
mız borcu, 14 Mayıs’ta ödedik ve o defteri 
kapattık, IMF’ye borcumuzu sıfırladık.

9- Enflasyonda, sanayi üretiminde, dış tica-
rette yeni rekorlara şahit olduk.

10- Çözüm sürecinden çok güzel netice-
ler aldık. Terörü durdurduk. Doğu’dan, 
Güneydoğu’dan gelen acı haberlerin önüne 

geçtik. Türkiye’nin her köşesinde kardeşli-
ği, dayanışmayı, hoşgörüyü egemen kıldık.

Şimdi buradan, tüm Türkiye’deki vatan-
daşlarıma, tüm genç kardeşlerime sami-
miyetle sesleniyorum. Bu gösterilerde, en 
başından itibaren, söylenenleri samimiyet-
le dinledik, kulak verdik, görüşmelerimizi 
yaptık. Yargı kararını bekleyeceğimizi, 
ardından da Gezi Parkıyla ilgili kararamızı 
plebisit yaparak alacağımız ifade ettik. Bü-
tün bu görüşmelere, bütün bu açıklama-
lara, bütün bu kararlara rağmen, bu inat 
niye? Bu gösteriler niye? Bu şiddet niye?

Hani diyorlardı ya, mesele Gezi Parkı de-
ğil diyorlardı ya, evet, mesele Gezi Parkı 
değil. Mesele başka... Önce, Ankara’da, AK 
Parti’nin Genel Merkezi’ne, benim oradaki 
odama saldırdılar. Ardından Reyhanlı’da 
53 kardeşimizi şehit ettiler. İşte şu son 
olaylar, bu zincirin yeni bir halkasıdır. Bu 
gösterilerde yer alan, yer almaya devam 
eden kardeşlerime sesleniyorum.

Mesele Gezi Parkı değil. Mesele ağaç de-
ğil, çevre değil. Mesele demokrasi, mesele 
millî irade, mesele millet... Asıl mesele Tür-
kiye... O gösterilerde yer alan kardeşlerim 
artık bunu görsün... O gösterilerde yer alan 
vatandaşlarım, bu oyunu görsün? O gös-
terilerde yer alan vatandaşlarım, hedefin 
türkiye olduğunu, birliğimiz, bütünlüğü-
müz olduğunu görsün...

Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, 
ekonomide bu başarıları elde etmesini 
hazmedemeyenler, Taksim Gezi Parkı’nı 
bahane ederek; ağacı, çevreyi bahane 
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ederek Türkiye’yi istikrarsızlaştırma pro-
jelerine start verdiler. Başarılı olamadılar, 
başaramayacaklar. Çünkü bu karanlık çev-
reler sizi hesaba katmadılar. Bu karanlık 
çevreler, iradesine, hukuka, demokrasiye, 
ülkesine sahip çıkan sessiz yığınları he-
saba katmadılar. 76 milyonun, bu şiddet 
eylemleri karşısında nasıl tek yürek oldu-
ğunu hesaba katmadılar.

Şu 18 gün boyunca, milletim, kimin ne 
olduğunu çok net şekilde gördü. Bakın; 
ellerinde Türk bayraklarıyla geziyor, ama 
Türk bayrağı yakıyorlar. Atatürk’ü istismar 
ediyor, ama Gazi Mustafa Kemal’le, bölü-
cülerin posterlerini yan yana taşıyorlar. 
Ulusalcıyız diyorlar, ama her türlü bölücü 
örgütle ortak iş tutuyorlar.

Şimdi ben buradan CHP’ye sesleniyorum… 
Buradan, CHP’nin kuyruğuna takıldığı sö-
zümona ulusalcılara sesleniyorum… Ata-
türk Kültür Merkezi’ne asılan o paçavralar 
içinize sindi mi? Taksim’de, Atatürk hey-
keline asılan o bölücü paçavraları içinize 
sindi mi? Camilere ayakkabılarla girenler, 
camilerde alkol kullananlar, sokaklarda 
başörtülü kardeşime el uzatanlar içinize 
sindi mi? 18 gündür, sokaklara yazılan kü-
fürler, sokaklarda atılan küfürlü sloganlar 
içinize sindi mi?

Hiç şüpheniz olmasın, içlerine sinmiştir… 
CHP, bu göstericileri hatta kıskanmıştır. 
Başörtüsü düşmanlığında ileri çıktıkları 
için CHP bunları kıskanmıştır. Camiye 
saygısızlıkta daha fazla öne çıktıkları için 
CHP bunları kıskanmıştır. Sokak sokak 
direniş çağrısı yapan CHP, sokak sokak te-

rör estirenlere emin olun gıptayla bakmış-
tır. Polise en ağır hakaretleri yapan CHP 
milletvekilleri, küfür edenlere para veren 
CHP milletvekilleri, elbette sokaklardaki 
bu dehşet manzarası karşısında mutlu ol-
muştur, mesut olmuştur.

Ama, kadere bakın ki bu gösterilerin üze-
rine çöreklenmeye çalışan CHP dışarda 
bırakılmış, CHP’liler sadece göstericilerin 
arkasına sığınabilmiştir. Bir hafta önce, 
CHP Genel Başkanı çıktı, Gezi Parkı için 
Referandum yapılsın dedi… Dün çıktı, ay-
nen şu ifadeleri kullanıyor: “Ne plebisit, 
ne referandum, ne de yargı kararı, orayı 
park olmaktan alıkoyamaz” diyor…

Ya bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir 
kafa yapısıdır? Bu neyin kafasıdır? Allah 
aşkına, Bu CHP Genel Başkanı’nın ne 
içtiğini bilen var mı? 1 hafta önce Refe-
randum yapılsın diyor; bir hafta sonra 
çıkıyor, plebisit tanımam, referandum ta-
nımam, halk tanımam, halk iradesi tanı-
mam, hukuk tanımam diyor. Geçti o gün-
ler… 1940’lar geride kaldı… 27 Mayıs’lar 
geride kaldı.

Ey CHP! İstesen de, istemesen de, kabul 
etsen de, etmesen de, egemenlik artık mil-
letindir, ülkenin sahibi millettir, demok-
rasinin sahibi millettir, sandığın sahibi 
millettir… Bunu kabul edeceksin… Büke-
mediğin bileği artık öpeceksin…

Sevgili kardeşlerim, aziz İstanbullular…

Bakın, bugün 16 Haziran… Bugün, çok 
anlamlı bir yıldönümünü idrak ediyo-
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ruz… Bundan tam 63 yıl önce, bir 16 
Haziran günü, merhum Adnan Mende-
res Başbakanlığındaki Demokrat Parti 
Hükümeti, Türkiye’de çok büyük, çok 
ağır bir zulmü ortadan kaldırmıştı. Şu 
İstanbul’un güzelim minarelerinden, 
Türkiye’nin minarelerinden, ezan, iç ka-
rartıcı, kulak tırmalayıcı şekilde, “Tanrı 
uludur, Tanrı uludur” diye okunuyordu. 
İşte 16 Haziran 1950’de, Merhum Adnan 
Menderes, bu büyük zulme son verdi. 16 
Haziran’dan itibaren, minarelerden ezan, 
aslıyla, “Allahu ekber, Allahu ekber” diye 
okunmaya başlandı.

1950’ler boyunca, milletin üzerindeki 
ağır zulümler tek tek kaldırıldı. Tek 
Parti CHP döneminin ağır baskıları, da-
yatmaları, toplum mühendisliği tek tek 
sona erdi. Bunu hazmedemeyenler, bunu 
kabullenemeyenler, millet iradesine say-
gısı olmayanlar, 27 Mayıs’ta o Başbakanı 
devirdiler, sonra da 2 arkadaşıyla birlikte 
darağacına götürüp astılar.

Milletle devletin kucaklaştığı her dönem-
de, Türkiye ekonomisinin büyüdüğü her 
dönemde, Türkiye’nin dış politikada ağır-
lık kazandığı her dönemde, çeşitli mü-
dahalelerle, Türkiye’nin önünü kestiler, 
millete ağır darbeler vurdular.

Türkiye’de bu dönem, AK Parti’yle, geri 
gelmemek üzere kapanmıştır. AK Parti’yle 
birlikte millî irade güç kazanmış, anlam 
kazanmıştır. AK Parti’yle birlikte, millet 
YETER demiş, bu zulme, bu dayatmalara, 
bu baskılara artık ahlaklı bir isyan ortaya 
koymuştur. Taksim Gezi Parkı bahanesiy-

le, Türkiye genelinde ortaya konan tavır, 
çok açık bir şekilde, milleti, millî iradeyi 
karşısına alan bir tavırdır.

18 gündür yapılan şiddet eylemleri, azınlı-
ğın çoğunluğa, imtiyazlıların mağdurlara, 
seçkinlerin millete egemen olma, hükmet-
me, imtiyazlarını geri alma girişimidir. 
Ağacın, çevrenin, Gezi Parkı’nın arkasına 
saklanıp, korkakça, alçakça, ahlaksızca, 
kendi kirli hesaplarını görmeye çalışanları 
biliyoruz. Ağacın, çevrenin, Gezi Parkı’nın 
arkasına saklanan faiz lobisini, millî irade 
hırsızlarını, kaymak tabakayı bizler de, 
milletimiz de çok iyi tanıyoruz.

Sandıktan başka yol arayanlara bu ülkede 
geçit vermeyeceğiz. Millî irade hırsızlarına 
asla fırsat tanımayacağız. Çetelerin, terör 
örgütlerinin, illegal örgütlerin, vandallık-
la, ahlaksızlıkla, milletin huzurunu boz-
malarına müsaade etmeyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Bu millî irade hırsızlarına karşı, bugün, 
tüm Türkiye tek yürek halindeyiz. 76 mil-
yon, bugün, biriz, beraberiz, hep birlikte 
Türkiye’yiz. Yüzde 50 olarak değil, yüzde 
100 olarak, bugün hepimiz en güçlü şekil-
de millî iradeye sahip çıkıyoruz. Sadece 
AK Partililer olarak değil, her siyasi gö-
rüşten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
olarak, bugün, kardeşliğe vurgu yapıyor, 
demokrasiye vurgu yapıyor, millî iradeyi 
en güçlü şekilde haykırıyoruz.

Bu cumhuriyeti hep birlikte kurduk, hep 
birlikte yaşatacak, hep birlikte büyüte-
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ceğiz. Her etnik kökeniyle, bu ülkede 76 
milyon bir ve beraber yaşayacağız. Her 
mezhep grubuyla, her inanç grubuyla, 
Türkiye’de kardeşliği daha da pekiştirece-
ğiz. Birbirimize saygı duyacağız. Birbirimi-
ze hoşgörüyle davranacağız. Birbirimizin 
hukukuna, birbirimizin yaşam tarzına 
hürmet edeceğiz. Komşuluk hukukunu, 
mahalle hukukunu, kardeşlik hukukunu 
en güçlü şekilde muhafaza edeceğiz. Bir-
birimizi dinleyeceğiz, birbirimize kulak 
vereceğiz, birbirimize gönlümüzü açaca-
ğız. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi 
ötelemeden, kimseye hor gözle bakmadan, 
gönül gönüle geleceğe yürüyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Şimdi artık çok daha fazla çalışma zama-
nı… Seçimlere şurada sadece 8 ay kaldı… 
Biz bugüne kadar sustuk. Biz bugüne ka-
dar sükut ettik. Biz bugüne kadar sabret-
tik. 8 ay daha sabredecek, sandıkta bu millî 
irade hırsızlarına gereken cevabı en güçlü 
şekilde vereceğiz.

Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, 
bahtımız açık olsun. Birliğimiz, dirliğimiz, 
kardeşliğimiz daim olsun diyorum. Bütün 
İstanbul’u, tüm İstanbullu kardeşlerimi 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Sevgili Kayserililer, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli yol arkadaşlarım...

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi sizin 
üzerinize olsun... Muhabbetinizden dolayı 
her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 

Aşkınızdan, sevdanızdan dolayı sizlere te-
şekkür ediyorum. Ahde vefanızdan dolayı 
sizlere teşekkür ediyorum. Demokrasiye 
sahip çıktığınız için, sandığa sahip çıktığı-
nız için, millî iradeye sahip çıktığınız için 
sizlere, tüm Kayseri’ye teşekkür ediyorum.

“Millî İradeye Saygı” mitingi

Kayseri | 21 Haziran 2013
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Kayseri bugün tarihî günlerinden birini 
yaşıyor… Kayseri bugün tarihinin en bü-
yük, en coşkulu mitingini gerçekleştiriyor. 
Kayseri, bugün tek yürek halinde, haksız-
lığa, hileye, şiddete, vandallığa, oyunlara 
ve tuzaklara karşı sesini yükseltiyor. Ben 
inanıyorum ki bu muhteşem meydanda, 
vandallıktan rahatsız olan CHP’li kardeş-
lerim de var. Ben inanıyorum ki bu mey-
danda, barbarlıktan rahatsız olan MHP’li 
kardeşlerim de var. Ben inanıyorum ki 
bu meydanda, faşizmin karşısında olan 
BDP’li kardeşlerim de var.

İnanıyorum ki bu meydan da Büyük Birlik 
Partili, Saadet Partili, diğer partilere oy 
vermiş, gönül vermiş kardeşlerim de var. 
Çünkü bugün Anadolu, Trakya, tüm Türki-
ye tek yürek halinde. Bugün tüm Türkiye, 
vandallığa, barbarlığa, yağmacılığa isyan 
ediyor. Bugün Tüm Türkiye, huzurunu 
gaspetmek isteyenlere, kuklalara, piyonla-
ra karşı itirazını yüksek sesle haykırıyor.

Ankara’da, Sincan’da, yüz binlerce karde-
şimize bazı sorular sordum, Başkent öyle 
bir haykırdı ki tüm Türkiye sesini işitti. 
İstanbul’da, Kazlıçeşme’de aynı soruları 
sordum… Kadim Osmanlı Başkenti öyle 
bir haykırdı ki, Doğu’da Pekin, Batı’da New 
York onları duydu…

Şimdi o soruları Kayseri’de soruyorum… 
Sizden öyle bir cevap bekliyorum ki se-
sinizi Ankara duysun, İstanbul duysun… 
Sizden öyle bir cevap bekliyorum ki sesini-
zi tüm yeryüzü duysun. Sizi, başını kuma 
gömenler duymayacaktır. Sizi, uluslar 
arası medya, Türkiye’deki bir kısım medya 

duymayacaktır. Halkın iradesine düşman 
olanlar sesinizi duymayacaktır.

Varsın onlar duymasınlar… Ben sizden 
öyle bir cevap bekliyorum ki, sesinizi Bağ-
dat duysun, Şam duysun, Beyrut duysun, 
Ramallah, Gazze, Kudüs duysun. Sizden 
öyle bir haykırış bekliyorum ki dünyanın 
bütün mazlumları, Somali, Myanmar, 
Suriye sesinizi duysun. Sizden öyle bir 
kükreyiş bekliyorum ki Lahor, İslamabad, 
Kuala Lumpur, Üsküp, Saraybosna, Berlin, 
Londra sesinizi duysun… Sizden öyle bir 
nida bekliyorum ki Erbil, Bakü, Sana sesi-
nizi duysun. 

Kayseri! Demokrasiye sahip çıkıyor mu-
yuz? Sandığa sahip çıkıyor muyuz? Millî 
İradeye sahip çıkıyor muyuz? Türkiye’ye 
sahip çıkıyor muyuz? Bizimle misin Kay-
seri? Bir miyiz? Beraber miyiz? Kardeş 
miyiz? Birlikte Türkiye miyiz Kayseri…

İşte bu… İşte Türkiye bu… İşte Anadolu 
bu… Bu Kayseri, Selçuklu’nun şehridir… 
Bu Kayseri Osmanlı’nın şehridir… Bu 
Kayseri, Cumhuriyet’in şehridir… Kayseri, 
Mimar Sinan’ın şehridir. Kayseri, Cumhur-
başkanımız, kardeşim Abdullah Gül’ün 
şehridir. Kayseri yiğitliğin, mertliğin, ça-
lışkanlığın, helal kazancın, bereketin şeh-
ridir. Bu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de 
eylem yapanların niyetini en iyi Kayseri bi-
lir. Bu yakanların, yıkanların, yağmalayan-
ların asıl maksadını en iyi Kayseri bilir…

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Bunlar, 
sandık sonucunu hazmedemediler… Bun-
lar, demokrasiyi hazmedemediler. Bunlar, 
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milleti de, millî iradeyi de hazmedemedi-
ler. Ankara’da yüzbinlerce insan bir araya 
geldi. İstanbul’da bir milyonu aşkın insan 
bir araya geldi. İşte bugün, Kayseri’de bir 
kez daha yüzbinler bir araya geldi… Ama 
bunlar ne diyor biliyor musunuz?

“Biz okumuş insanlarız” diyorlar… “Biz 
sanatçıyız” diyorlar… “Biz yazarız, biz ser-
mayedarız, biz imtiyazlıyız” diyorlar… “Biz 
her şeyi bilir, her şeyden anlarız” diyorlar… 
“Bizim oyumuzla, Kayseri’deki çobanın 
oyu bir olamaz” diyorlar… Kendilerine 
“halk” diyenler, ne yazık ki işte şu muh-
teşem birlikteliğe “bidon kafalı” diyorlar, 
“göbeğini kaşıyan adam” diyorlar, “ma-
karnaya, una, kömüre oyunu satan adam” 
diyorlar, “koyun” diyorlar…

On yıllar boyunca bunu yaptılar… On 
yıllar boyunca, Boğaza karşı viskilerini 
içtiler, Çankaya’da sefa sürdüler, geri ka-
lan herkesi aşağıladılar, horladılar, tahkir 
ettiler… Zahide Nine’yi gördünüz değil 
mi? İstanbul’da, Vandalların önüne geçip, 
“Yeter artık” diyor… Ama bu terbiyesizler, 
“Arkada sana para verecekler” diye Zahide 
Nine’yi tahkir ediyorlar… Zahide Nine’ye 
nasıl bakıyorlarsa, bütün millete işte öyle 
bakıyorlar.

Ama artık Zahide Nineler susmuyor, bun-
lara ağızlarının payını veriyor. Ama artık 
millet susmuyor, bunlara gereken cevabı 
veriyor. Makarnacı, kömürcü diye aşağı-
ladıkları millet bunların karşısında artık 
boynunu bükmüyor.

İşte Kayseri burada… Bütün Anadolu, bü-
tün Trakya şehirleri gibi, Kayseri’yi de aşa-
ğıladılar… “Siz okuyamazsınız” dediler… 
“Başörtülerinizle okullara gelmeyeceksi-
niz” dediler… “Siz üretemezsiniz” dediler… 
“Biz üreteceğiz, tekel olacağız, bizim üret-
tiklerimizi, bizim istediğimiz fiyata tükete-
ceksiniz” dediler.

“Siz vali olmayacaksınız, kaymakam ol-
mayacaksınız, bürokrat olmayacaksınız; 
siz sanattan anlamazsınız, siz bilimden 
anlamazsınız, estetikten, mimariden anla-
mazsınız” dediler… “Siyasete, ekonomiye, 
bürokrasiye, diplomasiye asla yanaşmaya-
caksınız” dediler… “Yoksulsunuz, yoksul 
kalacaksınız” dediler… “Köylüsünüz, köylü 
kalacaksınız” dediler… “Halksınız, sadece 
idare edileceksiniz” dediler… “Siz koyun-
sunuz, biz sizi güdeceğiz” dediler…

İşte Anadolu, Trakya, bu oyunu bozdu… 
Kayseri bu oyunu bozdu… Vandalların ya-
kıp yıkmasına bakıp, buna Türkiye Baharı 
diyenler var… Kimse kusura bakmasın… 
Türkiye Baharı, 3 Kasım 2002’de yaşan-
mıştır… 3 Kasım 2002’de Türkiye statüko-
ya itiraz etmiştir. 3 Kasım 2002’de Türkiye 
imtiyazlılara, hortumculara, çetecilere, 
cuntacılara en güzel cevabı vermiştir. 3 Ka-
sım 2002’de, millet, millî iradeye, hakkına, 
hukukuna, demokrasiye sahip çıkmıştır.

Bu ülkede egemenlik, kayıtsız şartsız mil-
letindir. Söz milletindir, yetki milletindir, 
karar milletindir… Hiçbir tuzak bunu 
bozamaz ve bozamayacak. Hiçbir oyun, 
hiçbir senaryo bunu bozamaz ve bozama-
yacak… Uluslararası medyanın, Türkiye 
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düşmanlarının, çetelerin kuklaları, piyon-
ları, vandalları ne yaparsa yapsın, Türkiye 
bu tuzağa düşmeyecek, bu oyuna gelmeye-
cektir.

Siz 3 Kasım 2002’de oyunu bozdunuz… 
Siz 27 Nisan’da oyunu bozdunuz… Siz, 22 
Temmuz’da oyunu bozdunuz… Cumhuri-
yet mitingleriyle kurulan oyunu siz boz-
dunuz… Ergenekon’la kurulan oyunu siz 
bozdunuz… “Cumhurbaşkanı seçtirmem, 
partini kapatırım” diyenlerin oyununu siz 
bozdunuz. Danıştay Saldırısı oyununu siz 
bozdunuz. Reyhanlı saldırısı oyununu siz 
bozdunuz…

Şimdi bu oyunu da siz bozacaksınız ve 
Allah’ın izniyle işte bu oyunu bozuyorsu-
nuz… Bakın, dikkat edin… 2001 yılında, 
AK Parti’yi kurup yola çıktığımızdan beri 
biz ne diyoruz: Uzun ince bir yoldayız, 
gidiyoruz gündüz gece… Biz ne diyoruz: 
“Durmak yok, yola devam” diyoruz… Peki 
bunlar ne diyor? “Duran adam” diyor…

Bunlar, on yıllar boyunca, “Atam izindeyiz” 
dediler, sürekli “izin” yaptılar… Bunlar, on 
yıllar boyunca “Türk’e durmak yaraşmaz” 
deyip durdular, hâlâ da duruyorlar… Bun-
ların hayatları boyunca en iyi yaptıkları 
şey durmaktır ve durdurmaktır… Bunlar 
bizi yıllarca SSK kuyruklarında durdurdu-
lar… Bunlar bizi yıllarca Eczane kuyruk-
larında durdurdular. Bunlar bizi yıllarca 
üniversite kapılarında durdurdular… 
Devlet kapılarında bizi yıllarca durdurdu-
lar. Tüp Gaz kuyruklarında, benzin kuy-
ruklarında, ekmek, şeker kuyruklarında 
durdurdular.

B u n l a r ı n  e n  b ü y ü k  h ay a l i ,  b ü t ü n 
Tü r k i y e ’ n i n  d u r a n  a d a m  o l m a s ı , 
Türkiye’nin yerinde sayan ülke olmasıydı. 
Milleti durduramayanlar, Hamdolsun, 
artık kendileri duran adam oldular. Ama 
biz durmayacağız, 2023’e doğru emin 
adımlarla ilerleyeceğiz Bu oyunu da boza-
cağız, Allah’ın izniyle bu tuzağı da alt üst 
edeceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim…

İlk andaki duyarlı bir kesim hariç bun-
lar için ağaç bahane, çevre bahane, Gezi 
Parkı bahane… En başından beri bunlar, 
Türkiye’ye, ekonomiye, demokrasiye kast 
etmiş durumdalar. Oyun içinde oyun var… 
Vitrinde ağaç var, çevre var, Gezi Parkı 
var… Ama vitrinin gerisinde, perdenin ar-
kasında, büyüyen, güçlenen, uluslararası 
itibarı artan Türkiye var. Vitrinin arkasın-
da, rahatsız oldukları millet var, rahatsız 
oldukları Kayseri var, rahatsız oldukları 
millî irade var.

İstanbul’da, inşası ve işletmesiyle 46 mil-
yar dolarlık, dünyanın en büyük havali-
manının ihalesini yaptık, bundan rahatsız 
oldular. 22 milyar dolarlık Nükleer Santral 
inşasının adımını attık, bundan rahatsız 
oldular… 2.5 milyar dolarlık 3’üncü Köp-
rünün temelini attık, bundan rahatsız 
oldular… IMF’ye borcu sıfırladık, bun-
dan rahatsız oldular… Kredi notumuzun 
artmasından, borsanın, Merkez Bankası 
rezervlerinin tarihî rekor kırmasından, 
faizlerin tarihin en düşük seviyesine inme-
sinden rahatsız oldular.
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Bayrağımızın, pasaportumuzun, paramı-
zın dünyada itibar kazanmasından, güç 
ve değer kazanmasından çok rahatsız ol-
dular. Kayseri’de açtığımız yeni 3 bin 195 
derslikten, Kayseri’de kurduğumuz yeni 3 
üniversiteden, inşa ettiğimiz yeni 395 kilo-
metre bölünmüş yoldan, Yamula barajın-
dan, Zamantı Tüneli’nden rahatsız oldular.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kayserililer…

Bunlar, bu göstericiler, bu göstericileri 
kukla gibi parmaklarında oynatanlar, bir 
şeyden daha rahatsız oldular… Allah’a 
Hamdolsun, Türkiye’de artık aylardır te-
rör nedeniyle şehit haberleri gelmiyor… 
Türkiye’de aylardır terör nedeniyle çatış-
ma haberi gelmiyor… İnsanlar, boşalan 
köylerine geri dönüyor, Cudi Dağı’nın etek-
lerinde piknik yapılıyor, 7 coğrafi bölge 
birbiriyle kucaklaşıyor.

30 yıldır devam eden, arkasında 40 binden 
fazla kayıp can bırakan terör, Türkiye’ye 
çok ağır bedeller, çok ağır faturalar ödeten 
terör artık sona eriyor. İşte bundan çok 
rahatsız oluyorlar… Kardeşliğin, muhab-
betin, kucaklaşmanın, helalleşmenin ger-
çekleşmesinden çok rahatsız oluyorlar. Bu 
olayları çıkarmak, bu olayları sürdürmek 
suretiyle, çözüm sürecini aksatmak, engel-
lemek, başarısız kılmak istiyorlar.

Biz çözüm süreci için ne dedik? Sabotajlar 
olabilir dedik… İşte bu son olaylar, en çok 
da çözüm sürecini sabote etmeye dönük 
olaylardır. Biz bunlara da aldanmayacağız. 
Bunlara da boyun eğmeyeceğiz. Bu oyunu 
da bozacağız. Akil İnsanlar heyetimiz 7 

coğrafi bölgede, 81 vilayette çalışmalarını 
tamamladı, şu anda raporlarını hazırlıyor-
lar.

Bu raporları alacağız,  Akil İnsanlar 
Heyeti’ni dinleyeceğiz, çözüm sürecini 
kararlılıkla ilerleteceğiz. Bizim en büyük 
hazinemiz kardeşliğimiz… Kardeşliğimizi 
yücelterek Türkiye’yi büyüteceğiz. Burada 
bir hususun altını özellikle çizmek istiyo-
rum…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kayserililer…

Bir süredir, Türkiye’de, çok çirkin tahrik-
lerle, çok çirkin provokasyonlarla, Alevi 
kardeşlerimiz üzerinde çok tehlikeli bir 
oyun oynanmak isteniyor. Bu çirkin tah-
rikte CHP başrolde bulunuyor. Bu çirkin 
tahrikte, CHP’nin bazı kendini bilmez 
milletvekilleri başrol oynuyor. Bu çirkin 
tahrikte, Türkiye dışından bazı odaklar rol 
alıyorlar.

Alevi kardeşlerime, Alevi vatandaşlarıma 
buradan samimiyetle sesleniyorum… Bu 
oyunlara, bu tuzaklara, bu tahriklere karşı 
lütfen dikkatli olun. Huzurumuzu, istikra-
rı, güven ortamını bozacak, kardeşliğimizi 
zedeleyecek girişimlere karşı lütfen uya-
nık olun… Bu ülkeye yeni acılar yaşatmak 
isteyenlerin tahriklerine, oyunlarına lüt-
fen gelmeyin.

10.5 yıldır, tüm inanç grupları gibi, Alevi 
kardeşlerimizin de sorunlarına hassasiyet-
le, samimiyetle eğildik. Alevi kardeşlerimi-
zin temsilcileriyle çok güzel, çok verimli 
istişareler gerçekleştirdik. Sorunların 
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çözümüne yönelik güzel adımlar attık. 
İnşallah, birlikte çok daha güzel adımlar 
atacağız.

Türkiye hepimizin ortak vatanı. Bu bayrak 
hepimizin, bu toprak hepimizin, geçmiş 
de, gelecek de hepimizin. Hacı Bektaş 76 
milyonun değeridir; Pir Sultan Abdal 76 
milyonun ozanıdır. Daha çok çalışacağız, 
birbirimize daha çok danışacağız, sorun-
ları birlikte aşacağız, Hacı Bayram Veli’nin 
dediği gibi, “İncinsek de incitmeyecek”, 
ama kimsenin incinmesine de müsaade 
etmeyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Millet olarak bu oyunu bozduk ve bozuyo-
ruz… Tertipleri, senaryoları, planları tek 
tek deşifre ettik ve ediyoruz… Bu çirkin 
senaryolarda yer alanları, provokatörleri, 
yalancıları, iftiracıları tek tek deşifre etme-
ye, bu oyunun ne sinsi bir oyun olduğunu 
aziz millete anlatmaya devam edeceğiz. 
Biz, milletçe sabredeceğiz… Biz itidalimizi 
muhafaza edeceğiz… 8 ay sonra, sandık 
önümüze gelince, bu Vandallardan, bu 
barbarlardan, onları koruyup kollayan, 
onları tahrik eden, onları teşvik eden millî 
irade düşmanlarından hesabımızı sandık-
ta soracağız.

Şunu herkes bilsin… Sandık sonucu her ne 
olursa olsun, biz 76 milyonun Hükümeti, 
yüzde 100’ün hükümetiyiz. Türkiye’yi 
bir olarak, beraber olarak kucaklamaya 
devam edeceğiz. Türkiye’yi bir, beraber ve 
kardeşçe büyütmeye devam edeceğiz. Sab-
redeceğiz ve inşallah hep birlikte zafere 
ulaşacağız.

Sevgili Kayserililer…

Dün, Mersin’de, çok büyük bir spor orga-
nizasyonunun açılışını gerçekleştirdik. 
Olimpiyatlardan sonraki en büyük spor 
organizasyonu olan Akdeniz Oyunları’nın 
17’ncisini Mersin’de başlattık. 24 ülkeden 
6 bin civarında sporcu, Mersin’den dünya-
ya sporun, barışın ve dayanışmanın mesaj-
larını iletecekler. Bugün de, İstanbul, Bur-
sa, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Rize ve 
Kayseri’de, FIFA U 20 Turnuvasını başla-
tıyoruz. İnşallah bugün akşam, Kayseri’de, 
Küba ve Kore Cumhuriyeti maçlarını bir-
likte seyredeceğiz.

Kayseri’nin, misafirlerini en güzel şekilde 
ağırlayacağına yürekten inanıyor, başarı-
lar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun diyorum… Yolumuz, bahtımız açık 
olsun diyorum…

Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gider-
mek umuduyla, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. Sağ olun, var olun…



Recep Tayyip ERDOĞAN

300

Sevgili Samsunlular, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum… Buradan bü-
tün Samsun’a, Samsun’un tüm ilçelerine, 
tüm köylerine, oralarda yaşayan tüm kar-

deşlerime yürekten sevgilerimi, selamları-
mı yolluyorum.

B u ra d a n ,  G ü n e ş ’ i n  d o ğ d u ğ u  ş e h i r 
Samsun’dan, kurtuluş mücadelesinin 
başladığı Samsun’dan, Karadeniz’in loko-
motifi Samsun’dan tüm Karadeniz’i, tüm 

“Millî İradeye Saygı” mitingi

Samsun | 22 Haziran 2013
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Türkiye’yi gönülden selamlıyorum… Aş-
kınıza, sevdanıza, muhabbetinize, en çok 
da ahde vefanıza tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum…

Allah muhabbetimizi artırsın. Rabbim, kar-
deşliğimizi daim kılsın… Aşkımız, sevda-
mız, tutkumuz, dostluğumuz, kardeşliğimiz 
inşallah ebedi olsun, ebedi kalsın diyorum.

Karadeniz söyleyeceğini neyle söyler? Kara-
deniz söyleyeceğini kemençeyle söyler, saz-
la söyler, türküyle söyler… Karadeniz söyle-
yeceğini tulumla söyler… Kılıçdaroğlu’nun 
dediği gibi İskoçya gaydasıyla değil ha, 
Karadeniz’in tulumuyla söyler… Karadeniz 
yağmacılara söyleyeceğini söyledi… Kara-
deniz vandallara diyeceğini çoktan dedi.

İşte karadeniz uşağı bu… İşte Karadeniz 
zekası bu… Ne diyor Karadeniz türküsü? 
“Karardı Karadeniz, doldu da taşamayi…” 
Evet… Karadeniz haftalardır doldu, ama 
taşmadı. Karadeniz doldu, ama taşkınlık 
yapmadı… Karadeniz siyasette söyleyeceği-
ni sandıkta söyledi, inşallah yine sandıkta 
söyleyecek…

Ama şimdi biz buradan, Karadeniz’den, 
Karadeniz’in yıldızı Samsun’dan haykı-
racak, diyeceğimizi tüm Türkiye’ye, tüm 
dünyaya duyuracağız… Cumartesi günü 
Ankara’da yüzbinler hep bir ağızdan 
seslerini dünyaya duyurdu. Pazar günü 
İstanbul’dan, bir buçuk milyon insan ses-
lerini dünyaya duyurdu. Dün, Kayseri’de, 
yüzbinlerce kardeşimiz seslerini dünyaya 
duyurdu. Şimdi sıra Samsun’da…

Samsun! Demokrasiye sahip çıkıyor mu-
yuz? Sandığa sahip çıkıyor muyuz? Millî 
iradeye sahip çıkıyor muyuz? Türkiye’ye 
sahip çıkıyor muyuz? Bizimle misin Sam-
sun? Bir miyiz? Beraber miyiz? Kardeş mi-
yiz? Hep birlikte Türkiye miyiz Samsun… 
Allah’ın izniyle bu iş bitmiştir… Sizin şu 
gür sesiniz var ya, sizin şu nidanız, şu hay-
kırışınız var ya… inanın, Türkiye üzerine 
hesabı olanları tir tir titretmiştir. Bundan 
hiç endişeniz olmasın…

Bunlar, İstanbul’daki muhteşem karşıla-
mayı görünce korktular. Bunlar, Adana’da-
ki, Mersin’deki coşkuyu görünce korktular. 
Bunlar, Ankara’daki ilgiyi görünce korktu-
lar. Sincan’daki, Kazlıçeşme’deki, Kayse-
ri’deki aşkı, sevdayı, muhabbeti görünce 
bunlar korkudan titrediler. İşte şimdi de 
Samsun, ben buradayım diyor. İşte şimdi 
Samsun bu oyunu bozuyor, bu tuzağı al-
tüst ediyor.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Samsunlular… 
Ben, Ankara mitingimizde bir şey söyle-
dim… Biz sabırla direniriz… Biz metanetle 
direniriz. Biz itidalle direniriz. Biz, elleri-
mizi semaya açıp duamızla, Arafat’ta vak-
femizle, Namazda kıyamla direniriz. Onlar 
milyonlarca tweet atsınlar… Bizim tek bir 
Besmelemiz oyunu bozar. Onlar yaksınlar, 
yıksınlar, yağmalasınlar… Bizim tek bir La 
havle”miz tuzağı bozar.

Onlar camilere ayakkabıyla girsinler, onlar 
camilerimizde içki içsinler, onlar başörtü-
lü kızlarımıza el uzatmaya kalksınlar… Bu 
milletin bir duası, bu milletin bir kez, “Ya 
Allah, ya fettah, ya sabır” demesi onların 
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bütün hesaplarını alt üst eder… İşte bu 
milletin duası, bu milletin sabrı, itidali, her 
şeye galip geldi, kurulan tüm o tuzakları, 
kurulan tüm o oyunları altüst etti.

Şimdi, bakın sevgili kardeşlerim… Bu olay-
lar başladığı andan itibaren, içerdeki bazı 
medya, dışardaki bazı medya, sanatçılar, 
yazarlar, sözüm ona aydınlar, hatta bazı 
ülke liderleri, hatta bazı parlamentolar ne 
dediler? “Ağaç” dediler… “Çevre” dediler… 
“Gezi Parkı” dediler… “Polis şiddeti” dedi-
ler… “Demokrasi, hukuk, özgürlük” dedi-
ler… Günler boyunca sürekli bunlardan 
bahsettiler… Haftalar boyunca, sadece bu 
konuları dile getirdiler.

Yakılan polis otolarından hiç bahsetme-
diler. Yakılan belediye otobüslerinden hiç 
bahsetmediler. Çevreye verilen zararı hiç 
konuşmadılar. Duvarlara yazılan hakaret-
leri hiç dile getirmediler. Başörtülü kadın-
lara, masum kadınlara yapılan hakaretleri 
hiç gündeme getirmediler. Cam çerçeve kı-
ranları, esnafa zarar verenleri, tehdit eden-
leri, linç edenleri görmediler, göstermedi-
ler. Elinde molotof olan, taş olan teröristi 
sempatik gösterdiler, ama Zahide Nine’nin 
kahramanca, mertçe haykırışını hiç dile 
getirmediler.

Yakıp yıkanları, yağmalayanları afacan 
çocuk gibi gösterdiler; ama polisin sabrını, 
metanetini; milletin itidalini, vakarını hiç 
ama hiç söylemediler. Bu olaylar, en başın-
dan itibaren, çok büyük bir ilkesizlik, çok 
büyük bir artniyet üzerinden yürütüldü. 
Sürekli yalan söylediler. Sürekli manipü-
lasyon yaptılar. Sürekli yalan haber ya-

yınladılar. Hakaret ettiler, sövdüler, hakkı 
çiğnediler, hukuku ayaklar altına aldılar.

Her alanda çirkinlik sergilediler, bu mil-
letin değerlerini, bu milletin kutsallarını 
çiğnediler. Bunların ne kadar hak-hukuk 
tanımaz, ne kadar terbiye yoksunu olduk-
larını, Zahide Nine’ye söyledikleri söz-
lerden gördük. Bunların ne kadar ilkesiz 
olduklarını, “Müftü’nün karısıyım” diye 
ortaya çıkıp, bir kadına yakışmayacak 
hakaretler eden, sonra CHP’nin bir ilçe 
başkanının karısı olduğu anlaşılan ikiyüz-
lülerden gördük.

Bunların nasıl gözlerinin döndüğünü, 
Sünni Alevi gerilimi oluşturmak için her 
türlü provokasyonu yapan CHP milletveki-
linden gördük. Bunların nasıl çaresiz, nasıl 
çapsız olduklarını, polise bizzat küfreden; 
eylemde küfreden gençlere para veren 
CHP milletvekillerinden gördük.

Bakın, şimdi buradan, Samsun’dan soru-
yorum… 3 hafta devam eden bu gösteri-
lerden, kim ne kazandı? Ben kimin kazan-
dığını söyleyeyim… Faiz lobisi kazandı… 
Rant lobisi kazandı… Türkiye’nin hasımla-
rı kazandı. Türkiye’nin rakipleri kazandı… 
Peki, bu gösterilerde kim kaybetti? Türkiye 
ekonomisi kaybetti. Türkiye’nin turizmi 
kaybetti. Türkiye’nin imajı, Türkiye’nin 
uluslararası gücü kaybetti…

Şu anda Brezilya’da aynı oyun oynanıyor… 
Semboller aynı… Afişler aynı… Twitter, 
Facebook aynı… Uluslararası medya aynı. 
Türkiye’de başaramadıklarını, şimdi 
Brezilya’da başarmak için ellerinden gele-
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ni yapıyorlar. Oyun aynı oyun. Tuzak aynı 
tuzak. Maksat, aynı maksat…

Bakın, buradan Türkiye’de gösteri ya-
pan; ağaç için, çevre için, Gezi Parkı için 
gösteri yaptığını zanneden gençlere ses-
leniyorum… Yaptığınız her gösteri, her 
eylem, Türkiye’ye kaybettirdi, faiz lobisine, 
Türkiye’nin rakiplerine, demokrasi düş-
manlarına kazandırdı. Farkına varamadı-
ğınız bir oyunda maalesef hepiniz birer 
gönüllü nefer olarak kullanıldınız.

Dikkat edin… Mustafa Kemal’in askerleri-
yiz diye yola çıktılar, faiz lobisine parasız 
neferlik yaptılar. Ulusalcıyız diye yola çık-
tılar, Türk Bayrağının yakılmasına seyirci 
kaldılar. Demokrasi diye yola çıktılar, se-
çilmiş hükümete karşı en ağır hakaretleri 
yaptılar. Özgürlük diye yola çıktılar, başör-
tülü kızların, esnafın, Taksim’deki turistin, 
Taksim’deki vatandaşın özgürlüğünü elin-
den aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi’yiz 
diye yola çıktılar, gittiler, Türkiye’yi dünya-
ya şikayet ettiler.

CHP’nin Genel Müdürü kalkmış, Almanya 
Başbakanı Merkel’e mektup yazmış. Kendi 
ülkesini şikayet ediyor. Milletiyle konuş-
mak yerine gidiyor, başka ülkelerin lider-
lerine ağlıyor. Türkiye düşmanı Esed’le 
nasıl işbirliği yaptıysa, şimdi de gidiyor, 
Türkiye’yi Avrupa’da istemeyenlerle işbir-
liğine hazır olduğunu ifade ediyor.

Nerede Türkiye’nin aleyhine bir tezgah 
varsa, inanın, CHP’nin Genel Müdürü’nü 
o tezgahın üzerinde görürsünüz. İşte, Rey-

hanlı tezgahından CHP çıktı, CHP millet-
vekilleri çıktı. Benim orada 53 kardeşimi 
şehit edenler, CHP heyetini Şam’a götüren, 
Suriye’de ağırlayan, Suriye’de onlara reh-
berlik eden caniler.

Hiç kimse merak etmesin, bu aziz millet, 
bu sabırlı millet, tüm bu ahlaksızlıkların, 
tüm bu hukuksuzlukların hesabını mut-
laka ama mutlaka soracak. Bu olayları 
başlatanlara, bu olayları kışkırtanlara, bu 
olayları destekleyenlere, benim milletim 
sandıkta gereken cevabı verecek, gereken 
hesabı da soracak. Hiç kimsenin de endi-
şesi olmasın… Milletin hesabı, devletin 
hesabı, hukuk ve demokrasiyle sorulur. 
Kimin ne yaptığı, belgeleriyle, delilleriyle 
hepsi elimizde ve hepsini hukuka teslim 
ediyoruz, teslim edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Samsunlular...

Bu oyunlar, bu tuzaklar, bu çirkin tez-
gahlar bizi yolumuzdan asla alıkoyma-
yacak. Yıkılanın daha iyisini yapacağız. 
Tahrip edileni daha güzel tamir edeceğiz. 
Türkiye’nin millî gelirini geçtiğimiz 10.5 
yılda 3 katına çıkardık; önümüzdeki 10 
yılda inşallah bir üç katına daha çıkara-
cağız. Türkiye’yi duble yollarla, hızlı tren 
hatlarıyla, metrolarla, havalimanlarıy-
la, barajlarla donattık; önümüzdeki 10 
yılda inşallah daha fazlasını yapacağız. 
Türkiye’nin ekonomisini IMF’nin boyun-
duruğundan, borç batağından kurtardık; 
önümüzdeki 10 yılda sadece IMF’ye değil 
inşallah tüm dünyaya borç veren bir eko-
nomi inşa edeceğiz. 
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Geçtiğimiz 10.5 yılda Türkiye’yi gelişmek-
te olan 20 ülke arasında en önlere çıkardık; 
önümüzdeki 10 yılda inşallah dünyanın 
en güçlü 10 ülkesinden biri haline getire-
ceğiz. Sadece yapıları, sadece sokakları, 
sadece caddeleri değil; Allah’ın izniyle, 
kırılan kalpleri, sarsılan gönülleri de el 
birliğiyle tamir edecek, kardeşlik içinde 
geleceğe ilerleyeceğiz.

Bu süreçte, Türkiye ekonomisi gücünü 
test etti. Bu süreçte, Türkiye demokrasisi 
gücünü test etti. Bu süreçte, en önemlisi 
de, kardeşliğimiz çok önemli bir sınavdan 
geçti. Allah’a hamdolsun, bütün saldırılara 
rağmen, biz bu süreçten güçlenerek çıktık. 
Şimdi her zamankinden çok daha güçlü-
yüz. Şimdi her zamankinden çok daha ka-
rarlıyız. Şimdi milletimizle, sizlerle gönül 
bağımız her zamankinden çok daha fazla. 
Hiç durmayacağız, duraklamayacağız ve 
2023 hedeflerine doğru emin adımlarla 
koşacağız.

Şimdi, bakın… Önce Reyhanlı saldırısıyla, 
ardından bu son gösterilerle, ekonominin, 
demokrasinin yanında, çözüm sürecini de 
sabote etmek istediler. Dikkatinizi çekiyo-
rum… Aylardır, Allah’a hamdolsun, terör 
olayı haberi gelmiyor, terör nedeniyle 
şehit gelmiyor, terör nedeniyle gençlerin 
ölüm haberi gelmiyor.

Türkiye, 30 yıllık bir meseleyi, çok sayı-
da cana kıyan, ülkemize çok ağır fatu-
ralar ödeten bir meseleyi artık çözüyor. 
Doğu’da, Güneydoğu’da, tehditler ortadan 
kalkıyor, baskılar ortadan kalkıyor, şidde-
tin esir aldığı sokaklar, şiddetin esir aldığı 
dağlar, ovalar çok farklı bir baharı yaşıyor.

Karadeniz gitti, Doğu’yla, Güneydoğu’yla 
k u c a k l a ş t ı .  E g e  g i t t i ,  D o ğ u ’ y l a , 
Güneydoğu’yla kucaklaştı. Marmara, İç 
Anadolu, Akdeniz Doğu’yla, Güneydoğu’ya 
kucaklaşıyor, helalleşiyor. Şiddetin olma-
dığı bir ortamda, Türkiye meselelerini ar-
tık sağduyulu şekilde, soğukkanlı şekilde 
istişare ediyor ve çözüme kavuşturuyor.

İnşallah önümüzdeki hafta içinde Akil 
İnsanlar Heyetimizle bir araya gelecek, ra-
porlarını, gözlemlerini, izlenimlerini etraf-
lıca değerlendireceğiz. Ardından, belirledi-
ğimiz yol haritası çerçevesinde kararlılık 
içinde yolumuza devam edeceğiz.

Ben Samsun’dan, tüm Karadeniz bölge-
mizden şunu özellikle bilmelerini istiyo-
rum… Ne yapıyorsak, Türkiye için yapı-
yoruz, Türkiye’nin yararına olacak şekilde 
yapıyoruz. Ne yapıyorsak, hukuk içinde 
yapıyor, meşruiyet içinde yapıyor, değer-
lerimiz çerçevesinde yapıyoruz. Allah’ın 
izniyle, bir tek şehidimizin dahi ruhunu 
muazzep etmeyeceğiz. Şehitlerimizin 
emanetini çok daha yükseğe taşıyacak gi-
rişimler dışında hiçbir girişimin içinde yer 
almayacağız.

Bakın değerli kardeşlerim… Akil İnsan-
lar Heyeti şehirlerimizi dolaşırken, bazı 
küçük gruplar şehirlerimizde gösteriler 
yaptılar, tahrikler yaptılar. Kimdi onlar? 
En başta ulusalcılar… İşte o ulusalcıların 
maskesi şu son gösterilerde düştü… Çö-
züm sürecine karşı çıkan, Akil İnsanlar 
Heyetlerini tehdit eden o Ulusalcılar, 
Ankara’da Türk Bayrağı’nın yakılmasına 
seyirci kaldılar, bayrak yakanlarla omuz 
omuza polisle çatıştılar.
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Çözüm sürecine başka kim karşı çıktı? 
CHP. İşte o CHP, şu son gösterilerde, Tak-
sim Gezi Parkı’nda, Atatürk Anıtı’nda, 
Atatürk Kültür Merkezi’nde, her türlü 
bölücü paçavranın hamisi oldu, en büyük 
savunucusu oldu. Milletim bunların ne 
olduğunu gördü, milletim bunların nasıl 
samimiyetsiz olduğunu gördü.

Ben inanıyorum ki şu meydanda, Sam-
sun’daki bu tarihî mitingde, sadece AK 
Partili kardeşlerim değil; CHP’li, MHP’li, 
BDP’li, Saadet Partili, Büyük Birlik Partili 
kardeşlerim; diğer partilere gönül vermiş 
kardeşlerim de var. İstanbul’da, İzmir’de, 
Ankara’daki gösterilerden sadece AK Parti-
li kardeşlerim değil, 76 milyonun tamamı 
rahatsız oldu. Camideki içki şişelerinden 
76 milyon rahatsız oldu.

Camiye ayakkabıyla girenlerden, caminin 
içini adeta çöplüğe çevirenlerden 76 mil-
yonun tamamı rahatsız oldu. Başörtülü 
kızlarımıza yapılanlardan 76 milyonun 
her bir ferdi rahatsız oldu. Polisimize uy-
gulanan şiddetten tüm Türkiye rahatsız 
oldu. Bütün bunlardan, sadece Türkiye 
değil, Pakistan’dan Amerika’ya, Yemen’den 
Cezayir’e, Makedonya’dan Almanya’ya ka-
dar, her bir kardeşim rahatsız oldu.

Bu CHP, hiçbir zaman milletle yürümedi, 
işte hep böyle terörle yürüdü, terör örgüt-
leriyle yürüdü, çetelerle yürüdü. Biz mille-
timizle yürüyoruz. Biz, milletimiz ne derse 
onu yapıyor, milletimizin onay vermediği 
hiçbir girişimde yer almıyoruz. Çözüm 
süreci konusunda herkes müsterih olsun, 
rahat olsun… Kanı durdurduk, durduru-

yoruz… İnşallah, iltihabı da söküp atacak, 
sağlıklı bir bünyeyle 2023’e ulaşacağız.

Ben buradan Samsun’a, Samsunlu kar-
deşlerime demokrasiye sahip çıktığınız, 
millî iradeye sahip çıktığınız için tekrar 
teşekkür ediyorum. Sandığa, hükümeti-
nize, partinize sahip çıktığınız için sizlere 
şükranlarımı sunuyorum.

Sağduyudan, itidalden asla prim vermeye-
ceğiz. Tahriklere, oyunlara, tuzaklara asla 
gelmeyeceğiz. Kardeşi kardeşe düşürmek 
isteyen alçaklara asla aldanmayacağız. Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep bir-
likte Türkiye olacağız.

Allah yar ve yardımcımız olsun. Gününüz 
bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun.

Yolumuz, bahtımız açık olsun diyor, sizleri 
muhabbetle selamlıyor, hepinizi Rabbime 
emanet ediyorum…
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Sevgili Samsunlular, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum… Buradan bü-
tün Samsun’a, Samsun’un tüm ilçelerine, 
tüm köylerine, oralarda yaşayan tüm kar-

deşlerime yürekten sevgilerimi, selamları-
mı yolluyorum.

B u ra d a n ,  G ü n e ş ’ i n  d o ğ d u ğ u  ş e h i r 
Samsun’dan, kurtuluş mücadelesinin 
başladığı Samsun’dan, Karadeniz’in loko-
motifi Samsun’dan tüm Karadeniz’i, tüm 

“Millî İradeye Saygı” mitingi

Erzurum | 23 Haziran 2013



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

307

Türkiye’yi gönülden selamlıyorum… Aş-
kınıza, sevdanıza, muhabbetinize, en çok 
da ahde vefanıza tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum…

Allah muhabbetimizi artırsın. Rabbim, 
kardeşliğimizi daim kılsın… Aşkımız, sev-
damız, tutkumuz, dostluğumuz, kardeş-
liğimiz inşallah ebedi olsun, ebedi kalsın 
diyorum.

Karadeniz söyleyeceğini neyle söyler? 
Karadeniz söyleyeceğini kemençeyle 
söyler, sazla söyler, türküyle söyler… Ka-
radeniz söyleyeceğini tulumla söyler… 
Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi İskoçya gay-
dasıyla değil ha, Karadeniz’in tulumuyla 
söyler… Karadeniz yağmacılara söyleyece-
ğini söyledi… Karadeniz vandallara diyece-
ğini çoktan dedi.

İşte karadeniz uşağı bu… İşte Karadeniz 
zekası bu… Ne diyor Karadeniz türküsü? 
“Karardı Karadeniz, doldu da taşamayi…” 
Evet… Karadeniz haftalardır doldu, ama 
taşmadı. Karadeniz doldu, ama taşkınlık 
yapmadı… Karadeniz siyasette söyleyece-
ğini sandıkta söyledi, inşallah yine sandık-
ta söyleyecek…

Ama şimdi biz buradan, Karadeniz’den, 
Karadeniz’in yıldızı Samsun’dan haykı-
racak, diyeceğimizi tüm Türkiye’ye, tüm 
dünyaya duyuracağız… Cumartesi günü 
Ankara’da yüzbinler hep bir ağızdan 
seslerini dünyaya duyurdu. Pazar günü 
İstanbul’dan, bir buçuk milyon insan ses-
lerini dünyaya duyurdu. Dün, Kayseri’de, 
yüzbinlerce kardeşimiz seslerini dünyaya 
duyurdu. Şimdi sıra Samsun’da…

Samsun! Demokrasiye sahip çıkıyor mu-
yuz? Sandığa sahip çıkıyor muyuz? Millî 
iradeye sahip çıkıyor muyuz? Türkiye’ye 
sahip çıkıyor muyuz? Bizimle misin Sam-
sun? Bir miyiz? Beraber miyiz? Kardeş mi-
yiz? Hep birlikte Türkiye miyiz Samsun… 
Allah’ın izniyle bu iş bitmiştir… Sizin şu 
gür sesiniz var ya, sizin şu nidanız, şu hay-
kırışınız var ya… inanın, Türkiye üzerine 
hesabı olanları tir tir titretmiştir. Bundan 
hiç endişeniz olmasın…

Bunlar, İstanbul’daki muhteşem karşıla-
mayı görünce korktular. Bunlar, Adana’da-
ki, Mersin’deki coşkuyu görünce korktular. 
Bunlar, Ankara’daki ilgiyi görünce korktu-
lar. Sincan’daki, Kazlıçeşme’deki, Kayse-
ri’deki aşkı, sevdayı, muhabbeti görünce 
bunlar korkudan titrediler. İşte şimdi de 
Samsun, ben buradayım diyor. İşte şimdi 
Samsun bu oyunu bozuyor, bu tuzağı al-
tüst ediyor.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Samsunlular… 
Ben, Ankara mitingimizde bir şey söyle-
dim… Biz sabırla direniriz… Biz metanetle 
direniriz. Biz itidalle direniriz. Biz, elleri-
mizi semaya açıp duamızla, Arafat’ta vak-
femizle, Namazda kıyamla direniriz. Onlar 
milyonlarca tweet atsınlar… Bizim tek bir 
Besmelemiz oyunu bozar. Onlar yaksınlar, 
yıksınlar, yağmalasınlar… Bizim tek bir La 
havle”miz tuzağı bozar.

Onlar camilere ayakkabıyla girsinler, onlar 
camilerimizde içki içsinler, onlar başörtü-
lü kızlarımıza el uzatmaya kalksınlar… Bu 
milletin bir duası, bu milletin bir kez, “Ya 
Allah, ya fettah, ya sabır” demesi onların 
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bütün hesaplarını alt üst eder… İşte bu 
milletin duası, bu milletin sabrı, itidali, her 
şeye galip geldi, kurulan tüm o tuzakları, 
kurulan tüm o oyunları altüst etti.

Şimdi, bakın sevgili kardeşlerim… Bu olay-
lar başladığı andan itibaren, içerdeki bazı 
medya, dışardaki bazı medya, sanatçılar, 
yazarlar, sözüm ona aydınlar, hatta bazı 
ülke liderleri, hatta bazı parlamentolar ne 
dediler? “Ağaç” dediler… “Çevre” dediler… 
“Gezi Parkı” dediler… “Polis şiddeti” dedi-
ler… “Demokrasi, hukuk, özgürlük” dedi-
ler… Günler boyunca sürekli bunlardan 
bahsettiler… Haftalar boyunca, sadece bu 
konuları dile getirdiler.

Yakılan polis otolarından hiç bahsetme-
diler. Yakılan belediye otobüslerinden hiç 
bahsetmediler. Çevreye verilen zararı hiç 
konuşmadılar. Duvarlara yazılan hakaret-
leri hiç dile getirmediler. Başörtülü kadın-
lara, masum kadınlara yapılan hakaretleri 
hiç gündeme getirmediler. Cam çerçeve kı-
ranları, esnafa zarar verenleri, tehdit eden-
leri, linç edenleri görmediler, göstermedi-
ler. Elinde molotof olan, taş olan teröristi 
sempatik gösterdiler, ama Zahide Nine’nin 
kahramanca, mertçe haykırışını hiç dile 
getirmediler.

Yakıp yıkanları, yağmalayanları afacan 
çocuk gibi gösterdiler; ama polisin sabrını, 
metanetini; milletin itidalini, vakarını hiç 
ama hiç söylemediler. Bu olaylar, en başın-
dan itibaren, çok büyük bir ilkesizlik, çok 
büyük bir artniyet üzerinden yürütüldü. 
Sürekli yalan söylediler. Sürekli manipü-
lasyon yaptılar. Sürekli yalan haber ya-

yınladılar. Hakaret ettiler, sövdüler, hakkı 
çiğnediler, hukuku ayaklar altına aldılar.

Her alanda çirkinlik sergilediler, bu mil-
letin değerlerini, bu milletin kutsallarını 
çiğnediler. Bunların ne kadar hak-hukuk 
tanımaz, ne kadar terbiye yoksunu olduk-
larını, Zahide Nine’ye söyledikleri söz-
lerden gördük. Bunların ne kadar ilkesiz 
olduklarını, “Müftü’nün karısıyım” diye 
ortaya çıkıp, bir kadına yakışmayacak 
hakaretler eden, sonra CHP’nin bir ilçe 
başkanının karısı olduğu anlaşılan ikiyüz-
lülerden gördük.

Bunların nasıl gözlerinin döndüğünü, 
Sünni Alevi gerilimi oluşturmak için her 
türlü provokasyonu yapan CHP milletveki-
linden gördük. Bunların nasıl çaresiz, nasıl 
çapsız olduklarını, polise bizzat küfreden; 
eylemde küfreden gençlere para veren 
CHP milletvekillerinden gördük.

Bakın, şimdi buradan, Samsun’dan soru-
yorum… 3 hafta devam eden bu gösteri-
lerden, kim ne kazandı? Ben kimin kazan-
dığını söyleyeyim… Faiz lobisi kazandı… 
Rant lobisi kazandı… Türkiye’nin hasımla-
rı kazandı. Türkiye’nin rakipleri kazandı… 
Peki, bu gösterilerde kim kaybetti? Türkiye 
ekonomisi kaybetti. Türkiye’nin turizmi 
kaybetti. Türkiye’nin imajı, Türkiye’nin 
uluslararası gücü kaybetti…

Şu anda Brezilya’da aynı oyun oynanıyor… 
Semboller aynı… Afişler aynı… Twitter, 
Facebook aynı… Uluslararası medya aynı. 
Türkiye’de başaramadıklarını, şimdi 
Brezilya’da başarmak için ellerinden gele-
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ni yapıyorlar. Oyun aynı oyun. Tuzak aynı 
tuzak. Maksat, aynı maksat…

Bakın, buradan Türkiye’de gösteri ya-
pan; ağaç için, çevre için, Gezi Parkı için 
gösteri yaptığını zanneden gençlere ses-
leniyorum… Yaptığınız her gösteri, her 
eylem, Türkiye’ye kaybettirdi, faiz lobisine, 
Türkiye’nin rakiplerine, demokrasi düş-
manlarına kazandırdı. Farkına varamadı-
ğınız bir oyunda maalesef hepiniz birer 
gönüllü nefer olarak kullanıldınız.

Dikkat edin… Mustafa Kemal’in askerleri-
yiz diye yola çıktılar, faiz lobisine parasız 
neferlik yaptılar. Ulusalcıyız diye yola çık-
tılar, Türk Bayrağının yakılmasına seyirci 
kaldılar. Demokrasi diye yola çıktılar, se-
çilmiş hükümete karşı en ağır hakaretleri 
yaptılar. Özgürlük diye yola çıktılar, başör-
tülü kızların, esnafın, Taksim’deki turistin, 
Taksim’deki vatandaşın özgürlüğünü elin-
den aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi’yiz 
diye yola çıktılar, gittiler, Türkiye’yi dünya-
ya şikayet ettiler.

CHP’nin Genel Müdürü kalkmış, Almanya 
Başbakanı Merkel’e mektup yazmış. Kendi 
ülkesini şikayet ediyor. Milletiyle konuş-
mak yerine gidiyor, başka ülkelerin lider-
lerine ağlıyor. Türkiye düşmanı Esed’le 
nasıl işbirliği yaptıysa, şimdi de gidiyor, 
Türkiye’yi Avrupa’da istemeyenlerle işbir-
liğine hazır olduğunu ifade ediyor.

Nerede Türkiye’nin aleyhine bir tezgah 
varsa, inanın, CHP’nin Genel Müdürü’nü 
o tezgahın üzerinde görürsünüz. İşte, Rey-

hanlı tezgahından CHP çıktı, CHP millet-
vekilleri çıktı. Benim orada 53 kardeşimi 
şehit edenler, CHP heyetini Şam’a götüren, 
Suriye’de ağırlayan, Suriye’de onlara reh-
berlik eden caniler.

Hiç kimse merak etmesin, bu aziz millet, 
bu sabırlı millet, tüm bu ahlaksızlıkların, 
tüm bu hukuksuzlukların hesabını mut-
laka ama mutlaka soracak. Bu olayları 
başlatanlara, bu olayları kışkırtanlara, bu 
olayları destekleyenlere, benim milletim 
sandıkta gereken cevabı verecek, gereken 
hesabı da soracak. Hiç kimsenin de endi-
şesi olmasın… Milletin hesabı, devletin 
hesabı, hukuk ve demokrasiyle sorulur. 
Kimin ne yaptığı, belgeleriyle, delilleriyle 
hepsi elimizde ve hepsini hukuka teslim 
ediyoruz, teslim edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Samsunlular...

Bu oyunlar, bu tuzaklar, bu çirkin tezgahlar 
bizi yolumuzdan asla alıkoymayacak. Yıkı-
lanın daha iyisini yapacağız. Tahrip edileni 
daha güzel tamir edeceğiz. Türkiye’nin 
millî gelirini geçtiğimiz 10.5 yılda 3 katına 
çıkardık; önümüzdeki 10 yılda inşallah 
bir üç katına daha çıkaracağız. Türkiye’yi 
duble yollarla, hızlı tren hatlarıyla, metro-
larla, havalimanlarıyla, barajlarla donattık; 
önümüzdeki 10 yılda inşallah daha fazla-
sını yapacağız. Türkiye’nin ekonomisini 
IMF’nin boyunduruğundan, borç batağın-
dan kurtardık; önümüzdeki 10 yılda sade-
ce IMF’ye değil inşallah tüm dünyaya borç 
veren bir ekonomi inşa edeceğiz. 
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Geçtiğimiz 10.5 yılda Türkiye’yi gelişmek-
te olan 20 ülke arasında en önlere çıkardık; 
önümüzdeki 10 yılda inşallah dünyanın 
en güçlü 10 ülkesinden biri haline getire-
ceğiz. Sadece yapıları, sadece sokakları, 
sadece caddeleri değil; Allah’ın izniyle, 
kırılan kalpleri, sarsılan gönülleri de el 
birliğiyle tamir edecek, kardeşlik içinde 
geleceğe ilerleyeceğiz.

Bu süreçte, Türkiye ekonomisi gücünü 
test etti. Bu süreçte, Türkiye demokrasisi 
gücünü test etti. Bu süreçte, en önemlisi 
de, kardeşliğimiz çok önemli bir sınavdan 
geçti. Allah’a hamdolsun, bütün saldırılara 
rağmen, biz bu süreçten güçlenerek çıktık. 
Şimdi her zamankinden çok daha güçlü-
yüz. Şimdi her zamankinden çok daha ka-
rarlıyız. Şimdi milletimizle, sizlerle gönül 
bağımız her zamankinden çok daha fazla. 
Hiç durmayacağız, duraklamayacağız ve 
2023 hedeflerine doğru emin adımlarla 
koşacağız.

Şimdi, bakın… Önce Reyhanlı saldırısıyla, 
ardından bu son gösterilerle, ekonominin, 
demokrasinin yanında, çözüm sürecini de 
sabote etmek istediler. Dikkatinizi çekiyo-
rum… Aylardır, Allah’a hamdolsun, terör 
olayı haberi gelmiyor, terör nedeniyle 
şehit gelmiyor, terör nedeniyle gençlerin 
ölüm haberi gelmiyor.

Türkiye, 30 yıllık bir meseleyi, çok sayı-
da cana kıyan, ülkemize çok ağır fatu-
ralar ödeten bir meseleyi artık çözüyor. 
Doğu’da, Güneydoğu’da, tehditler ortadan 
kalkıyor, baskılar ortadan kalkıyor, şidde-
tin esir aldığı sokaklar, şiddetin esir aldığı 
dağlar, ovalar çok farklı bir baharı yaşıyor.

Karadeniz gitti, Doğu’yla, Güneydoğu’yla 
k u c a k l a ş t ı .  E g e  g i t t i ,  D o ğ u ’ y l a , 
Güneydoğu’yla kucaklaştı. Marmara, İç 
Anadolu, Akdeniz Doğu’yla, Güneydoğu’ya 
kucaklaşıyor, helalleşiyor. Şiddetin olma-
dığı bir ortamda, Türkiye meselelerini ar-
tık sağduyulu şekilde, soğukkanlı şekilde 
istişare ediyor ve çözüme kavuşturuyor.

İnşallah önümüzdeki hafta içinde Akil 
İnsanlar Heyetimizle bir araya gelecek, ra-
porlarını, gözlemlerini, izlenimlerini etraf-
lıca değerlendireceğiz. Ardından, belirledi-
ğimiz yol haritası çerçevesinde kararlılık 
içinde yolumuza devam edeceğiz.

Ben Samsun’dan, tüm Karadeniz bölge-
mizden şunu özellikle bilmelerini istiyo-
rum… Ne yapıyorsak, Türkiye için yapı-
yoruz, Türkiye’nin yararına olacak şekilde 
yapıyoruz. Ne yapıyorsak, hukuk içinde 
yapıyor, meşruiyet içinde yapıyor, değer-
lerimiz çerçevesinde yapıyoruz. Allah’ın 
izniyle, bir tek şehidimizin dahi ruhunu 
muazzep etmeyeceğiz. Şehitlerimizin 
emanetini çok daha yükseğe taşıyacak gi-
rişimler dışında hiçbir girişimin içinde yer 
almayacağız.

Bakın değerli kardeşlerim… Akil İnsan-
lar Heyeti şehirlerimizi dolaşırken, bazı 
küçük gruplar şehirlerimizde gösteriler 
yaptılar, tahrikler yaptılar. Kimdi onlar? 
En başta ulusalcılar… İşte o ulusalcıların 
maskesi şu son gösterilerde düştü… Çö-
züm sürecine karşı çıkan, Akil İnsanlar 
Heyetlerini tehdit eden o Ulusalcılar, 
Ankara’da Türk Bayrağı’nın yakılmasına 
seyirci kaldılar, bayrak yakanlarla omuz 
omuza polisle çatıştılar.
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Çözüm sürecine başka kim karşı çıktı? 
CHP. İşte o CHP, şu son gösterilerde, Tak-
sim Gezi Parkı’nda, Atatürk Anıtı’nda, 
Atatürk Kültür Merkezi’nde, her türlü 
bölücü paçavranın hamisi oldu, en büyük 
savunucusu oldu. Milletim bunların ne 
olduğunu gördü, milletim bunların nasıl 
samimiyetsiz olduğunu gördü.

Ben inanıyorum ki şu meydanda, Sam-
sun’daki bu tarihî mitingde, sadece AK 
Partili kardeşlerim değil; CHP’li, MHP’li, 
BDP’li, Saadet Partili, Büyük Birlik Partili 
kardeşlerim; diğer partilere gönül vermiş 
kardeşlerim de var. İstanbul’da, İzmir’de, 
Ankara’daki gösterilerden sadece AK Parti-
li kardeşlerim değil, 76 milyonun tamamı 
rahatsız oldu. Camideki içki şişelerinden 
76 milyon rahatsız oldu.

Camiye ayakkabıyla girenlerden, caminin 
içini adeta çöplüğe çevirenlerden 76 mil-
yonun tamamı rahatsız oldu. Başörtülü 
kızlarımıza yapılanlardan 76 milyonun 
her bir ferdi rahatsız oldu. Polisimize uy-
gulanan şiddetten tüm Türkiye rahatsız 
oldu. Bütün bunlardan, sadece Türkiye 
değil, Pakistan’dan Amerika’ya, Yemen’den 
Cezayir’e, Makedonya’dan Almanya’ya ka-
dar, her bir kardeşim rahatsız oldu.

Bu CHP, hiçbir zaman milletle yürümedi, 
işte hep böyle terörle yürüdü, terör örgüt-
leriyle yürüdü, çetelerle yürüdü. Biz mille-
timizle yürüyoruz. Biz, milletimiz ne derse 
onu yapıyor, milletimizin onay vermediği 
hiçbir girişimde yer almıyoruz. Çözüm 
süreci konusunda herkes müsterih olsun, 
rahat olsun… Kanı durdurduk, durduru-

yoruz… İnşallah, iltihabı da söküp atacak, 
sağlıklı bir bünyeyle 2023’e ulaşacağız.

Ben buradan Samsun’a, Samsunlu kar-
deşlerime demokrasiye sahip çıktığınız, 
millî iradeye sahip çıktığınız için tekrar 
teşekkür ediyorum. Sandığa, hükümeti-
nize, partinize sahip çıktığınız için sizlere 
şükranlarımı sunuyorum.

Sağduyudan, itidalden asla prim vermeye-
ceğiz. Tahriklere, oyunlara, tuzaklara asla 
gelmeyeceğiz. Kardeşi kardeşe düşürmek 
isteyen alçaklara asla aldanmayacağız. Bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep bir-
likte Türkiye olacağız.

Allah yar ve yardımcımız olsun. Gününüz 
bereketli, geleceğiniz aydınlık olsun.

Yolumuz, bahtımız açık olsun diyor, sizleri 
muhabbetle selamlıyor, hepinizi Rabbime 
emanet ediyorum…
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Sevgili Yozgatlılar, çok değerli kardeşle-
rim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Yozgat’a, Yozgatlı tüm kardeşlerime se-
lamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ak-

dağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, 
Çayıralan, Çekerek... Sizi yürekten selam-
lıyorum. Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, 
Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy… Sizleri 
gönülden selamlıyorum. Yiğidin harman 
olduğu Yozgat’ı, şehitler diyarı Yozgat’ı, 

Yozgat Mitingi 

Yozgat | 22 Şubat 2014
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kahramanlar diyarı, pehlivanlar diyarı, 
mert insanların şehri Yozgat’ı kalpten 
selamlıyorum. Gönül insanı, rahmetli Ah-
met Efendi’nin şehri Yozgat’ı muhabbetle 
selamlıyorum. 

Evet... Bugün, 30 Mart seçimleri için ye-
niden yollara revan olduk. Öğlen gittik, 
Sivas’ta, Sivaslı kardeşlerimizle kucaklaş-
tık. Hemen arkasından da işte Yozgat’a gel-
dik. Anadolu’nun, Türkiye’nin kalbinden, 
Orta Anadolu’dan, Orta Anadolu’nun ce-
fakar, vefakar insanlarının arasından yola 
çıkıp, bu kutlu yolda ilerliyoruz. Bugün bir 
kez daha Yozgat’a, tüm Yozgatlı kardeşleri-
me şükranlarımı sunuyorum. 3 Kasım’da, 
28 Mart’ta, 22 Temmuz’da, 29 Mart’ta AK 
PARTİ dediniz. 2010 Halkoylamasında 
Yüzde 77 ile rekorların şehri oldunuz. 
2011’de, 12 Haziran Genel Seçimlerinde, 
yüzde 66 ile yine çok yüksek bir destek 
verdiniz. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız, 
bize olan itimadınız için sizlere çok çok 
teşekkür ediyorum. Bizler de size layık 
olmak, Yozgat’ı hak ettiği konuma yükselt-
mek için 12 yıl boyunca canla başla çalış-
tık, çalışmaya da devam ediyoruz. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... Yozgat, 
on yıllar boyunca ihmal edilen bir şehir 
oldu. Yozgat, adeta cezalandırılan, her tür-
lü imkandan, fırsattan, yatırımdan uzak 
tutulan bir şehir oldu. Bakın, şurada, kar-
şımızda, AK Parti’nin Yozgat İl Başkanlığı 
var... O bina geçmişte neydi? Yozgat SSK 
Hastanesi... Bu küçük binada, koskoca 
Yozgat’a sağlık hizmeti verilmek isteni-
yordu. Cihaz yok, yeterli hasta yatağı yok, 
yeterli doktor, hemşire yok, ilaç yok... Saba-

hın erken saatlerinde benim Yozgatlı kar-
deşim sıraya giriyor, sıra kendisine gelirse 
ancak tedavi olabiliyordu. Kapıya sağlıklı 
gelenin hasta döndüğü bir sistem vardı. 
İşte şu anda CHP’ye Genel Müdür olan kişi 
de, o günlerde SSK’nın Genel Müdürü’ydü. 
Benim Yozgatlı kardeşimi işte böyle kalite-
sizliğe, yokluğa, yoksulluğa mahkum etti-
ler. Ama işte şimdi Yozgat’ı modern, temiz, 
yeterli yatağı, doktoru, hemşiresi, cihazı 
olan hastanelere kavuşturduk. Hastane-
lerde kuyruklara son verdik. Hastanelerde 
rehin olaylarına son verdik. Hastane ayrı-
mına, ilaç ayrımına son verdik. İnsanımı-
za, insan gibi muamele edilen, insanımıza 
değer verilen bir sağlık sistemini hem 
Yozgat’a, hem tüm Türkiye’ye temin ettik.

Bitmedi... Bakın şurada, hemen yanımız-
da Ziraat Bankası var... Orada da büyük 
çileler çekildi. Emekli vatandaşım, maaş 
günü geldiğinde, sabahın erken saatle-
rinde kuyruğa giriyor, saatlerce kuyrukta 
bekliyordu. Emekliye zaten 3 kuruş maaş 
veriyorlar, onu da banka önlerinde met-
relerce kuyrukla adeta zehir ediyorlardı. 
Hatta, 2001 yılında, bu Banka, emekliye 
verecek maaş bulamıyor, vezneye gelen 
benim yaşlı amcalarımı, teyzelerimi boynu 
bükük geri gönderiyordu. Maalesef ülke 
bu hale düşürülmüştü. İşte biz bu çarpık 
düzeni de değiştirdik... Emeklimizin maaş-
larında yüzde 200’den, yüzde 766’ya kadar 
değişen oranlarda zamlar yaptık. Ziraat 
Bankası’nı, emekliye, işçiye, çiftçiye, sana-
yiciye destek veren bir banka konumuna 
yükselttik. Ziraat Bankası çiftçiye yüzde 
59 faizle borç veriyor, çiftçi borcunu öde-
yemeyince gidiyor, traktörünü, hayvanını, 
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tarlasını elinden alıyordu. Şimdi ise Ziraat 
Bankası çiftçiye yüzde 0-9 aralığında faizle 
kredi veriyor. Öyle banka önünde kuyruk 
filan yok... Gerektiğinde emeklinin evine 
kadar gidiyor, banka maaşını tıkır tıkır 
ödüyor. 

Ama ben şimdi burada bir şey söyleye-
ceğim... Bakın, geçtiğimiz günlerde, bir 
gazetede, hem de birinci sayfada, bu Ziraat 
Bankası’yla ilgili bir haber çıktı... Ziraat 
bankası Bosna Hersek’te de çiftçiye, sıfır 
faizle kredi veriyormuş. O beyefendiler, o 
hanımefendiler, Ziraat Bankası’nın sıfır 
faizli kredi vermesinden çok rahatsız ol-
muşlar. Güya, yaptıkları o haberle, Ziraat 
Bankası’nı bazı ülkelere şikayet ediyorlar. 
Dedikleri aslında şu: “Bakın” diyorlar, “Bir 
Türkiye bankası gelmiş, Bosna Hersek’te 
çiftçiyi destekliyor” diyorlar. Kendi ülke-
lerinin millî bankasını, kendi ülkelerini, 
kendi akıllarınca uluslararası kamuoyuna 
şikayet ediyorlar. Sadece Ziraat Bankası 
değil... Millî bankamız Halkbank’a bunlar 
saldırı düzenlediler. Millî kurumumuz, 
Milli İstihbarat Teşkilatımıza bunlar 
saldırı düzenlediler. Millî projelerimize, 
küresel projelerimize saldırı düzenlediler. 
Millî değerlerimize saldırdılar. Millî Birlik 
ve Kardeşlik Projemize saldırdılar. Bunu 
kim yapıyor? Devlete sinsice sızmaya ça-
lışan, devlet içinde devlet olmaya çalışan, 
birtakım uluslararası çevrelerin maşası 
olan, ihanet içindeki bir örgüt yapıyor. 
Peki bu örgütün yanında kim var? Bu örgü-
tün yanında CHP var. Bu örgütün yanında 
MHP var. Bu örgütün yanında Geziciler 
var. Bu örgütün yanında, Türkiye’deki her 
türlü marjinal sol örgüt, terör örgütleri 

var. İşte bu paralel örgüt, CHP’yi, MHP’yi, 
diğer örgütleri arkasına vagon yapmış, 
uçuruma doğru hızla ilerliyor. Bu örgütün 
liderinin ses kayıtlarını dinlediniz değil 
mi? Uganda’dan ananaslar gelip gidiyor. 
Tespihler gelip gidiyor. Bazı işadamla-
rıyla, bazı medya patronlarıyla, al gülüm 
ver gülüm ilişkiler kuruluyor. Hazreti 
Peygamber’i kamyona bindirecek kadar 
ahlaksızca, edepsizce senaryolar yazılıyor. 
İşte CHP ve MHP, böyle bir örgütün arka-
sına takılıyor, böyle bir örgütün oyuncağı 
haline geliyorlar. Belli ki, bu paralel örgüt, 
elindeki ses kayıtlarıyla, elindeki görüntü 
kayıtlarıyla, CHP’nin, MHP’nin yönetimini 
kendi kuklası haline getiriyor. 

Şimdi bakın... Bu Gezi Olayları sırasında, 
Kabataş’ta, bir hanım kardeşimize, üste-
lik yanında 6 aylık bebeği olan bir hanım 
kardeşimize alçakça saldırdılar. 8 ay sonra 
bir görüntü yayımlıyorlar. Bu görüntüde, 
o hanım kardeşimizin saldırıya uğradığı-
nın hilafına hiçbir kare yok. Hiçbir şeyi 
açıklamayan bir görüntü üzerinden, hem 
milleti aptal yerine koymaya çalışıyor, hem 
de o başörtülü kızımızı 8 ay sonra bir kez 
daha linç etmeye kalkışıyorlar. Bir yerden 
düğmeye basılıyor, bütün gazeteler aynı 
başlıkla çıkıyor. Bir yerden düğmeye ba-
sılıyor, bütün yorumcular, köşe yazarları 
aynı konuyu yazıyor. Bir yerden düğmeye 
basılıyor, CHP ve MHP, aynı konuyu gün-
demlerine taşıyor. 

Şimdi ben buradan, Yozgat’tan, MHP Ge-
nel Başkanı’na bir kez daha soruyorum. 
Daha önce sordum, cevap vermedi. Bir 
kez de Yozgat’tan soruyorum. Ey Bahçeli... 
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Gezici vandalları, anarşistleri, marjinal 
sol grupları savunmak sana mı kaldı? 
Gezi Olayları’nı, o şehirleri yakan, yıkan, 
duvarlara hakaretler yazan edepsizleri 
savunmak sana mı kaldı? “Zulüm 1453’te 
başladı” diye duvarlara yazılar yazan o ha-
inleri savunmak, ey Bahçeli sana mı kaldı? 
Başörtülü bir kızımıza yapılan saldırıyı 
savunmak, bunun avukatlığını yapmak, ey 
MHP sana mı kaldı? Bu nasıl bir milliyet-
çilik anlayışı? Bu nasıl bir tarih anlayışı, 
nasıl bir ecdad anlayışı? Hatırlayın... 2011 
seçimlerinde, MHP’ye, kasetler yoluyla 
şantaj yapıldı. Onun öncesinde, 2010 yı-
lında, CHP’ye kasetler yoluyla bir tuzak 
kuruldu ve CHP’ye işte bu Genel Müdür 
getirildi. İşte şu anda da, CHP’ye, MHP’ye 
aynı şantaj yapılıyor. Bu şantajı bize de, AK 
Parti’ye de yapmaya çalıştılar ve çalışıyor-
lar. Ama biz buna boyun eğmedik, eğmiyo-
ruz ve eğmeyeceğiz. bu ülkeyi, o ses kayıtla-
rına, o şantaj çetesine teslim etmeyeceğiz. 
Diklenmeden dik duracak, demokrasiyi, 
millî iradeyi, istiklalimizi, hürriyetimizi 
namusumuz, şerefimiz gibi muhafaza ede-
ceğiz. İşte şu Yozgat, tam 30 yıl terörün en 
büyük acılarını çekti. Yozgat’ta, kına yakı-
larak, arkalarından dualar edilerek, nice 
ana kuzusu askere yollandı. 30 yıl boyunca 
o ana kuzuları, o yiğitler, kahramanlar, 
şehitlik mertebesine ulaşarak, ay yıldızlı 
bayrağımızın sarılı olduğu tabutlarda 
Yozgat’a geldiler. Nice ocaklar söndü. Nice 
anneler oldukları yere yığılıp kaldı. Nice 
babanın ciğeri yandı, yüreği yandı. İşte biz, 
30 yıl devam eden bu terörü sona erdirdik. 
1 yılı aşkın bir süredir Yozgat’a, diğer 80 
vilayete acı haber gitmiyor. Ülkemizin 780 
bin kilometre karesinde, hamdolsun, barış 

havası, huzur havası, bahar havası yaşanı-
yor. İşte bu paralel örgüt ve onun esaret 
altına aldığı kalemler, bu barıştan, bu ba-
hardan, bu huzur ve kardeşlik ortamından 
çok rahatsızlar. Doğu’ya, Güneydoğu’ya 
gidiyor, terör örgütüne silaha sarılın diye 
çağrı yapıyorlar. Batı’ya, Kuzey’e, Güney’e, 
Orta Anadolu’ya geliyor, buradaki vatan-
daşımı, kardeşimi kışkırtmaya çalışıyorlar. 
Kan akmıyor olmasından çok rahatsızlar. 
Gözyaşı akmıyor, bundan çok rahatsızlar. 
Türkiye büyüyor, gelişiyor, Türkiye kalkı-
nıyor, Türkiye zincirlerini kırıyor, bundan 
çok rahatsızlar. Biz buna boyun eğmeyece-
ğiz. Benim aziz milletim, bu tuzağa aldan-
mayacak, bu tuzağı inşallah altüst edecek. 

Bakın burada, sadece AK Parti’ye gö-
nül vermiş kardeşlerime değil; CHP’ye, 
MHP’ye, diğer tüm partilere gönül vermiş 
kardeşlerime sesleniyorum. Millî değer-
lerimize, millî kurumlarımıza yapılan 
saldırıyı lütfen görün. Ekonomimize yapı-
lan saldırıyı lütfen görün. Büyük Türkiye 
ideallerine yapılan saldırıyı lütfen görün. 
Sergilenen ihaneti, sergilenen alçakça 
tavırları, şantajı, kumpası lütfen görün. 
17 Aralık’tan bugüne kadar yapılanların 
tamamı, Türkiye’ye zarar veren, Türkiye 
düşmanlarını da sevindiren girişimlerdir. 
İşte 30 Mart, yeni bir İstiklal Mücadelesi-
nin zafer günüdür. 30 Mart, Yeni Türkiye 
idealinin, Büyük Türkiye idealinin güç ka-
zanacağı gündür. 30 Mart, milletten aldığı 
güçle, Türkiye’nin, 2023 hedeflerine karar-
lılıkla ilerleyişinin teyit edileceği gündür. 

Şimdi ben Yozgatlı kardeşime soruyorum... 
Öyle bir cevap verin ki, tüm Türkiye sizi 
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duysun. Öyle bir cevap verin ki, Büyük 
Türkiye düşmanları tir tir titresin. Yozgat! 
Millî iradeye sahip çıkıyor muyuz? De-
mokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Kardeşli-
ğe sahip çıkıyor muyuz? Büyük Türkiye’ye, 
Yeni Türkiye’ye sahip çıkıyor muyuz? Bi-
zimle misin Yozgat? Birlikte miyiz Yozgat? 
30 Mart’ta mühürü AK Parti’ye basıyor 
muyuz Yozgat? Maşallah... Bu iş bitmiştir... 
Allah sizlerden razı olsun... 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Yozgatlılar... 

Muhalefetin gündeminde iftira var. Muha-
lefetin gündeminde çamur var, dedikodu 
var, kirli itham ve hakaretler var. Muha-
lefetin siyaseti, unutmayın, “esersizlik” 
siyasetidir. Onlar tarihleri boyunca hep 
engellediler, bugün de engellemenin, ya-
vaşlatmanın, yıkmanın ve tahrip etmenin 
peşindeler. Ama bizim siyasetimiz “eser 
siyaseti”. Biz, yaptıklarımızla konuşuyor, 
yapacaklarımızla konuşuyoruz. 

İşte dün, Konya’da, dünyadaki en önemli 
Hava Savunma Sistemlerinden bir tanesi 
olan Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uça-
ğını Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim 
törenini yaptık. Barış Kartalı uçaklarımız, 
ülkemizin hava savunmasında çok önemli 
görev üstlenecekler. Şu anda 1 uçağı teslim 
aldık, bu yıl 2 uçak daha alacağız, seneye 
bir tane daha alacak, sayıyı 4’e çıkaraca-
ğız. Bu modern uçakların geliştirilmesi ve 
üretiminde, millî firmalarımız da görev 
aldılar. Çok sayıda mühendisimiz, teknis-
yenimiz, bilim insanımız bu konuda tec-
rübe sahibi oldular. Bundan önce, Hürkuş 
adını verdiğimiz bir uçağımızı Türk Silahlı 

Kuvvetlerine teslim ettik. Artık kendi İn-
sansız Hava Uçaklarımızı imal ediyoruz. 
Kendi Millî Savaş gemilerimizi kendimiz 
inşa ediyoruz. Türkiye, dünyada, kendi 
savaş gemilerini üretebilen 10 ülkeden biri 
konumuna yükseldi. Kendi tanklarımızı, 
toplarımızı, helikopterlerimizi, denizaltı-
larımızı; kendi füzelerimizi, kendi piyade 
tüfeklerimizi artık kendimiz üretiyoruz, 
yerli imkanlarla üretiyoruz. İşte milliyet-
çilik budur... Gezicilere avukatlık yaparak 
milliyetçi olunmaz. CHP’yle, vatana iha-
neti tescilli bir örgütle kol kola yürüyerek 
milliyetçilik yapılmaz. Hakaret ederek, 
iftira atarak, bu ülkenin kutlu yürüyüşüne 
çelme takarak milliyetçi olunmaz. Millete 
hizmet üretmekle, ülkeyi büyütmekle, bu 
ülkede kardeşliği, huzuru, barışı güçlen-
dirmekle milliyetçi olunur. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Yozgatlılar... 

Biz 12 yıl boyunca işimize baktık, yine işi-
mize bakacağız. Bu manşetlerin, bu maşa 
örgütlerin, bu bütün işi engellemek ve yık-
mak olan partilerin, bizim gündemimizi 
esir almasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim 
gündemimizde Türkiye var, bizim günde-
mimizde eser siyaseti, hizmet siyaseti, bi-
zim gündemimizde insanlığın meseleleri 
var.

Değerli kardeşlerim… 

Yozgat insanı, Bozok Yaylası’nın yiğitleri, 
yıllarca “öz yurdunda garip” kaldı, “öz va-
tanında parya” muamelesi gördü. Bunca 
zamandır Yozgat nice siyasetçi çıkardı, 
nice bürokrat çıkardı, nice işadamı çıkardı. 
Ama gariplikten, parya muamelesi gör-
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mekten kurtulamadı. Yozgat’a kamu yatırı-
mı olarak yapa yapa bir bira fabrikası yap-
tılar. Çok uzun zaman sonra da Sorgun’da 
bir şeker fabrikası kuruldu. Bunun dışın-
da, ne yaptıysa Yozgatlı kendi imkanıyla 
yaptı, kendi alınteriyle yaptı. Şehir kendi 
kalkınmasını kendi yapma mücadelesini 
de el yordamıyla vermek zorunda kaldı. 
Ama yalnız bırakılan, destek göremeyen 
Yozgat, kimi zaman elindekinden, avucun-
dakinden de oldu. Adeta Yozgat üzerinde 
gizli bir ambargo vardı. İşte bu gizli am-
bargoyu biz kaldırdık. Geçtiğimiz 12 yılda 
Yozgat’a 5.9 milyar lira kamu yatırımı yap-
tık. Ulaştırmada 1.1 milyar lira… Tarımda 
1 milyar lira… Baraj, sulama tesisi, orman 
yatırımları için 510 milyon lira… TOKİ ya-
tırımları için 560 milyon lira… Sosyal yar-
dımlar için 395 milyon lira… Eğitim için 
282 milyon lira… Sağlık için 140 milyon 
lira… Köydes projeleri için 105 milyon lira 
yatırım yaptık. 

İşte Hızlı Tren hattı… İnşaatı tüm hızıyla 
devam ediyor. Bu proje, tamamlandığında 
tam 4 milyar 215 milyon liralık bir yatırım 
olacak. Hızlı trenle, Yozgat’tan Ankara’ya 
1 saat, İstanbul’a 4 saat içinde, en güvenli, 
en rahat şekilde ulaşabileceksiniz. Aynı 
şekilde Sivas’a, Kayseri’ye, Eskişehir’e, 
Bursa’ya, Afyon’a, Konya’ya, İzmir’e ve 
daha pek çok şehre hızlı trenle kısa sürede 
gidebileceksiniz. Soruyorum size: Yozgat’a 
bugüne kadar böyle bir hizmet getiren 
başka hükümet var mı? Yozgat’ın derdini 
kendi derdi bilen başka hükümet gördü-
nüz mü? Yozgat’a bu kadar yatırım yapan 
başka bir hükümet biliyor musunuz? İşte 
bizim farkımız bu. Biz, bugüne kadar yapıl-

mamış hizmetleri yapıyor, bugüne kadar 
başarılmamış işleri hayata geçiriyoruz. 

Geçtiğimiz 12 yılda, eğitimde yeni okul-
lar, yeni derslikler yaparak, mevcutların 
standardını yükselterek, Yozgat’ta yeni bir 
dönem başlattık. En son, Fatih Projesi kap-
samında okullarımıza 947 adet teknolojik 
malzeme gönderdik, öğrencilerimize 551 
adet tablet bilgisayar dağıttık. Bugüne ka-
dar şehrimizdeki okullara gönderdiğimiz 
bilgisayar sayısı 10 bini geçti, 419 bilişim 
ve teknoloji sınıfı oluşturduk. Yozgat’ı 150 
milyon liralık yatırımla, yılların hasreti 
olan üniversiteyle buluşturduk, 2006 yı-
lında Bozok Üniversitesi’ni kurduk. Yatak 
kapasitesini 1.462’den 3 bin 89’a yükseltti-
ğimiz yüksek öğrenim öğrenci yurtlarıyla, 
gençlik merkezleriyle, spor tesisleriyle 
gençlerimize her türlü hizmeti sunuyoruz. 

Sağlıkta, Türkiye’nin sayılı yerlerinde 
kurduğumuz Şehir Hastanelerinden biri 
de Yozgat’ta inşa ediliyor. 475 yataklı, 204 
milyon lira yatırım bedeli olan bu has-
tane, inşallah Yozgat’ı bölgesinin sağlık 
merkezi haline getirecek. Üniversitemi-
zin Tıp Fakültesi’ne bağlı Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi de hizmete girdi. 
Bunların yanında, merkezdeki ve ilçeleri-
mizdeki hastanelerimizi, sağlık merkezle-
rimizi yeniledik, yenilerini yaptık. Halen 
Sorgun’da, Sarıkaya’da, Akdağmadeni’nde, 
Boğazlıyan’da, Çekerek’te, Yenifakılı’da, 
Kadışehri’nde 10 ile 250 yatak arası ka-
pasiteye sahip hastanelerimizin yapımı 
devam ediyor. Sağlık personeliyle, cihazıy-
la, ambulansıyla, evde bakım hizmetiyle 
Yozgat sağlıkta birinci sınıf hizmet alıyor. 
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TOKİ’nin yaptığı 5 bin 69 konutta kardeş-
lerimiz huzurla, güvenle yaşıyor. Ulaş-
tırmada, daha önce traktörlerin dahi zor 
gidebildiği devlet yollarını, en modern 
şekilde inşa ederek 1.045 kilometreye çı-
karttık. Yozgat sınırları içindeki bölünmüş 
yol uzunluğu da 351 kilometreyi buldu. 
Musabeyli Barajı, Süreyyabey Barajı, 
göletler, sulama kanalları, ağaçlandırma 
çalışmaları orman ve su işleri kapsamında 
yaptığımız hizmetlerden sadece bazıları. 
KÖYDES Projesiyle su sorunu, yol sorunu 
olan köy bırakmadık. Tarımda, Yozgatlı 
çiftçi kardeşlerime sadece geçen yıl 91 
milyon lira nakit desteği verdik; 12 yılda 
verdiğimiz nakit destek tutarı 1 milyar 
lira. Yozgat’ı doğalgaza kavuşturan yine 
biz olduk. Restorasyonunu yaptığımız 29 
eser ile Yozgat’ın tarihine, kültürüne sahip 
çıktık. Sosyal yardım programlarıyla ihti-
yacı olan her kardeşimize el uzattık, destek 
verdik. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, 
engelli kardeşlerimizi, yaşlılarımızı, eşi 
askerde olan hanım kardeşlerimizi, dul 
kalmış sosyal güvencesi olmayan hanım 
kardeşlerimizi, yardıma muhtaç vatandaş-
larımızı yalnız bırakmadık. 

Değerli Yozgatlılar, değerli kardeşlerim...

30 Mart’ta çok önemli bir karar verecek-
siniz. 30 Mart’ta, sadece Belediye Başkanı 
seçmekle kalmayacak, adeta Türkiye’nin 
istikbalini şekillendireceksiniz. Ben, 
Yozgat’tan, sadece adayımızı seçmesini 
değil, bir kez daha rekor bir oy oranıyla 
Türkiye’ye örnek olmasını bekliyorum. Bu 
dönem Yozgat’ta adayımız, Kazım Arslan 
kardeşimiz. Yol arkadaşımız, dava kardeşi-

miz Kazım beyle Yozgat’ın çok daha büyük 
hizmetlere, çok daha büyük bir vizyona 
kavuşacağına inanıyorum. Bütün teşkilatı-
mızla, bütün gönüldaşlarımızla, Yozgat’ta 
kapı kapı dolaşacak, inşallah bir kez daha 
rekorların altına imza atacağız. 

30 Mart seçimleri, Türkiye için, Yozgat 
için, tüm ilçelerimiz için hayırlı olsun 
diyorum. İl ve ilçe adaylarımızı sizlere 
emanet ediyorum. Yolumuz, bahtımız açık 
olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. 
Durmak Yok, Yola Devam. Daima Hizmet, 
Daima Millet diyor, hepinizi muhabbetle 
selamlıyorum. Allah’a emanet olun. 
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Sevgili Sivaslılar, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Sivas’a, Sivaslı tüm kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum. Akıncılar, 
Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek... 

Sizi muhabbetle selamlıyorum. Gölova, 
Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhi-
sar... Sizi yürekten selamlıyorum. Suşehri, 
Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara... Sizi gönül-
den selamlıyorum... Sivaslı gardaşlarımı 
selamlıyorum... Sivaslı yiğidoları selamlı-
yorum... Şu Sivas Türküsü ne de güzel söy-

Sivas Mitingi

Sivas | 22 Şubat 2014
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lemiş... Açtı m’ola şu Sivas’ın gülü, yaprağı 
/ Çekti bizi bu ellerin suyu, toprağı...

Evet... Bizi Sivas’ın suyu toprağı çekti. Bizi 
Sivas’ın aşkı, sevdası, muhabbeti çekti. 
Bizi Sivas’taki gardaşlarımız, Sivas’taki 
Yiğido’lar çekti. İşte onun için, 30 Mart se-
çimlerinin startını Sivas’ta veriyoruz. İşte 
bugün, Sivas’tan Bismillah diyoruz. Bu-
gün Sivas’tan bir kez daha Anadolu’nun, 
Trakya’nın yollarına revan oluyor, bir kez 
daha milletimizle kucaklaşıyor, hasret 
gideriyoruz. İlk mitingimizde, Sivas’ta, 30 
Mart seçimlerinin ülkemiz için, milletimiz 
için, bölgemiz ve insanlık için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 
Bu kez Sivas’tan başlayan yolculuğumuz-
da, yolumuzun, bahtımızın her daim açık 
olmasını temenni ediyorum. 

Neden Sivas? Bunu anlatacağım... Ancak, 
öncelikle, dün, Sivas’tan bir acı haber al-
dık. Sivas Valimiz, Zübeyir Kemelek, teda-
vi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine 
yürüdü. Kendisine Rabbimden rahmet 
niyaz ediyorum; ailesine, yakınlarına, tüm 
Sivas’a başsağlığı diliyorum. Yine, Sivas’ın 
bir yiğidini, 2009 mahalli seçimler öncesi 
Hakk’a uğurladığımız değerli kardeşim 
Muhsin Yazıcıoğlu’nu da bugün bir kez 
daha rahmetle yadediyor, mekanı inşallah 
Cennet olsun diyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Sivaslılar... 

Biz, AK Parti’yi kurarken, bu kutlu yola 
çıkarken, Sivaslı bir ozanın, Sivas’ın bir 
söz ustasının, gönül dostunun dizelerini 
kendimize rehber edindik.

Uzun ince bir yoldayım,

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldayım, 

Gidiyorum gündüz gece. 

Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece. 

Şaşar Veysel iş bu hala 

Gah ağlaya, gahi güle,

Kavuşmak için menzile, 

gidiyorum gündüz gece...

İşte yola böyle çıktık. Bu hizmet yolculuğu-
na bu dizelerle çıktık. “Gideceğiz gündüz 
gece” dedik, Büyük Türkiye yolculuğuna, 
Yeni Türkiye yolculuğuna bu aşkla, bu sev-
dayla, bu tutkuyla çıktık. İşte onun için, 30 
Mart Yerel seçimlerinin startını buradan, 
Sivas’tan veriyoruz. 

Sivas’tan başlıyor olmamızın bir başka 
önemli sebebi daha var... 1919 yılının Eylül 
ayında, Sivas’ta, Gazi Mustafa Kemal, Sivas 
Kongresi’ni topladı. O kongre, Kurtuluş Sa-
vaşımızın yolunu açtığı kadar, Cumhuriye-
timizin de adeta istikbalini şekillendirdi. 
1919’da Sivas’ta ne denildi? “Millî sınırlar 
içinde vatan bölünmez bir bütündür, 
parçalanamaz” dendi. “Her türlü yabancı 
işgal ve müdahalesine karşı, millet kendi-
sini topyekün savunacak ve direnecektir” 
dendi. “Manda ve himaye kabul edilemez” 
dendi... 

Evet... 1919’da, Sivas’ta, Kurtuluş Savaşı-
mızın ve Cumhuriyetin temeli atıldı, mani-
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festosu yazıldı, ufukları çizildi. İşte bugün, 
30 Mart seçimlerinin startını Sivas’ta 
verirken, 95 yıl sonra bizler de o ilkeleri, 
o kararları, o idealleri buradan tekrar edi-
yoruz... Sivas’tan yola çıkarken diyoruz ki: 
Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür 
vatanımız, bayrağımız, devletimiz, mille-
timiz, istiklalimiz, bizim namusumuzdur, 
şerefimizdir. 95 yıl önce, Sivas’ta söyledi-
ğimizi, 95 yıl sonra bugün Sivas’ta bir kez 
daha tekrar ediyoruz... Bağımsızlığımıza 
uzanan her eli kırarız. İçerden ya da dışar-
dan, Türkiye üzerinde operasyon yapmak 
isteyenlere göğsümüzü siper eder, onlara 
hiç tereddüt etmeden gereken cevabı veri-
riz. Ne düşmana, ne de içerdeki haine asla 
eyvallah etmez, bu ülkenin istiklalinden, 
bu ülkenin hürriyetinden asla ve asla taviz 
vermeyiz. Hiç kimse, her ne vasıtayla olur-
sa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’ni teslim 
alma; demokrasiyi, millî iradeyi teslim 
alma hevesine kapılmasın. Bu millet, ira-
desine uzanan o çirkin, o kirli elleri kırıp 
atacaktır. Bu aziz millet, Türkiye’nin çıkar-
larına, Türkiye’nin kazanımlarına, Yeni ve 
Büyük Türkiye hedefine uzanan her tuzağı 
bozacak, alt üst edecektir. millî iradeyi 
teslim alma hevesleri, inşallah, 30 Mart 
ve sonrasında, kursaklarda kalacaktır. İşte 
onun için, 30 Mart seçimleri, yeniden bir 
istiklal mücadelesidir. 30 Mart’ta son sözü 
bir kez daha siz söyleyeceksiniz. 30 Mart’ta 
millî iradeye bir kez daha siz sahip çıkacak-
sınız. 30 Mart’ta, Büyük Türkiye hedefine, 
birliğimize, kardeşliğimize bir kez daha 
sizler güç vereceksiniz. biz buradayız diye-
ceksiniz. mühür bizde diyeceksiniz. Yetki 
bizde, kararı biz veririz diyeceksiniz. 30 
Mart’ta, son manşeti sizler atacaksınız. Bu 

millî irade hırsızlarına, manşetle hükümet 
kurup hükümet devirme heveslilerine, 
bu paralel yapıya, uluslararası odakların 
maşası haline gelen bu hain yapıya sizler 
dur diyeceksiniz. İşte buradan, bu ilk mi-
tingimizden, yiğidoların şehri Sivas’tan 
soruyorum: Öyle bir cevap verin ki, diğer 
80 vilayet sesinizi duysun. Öyle bir cevap 
verin ki, millî irade hırsızları titresin. Öyle 
bir cevap verin ki, tüm dünya bizi tanısın 
Sivas! Millî iradeye sahip çıkıyor muyuz 
Sivas? Demokrasiye sahip çıkıyor muyuz 
Sivas? İstiklalimize, hürriyetimize sahip 
çıkıyor muyuz Sivas? Milletin partisi AK 
Parti’ye mührü vuruyor muyuz Sivas? Ya-
nımızda mısın Sivas? Bizimle misin Sivas? 
Kardeşliğe, birliğe, Yeni Türkiye’ye evet mi 
Sivas? Maşallah... Bu iş bitmiştir... Sivas’ta 
sandığın rengi artık belli olmuştur. Allah 
hepinizden razı olsun! 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Sivaslılar... 

Dün çok önemli bir tören için Konya’day-
dık. Dünyadaki en önemli hava savunma 
sistemlerinden bir tanesi olan, Havadan 
Erken İhbar Ve Kontrol Uçağını dün Silah-
lı Kuvvetlerimize teslim ettik. Bu, ilk uçak; 
inşallah ardından 3 tane daha gelecek. 
Barış Kartalı adını verdiğimiz bu uçaklar, 
Türkiye’nin savunmasını daha da güçlen-
direcekler. Boing firması, bu projede ana 
yüklenici. Ama, HAVELSAN gibi, TUSAŞ, 
MİKES, ASELSAN, SELEKS, THY TEKNİK, 
HTR gibi firmalarımız da bu büyük proje-
de başarıyla görev aldılar. Mühendisleri-
miz, teknisyenlerimiz, bilim insanlarımız 
bu büyük proje sayesinde önemli birikim 
elde ettiler. Biliyorsunuz, bundan önce 
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de, Hürkuş adı verilen bir uçağımızı imal 
etmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize ka-
zandırmıştık. 

Sivas’a gelip de, Sivaslı bir büyük hizmet 
adamını, ömrünü havacılığa adamış, ulaş-
tırmaya adamış, merhum Nuri Demirağ’ı 
yadetmemek olmaz. 1936’da, Sivaslı Nuri 
Demirağ, Türkiye’nin ilk yerli uçaklarını 
üretmişti. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
bin kilometre demiryolu inşa etmişti. 
Türkiye’de paraşütü ilk kez o üretmişti. 
İstanbul Boğazına bir köprü hayalini Si-
vaslı Nuri Demirağ kurmuş, planlarını, 
projelerini hazırlamıştı. Ancak, bugün 
olduğu gibi, o günlerde de, CHP zihniyeti 
Nuri Demirağ’ın planlarının, projelerinin, 
hedef ve hayallerinin önünü kesti. İşte biz 
bugün, Sivaslı Nuri Demirağ’ın hayallerini 
gerçeğe dönüştürüyoruz. Uçak sanayimizi, 
savunma sanayimizi çok hızlı şekilde bü-
yütüyor, tıpkı Nuri Demirağ gibi, tıpkı Si-
vaslı Halil Rıfat Paşa gibi, Türkiye’yi demir 
ağlarla, karayollarıyla, limanlarla, gemiler-
le, hızlı trenlerle buluşturuyoruz. MİLGEM 
adını verdiğimiz proje kapsamında, 2 sa-
vaş gemisini tamamladık ve denizlerimize 
yolladık. Dünyada, kendi savaş gemilerini 
inşa edebilen 10 ülkeden biriyiz. Askeri 
kara araçlarımızın önemli bölümünü artık 
Türkiye’de kendimiz üretiyoruz. Uçakları-
mızın modernizasyonunu artık kendimiz 
yapıyor, hatta başka ülkelere de hizmet 
veriyoruz. Atak helikopterlerimizin üreti-
mine başladık. İnsansız Hava Araçlarımızı 
artık kendimiz üretiyoruz. İlk millî tasa-
rım uçağımız, Hürkuş gökyüzü ile buluştu. 
Ülkemizin de üretimine ortak olduğu, A 
400 Nakliye uçaklarının ilkini yakında 

teslim alacağız. Kendi millî piyade tüfekle-
rimizi, füzelerimizi, toplarımızı üretmeye 
başladık. Geçen ay, Japonya’nın başkenti 
Tokyo’da, Türksat 4-A uydumuzu teslim 
aldık; o uydu Kazakistan’a gitti, 15 Şubat’ta 
Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla uzaya 
gönderildi. Onun öncesinde, Türkiye’de 
imal ettiğimiz ilk millî yer gözlem uyduğu-
muz Göktürk-2’yi uzaya gönderdik. 

İşte bizim gündemimizde bunlar var... 
Bizim gündemimizde inşa ettiğimiz millî 
savaş gemilerimiz var, uydular var, uçaklar 
var. Bizim gündemimizde eğitim var, sağlık 
var, adalet, emniyet var. Bizim gündemi-
mizde küresel ölçekli projeler, Marmaray, 
3’üncü köprü, havalimanı, Kanal İstanbul, 
Hızlı Tren hatları var. Peki soruyorum: 
CHP’nin gündeminde ne var? MHP’nin 
gündeminde ne var? Diğerlerinin gün-
deminde hangi plan, hangi proje, hangi 
hedef var? Onların gündemlerinde sadece 
yıkım var, engelleme var, yavaşlatma var. 
Onların gündeminde sadece dedikodu var, 
iftira var, itham var. Onlar, paralel örgütün 
önlerine attığı kırıntılarla idare ediyorlar. 
Onlar, İstanbul’da, plazalardan atılan man-
şetlerle birlikte yürüyorlar. Onlar, paralel 
örgüte, manşetlere, malum işveren örgütü-
ne vagon oluyor, Büyük Türkiye hedefini 
engellemenin mücadelesine girişiyorlar. 
Ama bizim gündemimizde Türkiye var, 
bizim gündemimizde millet var. 12 Yılda 
Türkiye’yi 3 kattan fazla büyüttük; bizim 
gündemimizde Türkiye’yi daha da büyüt-
mek var. Bütün olumsuz şartlara rağmen 
işsizliği kontrol altında tuttuk, hatta azalt-
tık; bizim gündemimizde işsizliği çok daha 
aşağı seviyelere çekmek var. Bizim gün-
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demimizde yeni okullar inşa etmek, yeni 
derslikler inşa etmek, okullara teknolojik 
altyapı kurmak, çocuklarımıza tablet bil-
gisayarlar dağıtmak var. Bizim gündemi-
mizde yeni hastaneler, daha modern sağlık 
tesisleri, Şehir Hastaneleri inşa etmek var. 
Bizim gündemimizde, 6 bin kilometreden 
alıp 23 bin kilometreye çıkardığımız dub-
le yollar, inşa ettiğimiz ve sayısı 600 bini 
aşan konutlar, barajlar, enerji santralleri 
var. Bizim gündemimizde kardeşlik var, 
demokrasi var, birlik var; bizim gündemi-
mizde 2023 hedefleri var. İstedikleri kadar 
iftira atsınlar, istedikleri manşetle çık-
sınlar, istedikleri tuzağı kursunlar: Bizim 
gündemimizde Türkiye var, bizim günde-
mimizde Türkiye’ye hizmet var. 

Şimdi bakın sevgili Sivaslılar... Günlerdir, 
koro halinde, Hükümetin internete kısıt-
lama getirdiğini, sansür getirdiğini iddia 
ediyorlar, bu iftira üzerinden bizi hem 
yurt içinde, hem yurt dışında karalamaya 
çalışıyorlar. Bakın bu iftira kampanya-
sını neden yaptıkları çok çok önemli... 
Bundan yaklaşık 4 yıl önce, CHP Genel 
Başkanıyla ilgili bir görüntü yayımladılar. 
Maalesef, bizim de durdurma çabalarımı-
za rağmen, o görüntüleri bahane ederek 
CHP’nin Genel Başkanı’nı görevden uzak-
laştırdılar, işte bu Genel Müdürü göreve 
getirdiler. Arkasından, geçen seçimlerde, 
hem CHP’li, hem MHP’lilere ait çirkin 
görüntü kayıtlarını yayımladılar. İşte bu 
kayıtlarla, CHP’yi, MHP’yi esir aldılar, şan-
taj tuzağına çektiler. Şu anda, aynı çirkin 
saldırıyı bize karşı yapmaya çalışıyorlar. 
Ses kayıtlarıyla, Hükümeti, millî iradeyi, 
demokrasiyi, sandığı esir almaya, teslim 

almaya çalışıyorlar. Biz internete asla san-
sür getirmedik. İnternette fişleme diye bir 
durum asla söz konusu değil. Ancak biz, 
internet yoluyla, yayımlanan görüntü ve 
ses kayıtları yoluyla, çocuklarımızın, genç-
lerimizin zehirlenmesine, özellikle de siya-
setin dizayn edilmesine bir tedbir getirdik. 
Aslında biz bu yasayla, en başta CHP’yi, 
en başta MHP’yi koruma altına alıyoruz. 
Çünkü onlara şantaj yapıyorlar. Onları 
tehdit ediyorlar. Her ne isterlerse, görüntü 
ve sesleri gösterip yaptırıyor, onları esaret 
altına alıyorlar. 

İşte, Gezi Olayları’nda yaşananları hepiniz 
gördünüz... Duvarlara ne yazdılar: “Zulüm 
1453’te başladı” yazdılar... Sokakları ateşe 
verdiler, yaktılar, yıktılar, hakaret ettiler; 
yetmedi, kutsal değerlerimize saldırdılar, 
camilerimize saldırdılar, sokakta 6 aylık 
bebeğiyle yürüyen başörtülü hanım kar-
deşimize saldırdılar. Şimdi, birileri, işte 
bu medyaya, işte bu köşe yazarlarına, ga-
zetecilere, yorumculara, onlarla birlikte 
CHP’ye, MHP’ye talimat verdi, düğmeye 
bastı, koro halinde, Kabataş’taki o kızımızı 
bir kez daha linç etmeye çalışıyorlar. Her 
şeyi planlı yapıyorlar. Her şeyi, birlikte, 
ittifak halinde, bir tek odaktan aldıkları 
emir ve talimatla yapıyorlar. 

Unutmayın... 17 Aralık darbe girişimi, 
Gezi Olayları’nın bir devamıdır. Gezi 
Olayları’nda hedef Büyük Türkiye’ydi, 17 
Aralık darbe girişiminde de yine Büyük 
Türkiye hedef alındı. Millî bankamız 
Halkbank’ı hedef aldılar. Milli İstihbarat 
Teşkilatımızı hedef aldılar. Millî projele-
rimizi, küresel projelerimizi hedef aldılar. 
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Millî değerlerimizi hedef aldılar. En önem-
lisi de, Çözüm Sürecini, Millî Birlik ve Kar-
deşlik Projesini hedef aldılar. 

Sivas’tan soruyorum: 1 yıldır, kahra-
manlar diyarı, şehitler diyarı Sivas’a, ay 
yıldızlı tabutlarda yeni şehitler geliyor 
mu? Sivas’ta ocaklara terör nedeniyle ateş 
düşüyor mu? Sivas’ta anneler, babalar ağlı-
yor mu? İşte bundan çok ciddi rahatsızlar. 
Niye? Çünkü bunların, ne Sivas’ın ötesiyle, 
ne Sivas’ın doğusuyla, ne de Sivas’ın ken-
disiyle irtibatları yok, gönül bağları yok. 
Bizim zorlamamızla, o da sembolik olarak 
birkaç kere ancak Sivas’ın doğusuna ge-
çebildiler. Gittiler, Hakkari’de Türk bayra-
ğını sallayamadılar. Ama biz 780 bin kilo-
metrekarenin tamamında varız. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bayrağının dalgalandığı 
her yerde varız, her yerde bayraklarımızla 
varız. İşte 30 Mart’ta, bu Gezici vandallara 
karşı sizler sözünüzü söyleyeceksiniz. 30 
Mart’ta, Türkiye’yi hedef alan darbecile-
re, o paralel örgüte sizler son sözünüzü 
söyleyeceksiniz. Unutmayın: CHP Siyaseti 
esersizlik siyasetidir MHP siyaseti hakaret 
siyasetidir. BDP siyaseti gerilim siyaseti-
dir. Ama AK Parti’nin siyaseti, hizmet siya-
setidir, eser siyasetidir. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Sivaslılar... 

Sivas’ta, 12 yılda, tam 10 milyar 300 mil-
yon liralık kamu yatırımı yaparak Sivas’ı, 
adeta yeniden ayağa kaldıracak süreci baş-
lattık. Önce eğitim dedik. Yeni okullar inşa 
ederek, daha önceki okulları yenileyerek, 
okul öncesi eğitimi başlatarak, 356 milyon 
liralık bir yatırımla, Sivas’ı bu alanda ileri 

bir düzeye ulaştırdık. Tüm Türkiye’de ol-
duğu gibi, burada da, ders kitaplarını üc-
retsiz vererek, imkânı olmayan ailelerimi-
zin 13 bin çocuğu için şartlı eğitim desteği 
sağlayarak, eğitimin önündeki engelleri 
kaldırdık. Teknolojinin tüm imkânlarını 
eğitimin hizmetine verdik. Sivas’a 11 bin 
bilgisayar gönderdik, 348 bilişim ve tek-
noloji sınıfı kurduk. Fatih Projesi kapsa-
mında 960 akıllı tahtayı, yüzlerce tablet 
bilgisayarı Sivaslı çocuklarımızın hizmeti-
ne sunduk. Cumhuriyet Üniversitemizin, 
9 yeni fakülte, 4 yüksekokul, 3 meslek 
yüksekokulu, 4 enstitü, 1 teknopark ile ül-
kemizin önde gelen üniversiteleri arasına 
girmesini sağladık. Bugün, 39 bini aşkın 
öğrencisiyle, Cumhuriyet Üniversitemiz, 
şehrimizin en önemli markalarından biri-
dir. 

Tabii çocuklarımızın, gençlerimizin zihni 
gelişimi kadar bedenlerinin gelişimine 
de önem veriyoruz. Sivas merkezde ve il-
çelerimizde tam 22 spor tesisi ve gençlik 
merkezinin yapımını tamamladık. Sivas’ın 
Yiğido’larına 25 bin kişi kapasiteli bir stad-
yum yapmak için kolları sıvadık. TOKİ ka-
nalıyla yapılan ve inşaatı süren 100 milyon 
lira maliyeti olan bu stadyumu yıl sonuna 
kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Artık 
Sivasspor’umuz maçlarını bu modern stat-
ta, şanına yakışır şekilde oynayabilecek. 
Öğrencilerimizin kaldığı yurtların kapasi-
tesini 2 bin 670’ten 5 bin 545’e çıkardık, 
yurtlardaki odaların standartlarını otel 
konforuna yükselttik. Sivas’ta okuyan 
öğrencilerimiz, sadece geçtiğimiz yıl al-
dıkları 58 milyon lira tutarındaki burs ve 
krediyle, hem eğitimlerini kolaylaştırdılar, 
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hem de şehrimizin ekonomisine önemli 
katkı sağladılar.  

Sağlık alanında da Sivas’ta yepyeni bir 
dönem başlattık. Bugüne kadar yaptığımız 
255 milyon liralık yatırımla Sivas’ı hasta-
nelerle, sağlık merkezleriyle donattık. Son 
olarak 600 yataklı dev bir bölge hastanesi 
inşa ediyoruz. Gürün’de, Suşehri’nde, 
Zara’da, Gemerek’te, Yıldızeli’nde, ihale ve 
proje aşamasında olan pek çok sağlık tesi-
sini de önümüzdeki dönemde Sivas’ımıza 
inşallah kazandıracağız. Sadece altyapıyı 
kurmakla kalmadık, personeliyle, dona-
nımıyla, aracıyla, gereciyle bu sağlık ku-
ruluşlarımızın sizlere en kaliteli şekilde 
hizmet vermesini sağladık. 2010 yılında 
başlattığımız uygulamayla, yatağa bağımlı 
5 bin kardeşimizin bakım ve rehabilitas-
yon hizmetini kendi evlerinde alabilmele-
rini temin ettik. Daha düne kadar normal 
ambulans bulmak bile çoğu zaman müm-
kün olmazken, bugün kar paletlisinden 
helikopterine, uçağına varıncaya kadar 
tüm imkânlar sizlerin emrinde.  Sivas’taki 
sağlık kuruluşlarına müracaat eden hasta 
sayısı 12 yılda 2 kattan fazla arttığı halde, 
hizmet kalitesi sürekli yükseldi. 

Son 12 yılda Sivas’a yapılan toplu konut 
ve sosyal donatı yatırımı 611 milyon liraya 
ulaştı. Sivas’ta 5 bin 954 konut inşa ederek, 
vatandaşlarımızı huzurlu, güvenli, sağlıklı 
evlere kavuşturduk. Sadece kalplere, gö-
nüllere yollar açmakla kalmadık, Sivas’ı 
diğer illerimize, ilçelerimize, köylerimize 
bağlayan yolların uzunluğunu 2 bin 100 
kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yolları-
mızın uzunluğunu 24 kilometreden 700 

kilometreye çıkardık. Ülkemizin havacılık 
sanayinin önde gelen isimlerinden Nuri 
Demirağ’ın ismini verdiğimiz Havalimanı-
mızın, 2003 yılında sadece 1.061 olan yol-
cu trafiği, geçtiğimiz yıl 244 bin kişi olarak 
gerçekleşti. Böylece, Sivaslı kardeşlerim 
her yere kolaylıkla ulaşabildi, Sivas her 
yerden rahatça ulaşılabilen bir yer haline 
geldi.  

Geliyorum Hızlı Tren Projesine. Sivas-An-
kara Hızlı Tren Projesi’nin inşası süratle 
devam ediyor. Sivas’tan Ankara’yı 2 saate, 
İstanbul’u 5 saate, İzmir’i 5.5 saate düşü-
recek bu hattı, inşallah birkaç yıl içinde ta-
mamlamayıp hizmete almayı planlıyoruz. 
Bu hatla Sivas’ı tam 15 ilimize yüksek hızlı 
trenle bağlıyoruz. Sivas’ın sadece batısına 
değil, doğusuna da hızlı tren hattı yapıyo-
ruz. Sivas-Erzincan hattının ihalesi yapıldı, 
Sivas-Malatya hattı proje aşamasında. Si-
vas Yüksek Hızlı Tren Garı için hazırlattı-
ğımız projeleri sizlerin beğenisine sunduk. 
Sizin beğendiğiniz, sizin istediğiniz Hızlı 
Tren Garını Sivas’a yapacağız. Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu modern yük vagonlarını 
TÜDEMSAŞ’ı canlandırarak burada üret-
meye başladık. Bunun yanında, millî yük-
sek hızlı treni, millî elektrikli ve dizel tren 
setlerini de bilim kuruluşlarımızla, demir-
yolu kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle 
birlikte Sivas’ta üretmek için hazırlık yapı-
yoruz. 12 yılda Sivas’a yaptığımız demiryo-
lu yatırımı 2 milyar 335 milyon lirayı bul-
du, devam eden yatırımlarla bu rakam 6.5 
milyar liraya ulaşacak. Unutmayın yatırım 
demek iş demek, istihdam demek, Sivas’ın 
ekonomisinin canlanması demek. 
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Aynı şekilde diğer alanlarda da Sivas’ı çok 
büyük, çok önemli hizmetlerle buluştur-
duk. Orman ve su işlerinde; Sivas’a 699 
milyon liralık destek ve yatırım sağladık. 
Tarımda, 12 yılda Sivaslı çiftçilerimize 946 
milyon lira hibe desteği verdik. Enerjide, 
Hükümetlerimiz dönemlerinde Sivas’ta 
344.7 milyon lira tutarında yatırım ger-
çekleştirdik. Sivas’ı doğalgazla tanıştırdık. 
Bugün Sivas’ın yüzde 81’inden fazlası 
doğalgaz kullanıyor. Buradan Divriğili 
kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız 
Divriği ilçemizi doğalgaza kavuşturmak 
için çalışmalara başladı. En kısa zamanda 
60 kilometrelik boru hattını döşeyerek, 
inşallah Divriği’ni doğalgaza kavuşturaca-
ğız. İl genelinde tam 135 eserimizi restore 
ederek, ata yadigârlarına sahip çıktık. 
Aile ve sosyal politikalar alanında ilimize 
toplam 440 milyon liralık sosyal yardım 
ve yatırım yaptık. Halen, eşi vefat eden 
ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 1.995 
Sivaslı hanım kardeşimiz, iki ayda bir, 500 
lira maaş alıyor. 

Sevgili Sivaslılar...

2009 yerel seçimlerinde, Sivas, kendi evla-
dı olan, kendi yiğidi olan, merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu’na sahip çıktı, ona sevdasını, 
ona ahde vefasını gösterdi. Kendisine bir 
kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyo-
rum. Ancak, bugünlerde, partisi Merhum 
Yazıcıoğlu’nun mirasını ayaklar altına 
almaya, çok farklı yerlere hizmet etmeye 
başladı. Vatana ihanet içindeki paralel 
devletin adeta kuklası, oyuncağı haline 
geldiler. Dik duramadılar. Mertçe tavır 

alamadılar. Bu ihanet girişimine, bu dar-
be girişimine maalesef alet oldular. Sivas, 
inşallah, bu seçimlerde artık ak parti diye-
cek. Sivas, demokrasi, şehir ve insan odaklı 
bir belediyeciliğe inşallah 30 Mart’ta kavu-
şuyor. Sami Aydın kardeşim, inşallah siz-
den yetki alarak, Sivas Belediyemizde çok 
önemli hizmetler yapacak. İlçe belediyele-
rimizde tüm kardeşlerim, el birliği içinde, 
güç birliği içinde Sivas’ı büyütecek. Bütün 
adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. 
Daima hizmet, daima millet diyerek çıktı-
ğımız bu kutlu yolda, ahde vefanıza tekrar 
teşekkür ediyorum. İnşallah, el ele, gönül 
gönüle, 2023’e hep birlikte yürüyeceğiz. 
Türkiye’yi çok daha büyük hizmetlerle, 
eserlerle buluşturacağız. 

Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyor, hepinizi sevgiyle 
selamlıyor, sizleri Rabbime emanet ediyo-
rum.
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Sevgili Afyonkarahisarlılar, çok değerli 
kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Afyonkarahisar’a, Başmakçı’ya, Bayat’a, 
Bolvadin’e, Çay’a, Çobanlar’a, Dazkırı’ya, 
Dinar’a, Emirdağ’a, Evciler’e, Hocalar’a, 

İhsaniye’ye, İscehisar ’a ,  Kızılören’e, 
Sandıklı’ya, Sinanpaşa’ya, Sultandağı’na, 
Şuhut’a, oralarda yaşayan tüm kardeşleri-
me selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Afyonkarahisar, Kurtuluş Savaşı’nın şeh-
ridir. Afyonkarahisar, Zaferin şehridir. 
Afyonkarahisar, yiğitliğin, mertliğin, kah-

Afyonkarahisar Mitingi

Afyonkarahisar | 23 Şubat 2014
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ramanlığın, direnişin, istiklalin ve hürriye-
tin şehridir. Afyonkarahisar, Kocatepe’den, 
taarruz emrini veren Başkumandan Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’yı, Yüzbaşı Agah 
Efendi’yi, Çiğiltepe Kahramanı Reşat Bey’i, 
Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları-
nı hürmetle yadediyorum. Her karışında 
şehitler olan, her köşesinde şehitlikler 
olan Afyonkarahisar’da, milletimizin tüm 
aziz şehitlerine Rabbimden rahmet niyaz 
ediyor, mekanları inşallah Cennet olsun 
diyorum. 

Sevgili kardeşlerim...

Dün, 30 Mart seçimleri için startı verdik, 
önce Sivas, ardından Yozgat’ta kardeşleri-
mizle buluştuk. Bugün, önce Afyonkarahi-
sar diyor, ardından Kütahya’ya geçiyoruz. 
Afyonkarahisar, İstiklal Mücadelesinin 
kahraman bir şehri olduğu kadar, demok-
rasi mücadelesinin de kahraman bir şeh-
ridir. Tüm hilelere, tüm engellemelere rağ-
men 1946 seçimlerinde Afyonkarahisar’ın 
8 milletvekilinin 8’i de Demokrat Parti’den 
seçildi. 1950 seçimlerinde, 9 milletveki-
linden 9’u da Demokrat Parti’den seçildi. 
1954’te yine 9’da 9 yaptınız. 1957’de, 10 
milletvekiliniz vardı, 10’unu da Demok-
rat Parti’ye verdiniz Afyonkarahisar’ın, 
AK Parti nezdinde, AK Parti tarihinde de 
çok farklı bir yeri var... Biz, kutlu yolculu-
ğumuza, Büyük Türkiye yolculuğumuza, 
İstiklal Mücadelemizin, zaferin şehri 
Afyonkarahisar’dan çıktık. Partimizin 
kuruluş hazırlıklarını burada yaptık. 
2002’de, yüzde 43 oyla başladık, 2011 se-
çimlerinde Afyonkarahisar’dan yüzde 60 
oy aldık. 

Evet... Afyonkarahisar, demokrasi müca-
delesinde, millî iradenin güçlenmesinde, 
Büyük Türkiye’nin İstiklal ve İstikbal 
mücadelesinde, en önde durmaya, örnek 
olmaya, sancağı taşımaya devam ediyor. 
Allah sizlerden razı olsun... Desteğiniz, 
katkınız, ahde vefanız, teveccühünüz için 
Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim, 
uhuvvetimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi 
daim eylesin. 

B u g ü n ,  b u  m i t i n g l e  b i r l i k t e 
Afyonkarahisar’da çok büyük bir açılış 
törenini de gerçekleştiriyoruz. Afyonkara-
hisar ve ilçelerde, tam 1 milyar 124 milyon 
liralık yatırımı resmî olarak hizmete alıyo-
ruz. Üniversitemize yapılan yeni yatırım-
ları, belediyemizin yatırımlarını, orman 
ve su işleri bakanlığımızın yatırımlarını, 
sağlık, eğitim ve daha nice yatırımı, tam 
123 tamamlanmış projeyi bugün resmî 
olarak sizin hizmetinize sunuyoruz. Bun-
lar da şimdiden hayırlı olsun diyor, emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim... 

Burada sizlere şu çok önemli hususu 
özellikle hatırlatmak istiyorum... 1950 
yılından bugüne kadar, Türkiye’de konu-
şulan, tartışılan çok önemli bir konu var. 
Nedir bu konu, nedir bu tartışma... Evet... 
1950’den beri ülkemizde, “Türkiye’yi kim 
yönetecek” tartışması var. CHP diyor ki: 
“Türkiye’yi sadece biz yönetiriz. İktidar-
da olsak da biz yönetiriz, muhalefette 
olsak da biz yönetiriz.” Medya diyor ki: 
“Türkiye’yi biz yönetiriz. Manşetlerimizle 
Türkiye’ye biz istikamet çizeriz...” Bazı 
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işadamları diyor ki: “Para bizde, Türkiye’yi 
biz yönetiriz.” Elitler, seçkinler, o çeteler, 
o mafyatik yapılanmalar, o paralel çeteler 
diyor ki: “Türkiye’yi biz yönetiriz.” 

Gazi Mustafa Kemal ve ilk Meclis, daha 
1920 yılında, “Türkiye’yi millet yönetir” 
dedi. İşte Merhum Menderes, 1950’de 
çıktı, “Hayır” dedi... “Türkiye’yi siz değil 
millet yönetecek” dedi, “Yeter, söz mille-
tin” dedi... Aynı şekilde biz de buradan, 
Afyonkarahisar’dan yola çıkarken dedik 
ki: “Türkiye’yi millet yönetecek, söz mille-
tindir, karar milletindir, yetki milletindir” 
dedik... 

Evet... Bu ülkenin sahibi millettir, bu ülkeyi 
idare edecek olan, bu ülkeyle ilgili kararları 
verecek olan, söz sahibi, karar sahibi, mü-
hür sahibi de sadece millettir. Bu ülkeyi siz 
yöneteceksiniz. Son 12 yılda olduğu gibi, 
bu ülkenin istikametini siz belirleyecek, 
bu ülkenin rotasını hep siz çizeceksiniz. 
Manşetler değil, işveren çevreleri değil, 
paralel örgütler değil, mafya, cunta, çeteler 
değil, bu ülkeye siz yön vereceksiniz. İşte 
şu anda, bir kez daha, Türkiye’de bu konu 
tartışılıyor... Yıllardır milleti hiçe sayan, 
milleti yok sayan, milletin kararına itibar 
etmeyenler, şu anda ittifak yaptılar, mille-
tin iradesini gasp etmenin mücadelesini 
veriyorlar. Türkiye’de, Gezi Olayları’ndan 
itibaren başlayan tartışma, işte bunun 
tartışmasıdır, “Türkiye’yi kim yönetecek” 
tartışmasıdır. Hiç kusura bakmasınlar... 
Biz bu emaneti hiç kimseye vermeyiz. Bu 
iradeyi hiç kimseyle paylaşmayız. Milletin 
emanetini, milletin yetkisini, iradesini çal-
maya çalışanlara asla göz yummayız. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... Merhum 
Menderes’in, millî iradeyi, demokrasiyi 
egemen kılmasından, yetkiyi, kararı mil-
lete devretmesinden, başta bu CHP olmak 
üzere, işte bu medya, bu seçkinler, elitler 
çok rahatsız oldular. Şunu açık açık söy-
lüyorum... Bundan 54 yıl önce, merhum 
Menderes’e ne yaptılarsa, hangi tuzakları 
kurdularsa, hangi senaryoları yazdılarsa, 
şu anda bize de aynısını yapıyorlar. Man-
şetlere bakın... Bugün atılan manşetlerle 
54 yıl öncesinin manşetlerinin aynı ol-
duğunu göreceksiniz. Sokak olaylarına 
bakın, aynı. CHP’nin tavrına bakın, aynı. 
İşverenlerin, çetelerin tavrına bakın, 54 
yıl öncesiyle aynı olduğunu göreceksiniz. 
Merhum Menderes’e hangi iftiraları attılar 
hatırlayın... Örtülü ödenekten dava açtılar. 
6-7 Eylül, provokasyon kokan sokak eylem-
lerinden dava açtılar. İstanbul’da yaptığı 
çok önemli yatırımlardan, açtığı yollardan 
dolayı dava açtılar. Yargı içinde, bazı de-
mokrasi karşıtı oluşumlarla mücadele et-
tiği için dava açtılar. Çok çirkin iftiralarla, 
çok ama çok çirkin iddialarla, merhum 
Menderes’i milletin gözünden düşürmek, 
karalamak için davalar açtılar. 54 yıl önce 
ne yaptılarsa, işte şimdi de tıpkısının ay-
nısını yapmaya çalışıyorlar. Manşetlerle, 
sokak eylemleriyle, küresel projelerimize 
açtıkları davalarla, iddialarla, ithamlarla, 
iftiralarla, bir kez daha aynı tuzağı kur-
maya, bir kez daha aynı senaryoyu hayata 
geçirmeye çalışıyorlar. Bu kez başarama-
yacaklar... Bu kez, sert kayaya çarptılar, bu 
kez millete tosladılar. Bu millet çok güçlü 
şekilde iradesine sahip çıkıyor. Bu millet 
çok güçlü şekilde, sandığa, demokrasiye, 
hükümetine, siyasete sahip çıkıyor. Bu aziz 
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millet, kimin ne yapmaya çalıştığını, kimin 
nerede durduğunu görüyor, engin ferase-
tiyle olaylarda hakemlik yapıyor. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... Tarih: 
2013 yılının Mayıs ayı... Bundan 10 ay 
önce... Türkiye’de, tarihî nitelikte gelişme-
ler yaşanıyor... Bir tek ay içinde, Türkiye, 
her alanda tarihî başarılara imza atıyor... 
Neler oluyor? 1-İstanbul’a 46 milyar do-
larlık 3’üncü Havalimanı ihalesini ger-
çekleştirdik. 2-Ankara’da Japonya Başba-
kanını ağırladık. Japonya ile, Türkiye’de 
22 milyar dolarlık bir yatırımla Nükleer 
Santral kurulması için ilk adımları attık. 
3-İstanbul Boğazı’na, 2.5 milyar dolarlık 
bir yatırımla, 3’üncü Köprü’nün temelini 
attık. 4-İstanbul Borsası, 93 binin üzerine 
çıkarak, tarihinin en yüksek seviyesine 
ulaştı, rekor kırdı. 5-Merkez Bankası re-
zervini biz 2002 yılında 27.5 milyar dolar 
olarak devralmıştık. Mayıs ayı içinde, 
Merkez Bankası rezervimiz 135 milyar do-
lara ulaşarak rekor kırdı. 6-Gösterge faizi 
biz yüzde 63 seviyesinden devralmıştık. 
Mayıs ayı içinde, gösterge faiz tarihinin 
en düşük seviyesine, yüzde 4.6’ya kadar 
geriledi. 7-Bir değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 
kredi derecelendirme kuruluşu, art arda, 
Türkiye’nin kredi notunu Mayıs ayı için-
de artırdı. 8-IMF ile ilişkilerimizde tarihî 
bir gelişme yaşandı. 23.5 milyar dolardan 
devraldığımız borcu, 14 Mayıs’ta ödedik 
ve o defteri kapattık, IMF’ye borcumuzu sı-
fırladık. 9-Enflasyonda, sanayi üretiminde, 
dış ticarette yeni rekorlara şahit olduk. İşte 
bütün bunları, bir tek ay içinde yaşadık... 

Türkiye’nin umudu çoğaldı. Türkiye’nin 
heyecanı arttı. Türkiye, hep birlikte bu 
gelişmelere sevindi. Bunların yanında bir 
şeyi daha yaşıyorduk. Çözüm Süreci’nde 
çok önemli mesafe kat ettik. Silahları sus-
turduk, siyaseti devreye aldık. Nevruz, 
bütün Türkiye’de coşkuyla kutlandı, barış 
umuduyla, huzur heyecanıyla kutlandı. 
Ölümleri sona erdirmiştik, gözyaşlarını 
dindirmiştik, Türkiye’nin önündeki terör 
engelini kaldırmış, Türkiye’yi zincirlerin-
den, prangalarından kurtarmıştık. İşte, 
tarihimizin en başarılı, rekorlarla dolu 
Mayıs ayını yaşarken, bir şey oldu, bir el 
devreye girdi, ağaç bahanesiyle, park baha-
nesiyle, insanlar sokağa döküldü. Günler-
ce yaktılar, yıktılar, tahrip ettiler, sokakları 
ateşe verdiler. Türkiye’deki bu olaylar, çok 
abartılı bir dille, çok abartılı görüntülerle 
dünyaya servis edildi, dünya kamuoyunda 
Türkiye imajı zedelenmek istendi. Bu olay-
larla, ekonomiye zarar verdiler. Bu olay-
larla demokraside yara açmak istediler. 
Bu olaylarla, Türkiye’de istikrarı, güveni, 
huzur ortamını tahrip etmek istediler. Si-
lahların sustuğu bir ortamda, bu olaylarla, 
silahların yeniden devreye alınması, terö-
rün yeniden başlaması için alçakça, haince 
çağrılar yaptılar. Ama milletimiz bun-
lara “Dur” dedi... Ankara’da, Kayseri’de, 
Samsun’da, Erzurum’da, 1 milyon kişiyle 
İstanbul’da millî irade mitinglerimizi yap-
tık, bunların heveslerini kursaklarında 
bıraktık. Ama durmadılar... 17 Aralık’ta, 
bu kez başka bir tuzakla, bu kez farklı bir 
senaryoyla, yeniden Türkiye’yi karıştır-
mak için düğmeye bastılar. Seçilmiş bir 
Hükümeti, bir yargı darbesiyle, iftirayla, 
hukuksuzlukla görevden uzaklaştırmak 
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için bir kez daha harekete geçtiler. Bir kez 
daha Türkiye ekonomisini hedef aldılar. 
Bir kez daha, istikrara, huzura, Büyük Tür-
kiye hedeflerine, Yeni Türkiye hedeflerine 
kastettiler. Bir kez daha millî değerlerimi-
zi, millî kurumlarımızı, millî projelerimizi, 
en önemlisi de Millî Birlik ve Kardeşlik 
Projemizi hedef aldılar. Düşünebiliyor 
musunuz: Türkiye’nin millî bankası, hem 
de uluslararası çapta başarılı bankası 
Halkbank’ı hedefe koydular. Suriye’de, Ba-
yır Bucak Türkmenlerine yardım götüren 
Milli İstihbarat Tırlarına, adeta düşman-
mış gibi muamele ettiler. Bir başka millî 
bankamız Ziraat Bankasını yıpratmaya, 
uluslararası işlemlerini durdurmaya ça-
lıştılar. Türkiye’yi büyütecek, Türkiye’ye 
itibar kazandıracak, Türkiye’yi rekabette 
bir adım öne geçirecek küresel ölçekli pro-
jelerimize dava açmak istediler. Bakın şu 
anda, başta bu paralel örgüt olmak üzere, 
işte o malum ittifak, bulduğu her fırsatı de-
ğerlendirerek, dünyada Türkiye’nin aley-
hine çalışmalar yapıyor. Dünya basınına, 
kamuoyuna, belli kuruluşlara, Türkiye’nin 
teröre destek verdiği yalanını kasıtlı şekil-
de pompalıyorlar. Arap medyasına, Avru-
pa, ABD medyasına, sistemli olarak kendi 
ülkeleri hakkında kara haber çıkarttırma-
ya çalışıyorlar. Şimdi biz bunlara HAİN 
dediğimizde kızıyorlar... Allah aşkına soru-
yorum: Bu yapılan, ihanet değil de nedir? 
Türkiye’yi teröre destek veren bir ülke gibi 
göstermek, bu ülkeye, bu topraklara ihanet 
değil de nedir? 

Ah benim Afyonkarahisarlı kardeşlerim... 
1940’larda, buraya, Afyonkarahisar Ce-
zaevine bir mahkum getirdiler... Cezae-

vinde, soğuktan dondurarak öldürmek 
istediler. Zehirleyerek öldürmek istediler. 
Emirdağ’a hapsederek, hürriyetini kısıt-
ladılar. Bütün işi kitap yazmak, bütün işi 
fikirlerini söylemek, talebe yetiştirmek 
olan Saidi Nursi’ye, işte burada büyük ezi-
yetler yaptılar. Birinci Dünya Savaşı’nda, 
savaşırken Ruslara esir düştüğü halde, 
kaçmış, vatanına, toprağına dönmüştü. 
Buradan da kaçabilirdi. Emirdağ’dan da 
kaçabilirdi. Ama kaçmadı... “Zalimler için 
yaşasın cehennem” dedi, kendi ülkesini, 
kendi toprağını, hapiste yatmak pahasına 
tercih etti. Allah Rahmet eylesin... Allah 
O’ndan razı olsun, mekanı cennet olsun. 
İşte bu CHP, 1940’larda, Saidi Nursi’nin ki-
taplarını yasaklayan, Saidi Nursi’yi hapis-
lere mahkum eden partidir. İşte belgesi... 
15 temmuz 1949 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararı... Saidi Nursi Kürdi tarafından yazı-
lan gençlik rehberi adlı kitabın dağıtımın 
yasak edilmesi ve elde edileceklerinin de 
toplattırılması, Bakanlar Kurulumuzun 
15 temmuz 1949 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. İmza: Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü işte bu CHP’yle, güya Saidi 
Nursi’nin izinden gittiğini iddia eden bu 
paralel örgüt, şu anda kol kola yürüyor-
lar. Saidi Nursi’nin kemikleri sızlıyor be. 
Afyonkarahisar’da, Emirdağ’da, Saidi 
Nursi’nin hatırası inciniyor. Şimdi, onun 
izinden gittiğini iddia edenler, işte görü-
yorsunuz, kendi ülkelerinden kaçıyor, 
vatanına, toprağına dönmüyor. Uzaktan 
uzağa, Türkiye’yi karıştırmak, huzuru, 
istikrarı bozmak için fitne mücadelesi ve-
riyor. Ananaslarla, tespihlerle, o işadamla-
rıyla, medya patronlarıyla yaptığı al gülüm 
ver gülüm ilişkilerle, kendi ülkesine, kendi 
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toprağına ihanet ediyor. Ses kayıtlarıyla, 
çirkin görüntü kayıtlarıyla, gazeteciye, 
işadamına, bürokrata, en önemlisi de siya-
setçiye şantaj yapıyor. CHP de, gidiyor, bu 
ihanet içindeki örgütün oyuncağı haline 
geliyor. MHP gidiyor, bu paralel yapının 
oyuncağı haline geliyor. Bu paralel yapı, 
ses kayıtlarıyla, işte bu CHP’yi, MHP’yi 
esir almış, istediğini yaptırıyor, istediğini 
söyletiyor, bunlara politika dayatıyor. 

Sevgili kardeşlerim... 

İllegal yollarla, tamamen hukuksuz şe-
kilde, emniyet ve yargı içindeki çeteleş-
meyle, binlerce kişiyi teknik takibe almış, 
dinlemiş, kaydetmiş, depolamışlar. Bunu 
herkesten gizlemişler... Bunu yapan, yargı 
içindeki o malum çete... Yani, erklerden 
biri, tarafsız ve bağımsız olması gereken 
yargı, içindeki bazı örgütler aracılığıyla 
çok ciddi hukuksuz işlerin içine girmiş. 
Dinlenen binlerce kişinin içinde siyaset-
çiler var, gazeteciler var, işadamları, bü-
rokratlar, sıradan vatandaşlar var. “Eğer 
konuşursanız, eğer bizi suçlarsanız, dava 
açarsanız, bu kayıtları internete veririz” 
diye bütün bu kesimleri tehdit ediyorlar. 
İşte CHP bu tehdide boyun eğiyor, bu şan-
taja çanak tutuyor. 

İşte MHP... Bu tehdide teslim oluyor. 
Afyonkarahisar’da, İstiklal Savaşı’nın şeh-
rinden, bu paralel örgüte ve onun oyun-
caklarına tekrar söylüyorum: Bu ülke, 
topla, tüfekle, tankla teslim alınamadı, 
ses kayıtlarıyla, kasetlerle bu ülkeyi asla 
teslim alamayacaksınız. Her ne yaparlarsa 
yapsınlar... Biz bu şantaja boyun eğmeyece-

ğiz. Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 
Biz, Afyonkarahisar’daki şehitlerimizin 
muazzez ruhunu incitmeyecek, bunlara 
karşı yeni İstiklal Mücadelemizden asla 
vazgeçmeyeceğiz. Bizim içimizden de, 
bu şantaja, bu tehditlere boyun eğenler, 
başka yerlerden talimat alıp milletin ema-
netine ihanet edenler çıktı. İşte bir tanesi 
dün, Türk Hava Yolları uçağında hadise 
çıkarmış... Beni niye halkın içine oturtu-
yorsunuz, ben önde oturacağım diyerek 
yolculuğu tehlikeye atmış, yolcuları tedir-
gin etmiş. İyi ki gitmişler... AK Parti’nin 
içinde tuzluklara yer yok... AK Parti’nin 
içinde, milletten değil, Türkiye dışındaki 
odaklardan emir ve talimat alan tuzluklara 
yer yok. AK Parti milletin partisidir, sadece 
milletten emir alır. 

Sevgili kardeşlerim... 

Biz, bu CHP’nin, MHP’nin, medyanın, ma-
lum işverenlerin, o paralel örgütün dayat-
tığı gündeme teslim olamayacağız. Burada 
şunu sizlere açık yüreklilikle söylüyorum: 
Bize atılan iftiraların, ithamların, bize atı-
lan çamurların hepsinin, ama hepsinin ce-
vabını vakti zamanı geldiğinde vereceğiz. 
Bu kirli tuzaklar, zamanla deşifre olacak 
ve oluyor. Ak ile kara, zamanla ortaya çıka-
cak. Ama bugün, biz bu gündeme teslim ol-
mayacağız. Bizim gündemimizde Türkiye 
var; bizim gündemimizde millete hizmet 
var. İşte önceki gün, Konya’da, Avaks uça-
ğımızı teslim aldık. Hürkuş adlı uçağımızı 
imal ettik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
kullanmaya başladık. Afyonkarahisar’da 
İstiklal Mücadelesi veren dedelerimizin 
topu, tüfeği, uçağı, mermisi, güllesi kısıt-
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lıydı. Şu anda biz, kendi savaş gemilerimi-
zi imal ediyoruz. 2 tanesini tamamladık, 
denizlerimize gönderdik. Dünyada kendi 
savaş gemisini inşa edebilen 10 ülkeden 
biri olduk. Şu anda kendi Atak helikopter-
lerimizi üretiyoruz. Altay tanklarını üre-
tiyoruz. Kirpi adlı mayına dayanıklı zırhlı 
araçlarımızı üretiyoruz. Kendi millî piyade 
tüfeklerimizi üretiyoruz. İnsansız hava 
araçlarını, füzeleri, topları üretiyoruz. 
Kendi uydularımızı imal ediyoruz. Bizim 
gündemimizde bunlar var, bunlar olacak. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde, 2023’te, dünyanın en bü-
yük 10 ülkesinden biri olan Türkiye’yi, 
Yeni Türkiye’yi inşa etmenin mücadelesini 
veriyoruz. Ekonomisiyle, demokrasisiyle, 
birliğiyle, huzuruyla, kardeşliğiyle dünya-
ya örnek olan bir Türkiye imar ediyoruz. 
Yola çıktığımız Afyonkarahisar’dan aldı-
ğımız ilhamla, inşallah, Türkiye’yi büyüt-
meye, daima millet, daima hizmet demeye 
devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Afyonkarahi-
sarlılar... 

Tarihin, medeniyetin, zaferlerin şehri 
Afyon’umuz, tabii güzellikleri ve kaynakla-
rıyla bölgesinin parlayan yıldızı konumun-
da. Buna rağmen Afyon, yıllarca hak ettiği 
şekilde gelişemedi, büyüyemedi. Adeta 
varlık içinde yokluk çekti. Biz, 12 yılda 8.3 
milyar liralık yatırımla Afyon’un önünü 
açtık, Afyon’a hakkı olan desteği sağladık. 
Eğitimde 240.4 milyon lira... Sağlıkta 284 
milyon lira… Toplu konutta 596 milyon 
lira… Ulaştırmada tam 2 milyar… Orman 
ve su işlerinde 1 milyar lira… Tarımda 784 

milyar lira yatırım yaptık. Türkiye’nin ilk 
bölge havalimanı olan Zafer Havalimanı’nı 
burada, hemen bitişiğinizdeki Altıntaş’ta 
kurduk. Bu havalimanı Kütahya, Afyonka-
rahisar ve Uşak illerimize hizmet veriyor. 
Çevredeki diğer şehirlerimizle Afyon’umu-
za hizmet veren bu yatırım, bölgenin po-
tansiyelinin daha verimli şekilde değerlen-
dirilebilmesi bakımından önemli. 

Tabii havalimanı yanında bir de hızlı treni-
miz var. İnşaatı devam eden hızlı tren hattı, 
Afyon Ankara arasını 1.5 saate, İstanbul ve 
Sivas’ı 3.5 saate, İzmir’i 2 saate indirecek. 
Afyon, karayollarında olduğu gibi hızlı 
tren hatlarında da kesişim yeri olacak, 
ülkemizin merkezi olacak. Dünyada pek 
az şehre nasip olan hızlı tren hattımızın 
şimdiden Afyon’umuza hayırlı olmasını 
diliyorum. Bir yandan yüksek hızlı trenler 
inşa ederken bir yandan da çoğu yüz yılı 
aşkın süredir yenilenmeyen demiryolla-
rımızı yeniliyoruz. Afyon’da 196 kilomet-
relik demiryolunu yenileyerek sıfırdan 
yapılmış hale getirdik, 191 kilometrelik 
yolda da yenileme çalışmalarımız sürüyor. 
Elbette yollarımızı da yeniliyor, genişle-
tiyor, şehrimize yakışır hale getiriyoruz. 
Afyonkarahisar’a 426 kilometre bölünmüş 
yol kazandırdık. Afyonkarahisar’ı diğer şe-
hirlere ve ilçelerimize, beldelerimize bağ-
layan devlet yollarının uzunluğunu 1.030 
kilometreye çıkardık. 

Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 5 yıldır yaptığımız çalışmalar 
sonucunda Afyon Dinar’daki linyit rezer-
vimizin 950 milyon ton olduğunu tespit et-
tik. Bölgede yaklaşık 5 milyar dolarlık ya-
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tırımla 3 bin 500 megavat gücünde termik 
santral kurmayı hedefliyoruz. Bu, santral 
inşası ve maden sahasında 6-7 bin kişilik 
istihdam demektir. Afyon, karayolundaki, 
hızlı trendeki kavşak olma özelliğinden 
sonra, bu yatırımlarla inşallah elektrikte 
de bir kavşak olacak, Türkiye’nin enerji 
merkezlerinden biri haline dönüşecek. 

Eğitime, her yerde olduğu gibi Afyon’u-
muzda da birinci önceliği verdik. Fatih 
Projesi kapsamında okullarımıza akıllı 
tahta ve diğerleriyle birlikte 1.343 eğitim 
materyali gönderdik, tablet dağıtımının 
pilot uygulamasını başlattık. Bilgi toplu-
munu söz olmaktan çıkartıp hayata ge-
çirmek için okullarımıza 12 bin 624 adet 
bilgisayar gönderdik, 1.468 adet Bilişim 
ve Teknoloji Sınıfı kurduk. Maddi durumu 
iyi olmayan ailelerimizin çocuklarının 
eğitimine destek olmak için, 12 yılda 10 
bin öğrencimiz için 13 milyon lira verdik. 
Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni 6 fakülte, 2 
enstitü, 2 yüksekokul ve 4 meslek yükse-
kokulu ile daha da büyüttük, güçlendirdik. 
Yurtlarımızdaki yatak kapasitesini 2 bin 
620’den 5 bin 634’e çıkardık. Bolvadin, 
Sultandağı, Emirdağ, Şuhut ilçelerimizde 
toplam 1.600 yatak kapasiteli yurtların 
inşası ise sürüyor. Afyonkarahisar’ımızın 
spor altyapısını da güçlendiriyoruz. 2012 
yılı Kasım ayında 15 bin seyirci kapasiteli 
bir stadyum yapmak için işe koyulduk. 
55.8 milyon lira maliyeti olan ve bir spor 
kompleksi içinde yükselecek stadyumun 
inşası sürüyor, inşallah birkaç ay içinde 
tamamlıyoruz.  Sağlık, ülkemizin her ye-
rinde olduğu gibi burada da adeta devrim 
yaptığımız bir alan. Hastanelerde koğuş 

sisteminden konforlu oda sistemine geç-
tik. Afyonkarahisar’ımıza yaptığımız toplu 
konut ve sosyal donatı yatırımı toplam 
596 milyon liraya ulaştı. Yaptığımız 4 bin 
169 konut ile vatandaşlarımızı güvenli, 
huzurlu, konforlu evlere kavuşturduk. 
Veysel Hoca Afyon’a gayet güzel destek 
verdi ve böylece Afyon’umuz orman ve 
su işlerinde tam 1 milyar liralık yatırımla 
buluştu. İlimizin en yüksek barajı olan Çay 
Barajının ihalesini yaparak 2013 yılı Ekim 
ayında sözleşmesini imzaladık. 12 yılda 
Afyonkarahisarlı çiftçilerimize tarım, hay-
vancılık, mazot, gübre ve toprak analizi 
gibi alanlarda tam 784 milyon lira tuta-
rında nakit desteği sağladık. 2005 yılında 
Afyonkarahisar’ı doğalgazla tanıştırdık. 
Aile ve sosyal politikalar alanında ilimize 
toplam 358 milyon liralık yardım ve yatı-
rım yaptık. Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal 
güvencesi olmayan 4 bin 535 Afyonlu Ha-
nım kardeşimize iki ayda bir olmak üzere, 
500 lira maaş bağladık. 

Değerli kardeşlerim… 

Evet... 30 Mart, Afyonkarahisar için de, 
Türkiye için de son derece önemli. İstiklal 
Savaşımızın şehri Afyonkarahisar’dan, Ye-
niden İstiklal Mücadelemizde yine büyük 
bir destek bekliyoruz. Mevcut Belediye 
Başkanımız Burhanettin Çoban’ı, tüm 
ilçe belediye başkan adaylarımızı, Meclis 
adaylarımızı sizlere emanet ediyoruz. 
Büyük Türkiye’ye 30 Mart’ta bir kez daha 
“Evet” diyoruz... Yeni İstiklal Mücadelesine 
bir kez daha “Evet” diyoruz... Demokrasi 
diyor, insan diyor, şehir diyoruz... Daima 
millet, daima hizmet diyerek, 30 Mart’ta 
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inşallah sandıkları patlatıyoruz. Sevginiz, 
coşkunuz için her birinize teşekkür ediyor, 
sizleri Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Kütahyalılar, sevgili kardeşlerim...

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan, tüm 
Kütahya’yı, Kütahyalı tüm kardeşlerimi 
selamlıyorum. Altıntaş’a, Aslanapa’ya, 
Çavdarhisar’a, oralardaki kardeşlerime 

selamlarımı gönderiyorum. Kuruluş’un 
ilçesi, Osmanlı’nın kuruluşuna şahit olan 
Domaniç’i selamlıyorum. Zaferin ilçesi, 
İstiklal Mücadelemizin ilçesi, şehitler di-
yarı Dumlupınar’ı selamlıyorum. Emet’e, 
Gediz’e, Hisarcık’a, Pazarlar’a, Simav’a, 

Kütahya Mitingi 

Kütahya | 23 Şubat 2014
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Şaphane’ye, Tavşanlı’ya, gönülden selam-
larımı iletiyorum. Başta Dumlupınar’daki, 
şehitliğimizdeki şehitlerimiz olmak üzere, 
İstiklal Savaşımızın şehitlerini, aziz mille-
timizin tüm aziz şehitlerini, buradan bir 
kez daha rahmetle yadediyor, Allah onlar-
dan razı olsun diyorum.

Kütahya bizim gururumuz. Kütahya, bu 
aziz milletin gururu bir şehir. Kütahya 
bir Osmanlı şehri. Kütahya, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmiş, 
kuruluşa ev sahipliği yapmış bir şehrimiz. 
Kütahya aynı zamanda İstiklalin, İstiklal 
Savaşı’nın, Büyük Zaferin şehri. Kütahya 
emeğin şehri, kadim bir tarih ve mede-
niyet şehri, Kütahya alimlerin, şairlerin, 
devlet adamlarının şehri. Bir kez daha bu 
şehirde bulunmanın, bu havayı teneffüs 
etmenin, sizlerle hasret gidermenin guru-
runu yaşıyorum. 

1946 seçimlerinde, Merhum Menderes, 
hem Aydın’dan, hem Kütahya’dan millet-
vekili adayı olmuştu. Sandıkta kazananlar, 
kağıt üzerinde kaybediyorlardı. Merhum 
Adnan Menderes, Berin Hanım’a telefon 
ediyor... “Seçimi kaybettik” diyor, “Aydın’a 
geri dönüyoruz” diyor. Berin Hanım ise 
şu cevabı veriyor: “Hayır dönmüyoruz... 
Seçimi Kütahya’da kazandın... Hayırlı ol-
sun” diyor... Maalesef, 27 Mayıs 1960’ta, o 
meşum darbe yapıldığında, Menderes yine 
Kütahya’daydı ve burada derdest edildi. Bu 
acı tecrübeye rağmen, Kütahya umudunu 
yitirmedi, mücadele azmini yitirmedi. 
Kütahya her zaman demokrasinin, millî 
iradenin yanında oldu. Kütahya, 3 Kasım 
seçimlerinden itibaren, AK Parti’yi destek-

ledi, AK Parti’ye her zaman rekor düzeyde 
oy verdi. Bizler de var gücümüzle sizler 
için hizmet ürettik, eser ürettik. 

Bakın Kütahya’nın en büyük mahallesi-
nin adı Vefa Mahallesi’dir... Kütahya vefa 
nedir, çok iyi bilir. Bizler de vefayı çok iyi 
biliriz. Siz, demokrasinin, millî iradenin 
arkasında durdunuz, bize yetki verdiniz, 
bize görev verdiniz, bizler de size hizmet 
etmenin, size hizmetkar olmanın o emsal-
siz gururunu yaşadık ve yaşıyoruz. 

Şimdi bakın değerli kardeşlerim... 30 
Mart’ta, sadece belediye başkanlarını seç-
mekle kalmayacak, demokrasiye ve millî 
iradeye sahip çıkacağız. 30 Mart’ta, yeni 
bir İstiklal Mücadelesinin zaferine hep 
birlikte ulaşacağız. 30 Mart’ta, bu ülkenin 
millet tarafından idare edildiğini, egemen-
liğin millete ait olduğunu herkese bir kez 
daha göstereceğiz. Zira, 1950 yılından 
beri, bu ülkede bir mücadele var... Medya, 
işadamları, elitler, seçkinler, çeteler, on-
larla birlikte CHP ve statüko partileri, bu 
ülkeyi sadece biz yönetiriz diyorlar. Biz 
ne dersek o olacak diyorlar. Bu ülkeye isti-
kameti biz veririz, bu ülkenin rotasını biz 
çizeriz diyorlar. Bunun gerçekleşmediği 
zamanlarda, darbe yaparak, başbakan, ba-
kan idam ederek, demokrasiyi rafa kaldıra-
rak, ülkeyi kaosa, istikrarsızlığa, anarşiye 
sürükleyerek, demokrasiyi ve millî iradeyi 
tehdit ediyorlar. Ama biz, çok farklı bir şey 
söylüyoruz. Merhum Menderes, “Yeter, 
söz milletindir” demişti. Biz de, AK Parti 
olarak, yeter, söz de, karar da milletindir 
dedik, 12 yıl boyunca da böyle geldik. 
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Sevgili kardeşlerim... 

12 yıl boyunca, ülkenin idaresinde sizler 
söz sahibi oldunuz. 12 yıl boyunca karar-
ları siz verdiniz, istikameti sizler çizdiniz, 
Türkiye’nin rotasını sizler belirlediniz. 3 
genel seçimde, 2 yerel seçimde, 2 halkoy-
lamasında sizin huzurunuza çıktık. Her 
seçimde bize güçlü bir destek verdiniz, 
politikalarımıza, icraatlarımıza “Evet” 
dediniz, bize yola devam dediniz. İşte 
bundan rahatsız olanlar, milletin karar 
vermesinden, milletin yetkili olmasından, 
milletin ülkeye istikamet çizmesinden 
rahatsız olanlar, bir tuzak kurarak, millet 
iradesini yıkmak ve yıpratmak istediler. 
Önce Gezi Olayları’nı çıkardılar. Sokaklara 
dökülerek, camı çerçeveyi kırarak, insan-
ları tehdit ederek, hakaretler yağdırarak, 
Türkiye’de huzuru ve istikrarı bozmak 
istediler. Türkiye’yi dünyaya olumsuz 
göstererek, Türkiye ekonomisine darbe 
vurmak istediler. Orada başarısız olunca, 
bu kez de 17 Aralık darbe girişiminde bu-
lundular. Yine milleti, millî iradeyi hedef 
aldılar. Milletin seçtiği AK Parti’yi, milletin 
hükümetini hedef aldılar. Millî kurumları-
mızı, ekonomiyi, millî birlik ve kardeşlik 
projemizi hedef aldılar. İşte biz bu oyunu 
bozduk. Dik durduk, eğilmedik, taviz ver-
medik ve sizin emanetinizi koruduk. Şim-
di sıra sizde. 30 Mart’ta sandığa giderek, 
bu statüko partilerine, bu paralel örgütle-
re, Türkiye düşmanlarının maşası haline 
gelmiş bu kuklalara cevabı sizler verecek-
siniz. Hep bir ağızdan millî iradeye saldırı 
düzenleyen medyaya karşı son manşeti 
30 Mart’ta sizler atacaksınız. 30 Mart’ta 
sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz... 

30 Mart’ta, paralel örgütün oyuncağı olan 
CHP’ye, paralel örgütün oyuncağı olan 
MHP’ye siz ders vereceksiniz.

Allah aşkına şu MHP’ye bakar mısınız... 
CHP’yle kol kola giriyor. Adaylarının uy-
gunsuz görüntülerini yayımlayan, aday-
larına şantaj yapan o paralel örgütle kol 
kola giriyor. Sokakları ateşe veren, zulüm 
1453’te başladı diyen, başörtülü kızımıza 
saldıran, bira şişeleriyle T.C. yazan, bay-
rağımızı ateşe veren bu Gezicilere MHP 
sahip çıkıyor, Devlet Bahçeli sahip çıkıyor. 
Bu CHP, bu MHP, iradelerini emanete 
vermiş durumdalar. Bu paralel örgüt, 
elindeki ses ve görüntü kayıtlarıyla, bu 
CHP ve MHP’yi teslim almış durumda. 
CHP ve MHP kendi iradesiyle hareket ede-
miyor, kendileri politika belirleyemiyor. 
Paralel örgüt bunların önüne ne atarsa, 
onunla idare ediyorlar. Paralel örgüt yol-
suzluk iftirası atıyor; CHP ve MHP ona 
sarılıyor. Paralel örgüt Kabataş’taki çirkin 
saldırıyı çarpıtıp bunlara veriyor; bu CHP, 
MHP onunla idare ediyor. Paralel örgüt, 
Türkiye’yi yurt dışında karalıyor, ülkeye 
ihanet ediyor; bu CHP, MHP, onlara destek 
veriyor. İşte bu oyunu siz bozacaksınız. Bu 
tuzağı siz alt üst edeceksiniz. Biz milletiz 
diyeceksiniz. Bu ülkenin sahibi biziz, bu 
ülkeye istikameti biz çizeriz diyeceksiniz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kütahyalılar... 

Bakın burada, Kütahya’da bir noktayı özel-
likle dikkatlerinize sunmak istiyorum... 12 
Haziran seçimlerinde, Kütahya, yüzde 65 
gibi çok yüksek bir oy oranıyla AK Parti’ye 
destek verdi. Siz, sandığa gittiniz, mühürü 
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AK Parti’ye bastınız, bizim adaylarımız 
milletvekili olup Meclis’e geldiler. Ancak, 
sizden yetki alanlar, sizin AK Parti’ye 
bastığınız mühürle Milletvekili olanlar, 
gittiler, başka yerlerden emir aldılar, tali-
mat aldılar, belki de tehdit edildiler, AK 
Parti’den istifa ettiler. Bunlar, sadece AK 
Parti’ye değil, kendilerine verilen oya, ken-
dilerine oy veren millete, Kütahya’ya da 
ihanet ettiler. İşte ses kayıtlarında çıktı... 
Bunlara tuzluk diyorlar... Yani nereye ko-
yarsan, orada durur... Bir el gelir, bunları 
bir yerden alır, bir yere koyar, tuzluk gibi 
bunların sesi çıkmaz. İradeleri yoktur, ta-
limat alır, emir alır, öyle hareket ederler. 
Şimdi burada bir şeyi daha söyleyeceğim... 
17 Aralık darbesi, eğer başarıya ulaşsaydı, 
eğer biz dik durmasaydık, bu tuzluklar 
gidecek, yeni bir parti kuracak, ya da AK 
Parti’yi bölecek, Türkiye’yi istedikleri gibi 
tanzim edeceklerdi. İşte buna izin verme-
dik. Bu süreçte ak ile kara ortaya çıktı. Bu 
süreçte, iradesi olanla tuzluk olan ortaya 
çıktı. İşte 30 Mart’ta, bu tuzluklara, bu tuz-
luklara emir ve talimat verenlere, bunların 
yol arkadaşı MHP ve CHP’ye de siz cevap 
vereceksiniz. 

Sevgili kardeşlerim... 

Kimin gündeminde nelerin olduğuna 
özellikle dikkat etmenizi sizlerden rica 
ediyorum... Bu CHP’nin, MHP’nin, onlar-
la birlikte yol yürüyenlerin gündeminde 
yıkmak var, tahrip etmek var, dedikodu 
var, iftira var. Bizim gündemimizde ise 
yapmak var, inşa etmek, imar etmek var. 
Onların siyaseti esersizlik siyaseti. Bizim 
siyasetimiz eser siyaseti. Bizim gündemi-

mizde küresel ölçekte projeler var. Bizim 
gündemimizde okullar, hastaneler, baraj-
lar, havalimanları, enerji santralleri var. 
Bizim gündemimizde Filistin, Mısır, Suri-
ye, Somali, Myanmar, Afganistan, Bosna 
var. Bizim gündemimizde, uçaklar var, 
imal ettiğimiz tanklar, helikopterler var, 
insansız hava araçları, zırhlı araçlar, kendi 
tasarladığımız ve imal ettiğimiz piyade 
tüfeklerimiz, kendi inşa ettiğimiz gemile-
rimiz var. Bizim, hayallerimiz var, hedef-
lerimiz var, plan ve projelerimiz var. Biz, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
Yıldönümü olan 2023’te, Türkiye’yi dün-
yanın en büyük 10 ülkesinden biri yapmak 
için çalışıyoruz. Biz, İstanbul’un fethinin 
600’üncü yıldönümü olan 1453’ü bir he-
def olarak Türkiye’nin önüne koyuyoruz. 
Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı zaferin 
bininci yıldönümü olan 1071’i, çocukları-
mız ve torunlarımız için hedef tarih kabul 
ediyoruz. Peki onlar ne yapıyorlar? Onla-
rın ne yaptığı ortada... Kalkmışlar, daha 
Cumhurbaşkanı onaylamadan, Meclis’ten 
geçmiş bir yasayı Anayasa Mahkemesi’ne 
götürüyorlar. Cumhurbaşkanı’nın onayla-
madığı yasayı Anayasa Mahkemesi’ne gö-
türürseniz, kargalar bile buna güler. Nite-
kim güldüler. İş yapacakmış gibi görünüp, 
maalesef kendilerini rezil ediyor, gülünç 
duruma düşüyorlar. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kütahyalılar... 

30 Mart’ta, biz, Kütahya’dan bir kez daha 
çok farklı bir sonuç, çok yüksek bir sonuç 
bekliyoruz. Kütahya kendisine yaraşanı 
yapacak, biz buna gönülden inanıyoruz. 
Kütahya, iş bilmezlere, CHP’nin, paralel 
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örgütün yedekliğini yapanlara, cesur dav-
ranmayanlara değil; plana, projeye, vizyo-
na yetkiyi verecek. Ben, Belediye Başkan 
adayımızın, Kamil Saraçoğlu kardeşimin 
arkasındayım... Bugüne kadar, Kütahya’da, 
yerel yönetimle koordinasyon içinde çok 
güzel hizmetlere imzamızı attık. Bundan 
sonra da yine koordinasyon içinde önem-
li hizmetleri, önemli eserleri Kütahya’ya 
kazandıracağız. 12 yıldır istikrar içinde, 
huzur içinde büyüttüğümüz, gücüne güç 
kattığımız Kütahya’yı, inşallah 30 Mart’tan 
sonra çok daha farklı şekilde büyütmeye, 
güçlendirmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

Kütahya’yı, bu coğrafyadaki varlığımızın, 
bekamızın teminatı olarak görüyoruz. 
Osmanlı’nın kuruluşunun maddi ve ma-
nevi temellerinin atıldığı bu toprakları 
hak ettiği şekilde kaldırmak, geliştirmek 
için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz. 
12 yılda Kütahya’ya 5.9 milyar liralık 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme-
de 1 milyar lira… Eğitimde 354 milyon 
lira… Gençlik ve sporda 406 milyon lira… 
Sağlıkta 234 milyon lira… Orman ve su 
islerinde 233 milyon lira… Enerjide 565 
milyon lira… Toplu konutta 682 milyon 
lira… Tarımda 447 milyon lira… Aile ve 
sosyal politikalarda 292 milyon lira yatı-
rım yaptık. Kütahya’nın ihmal edilmesine, 
Kütahya’nın geri bırakılmasına asla müsa-
ade etmedik. Yeni projelerle, yeni yatırım-
la Kütahya’yı önümüzdeki dönem, hem 
belediyemizle, hem diğer kuruluşlarımızla 
inşallah çok daha ileriye taşıyacağız. İşte 
Kütahya’da kurduğumuz ve açılışını bizzat 

yaptığım Zafer Havalimanı… Bu havalima-
nı, Kütahya’mızla birlikte Afyon’a, Uşak’a, 
tüm bölgeye hizmet veriyor. Kütahya’yı 
Türkiye’nin diğer illerine ve dünyaya bağ-
layan bu modern havalimanımızın bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum. Ulaşımda 
bir başka önemli proje, yüksek hızlı tren 
hattı bağlantısı... Kütahya ile Eskişehir’den 
geçen yüksek hızlı tren hattı arasında bağ-
lantılı seferler sürüyor. Bağlantı hatlarını 
ve burada çalışan tren setlerini yeniledik. 
Hızlı Tren’in Afyon, İstanbul, İzmir gibi in-
şası süren hatları açıldığında, Kütahya’mız 
buralara da aynı şekilde bağlanmış olacak. 
İstanbul-Antalya Hızlı Tren projesinin 
Zafer Havalimanı’ndan geçmesi için çalış-
malarımız devam ediyor. Bugüne kadar ye-
nilenmeyen, 245 kilometre demiryolunu, 
yerli üretimle sıfırdan yapmışçasına yeni-
ledik, bu yeni yollarda modern yolcu tren-
lerini sefere verdik. Şu anda 30 kilometre 
yolda modernizasyon çalışmasına devam 
ediyoruz. Bugüne kadar, Kütahya için 500 
milyon lira demiryolu harcaması yaptık. 

Türkiye’de sadece belirli yerlerde kurdu-
ğumuz şehir hastanelerinden birini de 
Kütahya’da inşa ediyoruz. 700 yataklı bu 
şehir hastanesinin proje bedeli 300 milyon 
lira. İnşallah bu şehir hastanesiyle Kütah-
ya sağlıkta da önemli bir noktaya gelecek. 
Kütahya’da 24 kilometreden devraldığı-
mız bölünmüş yol uzunluğunu 9 kat ar-
tırarak toplam 214 kilometreye çıkardık. 
Eğitimde Kütahya’ya gerçekten büyük ya-
tırımlar yaptık. Kütahya’daki okul öncesi 
eğitimden ortaöğretime kadar olan okul 
sayısını 320’den 769’a yükselttik. Fatih 
Projesi kapsamında 832 akıllı tahtanın 
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kurulumunu yaptık. Okullara 9 bin 330 
adet bilgisayar gönderdik, 407 okula inter-
net bağlantısı sağladık, 256 adet Bilişim 
ve Teknoloji Sınıfı kurduk. Dumlupınar 
Üniversitesi’ne, Tıp ve Diş Hekimliği dahil 
10 fakülte, 4 enstitü, 5 yüksekokul ve 11 
meslek yüksekokulu açtık. TOKİ kanalıyla 
Kütahya’da tam 7 bin 938 adet konut inşa 
ederek, sizleri güvenli, huzurlu, konforlu 
evlere kavuşturduk. Kütahya bir kültür 
şehri olmasının yanında zengin maden 
yataklarıyla bir enerji şehridir. Biz bu po-
tansiyeli değerlendirerek 12 yılda toplam 
565 milyon lira yatırım yaptık. Kütahya’yı 
doğalgazla tanıştırdık.  

Değerli kardeşlerim… 

Evet... Kütahya’da adayımız Kamil Sara-
çoğlu... Bir kez daha, Kütahya adayımızı, 
İlçe adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. 
“Durmak yok, yola devam” diyorum... 
Daima millet, daima hizmet, büyük mede-
niyet yolunda durmaksızın ileri diyor, he-
pinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah’a 
emanet ediyorum.
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Sevgili Uşaklılar, çok değerli kardeşlerim... 

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan, Uşaklı 
tüm kardeşlerime, tüm vatandaşlarıma 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Banaz’ı, Eşme’yi, Karahallı’yı, Sivaslı’yı, 

Ulubey’i, oralarda yaşayan tüm kardeşleri-
mi gönülden selamlıyorum.

Evet... Bugün bir kez daha Aşıklar Şehri, 
Efeler şehri, yiğitliğin, kahramanlığın, 
zaferin şehri Uşak’tayız. Bugün Uşak’ta, 
tarihî bir coşkuya, tarihî bir heyecana 

Uşak Mitingi 

Uşak | 27 Şubat 2014
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şahitlik ediyoruz. Allah’a hamdolsun... 
Cumartesi günü Sivas ve Yozgat’tan yola 
çıktık, oralarda tarihî bir heyecana tanık-
lık ettik. Pazar günü Afyonkarahisar’a, 
Kütahya’ya gittik, hiç görülmemiş bir coş-
kuya tanıklık ettik. İşte bugün, Burdur’da 
yine tarihî bir kucaklaşmayı yaşadık. Şim-
di de Uşak’ta, tarihin, ilmin, zaferin, efele-
rin ve aşıkların şehri Uşak’ta, AK Parti’yle 
millet; milletin partisiyle, o partinin sahibi 
millet kucaklaşıyor. Rabbim kardeşliğimi-
zi daim eylesin. Rabbim, yol arkadaşlığı-
mızı muhafaza etsin. 30 Mart seçimleri, 
inşallah, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz 
için hayırlara vesile olsun. 

Sevgili Uşaklılar, sevgili kardeşlerim... 

Bundan yaklaşık 56 yıl önce, 19 Eylül 
1958 tarihinde, merhum Menderes Uşak’a 
geldi ve Uşak’ta şunları söyledi: “Sizlere 
canım kurban, daima hizmetinizdeyim” 
dedi. Evet... Merhum Menderes daima 
milletinin, ülkesinin hizmetinde oldu. 
Merhum Menderes, tam da Uşak’ta ifade 
ettiği gibi, milletine hizmet yolunda canını 
feda etti. Allah Rahmet eylesin, mekanı 
inşallah Cennet olsun... 1950’de, milletin 
teveccühüyle iktidara gelmiş, ama zorla 
ve zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılmış, 
2 arkadaşıyla birlikte idam edilmişti. 
Merhum Menderes milleti için, ülkesi için 
çırpınırken, maalesef, tıpkı bugün olduğu 
gibi o gün de Cumhuriyet Halk Partisi, 
yıkmanın, bozmanın, tahrip etmenin, ül-
keyi gerilime sürüklemenin mücadelesini 
veriyordu. Bugün hangi manşetler atılı-
yorsa, o gün de aynı manşetler atılıyordu. 
Bugün hangi tahrikler yapılıyorsa, o gün 

de aynısı yapılıyordu. Bugün nasıl sokak-
lar tahrik ediliyorsa, o gün de sokaklar 
tahrik ediliyor, gençler sokağa itiliyordu. 
Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi, sokakta, 
Meclis’te, ülke içinde ve ülke dışında nasıl 
bir gerilim siyaseti yapıyorsa, o gün de ay-
nısını yapıyordu. En önemlisi de, Merhum 
Menderes’e nasıl ağır iftiralar atılmışsa, 
bugün de aynısı yapılıyor, bugün de aynı 
ağır iftiralar çeşitli vasıtalarla gündeme 
taşınıyor. 

Sevgili kardeşlerim...

Bundan yaklaşık 3 yıl önce, 15 Mayıs’ta 
Uşak’a geldik, burada seçim mitingimizi 
yaptık. Ben burada, Uşak’taki konuşmam-
da, CHP Genel Başkanı’na bazı sorular sor-
dum. Bakın o sorulardan bir tanesini özel-
likle hatırlatıyorum. Buradan, Uşak’tan, 
CHP Genel Başkanı’na, “Eline o ÖSYM 
ile ilgili maili kimin tutuşturduğunu” 
sordum. “Ona bu şakayı kimin yaptığını” 
sordum. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına rağ-
men, CHP Genel Başkanı, elinde salladığı, 
sınava girecek gençlerimizi de tedirgin 
ettiği o sahte mailin, o şakanın cevabını 
vermedi; ne bizden, ne gençlerden özür 
dilemedi; bu işten dolayı yüzü kızarmadı. 
CHP Genel Başkanı bu şakadan ders alma-
dı... Eline sonradan bir de Kayseri’yle ilgili 
sahte belgeler verdiler. Orada da çuvalladı, 
orada da çaktı. Asılsız iddiaları yüzünden 
ödediği tazminatlar nedeniyle, Kayseri 
halkı sucuğa doydu. Şimdi, CHP Genel 
Başkanı, bir başka skandalla, bir başka sah-
telikle, bu sefer bir montajla bir kez daha 
ortaya çıktı. Bu kez, eline o montajı kimin 
tutuşturduğunu çok iyi biliyoruz. Okyanus 
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ötesinde CHP’nin hocalığını yapan bir zat 
var... Türkiye’deki uzantıları yoluyla, tüm 
Türkiye’yi dinleyen, tele kulaklık yapan, 
röntgencilik yapan bir zat var. İşte o zat, 
CHP Genel Başkanı’nın eline bu kez de bir 
montaj verdi, CHP Genel Başkanı, eline 
şeker tutuşturulmuş çocuk gibi ortalıkta 
dolaşıyor. Kendisi oraya kasetle geldi ya... 
Aynı şekilde kasetle de başbakan olacağı 
hayalini kuruyor. Salı günü Grup toplan-
tımızda da söyledim... Aç tavuk kendisini 
darı ambarında görürmüş. CHP’de kasetle 
Genel Başkan gönderir, kasetle Genel Baş-
kan getirirsiniz... Ama bunu Türkiye’de hiç 
kusura bakmayın, yapamazsınız. CHP Ka-
setlerle idare ediliyor olabilir; ama Türkiye 
kasetlerle idare edilemez, bu kasetlere, bu 
montajlara teslim olmaz. Millet buna izin 
vermez, millet buna geçit vermez. 

Paralel bir yapı, emniyetteki, yargı için-
deki uzantılarıyla, binlerce kişinin tele-
fonlarını 3 yıldan fazla dinliyor. Bunların 
içinde bakanımız var. Bunların içinde 
milletvekilleri var. Bunların içinde benim 
çalışma arkadaşlarım, bürokratlar var. 
CHP Genel Merkezi’ni, başka partileri, 
CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin milletvekille-
rini, gazetecileri, sanatçıları 3 yıldan fazla 
süre dinlemişler. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı, işte bu paralel yapı tarafından 
dinleniyor. Enerji Bakanı, bu paralel yapı 
tarafından dinleniyor. Düşünebiliyor 
musunuz? Enerji Bakanımız, Nükleer 
Santral için, doğalgaz için, petrol için, son 
derece önemli, son derece gizli görüşmeler 
yapıyor; bu paralel yapı bunları dinliyor, 
bunları dinlemekle kalmıyor, yurt dışına 
servis ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi de, 

böyle bir yapıyla, apaçık hainlerle kol kola 
geziyor, onlarla iş tutuyor, onların sözcü-
lüğünü, onların maşalığını yapıyor. Milli-
yetçi olduğunu iddia eden MHP, böyle bir 
ihanete sessiz kalıyor, hatta bu ihanete, bu 
oyuna, bu kirli senaryoya destek veriyor. 
Bakın bir kez de Uşak’ta söylüyorum: bu 
saldırı, sadece şahsıma yönelik bir saldırı 
değildir. Bu saldırı, sadece AK Parti’ye 
yönelik de değildir. Bu saldırı, doğrudan 
doğruya Türkiye Cumhuriyeti’ne, doğru-
dan doğruya 77 milyona, istiklalimize, 
bağımsızlığımıza yapılmış bir saldırıdır. 
Türkiye’nin büyümesinden, güçlenme-
sinden, iddia ve hedef sahibi olmasından 
rahatsız olanlar, içerdeki hainler eliyle 
Türkiye’ye saldırıyorlar. Büyüyen eko-
nomiden rahatsız olanlar Türkiye’ye 
saldırıyorlar. Terör meselesini çözüyor 
olmamızdan rahatsız olanlar, Türkiye’ye 
saldırıyorlar. 

İşte bakın... 1 yılı aşkın süredir, Allah’a 
hamdolsun doğudan, güneydoğudan acı 
haberler almıyoruz. 1 yılı aşkın süredir, şe-
hirlerimizde, işte şu Uşak’ta, ay yıldızlı bay-
rağımıza sarılı şehit tabutlarıyla yüreğimiz 
sızlamıyor. İşte bundan çok rahatsızlar... 
Terör devam etsin, kan aksın, analar ağla-
sın, yeter ki Türkiye bu sorunu çözmesin 
diyorlar. İnsanlar yoksul kalsın, işsiz kal-
sın, yeter ki ekonomi büyümesin diyorlar. 
Dünyada, bölgemizde, Türkiye’nin iddiası 
olmasın, Türkiye büyümesin diyorlar. 

Uşak’taki tüm CHP’li, MHP’li, diğer parti-
lere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyo-
rum... Bir İstiklal Mücadelesinin içindeyiz. 
Eski Türkiye özlemine karşı, Yeni Türkiye 
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mücadelesinin içindeyiz. 77 milyon aziz 
milletimden, siyasete, demokrasiye, huzu-
ra sahip çıkmalarını istiyorum. Herkesin 
sandığa gidip, hür iradesiyle oyunu kul-
lanmasını, bu demokrasi düşmanlarına 
sandıkta cevabı vermelerini istiyorum. 

Şunu unutmayın sevgili Uşaklılar... 30 
Mart’ta, Eski Türkiye ile Yeni Türkiye 
arasında bir tercih yapacaksınız. Ya Eski 
Türkiye diyecek, ya da Yeni Türkiye mü-
cadelesine destek olacaksınız. Unutma-
yın... Eski Türkiye’de koalisyonlar var, 
Eski Türkiye’de kaos var, Eski Türkiye’de 
gerilim var, Eski Türkiye’de yüksek faiz, 
enflasyon, yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk 
var. Eski Türkiye’de içine kapanan, iddiası 
olmayan, planı, projesi, hedefi olmayan 
bir ülke var. Eski Türkiye’de terör var, kan 
var, kardeşi kardeşe düşürmeye yönelik 
tahrik var. Ama Yeni Türkiye’de istikrar 
var, Yeni Türkiye’de huzur var, güven var. 
Yeni Türkiye’de istikrarla büyüyen eko-
nomi var, kardeşlik var, birlik, beraberlik 
var. Yeni Türkiye’nin 2023 hedefleri var, 
dünyada en büyük 10 ülkeden biri olma 
hedefi, planı, iddiası var. İşte 30 Mart’ta, 
inşallah bir kez daha Yeni Türkiye ideali 
kazanacak. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Uşaklılar... 

Biz, bu gündeme teslim olmayacağız. Biz 
bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Bizim 
çok işimiz var. Bizim Türkiye için üretecek 
çok daha fazla eserimiz, hizmetimiz var. 
İnşallah, sizlerle çıktığımız bu yolda, siz-
lerin hayır dualarıyla, sizlerin desteğiyle, 
Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. 

Uşak, yeni dönemde inşallah, AK Partili 
belediye ile geleceğe yürüyecek. 

Değerli kardeşlerim… 

Uşak bize Selçuklu’nun yadigarıdır. Uşak 
bize Germiyanoğulları’nın, Osmanlı’nın 
yadigarıdır. Anadolu’nun işgalinde en çok 
zarar gören, en çok acı çeken yerlerimiz-
den biri de Uşak’tı. İstiklal Savaşımızın 
başarıya ulaşmasının ardından Uşak, ye-
niden rahat bir nefes aldı. Ülkemizde pek 
çok ilke imza atmış Uşak, çalışkanlığıyla, 
başarılarıyla, vefakarlığıyla örnek bir şe-
hir olmayı sürdürüyor. Biz de 12 yılda 2.9 
milyar lira yatırımla Uşak’ı destekledik, 
daha da ileriye taşıdık. Ulaştırma ve haber-
leşmede 353 milyon lira… Eğitimde 163 
milyon lira… Sağlıkta 153 milyon lira… 
Orman ve su işlerinde 204 milyon lira… 
Tarımda 405 milyon lira… Aile ve sosyal 
politikalarda 233 milyon lira… Gençlik 
ve sporda 129 milyon lira yatırım yaptık. 
Açılışını bizzat yaptığım Zafer Bölgesel 
Havalimanı Kütahya ve Afyon’la birlikte 
Uşak’ımıza da hizmet veriyor. Ankara-Af-
yon-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi 
ile Afyon’u hem Ankara’ya, İstanbul’a, 
hem İzmir’e çok kısa sürede ulaşılabilir 
hale getiriyoruz. Bu hattın Ankara-Afyon 
kısmının inşası sürüyor, 1 milyar 700 
milyon lira proje bedeli olan Afyon-Uşak 
bölümünün yapım ihalesine de yakında 
çıkılıyor. Proje tamamlandığında Ankara-
Uşak arası 2 saat 20 dakikaya inecek. Buna 
ilave olarak, mevcut Manisa-Uşak-Afyon 
demiryolunu yenilemek için de çalışmala-
rımızı başlattık. Uşak il sınırlarında kalan 
157 kilometrelik demiryolu hattının 72 
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kilometrelik kısmının yenileme işine 2013 
yılında başladık, 45 kilometrelik kısmı 
tamamladık. Ayrıca, Gar alanına, Uşak’ın 
ticaret hacmine uygun yeni bir lojistik 
merkezi yaptık. Uşak’taki bölünmüş yol 
uzunluğunu 31 kilometreden aldık, 143 
kilometreye çıkardık. 

Uşak’ta, okul öncesinden ortaöğretime ka-
dar her kademedeki okul sayısını 230’dan 
475’e yükselttik. Okullara 5 bin 311 adet 
bilgisayar gönderdik, 186 Bilişim Tekno-
loji Sınıfı kurduk, 202 okula internet bağ-
lantısı sağladık. Fatih projesi kapsamında 
okullarımıza ilk etapta 531 akıllı tahtanın 
kurulumunu yaptık. Öğrencilerimize 
tablet bilgisayarları dağıtmaya başladık. 
Yılların hasreti olan Uşak Üniversitesi’ni 
2006 yılında kurduk; bugün 11 fakültesi, 
9 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokulu ve 
2 enstitü ile eğitim faaliyetini sürdürüyor. 
Uşak’taki yükseköğrenim gençliğine 85 
milyon lira öğrenim kredisi ve burs verdik; 
hem öğrencilerimize destek olduk, hem de 
onlar aracılığıyla Uşak ekonomisine katkı 
sağladık. Uşak Yurdunu hizmete açtık; 
ayrıca 1.000 öğrenci kapasiteli bir diğer 
yurdu da yatırım programına aldık. Uşak’a 
bir kapalı spor salonu yapmak için kolları 
sıvadık, inşallah bu projeyi en yakın za-
manda hayata geçiriyoruz. 

400 yataklı Uşak Devlet Hastanesi’ni ili-
mize kazandırdık. Yaptığımız yeni sağlık 
tesislerinin yanı sıra hastanelerimizin MR, 
tomografi, ultrason, diyaliz gibi cihazı tıbbı 
ihtiyaçlarını karşıladık. Hastanelerimizde 
koğuş sisteminden konforlu oda sistemine 
geçtik. 2010 yılından bugüne Uşak’ta 2 bin 

621 hastanın evde bakım ve rehabilitas-
yon hizmetinden yararlanmasını sağladık. 
Uşak’a 253 milyon lira toplu konut ve sos-
yal donatı yatırımı yaptık.  2 bin 466 konut 
üreterek Uşaklı kardeşlerimizin yaşam 
standartlarını yükselttik. Uşak’ta 16 adet 
sulama ve gölet projesini hayata geçirerek 
topraklarımızı suya kavuşturduk. Banaz 
Karaköse Barajı’nı geçtiğimiz Aralık ayın-
da hizmete aldık. 18 göletin yapımı devam 
ediyor. Ayrıca 13 adet gölete ilişkin proje 
ve altyapı çalışmaları sürüyor. Sosyal yar-
dımlarının hem yelpazesini hem miktarını 
artırdık. Eşi vefat etmiş ve hiçbir sosyal 
güvencesi olmayan 1.619 Uşaklı hanım 
kardeşime iki ayda bir olmak üzere, 500 
lira maaş bağladık. Uşak’ta, herhangi bir 
güvencesi olmayan 28 bin kardeşimizin 
15 milyon lira tutarındaki Genel Sağlık 
Sigortası primini ödeyerek, sağlık hizmet-
lerinden ücretsiz yararlanabilmelerini 
temin ettik. 

Sevgili kardeşlerim... 

Uşak’ta, Belediye Başkan Adayımız Nurul-
lah Cahan. İnşallah, hükümet yatırımla-
rıyla yerel yatırımlar uyum içinde olacak, 
Uşak kazanacak. Demokrasi şehri, millî 
irade şehri Uşak’tan, 30 Mart’ta çok gür 
bir cevap bekliyoruz. Medeniyet yolunda 
Uşak’ta da daima ileri diyoruz. Daima 
hizmet, daima millet diyoruz. Bizlerden 
dualarınızı eksik etmeyin. Allah yar ve 
yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız 
açık olsun. 30 Mart seçimleri ülkemiz için, 
milletimiz için, Uşak için hayırlara vesile 
olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. 
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Sevgili Burdurlular, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, tüm 
Burdur’a, Burdurlu tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Ağlasun’u, Altınyayla’yı, Bucak’ı, Çavdır’ı, 
Çeltikçi’yi, oralarda yaşayan kardeşlerimi 
muhabbetle selamlıyorum. Gölhisar’a, 
Karamanlı ’ya ,  Kemer ’e ,  Tefenni ’ye, 
Yeşilova’ya buradan selamlarımı, sevgile-
rimi yolluyorum. İstiklal Şairimiz Mehmet 

Burdur Mitingi 

Burdur | 27 Şubat 2014
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Akif Ersoy’un şehrine, Burdur’a, ahde 
vefanızdan, coşkunuzdan, bizden eksik 
etmediğiniz hayır dualarınızdan dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizler-
den razı olsun. Rabbim, kardeşliğimizi, yol 
arkadaşlığımızı inşallah daim eylesin. 

Konuşmamın hemen başında, geçtiğimiz 
hafta Şırnak Hudut Karakolu’nda, talihsiz 
bir kaza sonucu şehit olan, Burdur Kayış 
Köyü’nden Piyade Er Sezer Çelik’i rahmet-
le, minnetle yadediyorum. Anne babasına, 
tüm Burdurlu kardeşlerime, aziz milleti-
mize sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Burdurlular... 

Cumhuriyet tarihimizin en önemli, en ha-
yati seçimlerinden bir tanesine gidiyoruz. 
Türkiye’nin istikametinin belirleneceği, 
Türkiye’nin rotasının çizileceği son derece 
kritik bir seçime hazırlanıyoruz. 30 Mart 
seçimlerinde, sadece belediye başkanları-
nı, sadece Meclis üyelerini, sadece muhtar-
ları seçmeyeceğiz. 30 Mart seçimlerinde, 
77 milyon hep birlikte, ülkemiz için, mil-
letimiz için, Türkiye’miz için bir tercihte 
bulunacağız. Bakın burası son derece 
önemli... 30 Mart’ta Eski Türkiye ile Yeni 
Türkiye arasında bir tercih yapacağız. Eski 
Türkiye demek, yeniden koalisyon dönem-
leri demek. Eski Türkiye demek, yeniden 
kriz demek, kaos demek, yeniden gerilim, 
bunalım demek. Eski Türkiye demek, 
yolsuzluk demek, yoksulluk demek, yeni-
den yasaklar demek. Eski Türkiye demek, 
içine kapanmış, iddiaları olmayan, hedef-
leri olmayan, projeleri olmayan, dünyada 
esamesi okunmayan bir Türkiye demek. 

Ama, bunun karşısında Yeni Türkiye, Bü-
yük Türkiye demek. Yeni Türkiye istikrar 
demek, güven demek, huzur demek. Yeni 
Türkiye adalet demek, kalkınma, ilerle-
me, büyüme demek. Yeni Türkiye birlik 
demek, beraberlik demek, kardeşlik de-
mek. Yeni Türkiye, 2023 hedefleri demek, 
dünyada itibarı olan, gücü olan, sözü olan 
Türkiye demek. İşte, 30 Mart’ta, çok net bir 
biçimde bu tercihte bulunacak, mührü ya 
Eski Türkiye için, ya da Yeni Türkiye için 
vuracağız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Eski Türkiye’nin aktörleri, işte görüyor-
sunuz, bugünlerde yeniden iş başındalar, 
yeni tahriklerin, yeni provokasyonların, 
yeni darbe girişimlerinin mücadelesi 
içindeler. Eski Türkiye’de işleri tıkır tıkır 
yürüyenler, milleti düşünmeyenler, mille-
tin alınterine, emeğine, ekmeğine musal-
lat olanlar, bugünlerde Türkiye’yi bir kez 
daha paçasından tutuyor, aşağılara doğru 
çekmeye, geçmişe götürmeye çalışıyorlar. 

Şimdi bakın... Ben burada sizlere tarihî 
bir belge göstereceğim... Bu belge çok 
çok önemli... Bu belge çok çok manidar... 
Sizlerin, sizlerle birlikte bizi televizyon-
ları başında izleyen aziz milletimin, bu 
tarihî belgeye dikkatlerini çekiyorum... 
Bu belge, 27 Mayıs 1960 müdahalesinin 
hemen sonrasında, Eskişehir’de halka 
dağıtılıyor. “Eskişehir Örfi İdare, -yani Sı-
kıyönetim- Kumandanlığı tebliği.” Diyor 
ki: “Ankara’daki bütün hükümet erkanı ve 
Demokrat Parti başkanları yabancı memle-
kete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberle-
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rinde, 12 uçak dolusu altın mücevherat ve 
parayı kaçırmakta iken yakalandılar. Sabık 
Başbakan Adnan Menderes ve Sabık Reisi 
Cumhur Celal Bayar, askeri kumandanlık 
tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir’de 
matbaası olan herkes, bu havadisi basıp 
yayımlamalıdır. Vatanseverliğinize hitap 
ediyoruz... Demokrat Parti il, ilçe ve bucak 
başkanlarının kaçmalarına mahal verme-
den tevkif edilmelerini ve askeri kuvvet-
leri gelinceye kadar salınmamalarını rica 
ederim. Eskişehir Örfi İdare Komutanı 
Tuğgeneral Bedii Kireçtepe...” 

Evet sevgili Burdurlular... 54 yıl önce, 27 
Mayıs Müdahalesinin öncesinde ve son-
rasında her ne yapıldıysa, işte bugün de 
aynı senaryo uygulanmaya, aynı tuzak 
kurulmaya çalışılıyor. O gün hangi man-
şetler atıldıysa, bugün de tıpa tıp aynı 
manşetler atılıyor. O gün, merhum Adnan 
Menderes ve arkadaşlarına hangi iftiralar 
atıldıysa, bugün de montaj ses kayıtlarıyla 
aynı iftiralar atılıyor. O gün nasıl sokaklar 
hareketlendirildiyse, gençler sokaklara 
döküldüyse, vandallık nasıl körüklen-
diyse, bugün de tıpa tıp aynısı yapılmak 
isteniyor. O gün, CHP nasıl ülkeyi gerilime 
sürüklediyse, nasıl ülkeyi tahrik ettiyse, 
darbeye nasıl zemin hazırladıysa, aynı 
CHP bugün de tıpatıp aynı rolü oynuyor. 
Türkiye’ye bir kez daha ağır bir bedel ödet-
tirmek istiyorlar. Türkiye’ye bir kez daha 
ağır bir fatura ödettirmek istiyorlar. Tür-
kiye ekonomisini bir kez daha uçuruma 
sürüklemek, Türkiye’yi yoksullaştırmak 
istiyorlar. Milletin seçtiği Hükümeti, mille-
tin partisini, sandıkta yenemedikleri için, 
işte böyle alçakça, böyle hayasızca giri-

şimlerle yıpratmak istiyorlar. Biz bu bayat 
senaryoya bir kez daha geçit vermeyeceğiz. 
1960’ta, Demokrat Parti’ye, merhum Ad-
nan Menderes’e kurulan tuzağın, bugün 
bir kez daha kurulmasına, bu senaryonun 
hedefine ulaşmasına izin vermeyeceğiz. 
Bu aziz millet, Allah’ın izniyle, sandığına 
sahip çıkacak, oyuna sahip çıkacak, Hü-
kümetine sahip çıkacak, en önemlisi de 
ülkesine, Türkiye’ye sahip çıkacak ve bu 
hainlere de inşallah geçit vermeyecek. 

Bakın sevgili kardeşlerim... 2011 seçimleri 
öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
bu Genel Müdürü çıktı, “ÖSYM’de torpil 
yapıldı, elimde belgesi var” dedi... “Belgeyi 
açıkla” dedik... Kendisine bir sahte mail 
gelmiş... Bu sahte maili eline almış, aslı, 
astarı olmayan, hiçbir ciddiyeti olmayan, 
hiçbir dayanağı, mesnedi olmayan bir mail 
ile, Türkiye’yi ayağa kaldırdı, üniversite sı-
navına girecek çocuklarımızı tedirgin etti. 
Rezil oldu mu? Oldu. Peki yüzü kızardı 
mı? Kızarmadı. Özür diledi mi? Dilemedi. 
O günden sonra da bu Genel Müdür’ün eli-
ne böyle sahte belgeler tutuşturdular. İşte 
Kayseri Büyükşehir Belediyemizle ilgili 
bir iddiayı eline verdiler, Meclis’te açıkla-
dı. Bir saat sonra, bunun sahte olduğunu, 
asılsız olduğunu, CHP Genel Müdürü’nün 
bir kez daha tuzağa düşürüldüğünü ispat 
ettik. Bunların hiçbirinden ders almadı... 
Şimdi de, Okyanus ötesinden CHP’nin ho-
cası, bu Genel Müdür’ün eline bir montaj 
ses kaydı verdi. Önceki rezaletlerden ders 
almayan Genel Müdür, şimdi de eline tu-
tuşturulan bu montajla işi idare etmeye 
çalışıyor. Çünkü bu senaryoda ona hocası 
bu görevi verdi. “Sen belge sallayacaksın” 
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dedi. “Biz buradan montaj yapacağız, sen 
gideceksin, grup toplantılarında, meydan-
larda, bizim montajlarımızı anlatacaksın” 
dedi. Okyanus ötesindeki sahte hocayla, 
CHP Genel Müdürü el ele, kol kola, şu 
anda Türkiye’yi bir kaosa sürüklemenin 
gayreti içindeler. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Burdurlular... 

Bakın, çok ciddi bir saldırıyla karşı karşı-
yayız... Bunu özellikle dinlemenizi, bunun 
üzerinde özellikle düşünmenizi sizlerden 
rica ediyorum. Bu saldırı, sadece şahsı-
ma yapılmıyor. Bu saldırı sadece benim 
arkadaşlarıma, Hükümetimize, partimize 
yapılmıyor. Bu saldırı, bakın altını çize-
rek söylüyorum: Türkiye Cumhuriyeti’ne, 
Türkiye’nin istiklaline, Türkiye’nin bağım-
sızlığına yapılıyor. Selam diye bir örgüt uy-
durmuşlar... Tamamen hukuksuz biçimde, 
3 yıldan fazla bir süre, Türkiye genelinde 
binlerce kişinin telefonunu dinlemişler. 
Birbiriyle ilgisi olmayan, irtibatı olmayan, 
alakası olmayan binlerce kişinin telefon 
konuşmalarını kaydetmişler. 

D ü ş ü n e b i l i y o r  m u s u n u z ?  Tü r k i y e 
Cumhuriyeti’nin Enerji Bakanı’nı, Selam 
örgütünün üyesidir diye dosyaya alıyor, 
telefonunu dinliyorlar. Bir ülkenin ener-
ji bakanı, yurtdışında, birçok ülkenin 
başbakanlarıyla, bakanlarıyla, enerji şir-
ketleriyle çok gizli görüşmeler yapar. Bir 
ülkenin enerji bakanı, o ülkenin istikbalini 
ilgilendiren, enerji güvenliğini ilgilendi-
ren konularda gizli görüşmeler yapar. Bir 
ülkenin enerji bakanı, değişik firmalarla, 
Türkiye’nin lehine olacak enerji anlaş-

malarını, pazarlıklarını çok gizli şekilde 
görüşür. Selam örgütü üyesidir diye, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin enerji bakanını 
dinliyor, kayıtlarını depoluyor, bunları da 
çok büyük bir ihtimalle bir yerlere servis 
ediyorlar. Bu ülkenin milletvekilleri, üst 
düzey bürokratları, hatta CHP başta olmak 
üzere siyasi partileri, gazetecileri, sanat-
çıları dinleniyor. Ben buradan açık açık o 
savcıya soruyorum: Sen, hangi ülke adına 
bu dinlemeleri yaptın? Bu dinlemeleri 
yapan polise soruyorum: Sen hangi ülke 
adına bu dinlemeleri yaptın? Buradan, 
hakimler ve savcılar yüksek kuruluna da 
sesleniyorum: Bu apaçık ihanet karşısın-
da, bu apaçık casusluk faaliyeti karşısında 
daha ne kadar susacaksınız, daha ne kadar 
tepkisiz kalacaksınız? Benim ülkemin, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en mahrem bil-
gileri, başka ülkeler adına çalışan casuslar 
tarafından dinleniyor, servis ediliyor ve bu 
ülkenin savcısı, hakimi hâlâ buna kayıtsız 
kalıyor. 

Bakın burada bir başka skandalı daha 
hatırlatıyorum... 3 yıldan fazla bir süre, 
Selam örgütü adı altında, Mavi Marmara 
şehitlerinin ailelerinin telefonları din-
leniyor. Şu alçaklığa bakar mısınız? Şu 
ihanete bakar mısınız? Bunları, Mavi 
Marmara şehitlerinin ailelerini dinleyen 
biri, bunu niye dinler? Soruyorum, niye 
dinler? Sizden bunları dinlemenizi, takip 
etmenizi kim istedi? Ne adına dinlediniz, 
neye hizmet etmek için dinlediniz. Bakın 
buradan, işte o paralel yapının mensubu 
olan, tabandaki, samimi, halis niyetli, 
hizmet gayreti içindeki kardeşlerime ses-
leniyorum... Bu paralel yapı, gerçekten çok 
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büyük bir ihanetin içine girmiş. Bu paralel 
yapı, Türkiye için değil, başka ülkeler için, 
uluslararası bazı istihbarat örgütleri için, 
uluslararası bazı odaklar için çalışmış. Or-
tada çok büyük bir ihanet var. Ortada çok 
büyük bir ajanlık var, casusluk faaliyeti 
var. Bu yapının tabanındaki kardeşlerimin 
bu ihaneti, Türkiye’nin sırtına saplanmak 
istenen bu hançeri artık görmelerini rica 
ediyorum. Bu korkunç girişimi görme-
lerini, ülkeleri adına, milletleri adına, 
çocuklarımızın istikbali ve istiklali adına, 
bu ihaneti sorgulamalarını rica ediyo-
rum. Buradan, Burdur’dan, MHP’ye de 
bir çağrı yapıyorum... Türkiye’ye karşı, 
aziz milletimize karşı yapılan bu apaçık 
saldırının karşısında, milliyetçi olduğunu 
iddia eden MHP tavır almalıdır. MHP, bu 
kirli komplonun aracı olmamalıdır. MHP, 
Türkiye’nin istiklaline yönelik bu alçakça 
girişimde paydaş olmamalıdır. Türkiye’nin 
enerji bakanı dinleniyorsa, mit müsteşarı, 
içişleri bakanı dinleniyorsa, genel kurmay 
başkanı, kuvvet komutanları dinleniyorsa, 
hatta başbakanı, cumhurbaşkanı dinleni-
yorsa, hiçbir siyasi parti susamaz, özellikle 
MHP susamaz, bu ihanete karşı sessiz 
kalamaz. Buradan CHP’ye, CHP içindeki 
sağduyulu vekillere, CHP’ye gönül vermiş 
kardeşlerime de sesleniyorum: Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin şu andaki genel 
başkanı, bir kaset ürünü genel başkandır. 
Eski genel başkan bir kasetle gönderilmiş, 
bu genel müdür göreve getirilmiştir. CHP 
içinde, kasetle, şantajla sonuç alabildiğini 
gören CHP Genel Müdürü, şimdi de Türki-
ye Cumhuriyeti Hükümetini, Türkiye’nin 
istiklalini, kasetle esir almaya çalışıyor. 
CHP içinden sağduyulu sesler yükselme-

ye başladı. Bu kaset siyasetinin, ne kadar 
çirkin, ne kadar aşağılık, ne kadar alçakça 
olduğunu CHP içinden de seslendirmeye 
başladılar. CHP’li kardeşlerimin tamamı, 
oynanan oyunu lütfen görsün. CHP’ye gö-
nül vermiş kardeşlerim, CHP yönetiminin 
neye hizmet ettiğini, nasıl bir ihanet kum-
pasının içinde olduğunu görsün. Sizin hü-
kümetiniz olarak bizler, en başta da sizler, 
işte bu saldırıya, bu darbe girişimine, istik-
lalimize yönelik bu alçakça taarruza karşı 
tek yürek olacağız. Bütün Türkiye’de, AK 
Partili, CHP’li, MHP’li, BDP’li, diğer parti-
lerden kardeşlerimin; Türk, Kürt, Çerkez, 
Laz, Gürcü bütün kardeşlerimin; alevinin, 
sünninin, bu yeni İstiklal Mücadelesine 
omuz vermelerini bekliyorum. Sokağa dö-
külmek istenen gençlere de sesleniyorum: 
Bu paralel yapının tuzağına düşmeyin. Bu 
sahte hocanın oyuncağı olmayın. Ülke-
nize karşı oynanan haince oyunda lütfen 
figüran olmayın. Biz bu saldırıyı Allah’ın 
izniyle, sizlerin desteğiyle inşallah def ede-
ceğiz. Bu hayasızca saldırıya göğsümüzü 
siper edecek, siyaseti, sandığı, istiklalimizi 
canımız pahasına hep birlikte koruyacağız. 
30 Mart’ta, Burdur’da, diğer 80 vilayette, 
sandığa gidecek, Türkiye’nin geleceğine, 
istiklaline mührü basacağız. Önce 30 
Mart’ta sandıkta, ardından, hukuk içinde, 
yargı yoluyla, bu ihanetin, bu hukuksuzlu-
ğun hesabını hep birlikte soracağız. Tekrar 
ediyorum sevgili kardeşlerim... 30 Mart’ta 
çok önemli bir tercihte bulunacaksınız... 
İnanıyorum ki, 30 Mart’ta, Eski Türkiye, 
kaos, gerilim, yoksulluk değil; 30 Mart’ta 
Yeni Türkiye, Büyük Türkiye, geleceği ay-
dınlık Türkiye bir kez daha kazanacak. 
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Değerli kardeşlerim… 

Biz, 12 yılda 3.4 milyar lira yatırım yapa-
rak, Burdur’u marka şehir haline dönüş-
türecek altyapıyı kurmanın çabası içinde 
olduk. Ulaştırma ve haberleşmede 459 
milyon lira… Eğitimde, üniversiteyle bir-
likte 291 milyon lira… Sağlıkta140 milyon 
lira… Orman ve su işlerinde 481 milyon 
lira… Tarımda 549 milyon lira… Enerji 
218 milyon lira… Aile ve sosyal politikalar-
da 180 milyon lira yatırım yaptık. Bunlar 
sadece özeti… Liste böylece uzayıp gidiyor. 

Sevgili kardeşlerim...

Burdur’da devam eden kentsel dönü-
şümle ilgili olarak, muhalefet tarafından 
burada bazı asılsız söylentilerin yayıldı-
ğını duyuyoruz. Karasenir Mahallesi’nde, 
Tepe Mahallesi’nde, Sinan Mahallesi’nde, 
Bozkurt ve Deprem Evleri Mahallesi’nde 
kentsel dönüşüm bakanlar kurulumuzda 
onaylandı. Hiç kimseyi mağdur etmeden, 
hiç kimseyi zarara asla uğratmadan bu 
kentsel dönüşümü gerçekleştirecek, bu 
mahallelerdeki kardeşlerimizi sağlıklı 
evlere kavuşturacağız. 2023 hedeflerimiz 
kapsamında, Eskişehir’i Antalya limanına 
bağlayacak hızlı tren hattının etüt çalış-
maları devam ediyor. İnşallah, hızlı tren 
Burdur’dan geçerek, buradan Antalya’ya 
ulaşacak. Türkiye’nin en önemli ulaşım 
kavşağı olan Burdur’u, inşallah çok daha 
kaliteli, çok daha güvenli yollara kavuştu-
ruyoruz, yeni projelerle de Burdur’un bu 
özelliğini güçlendireceğiz. 

Burdur’un, bedelli askerlikten dolayı 
bazı şikayetleri olduğunu da biliyorum. 
Ancak üniversitemiz, Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinden biri olarak, inşallah 
bu açığı fazlasıyla kapatacak. Burdur’da, 
yılların özlemi olan Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi’ni kurduk. Bünyesindeki 6 
fakülte, 6 yüksekokul ve 10 meslek yük-
sekokulu 4 enstitü ile üniversitemizde 18 
bin öğrencimiz eğitim görüyor. Üniversi-
temizin kurulduğu 2006 yılından bu yana 
Burdur’daki öğrencilere 110 milyon lira 
tutarında burs ve öğrenim kredisi vererek, 
hem öğrencilerimize destek olduk, hem 
şehrimizin ekonomisine katkı yaptık. İl 
genelinde öğrenci yurtlarındaki yatak ka-
pasitesini 1.000 adet artırarak 2 bin 750’ye 
ulaştırdık. Burdur’da okul öncesinden 
ortaöğretime kadar her düzeydeki okul 
sayısını 232’den 405’e yükselttik. Okulları-
mıza 5 bin 358 adet bilgisayar gönderdik, 
190 adet Bilişim Teknoloji Sınıfı kurduk, 
238 okula internet bağlantısı sağladık. 
Fatih projesi kapsamında 480 sınıfa akıllı 
tahtaları yerleştirdik, tablet bilgisayarların 
dağıtımına başladık. 

Sağlıkta, Burdur’a kazandırdığımız yeni 
sağlık tesislerinin yanı sıra hastanelerimi-
zin cihaz, araç-gereç, personel eksiklerini 
büyük ölçüde giderdik. Hastanelerimiz-
deki koğuş sistemini kaldırdık, artık otel 
konforuna sahip odalarda sağlık hizmeti 
veriyoruz. 

12 yılda Burdur’a 2 bin 96 toplu konut inşa 
ettik. Konutlar ve sosyal donatı yatırımları 
için 183 milyon lira kaynak kullandık. 
Burdur’a 2002 yılına kadar 45 kilometre 
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bölünmüş yol yapılmışken, biz bunu 206 
kilometreye çıkardık. Son 12 yılda inşa et-
tiğimiz baraj ve sulama projeleri ile tarım 
arazilerimizi sulamaya açtık, toprakları-
mıza bereket getirdik. Belkaya Barajını, 
Bucak Onaç İki Barajını, Çavdır Barajını, 
Karaçal Barajını ve göletleri inşa ettik. Ay-
rıca şu anda 31 adet göleti ve sulamasını 
da inşa ediyoruz. 

Tarımda, çiftçilerimize verdiğimiz destek-
lerin yelpazesini genişlettik. Mazot, gübre, 
tohum, fide, makine ve ekipman destekleri 
sağladık. Prim ödemelerinin kapsamını 
genişlettik. Prim desteği verilen ürün sayı-
sını 4’ten 17’ye çıkardık, üretimi katladık. 
Son 12 yılda Burdur’a toplam 361 milyon 
lira hayvancılık desteği verdik. 2005 yılın-
da Burdur’u doğalgazla tanıştırdık. Bur-
dur’daki 27 tarihî eserde restorasyon çalış-
ması yaparak, ecdadımızın mirasına sahip 
çıktık. Sosyal yardımlar kapsamında, eşi 
vefat etmiş ve hiçbir sosyal güvencesi 
olmayan 1.777 Burdurlu Hanım kardeşi-
mize, iki ayda bir 500 lira tutarında maaş 
bağladık. Dar gelirli kardeşlerimizin Genel 
Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilmeleri 
için Burdur’da 13 bin kişinin primlerini 
ödüyoruz. Burdur’a inşallah çok daha 
fazlasını kazandıracağız. Burdur’u, hem 
hükümet yatırımlarıyla, hem belediye 
yatırımlarıyla daha da büyüteceğiz. Seba-
hattin Kaya kardeşim, bu dönem yeniden 
Burdur’dan adayımız. Sebahattin kardeşi-
mi bir kez daha sizlere emanet ediyorum. 
Burdur’da da, daima millet, daima hiz-
met diyoruz. Büyük medeniyet yolunda, 
Burdur’da bir kez daha AK Parti diyoruz. 

Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Dua-
larınız her daim bizimle olsun. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun, diyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum.  
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Sevgili Balıkesirliler, sevgili kardeşlerim...

Bugün bir kez daha sizleri hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan bütün 
Balıkesir’e, Balıkesirli tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burha-

niye… Sizleri muhabbetle selamlıyorum. 
Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gö-
nen, Havran... Sizleri yürekten selamlıyo-
rum. İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, 
Savaştepe, Sındırgı, Susurluk... Sizleri bü-
tün kalbimle selamlıyorum. 

Balıkesir Mitingi 

Balıkesir | 28 Şubat 2014
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Ey Balıkesir! Kuvay-ı Millîye’nin şehri 
Balıkesir! Kahraman Seyit Onbaşı’nın 
şehri  Balıkesir!  Kurtdereli  Mehmet 
Pehlivan’ın, Zağnos Paşa’nın, Birgivi’nin, 
Ömer Seyfettin’in, Hasan Basri Çantay 
Hocamızın, Sarı Hoca’nın, Gönenli Meh-
met Efendi’nin, Bandırmalı Ali Efendi’nin 
şehri Balıkesir! Yiğitlerin, kahramanların, 
alimlerin, şehitlerin diyarı Balıkesir! Seni 
her bir ferdinle gönülden selamlıyorum... 
Mehmet Akif ’in, Balıkesir için yazdığı o 
şiiri burada bir kez daha hatırlıyorum... Ey 
Balıkesir! 

Hani, gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? 

Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi… 

Ey benim her taşı bir ma’bed-i iman yurdum! 

Seni er geç bana mutlak verecek ma’bud’um…

Balıkesir bugün çok farklı... Balıkesir 
bugün tarih yazıyor... Balıkesir bugün 
Maşallah kabına sığmıyor... Balıkesir, bu-
radan, Kuvay-ı Millîye Meydanı’ndan, tüm 
Türkiye’ye bir kez daha istiklalini, hürriye-
tini, kahramanlığını, birliğini, kardeşliğini 
haykırıyor. Allah hepinizden razı olsun... 
Bu kardeşinize sahip çıktığınız için, bu 
partiye, bu Türkiye davasına sahip çıktığı-
nız için, Büyük Türkiye yolculuğunda biz-
lere yol arkadaşlığı yaptığınız için Rabbim 
hepinizden razı olsun. Allah, birliğimizi, 
dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. 
30 Mart, inşallah, Türkiye için, aziz mil-
letimiz için, Balıkesir için hayırlara vesile 
olsun. 30 Mart, Gazze için, Filistin için, Mı-
sır için, Suriye için, dünyanın tüm mazlum 
halkları için inşallah dünyaya verilmiş gür 
bir mesaj olsun. Kuvay-ı Millîye’nin ateşini 

yakan Balıkesir, inşallah, 30 Mart’ta yeni-
den İstiklal Mücadelesinin zaferini dünya-
ya duyuracak. Balıkesirli Seyit Onbaşı’nın 
torunları, inşallah, buradan bir kez daha 
dünyaya kahramanlığı haykıracak. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 
30 Mart’ta, sadece Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanını seçmeyeceksiniz. 30 
Mart’ta sadece İlçe Belediye Başkanları-
nı, Meclis üyelerini, muhtarları seçme-
yeceksiniz. 30 Mart’ta, Türkiye içindeki 
hainlere, Türkiye dışındaki gözü dönmüş 
düşmanlara sandıkta çok güçlü bir ders 
vereceksiniz. 30 Mart’ta, Türkiye’nin 
hedeflerine, Türkiye’nin kazanımlarına, 
Türkiye’nin istikrarla büyüyen ekonomi-
sine saldıranları sizler sandıkta püskür-
teceksiniz. Bu tarihî meydandan, bütün 
Balıkesir’e soruyorum: Balıkesir... Ülkene 
sahip çıkıyor musun Balıkesir? Sandığa, 
demokrasiye, millî iradeye sahip çıkıyor 
musun Balıkesir? İstiklaline sahip çıkıyor 
musun Balıkesir? Kuvay-ı Millîye ateşini 
bir kez daha yakıyor musun Balıkesir? 
Yeniden İstiklal Mücadelesine hazır mısın 
Balıkesir? 30 Mart’ta, Türkiye’nin parti-
sine, AK Parti’ye mührü basıyor musun 
Balıkesir? Maşallah... Bu iş bitmiştir... 
Balıkesir’de bu iş bitmiştir, Türkiye’de bu 
iş bitmiştir. Balıkesir futbolda şampiyon 
oldu, ama belediyecilikte küme düştü. Ba-
lıkesirspor bu yıl da iyi gidiyor... İnşallah, 
bu yıl, hem futbolda, hem belediyecilikte 
Balıkesir’i şampiyon yapıyoruz. Biz, yasayı 
çıkararak, Balıkesir’i büyükşehir yaptık. 
Balıkesir’i, Büyükşehir’de, ilçelerde, AK 
Parti’yle devler ligine taşıyoruz. Şimdiden 
hayırlı olsun... 
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Balıkesirliler... 

Bugün, yakın tarihimizdeki bir karanlık 
günün, bir meş’um tarihin yıldönümünü 
yaşıyoruz... Evet... Bundan 17 yıl önce, 28 
Şubat’ta, seçilmiş bir Hükümete yönelik 
post modern darbe girişiminde bulundu-
lar. Sizin seçtiğiniz, sizin yetki verdiğiniz, 
sizin vazife yüklediğiniz bir Hükümeti, 
türlü komplolarla, baskılarla, tehditlerle 
görevden uzaklaştırdılar. Bununla kalma-
dılar... Memur kardeşime ağır zulümler et-
tiler. Üniversitedeki başörtülü kızlarımıza 
ağır işkenceler yaptılar. İmam Hatiplerde, 
meslek liselerinde okuyan çocuklarımızın 
önünü kestiler. İnançlarımıza, değerleri-
mize, her türlü kutsalımıza dil uzattılar, el 
uzattılar. “Bin yıl sürecek” diyorlardı, 10 
yıl bile sürmedi. İşte şahsım için, “Muh-
tar bile olamaz” diyorlardı, şu anda sizin 
hizmetkarınız, sizin Başbakanınız olarak 
işte buradayım. “Başörtülü okumaz, oku-
yamaz” diyorlardı... “İmam Hatipli, mes-
lek liseli, üniversiteye giremez, hakim, 
savcı, kaymakam, vali, doktor, mühendis 
olamaz” diyorlardı... “Yoksulun çocuğu 
yoksul kalsın, yoksulların çocukları okuya-
masın” diyorlardı... 

Şu anda, Pensilvanya’da, kendi ülkesine, 
kendi milletine tuzaklar kuran zat da, o 
günlerde yine ülkesini, milletini sırtından 
hançerliyordu. Ne diyordu? “Becereme-
diniz, artık bırakın” diyordu. Darbecilere 
akıl veriyordu: “Partiye kapatma davası 
açın ama kapatmayın” diyordu. Başörtü-
süne çok yoğun saldırının olduğu gün-
lerde, “Başörtüsü füruattır” diyordu. İşte 
28 Şubat’ta nasıl ülkeye ihanet edip, bu 

ülkeyi sırtından hançerlediyse, bugün de 
Pensilvanya’dan ülkesine ihanet ediyor, 
bir kez daha ülkesini sırtından hançer-
lemeye çalışıyor. 28 Şubat’ta darbecilere 
hoşgörü ödülleri dağıtıyordu, bugün de 
darbecilere telekulak desteği veriyor. 28 
Şubat’ta, CHP’yle, 5’li çeteyle, bu malum 
medyayla ortak hareket ediyordu; bugün 
de ananas, rafineri, tespih üzerinden, yine 
aynı sermayeyle, aynı medyayla iş tutuyor. 
Bu millet ihaneti unutmaz. Bu millet, sır-
tına saplanan hançeri unutmaz. Bu millet, 
bunların hesabını sorar. Nitekim bu aziz 
millet, AK Parti’yle, işte bunlara hesap sor-
du ve daha da soracak. İşte, bin yıl sürecek 
bu zulüm projelerinin tamamını ortadan 
kaldırdık. Ülkeye, millete, yoksula, inançlı 
kesime yapılan ağır baskıları tek tek orta-
dan kaldırdık. Demokrasinin üzerindeki 
tehditleri ortadan kaldırdık. Millî iradenin 
önündeki engelleri, millî irade üzerindeki 
vesayetleri ortadan kaldırdık. Çetelerle 
mücadele ettik, mafyayla mücadele ettik, 
cuntayla mücadele ettik; Türkiye’nin is-
tikbalini karartan urları tek tek ortadan 
kaldırdık. Üniversitelerimizde başörtüsü 
yasağını biz ortadan kaldırdık. 4+4+4 sis-
temini getirdik, imam hatiplere yapılan, 
meslek liselerine yapılan zulmü ortadan 
kaldırdık. Kamuda başörtüsünü serbest 
bıraktık.

Ah benim Balıkesirli kardeşim... Dursun-
beyli Sarı Hoca, tren vagonlarında, gizli 
gizli, bu milletin evlatlarına, Balıkesir’in 
evlatlarına Kur’an öğretiyordu. İşte şu 
anda biz, okullarda, Kur’an-ı Kerim’i, 
Siyeri-i Nebi derslerini seçmeli ders haline 
getirdik ve isteyenin istediği dersi alma-



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

357

sını özgür iradesine bıraktık. Zulüm ile 
abad olunmaz... Tek parti döneminde zul-
medenler, işte göçüp gittiler, millet onları 
nefretle anıyor. 27 Mayıs’ı yapanlar, işte 
göçüp gittiler, millet onları öfkeyle anıyor. 
12 Eylül’ü yapanlar milletin gönlünde 
mahkum oldular. 28 Şubat’ı yapanlar, 28 
Şubat’a sessiz kalanlar, destek verenler, 
zaten 3 Kasım’da milletten cevaplarını 
aldılar. Hiçbir zulüm ebedi değildir. Hiç 
kimsenin yanına, unutmayın, yaptığı kar 
kalmaz. 

Bakın sizlere burada, tarihten bir vesika 
göstereceğim... 3 Temmuz 1960 tarihli, 
bir gazetenin haberi... 27 Mayıs’ta darbe 
yapmışlar, Merhum Menderes’i hapse at-
mışlar, onunla ilgili haberler yapıyorlar. 
Ne diyor? ”Menderes’in kasası, yolsuzluk 
evrakı ve vesikalarla dolu” diyor... Haberin 
içinde, Merhum Başbakanla ilgili son dere-
ce alçakça, son derece edepsizce, hayasızca 
iftiralar var. Darbe yapmışlar, yetmemiş. 
Merhum Menderes ve arkadaşlarını hapse 
atmışlar yetmemiş. İşte bu haberlerle, bu 
manşetlerle, Menderes’in itibarını sıfır-
lamak istiyorlar. Sonuç: Menderes bizim 
için bir şehit… Menderes bu milletin gön-
lünde silinmez yer edinmiş bir demokra-
si kahramanı. Dikkat edin, aynı gazete, 
bugün de benzer manşetleri atıyor. O gün 
Menderes’e yapılanların aynısını, bugün 
de AK Parti hükümetine yapmak istiyor-
lar. O gün nasıl iftira attılarsa, bugün de 
aynı iftiraları atıyorlar. O gün nasıl çirkin, 
nasıl kirli tuzaklar kurdularsa, bugün de 
tıpa tıp aynısını yapıyorlar. Şimdi bakın 
sevgili kardeşlerim... Bu, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Genel Başkanı, bir süredir, 

partisinin grup toplantısında ses kayıtları 
yayımlıyor. Bir kere, çok aleni bir şekilde, 
Anayasa suçu işliyor, yasaları ayaklar al-
tına alıyor. Aynı zamanda çirkinleştikçe 
çirkinleşiyor. CHP’nin başına bir kasetle 
genel başkan oldu, kaset siyasetiyle işi 
idare etmeye çalışıyor. En son, montaj bir 
kaset üzerinden çirkin bir saldırı başlattı. 

B a k ı n . . .  1 2  M ay ı s  2 0 1 1  t a r i h i n d e 
Balıkesir’e geldim, CHP Genel Başkanı’nın, 
YGS sınavıyla ilgili iddialarına burada 
cevap verdim. 1 milyon 700 bin gencimiz 
sınava girecekti. CHP Genel Başkanı, orta-
ya attığı iddialarla, bu sınava girecek genç-
lerimizin zihnini bulandırıyordu. Çok ağır 
iftiralarda bulundu. Çok çirkin yalanlar 
söyledi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 
ÖSYM başkanımız, CHP Genel Başkanı’nın 
bu yalanlarına, iftiralarına dava açtı. Dava 
sonuçlandı, CHP Genel Başkanı 4 bin lira 
tazminata mahkum edildi. Kayseri’yle ilgi-
li eline bazı kağıt parçaları tutuşturdular, 
rezil oldu, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza ödediği tazminatlarla Kayse-
ri sucuğa doydu. Şimdi de eline bazı ses ka-
yıtlarını, bazı montajları tutuşturuyorlar, 
bunu sahaya itekliyorlar. Sonuç aynı: Yine 
rezil oldu. Ama bunda utanma yok, arlan-
ma yok, kızaracak bir yüz yok. Bu CHP, 27 
Mayıs’ı hazırladı, 27 Mayıs’a çanak tuttu, 
Merhum Menderes’in asılmasına göz 
yumdu. Bu CHP, 12 Eylül’e giden zemini 
hazırladı. Bu CHP, 28 Şubat’ı var gücüyle 
destekledi. İşte şimdi de tarihî rolünü 
oynuyor. Şimdi de, bir kez daha, 17 Ara-
lık darbe girişiminde figüranlık yapıyor. 
Pensilvanya’daki hocaları bunların eline 
montaj kaset veriyor, bunlar da montajla 
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işi idare ediyor. MHP ne yapıyor? MHP de 
bir kez daha CHP’yle kol kola, tarihin en 
alçakça saldırısına, en büyük ihanet girişi-
mine maalesef destek veriyor. 

Düşünebiliyor musunuz? 3 yılı aşkın bir 
süre, gizlice, bu ülkede 3 bine yakın ki-
şinin telefonlarını keyfice, hukuksuzca 
dinlemişler. Selam Örgütü diye bir örgüt 
uydurmuş, her taraftan, her renkten, her 
görüşten insanı bir dosyaya doldurmuş, 
hepsini keyfice dinlemişler. Bakanlarımızı, 
milletvekillerini, parti genel merkezlerini 
dinlemişler. Türkiye’nin en mahrem, en 
gizli görüşmelerini dinlemişler. 

Düşünebiliyor musunuz? Mavi Marma-
ra şehitlerinin ailelerini dinlemişler. Bu 
nasıl bir hayasızlıktır? Bu nasıl bir edep-
sizliktir? Bu nasıl bir ihanettir? Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Enerji Bakanını hangi 
maksatla dinlediniz, o kayıtları kimlere 
servis ettiniz? Mavi Marmara şehitlerinin 
ailelerini hangi maksatla dinlediniz? O 
görüşmeleri hangi ülkeye servis ettiniz? 
Milletimin hiç endişesi olmasın, hiç te-
reddüt etmesin... Biz, bu ihanetin hesabını 
soracağız. Ama ben burada, Balıkesir’de, 
bu paralel yapının içindeki, halis niyetli, 
saf, temiz kardeşlerime sesleniyorum. Bu 
yapı, çok büyük bir ihanetin içinde. Bu 
yapı, kendi ülkesinin en gizli, en stratejik, 
en mahrem bilgilerini ele geçirecek, bunla-
rı servis edecek kadar alçalan bir tavır, bir 
ihanet içinde. Temiz, saf, ihlaslı kardeşleri-
min, artık bu yapıyı sorgulamalarını rica 
ediyorum. 

Bakın sevgili kardeşlerim... Mayıs ve Hazi-
ran aylarında, Gezi Eylemleri adı altında, 
şehirlerimizde bazı kendini bilmezler te-
rör estirdiler. Gittiler, İstanbul Kadıköy’de, 
duvarlara, “Zulüm 1453’te başladı” yaz-
dılar. Pazartesi günü, Ankara’da bir açılış 
yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyemizin 
inşa ettiği bir bulvarı hizmete açtık. Bulva-
rın adı ne? 1071 Malazgirt Bulvarı... Şimdi 
o Geziciler, o vandallar, o açılış sırasında 
bir kez daha ortaya çıktılar. Dikkatinizi çe-
kiyorum: Eylemcilerden bir tanesi, üzeri-
ne, Bizans kıyafetleri giymiş. Şu hale bakar 
mısınız? Alparslan, 1071’de Bizans’a karşı 
savaşıyor ya... İşte bu eylemci de, kendini 
Bizanslı yerine koymuş, 1071 Malazgirt 
Bulvarı’nın açılışını protesto ediyor. Ya-
zıklar olsun... Şunu unutmayın... İşte bu 
eylemcilerin yanında, önünde, arkasında, 
CHP var, CHP milletvekilleri var, CHP 
Genel Başkanı var. Bu eylemcilerin avukat-
lığını MHP yapıyor. Şu anda, bu paralel ör-
güt, bu Gezicilere, bu Bizans hayranlarına 
arkadaşlık, yoldaşlık yapıyor.

Oyun çok büyük Balıkesir... Hesap başka... 
İşte bu Geziciler, işte bu paralel yapı, bir-
likte, el ele, omuz omuza, bir şeylerin he-
sabını görmeye çalışıyor. 1071’in, 1453’ün 
hesabını görmeye çalışıyorlar. Kurtuluş 
Savaşı’nın intikamını almaya çalışıyorlar. 
Davos’un, Mavi Marmara’nın, Gazze’ye 
verdiğimiz desteğin, Şehit Esma’ya, Suriye-
li mazlumlara sahip çıkmamızın hesabını 
görmeye çalışıyorlar. Yazıklar olsun... Bu iş 
o kadar ucuz değil... Tankla, topla, silahla 
alınamayan bu ülkeyi, biz kasetlere tes-
lim etmeyiz, bu ülkenin istiklalini montaj 
ses kayıtlarına asla esir etmeyiz. İşte 30 
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Mart’ta sizler, sandığa giderek, bu Türkiye 
düşmanlarına gereken cevabı vereceksi-
niz. 30 Mart’ta Büyük Türkiye diyeceksi-
niz. 30 Mart’ta Yeni Türkiye diyeceksiniz. 
30 Mart’ta, Türkiye düşmanlarına, onların 
işbirlikçi maşalarına, CHP’ye, MHP’ye, 
sandıkta en güzel dersi siz vereceksiniz. 
Biz de boş durmayacağız... Hiç merak et-
meyin... Bu ihanetin hesabını soruyoruz ve 
soracağız. 12 yıl boyunca dimdik durduk, 
dimdik durmaya devam edeceğiz. Sizin 
emanetinize uzanan o kirli elleri defedece-
ğiz. Türkiye’yi istikrarla, huzurla, kardeş-
likle büyütmeyi sürdüreceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Balıkesirliler... 

Bakın son 1 yıldır, başta Balıkesir olmak 
üzere, 81 vilayetimize, terör nedeniyle 
şehitler gelmiyor. 1 yıldır, ocaklara ateş 
düşmüyor; annelerin, babaların yürek-
leri dağlanmıyor. 1 yıldır Doğu’dan, 
Güneydoğu’dan acı haberler almıyoruz. 
Türkiye artık kronik sorunlarını tek tek 
çözüme kavuşturuyor. Türkiye zincirlerin-
den, prangalarından tek tek kurtuluyor. 
Türkiye her alanda rekorlar kırıyor. Tür-
kiye ekonomisi, en zor zamanlarda dahi 
istikrarla büyüyor. Kardeşliğimiz daha 
da güçleniyor, istikbalimiz daha da ay-
dınlanıyor. İşte bundan rahatsız olanlar, 
Türkiye’yi durdurmak için, yavaşlatmak 
için üst üste saldırı düzenliyor. Bu ülkeyi 
hiç kimse durduramayacak. Bu millete 
hiç kimse zincir vuramayacak. Önce 2023 
hedeflerimize, ardından inşallah çocukla-
rımız 2053 hedeflerine, torunlarımız da 
2071 hedeflerine ulaşacaklar. Bu paralel 
yapı, bu paralel örgüt, Türkiye’nin önün-

deki son engeldir, Türkiye’deki son çetedir. 
Onu da tasfiye edeceğiz. Bu hainleri de def 
edeceğiz. İşte o zaman Türkiye’nin önün-
de, demokrasinin, ekonominin, istikrarın, 
huzurun önünde hiç engel kalmayacak. 
30 Mart’ta bir tercih yapacaksınız sevgili 
kardeşlerim... Ya Eski Türkiye, ya Yeni Tür-
kiye... Ya eskisi gibi koalisyonlar, kaoslar, 
krizler; ya da şimdiki gibi istikrar, huzur, 
kardeşlik... İnanıyorum ki Türkiye, 30 
Mart’ta istikrara oy verecek. 

Sevgili Balıkesirliler, sevgili kardeşlerim... 

2009’da Balıkesir’e geldik, hem Yerel Se-
çim mitingimizi yaptık, hem açılışlar ger-
çekleştirdik. 2010’da, Halkoylaması için 
bir kez daha geldik. 2011 seçimleri için 
geldik, aynı zamanda burada toplu açılış 
töreni yaptık. En son, geçen yıl 2-3 Mart ta-
rihlerinde geldik, Balıkesir merkez ve ilçe-
lerinde, 43 kalem, 388 milyon liralık eser 
ve hizmeti resmî olarak açtık. Bugün de, 
yapımı tamamlanan, Balıkesir Üniversite-
si Tıp Fakültesi’nin 200 yataklı hastanesini 
resmî olarak açıyor, Balıkesir’in hizmetine 
sunuyoruz. 86 milyon liralık bu yatırıma 
2010 yılında başladık, bugün de açıyoruz. 
Balıkesir için çok çok önemli olan, Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun çalışmaları 
devam ediyor. İzmit Körfezi’nde, dünya-
nın nadir eserlerinden biri olan Asma 
Köprü’yü inşa ediyoruz. İstanbul’dan 
yola çıkan bir yolcu, İzmit Körfezi’ni bu 
asma köprüyle geçecek, çok kısa sürelerde 
Bursa’ya, Balıkesir’e, İzmir’e ulaşabilecek. 
Bu otoyolu, kısmet olursa önümüzdeki bir-
kaç yıl içerisinde tamamlayarak hizmete 
açmış olacağız.  
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Balıkesir’imize 850 yataklı bir şehir has-
tanesi kazandırıyoruz. Bütün altyapı çalış-
malarını tamamladık. Mart ayı içerisinde 
temelini atıyoruz, inşallah 2016 yılında da 
bitirmeyi planlıyoruz. İstanbul-İzmir Yük-
sek Hızlı Tren Projemiz hızla sürüyor. Bu 
hat sadece iki kenti ilgilendirmiyor sevgili 
kardeşlerim… İstanbul, İzmir, Balıkesir, 
Bursa, Bilecik ve Kocaeli’yi kapsayan 6 il-
deki 25 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor. 
Bu hatla sadece mesafeler kısalmıyor adeta 
hayatlar bileşiyor. İzmir-İstanbul seyahati-
ni 4 saate indirecek yüksek hızlı tren hattı, 
güzergâhtaki şehirlerin kaderini de değiş-
tirecek. Toplam 331 kilometre uzunluğun-
da Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir’i 
kapsayan bir otoyol yapıyoruz. Bunun da 
altyapı çalışmaları sürüyor. Çanakkale Bo-
ğaz Köprüsü projemizin de içinde olduğu 
güzergâh ile Trakya ile Batı Anadolu birbi-
rine bağlanacak. Bu proje, Balıkesir’in Ba-
tısında, Gebze-İzmir Otoyolu’na bağlana-
cak. Otoyol ve Çanakkale Boğazı Köprüsü 
projesinin tamamlanması ile günümüzde 
sadece feribotlarla ulaşımın sağlandığı Ça-
nakkale Boğazı geçişinde, hızlı, konforlu, 
iklim koşullarından etkilenmeyen, sürekli 
bir bağlantı oluşturulmuş olacak. 

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı’nı ulus-
lararası uçuşlara uygun hale getirdik; 48 
milyon maliyetle yeni bir terminal binası 
yaptık, pistini uzattık. Balıkesir’in Batı 
istikametindeki demiryollarını yeniledik, 
adeta sıfırdan inşa ettik. Şimdi de Doğu 
istikametindeki demiryollarının yenilen-
mesine başlıyoruz. Biten ve devam eden 
demiryolu projelerinin yatırım tutarı tam 
775 milyon lira. 12 yılda Balıkesir’i bir 

sanayi merkezine dönüştürmek için Balı-
kesir, Gönen ve Bandırma Organize Sanayi 
Bölgelerini tamamladık. Bu organize sana-
yi bölgeleriyle, Balıkesir’in ihracatı 6 kat 
arttı. Balıkesir üreten, ürettiğini dünyaya 
pazarlayan bir dünya markası olma yolun-
da ilerliyor. 

Bitmiyor… Balıkesir Gökköy Lojistik 
Merkezi’nin yapımı devam ediyor, inşal-
lah bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu 
Lojistik Merkezinin tamamlanmasıyla, 
Gaziantep’ten gelen ürün Balıkesir’den 
Edirne’ye oradan da Avrupa’ya ulaşacak. 
Bütün bu projelerle Balıkesir önemli bir 
kavşak noktası olacak… Bu da ekonomiye, 
ticari hayata, sosyal hayata tek tek hane-
lere yansıyacak. 100 milyon lira maliyeti 
olan Havran Barajını tamamlamış olma-
mıza rağmen barajda su tutulmasını iki 
yıl tehir ettik ve 2009 yılında su tuttuk. 
Malumunuz tabii hayata ve çevreye verdi-
ğimiz önemin gereği Havran Barajı göla-
lanı içerisinde kalan yarasa mağarası için 
suni mağara inşa ederek yarasaları yeni 
yuvalarına taşıdık. Sadece bu çalışmalar 
için 3 milyon lira harcama yaptık. İşte bi-
zim çevre anlayışımız, tabiat anlayışımız 
bu… Ardıçtepe Barajının yapımı devam 
ediyor, inşallah 2015 yılı içeresinde de 
tamamlayacağız. 1994 yılından beri bir 
türlü tamamlanamayan Manyas Barajını 
ve HES’ini 314 milyon lira harcayarak biz 
tamamladık. Baraj Kuş Cennetine adeta 
can verdi. Baraj ile Balıkesir’e bereket ge-
lecek, tarım arazileri suya kavuşacak, 46 
milyon kilovatsaat enerji üretilecek. 2003 
yılında Balıkesir’i doğalgazla tanıştırdık. 
Balıkesir ilimizin yüzde 65’inden fazlasına 
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doğalgaz arzı sağlandı. Balıkesir sporumuz 
PTT birinci lige yükseldi. Balıkesir sporu-
muzun stadının ışıklandırmasını yaptık. 
Artık Balıkesir sporumuz gece maçlarını 
da yapıyor. Balıkesir Üniversitesini bilim 
dünyasında prestijli bir konuma yükselt-
tik. Yıllardır Balıkesir’imizin özlemi olan 
Tıp Fakültesini üniversitemize kazandır-
dık. Balıkesir Üniversitemizin öğrenci sa-
yısı 15 binden bugün 38 bine ulaştı. Tarım 
ve hayvancılık şehri olan Balıkesir’imize 
tarımda tam 1.4 milyar lira, yani 1.4 kat-
rilyon lira nakit hibe verdik. Son 12 yılda 
Balıkesir’de hayvancılık desteğini 23 kat 
artırdık. 2002 yılında sadece yılda 7 mil-
yon lira hayvancılık desteği verilirken biz 
2013 yılında yaklaşık 170 milyon lira hay-
vancılık desteği verdik. Balıkesir’e 12 yılda 
10.2 milyar liralık destek ve yatırım sağla-
dık. Ulaştırma ve haberleşmede 1.8 milyar 
lira, tarımda 1.4 milyar lira, orman ve su 
işlerinde 1 milyar lira, eğitimde 450 mil-
yon lira, sağlıkta 304 milyon lira, toplu ko-
nutta 752 milyon lira, enerjide 697 milyon 
lira, aile ve sosyal politikalarda 511 milyon 
lira yatırım yaptık. İnşallah, tamamla-
nan yatırımlarla, başlayan ve başlayacak 
büyük yatırımlarla, Balıkesir’i bir dünya 
markası şehir konumuna yükseltiyoruz. 
Büyükşehir yaptığımız Balıkesir, artık, bü-
tün ilçeleriyle, mahalle olan bütün köy ve 
beldeleriyle, daha hızlı şekilde kalkınacak. 
Balıkesir’i büyükşehir yapınca, ödeneğini 
de artırıyoruz. En ücra birimlere kadar 
Balıkesir kaliteli hizmetle buluşacak. Dün 
Balıkesir’in büyükşehir olmasına karşı çı-
kanlar, bugün gelip sizden hangi yüzle oy 
isteyecekler acaba? 30 Mart’ta yapacağınız 
tercihle, inşallah, Balıkesir’in talihini de-

ğiştirecek, Balıkesir’i büyüklüğüne yaraşır 
bir konuma siz yükselteceksiniz. 

Balıkesir büyükşehir için de çok özel bir 
adayımız var. Balıkesir milletvekilimiz, AK 
Parti’de yakın çalışma arkadaşımız, Ahmet 
Edip Uğur kardeşimiz, Balıkesir’de, bu kez 
Büyükşehir’de sizin hizmetinize talip. Ah-
met Edip Uğur kardeşimi sizlere emanet 
ediyorum. Daima hizmet, daima millet 
diyerek; medeniyet yolunda daima ileri 
diyerek, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah’a emanet ediyorum. 
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Sevgili Kırklarelililer, çok değerli kardeş-
lerim, bugün sizleri bir kez daha hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum... Buradan, bu 
coşkulu meydandan, tüm Kırklareli’ne, 
bütün kardeşlerime selamlarımı, sevgile-
rimi yolluyorum. Babaeski’yi, Demirköy’ü, 

Kofçaz’ı, Lüleburgaz’ı, Pehlivanköy’ü, 
Vize’yi buradan yürekten selamlıyorum. 4 
ay misafiri olduğum, cezaevinde kaldığım 
Pınarhisar’ı da buradan gönülden selamlı-
yorum. Serhat şehri Kırklareli’ni kalpten 
selamlıyorum. Murat Hüdavendigar’ın, 

Kırklareli Mitingi 

Kırklareli | 1 Mart 2014
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Demirtaş Paşa’nın, Taş Tabya’da kahra-
manlık destanı yazan Ethem Onbaşı’nın 
şehri Kırklareli’ni muhabbetle selamlıyo-
rum...

Kırklareli’nin, bizim gönlümüzde çok ayrı 
bir yeri var... Dedim ya... Kırklareli, bizi 4 
ay bağrına bastı. Kırklareli bizi 4 ay misa-
fir etti. AK Parti düşüncesi Kırklareli’nde 
oluştu. AK Parti’nin çizgisi, istikameti, 
rotası, burada, Kırklareli’nde şekillendi. 
AK Parti’nin doğuşuna, Afyonkarahisar ve 
Ankara’dan önce, İstanbul ve Kırklareli şa-
hitlik yaptı. İşte onun için Kırklareli bizim 
için müstesna bir yerdir. Bundan sadece 
3 ay önce, 6 Aralık’ta buraya geldik, yine 
sizin misafiriniz olduk. Pınarhisar’da 100 
milyon liralık yatırımın açılışını yaptık. 
Lüleburgaz’da 15 milyon liralık yatırımı 
açtık. Kırklareli merkezde, Babaeski’ye, 
Demirköy’e, Kofçaz’a, Pehlivanköy’e, 
Vize’ye yaptığımız yatırımların resmî açı-
lışlarını gerçekleştirdik. 3 ay önceki ziyare-
timizde, bir tek gün içinde, Kırklareli’ne 2 
milyar 696 milyon liralık eser kazandırdık. 
İşte bizim farkımız bu... 

AK Parti’nin siyaseti, unutmayın, eser si-
yasetidir... CHP, esersizlik siyaseti yapar, 
kaset siyaseti yapar... MHP, hakaret siyaseti 
yapar. BDP, gerilim siyaseti yapar. Ama 
AK Parti, eser siyaseti yapar, yaptıklarıy-
la konuşur, yapacaklarıyla konuşur. İşte 
burada, Kırklareli’nde, bizi eserlerimiz 
anlatıyor... Yaptığımız yollar bizi anlatı-
yor... Açtığımız okullar bizi anlatıyor... 
Kırklareli Üniversitesi bizi anlatıyor. Has-
taneler, konutlar, köprüler, viyadükler, 
barajlar bizi anlatıyor. Biz eserlerimizle, 

yaptıklarımızla, yapacaklarımızla, hedef-
lerimizle, planlarımızla konuşuyoruz. 
Peki, muhalefet neyle konuşuyor? Şu 
Türkiye’de, şu Kırklareli’nde hangi eserleri 
var? Nerede bir dikili ağaçları var? Nere-
de, üst üste koydukları iki tuğlaları var? 
12 yıl boyunca, biz iş ürettik, eser ürettik, 
Türkiye’yi büyüttük; muhalefet sadece en-
gellemenin, yavaşlatmanın peşinde oldu. 
Biz Türkiye’nin itibarını yüceltmeye çalı-
şırken, onlar, Türkiye’yi karanlığa çekme-
nin peşinde oldu. Biz yapmanın peşinde 
olduk, onlar yıkmanın peşinde oldu.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

Şu anda, bölgemizde, son derece önemli 
gelişmeler yaşanıyor. Mısır’da önemli ge-
lişmeler yaşanıyor. Suriye’de önemli geliş-
meler yaşanıyor. Irak’ta önemli gelişmeler 
yaşanıyor. Ukrayna’da aynı şekilde çok 
önemli hadiseler yaşanıyor. Ancak işte bu 
muhalefet, içeride kurduğu tuzaklarla, içe-
ride yaptığı tahriklerle, Türkiye’nin ener-
jisini, Türkiye’nin birikimini, Türkiye’nin 
ilgisini adeta bloke etmeye çalışıyor. 
İftirayla, dedikoduyla, montaj kasetlerle, 
gerilimle, şiddetle, muhalefet, çok açık 
şekilde Türkiye’yi dünya gündeminden 
koparmaya çalışıyor. İşte biz, bunların ge-
rilim siyasetine, bunların dedikodu, iftira 
siyasetine hiçbir zaman prim vermedik, 
bundan sonra da vermeyeceğiz. Eğer biz 
muhalefete kulak verirsek, inanın, sizlere 
hizmet üretemeyiz. Eğer biz bu muhale-
fetin yapay gündem tuzağına düşersek, 
inanın, bu ülkeyi büyütemeyiz. Biz bugüne 
kadar hep işimize baktık, bundan sonra da 
sadece işimize bakacağız. 
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Şimdi dikkat edin... CHP’nin genel mü-
dürü, o koltuğa oturalı 4 yıl geçti... 4 yıl 
boyunca söylediği, sadece bir tane doğru 
cümle var. Ne diyor? “Yalancıdan, hırsız-
dan başbakan olmaz” diyor. İnanın, 4 yıl 
boyunca söylediği tek doğru cümle bu. 
Evet... Yalancıdan, hırsızdan başbakan 
olmaz; işte onun için bu CHP Genel Mü-
dürü başbakan olamıyor ve olamayacak. 
İşte onun için bu CHP tek başına iktidara 
gelemiyor ve hiçbir zaman gelemeyecek. 
Çünkü yalancılık bunlarda, iftira bunlar-
da, dedikodu bunlarda. Hırsızlık derseniz, 
tamamen bunlarda. Yolsuzluk bunlarda. 
Baskı, zulüm, ayrımcılık, yasaklama bun-
larda. Bunların bütün tarihleri, bütün 
geçmişleri, bir yolsuzluk tarihidir, baskı 
tarihidir, zulüm tarihidir, darbe tarihidir. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum... 2010 yılın-
da, o zamanki CHP Genel Başkanı’yla ilgili 
çirkin bir kaset piyasaya sürüldü. Ortaya 
çıkan o kasetle, CHP’yi yeniden dizayn 
ettiler ve işte şimdiki genel başkanı göreve 
getirdiler. Kendisi kasetle genel başkan 
oldu, şimdi de kasetle başbakan olmak 
derdinde. Kasetle genel başkan olunduğu-
nu gördü, kasetle başbakan olunacağını 
zannediyor. Kasetle gelen, kasetle gider. 
Milletin oyuyla gelen de, ancak ve ancak 
milletin oyuyla gider. Bugün kasetle siya-
set yapanlar, kasetle siyaset yapılacağını 
zannedenler, yarın işleri bitince, aynen bir 
kasetle oradan gönderilirler. 

Bakın kardeşlerim... CHP, şu anda, Pensil-
vanya’daki o zat tarafından idare ediliyor. 
CHP’nin genel başkanına, Pensilvanya’daki 
hocası akıl veriyor. Eline kasetler veriyor, 

montaj veriyor, akıl veriyor, yol gösteriyor. 
90 yıllık parti CHP, şu anda, Pensilvan-
ya’daki bir zat tarafından adeta kukla gibi 
oynatılıyor. Bakın burada da size bir belge 
göstereceğim... 1995 yılında, geçtiğimiz 
aylarda kaybettiğimiz, değerli gazeteci 
dostumuz merhum Savaş Ay, bu Pensil-
vanya’daki zatla, buradayken bir röportaj 
yapıyor. O zat ne diyor biliyor musunuz? 
“Cebrail bile gelse, Türkiye’de bir parti kur-
sa, onun partisini bile desteklemem” diyor. 
Sonra da, bu saygısız ifadeyi kırk dereden 
su getirerek tevil etmeye çalışıyorlar. Al-
lah affetsin... Allah akıl, fikir, şuur versin. 
En başta da, Allah edep, haya nasip etsin. 
Hazreti Peygamber’i kamyona bindiren, 
işte böyle, haşa, Hazreti Cebrail’le ilgili de 
ağıza alınmayacak ifadeler kullanır. Çünkü 
bunlarda sınır yok. Bunlar için her şey mü-
bah, her yol meşru. Cebrail parti kursa des-
teklemem diyen zat, şu anda var gücüyle 
CHP’yi destekliyor; şu anda Türkiye’de si-
yaseti karıştırmanın mücadelesini veriyor. 
Cebrail parti kursa desteklemem diyecek 
kadar cüretkar, bu kadar kibirli olan bir 
zat, şu anda, uluslararası odaklarla birlik-
te, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümetini 
yıpratmaya çalışıyor, Türkiye’de yıkıcı 
siyasetin başını çekiyor. Birtakım abiler, 
ablalar, kapıları çalıyor, broşür dağıtıyor, 
AK Parti’ye oy vermeyin diye çağrıda bu-
lunuyor. Maalesef, MHP de bunların arka-
sına takılıyor. CHP de, MHP de, bu ihanet 
girişimine maalesef destek veriyor. 

Sevgili kardeşlerim... Türkiye’de, 91 yıllık 
Cumhuriyet tarihimizin en çirkin darbe 
girişimi, en büyük ihaneti yaşanıyor. İşte 
geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı... Sadece 
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bir dava dosyasında, 3 bine yakın insanı, 3 
yıldan fazla bir süre dinlemişler. Bakanları, 
milletvekillerini dinlemişler. Sanatçıları, 
gazetecileri dinlemişler. Siyasi partilerin 
genel merkezlerini dinlemişler. Hatta Baş-
bakanı, Cumhurbaşkanını, Genelkurmay 
Başkanını dinlemişler. Böyle bir ihanet, 
böyle bir alçaklık olabilir mi? Türkiye’nin, 
son derece mahrem, son derece gizli, stra-
tejik görüşmelerini dinlemiş, bunları da 
birilerine servis etmişler. Bakın burada, 
milletime şunu açık açık ifade ediyorum... 
Yargı içinde, bu paralel örgüt, kendi men-
suplarıyla bir yapı oluşturmuş. Emniyet 
içinde aynı şekilde bir yapı oluşturmuş. 
Örgütlü biçimde, planlı biçimde, yargıyı 
ve emniyeti töhmet altında bırakacak işler 
yapmışlar. Buna da halen devam ediyorlar. 
Halen, Türkiye’de yargıyı kilitlemeye, iş 
göremez hale getirmeye, adalet dağıtamaz 
bir konuma çekmeye çalışıyorlar. Ortada 
çok vahim iddialar varken, çok çirkin 
eylemler varken, şantaj, tehdit, ajanlık, 
casusluk varken, yargı buna sessiz kalıyor, 
yargı buna tepkisiz kalıyor. İşte CHP ve 
MHP, bu son derece tehlikeli duruma des-
tek veriyorlar. CHP ve MHP, yargı içindeki 
bu paralel örgüt eliyle yapılmak istenen 
darbeye omuz veriyorlar. Biz, Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yasasını, 
işte bu paralel yapının baskısından kur-
tarmak için, adalette hem bağımsızlığı, 
hem tarafsızlığı sağlamak için yeniden 
düzenledik. Ama bu CHP, paralel yapının 
hakim ve savcılarına kol kanat geriyor, on-
ları korumak, kollamak adına, daha yasa 
Cumhurbaşkanımıza gitmeden Anayasa 
Mahkemesi’ne gidiyor. Dün yasa onaylan-
dı, şimdi ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne 

gittiler. CHP’nin bugüne kadar yaptığı tek 
somut iş, çıkardığımız kanunları Anayasa 
Mahkemesi’ne götürmek, ama onu bile be-
ceremiyorlar. Başvuruyu eksik yapmışlar, 
dilekçeleri mahkemeden geri döndü. Bun-
ların millete gittiğini göremezsiniz. Bun-
lar, milletin değil, Anayasa Mahkemesi’nin 
yolunu ezbere bilirler. 

Şunu bilmenizi istiyorum kardeşlerim... Bu 
darbe girişimi, bu ihanet girişimi, benim 
şahsıma değil, AK Parti’ye değil, hükümete 
değil, Türkiye’ye yöneliktir. Bu darbe giri-
şimi, bu ihanet girişimi, doğrudan doğruya 
sizleri hedef almaktadır. Benim değil, si-
zin, çocuklarımızın, gençlerimizin gelece-
ğinizi karatmaya çalışıyorlar. AK Parti’nin 
değil, siyasetin önünü, millî iradenin önü-
nü kesmeye çalışıyorlar. Hükümeti değil, 
aslında büyük Türkiye hedeflerini engelle-
meye çalışıyorlar. Sizin huzurunuzu, sizin 
istiklalinizi, sizin istikbalinizi karartmaya 
çalışıyorlar. Bizden ziyade millete darbe 
yapmaya çalışıyor; bizlerden ziyade sizlere 
ihanet ediyorlar. İşte 30 Mart’ta, sandıkta, 
siz bu girişimlerin, bu ihanetin hesabını 
soracaksınız. 30 Mart’ta bir kez daha olaya 
sizler el koyacaksınız. 30 Mart’ta, büyük 
Türkiye için, yeni Türkiye için sandığa 
gidecek, istikbali aydınlık bir Türkiye için 
mühür basacaksınız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Şu Kırklareli, terörün acısını çok yaşadı. 
Buradan, en Batı’dan, ülkemizin en doğu-
suna, davulla, zurnayla, darbukayla, klar-
netle, düğüne gönderir gibi gençlerinizi 
gönderdiniz. O gençler, düğüne gider gibi 
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askere gittiler, kahramanca vatanlarını 
savundular, yiğitçe şehit oldular. Allah 
hepsinden razı olsun... Rabbim, kabirle-
rini cennet bahçesine tahvil etsin. 30 yıl 
bizler hep birlikte bu acıyı yaşadık. 30 yıl, 
anneler, babalar, nişanlılar, eşler, çocuklar 
bu ağır acıyı yaşadılar. 30 yılda, yaklaşık 
10 bin askerimiz, polisimiz, korucumuz 
şehit oldu. 30 yılda, yaklaşık 30 bin si-
vil hayatını kaybetti. 30 yılda, Türkiye 
ekonomisi 1 trilyon liradan fazla kayba 
uğradı. 30 yıl boyunca yaşanan acılardan, 
yüreklerimiz burkuldu, ağzımızın tadı 
kaçtı, sofralarımızın huzuru kayboldu. İşte 
Kırklareli’nde, bu toprakları biz hep birlik-
te savunduk. Şurada, Edirne’de, toprakları-
mızı hep birlikte savunduk. Çanakkale’de, 
o büyük zafer destanını birlikte yazdık. 
Kurtuluş Savaşı’nı birlikte verdik. Ama 30 
yıl; bu ülkenin evlatlarını, bu ülkedeki kar-
deşleri, komşuları, illeri birbirine düşman 
yapmaya, birbirinin arasına nifak sokma-
ya çalıştılar. 

Şimdi ben burada, Kırklareli’nde, sizlere 
soruyorum: Son 1 yıldır, Kırklareli’ne, 
terör nedeniyle gelen şehit var mı? 
Kırklareli’nde son 1 yıldır, anneler, baba-
lar ağlıyor mu? Ey hanım kardeşlerim! 
Çocuklarınızı askere yollarken, eskisi gibi 
yüreğiniz sızlıyor mu? Türkiye’ye bahar 
geldi bahar... Ülkemin dağlarına, kırlarına, 
ovalarına bahar geldi. Ama dikkat edin... 
Birileri bu durumdan çok rahatsız... Silah 
ticareti yapanlar bundan rahatsız. Kan 
ticareti yapan vampirler bundan rahatsız. 
Gençlerin kanıyla, annelerin gözyaşıyla 
beslenen vicdansızlar bundan rahatsız. 
Türkiye’nin, bu sorunu çözüm yoluna koy-

masından, çözüme doğru ilerlemesinden, 
büyümesinden, kalkınmasından birileri 
rahatsız. Meyve veren ağaç taşlanır. Terör 
meselesini çözüm yoluna koyduğumuz 
için bize saldırıyorlar. Kardeşliği yücelt-
tiğimiz için bize saldırıyorlar. Türkiye 
ekonomisini büyüttüğümüz için bize sal-
dırıyorlar. Türkiye’nin ufkunu açtığımız, 
Türkiye’yi çok büyük hedeflere taşıdığımız 
için bize saldırıyorlar. Tüm bu saldırılara 
dur diyecek olan sizlersiniz. Bu oyunu, bu 
tuzağı bozacak olan sizlersiniz. 

Şunu aklınızdan çıkarmayın... Türkiye’nin 
önünde iki seçenek var: Türkiye, ya eski 
Türkiye olacak ya da yeni Türkiye olacak. 
Eski Türkiye olursa, koalisyonlar geri ge-
lecek, enflasyon geri gelecek, işsizlik, yok-
sulluk, yolsuzluk, yasaklar geri gelecek. 
Eski Türkiye olursa, ülke içine kapanacak, 
Balkanlar’ı görmeyecek, Suriye’yi, Mısır’ı 
görmeyecek, hatta burnunun ucunu dahi 
göremeyecek. Eski Türkiye olursa, ekono-
mi duracak, çarklar duracak, fabrikalar 
duracak, esnaf kapısına kilit vuracak. Ama 
yeni Türkiye’de büyüme devam edecek. 
Yeni Türkiye’de huzur güç kazanacak. 
Yeni Türkiye’de istikbal çok daha aydınlık 
olacak. 30 Mart’ta, inanıyorum ki, her bi-
riniz, yeni Türkiye için mührü AK Parti’ye 
vuracaksınız. Onlar kasetle yürüyecek, biz 
milletle yürüyeceğiz. Onlar iftirayla yürü-
yecek, biz dürüstlükle yürüyeceğiz. Onlar 
yıkmanın peşinde olacak, biz yapmanın 
peşinde olacağız. Onlar küçük düşünecek, 
inşallah biz büyük düşünmeye, büyük 
adımlar atmaya, büyük hedeflere ulaşma-
ya devam edeceğiz. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

367

Sevgili kardeşlerim....

Türkiye çok büyük bir devlettir, bu aziz 
millet, çok büyük bir millettir. Bu sal-
dırılar, bu komplolar, bu tuzaklar, hiç 
endişeniz olmasın, Türkiye’ye zarar vere-
meyecek. Türkiye ekonomisi istikrarla bü-
yümeye devam ediyor. Demokratikleşme 
adımlarımız kararlılıkla devam ediyor. Ya-
tırımlarımız, hizmetlerimiz hız kesmeden 
sürüyor. Bütün engelleri kaldırarak, çete-
lerle mücadeleyi sürdürerek, bu hainlere 
gereken hesabı sorarak, Türkiye’yi büyüte-
cek, yüceltecek, inşallah 2023’te dünyanın 
en büyük 10 ülkesinden biri olacağız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Kırklareli, AK Parti’den önce adeta bir 
kasaba görünümündeydi. Yaptığımız 
yatırımlarla, eserlerimizle, hizmetleri-
mizle, Kırklareli’ni bir şehir kimliğine 
kavuşturduk. Kırklareli göç veriyordu, 
şimdi göç alır hale geldi. Hatta Kırklareli, 
artık dünyanın her yerinden öğrencilerin 
eğitim gördüğü bir şehir oldu. Kırklareli 
Üniversitemiz, maşallah bir dünya üni-
versitesi olma yolunda kararlılıkla ilerli-
yor. Çeşitli ülkelerden gelen 480 öğrenci, 
üniversitemizde eğitim alıyor. Dereköy 
Sınır Kapısı’nın tır trafiğine açılması ile 
ilgili beklentilerinizi biliyor ve bu konuyu 
yakından takip ediyorum. Dereköy Sınır 
Kapısı eskiydi ve yıllardır tır trafiğine ka-
palıydı. Biz kapının yolunu yaptık, sahası-
nı genişletip 64 dönüme çıkardık. Orman 
tahsisi işlerini, imar planını tamamladık. 
Türkiye olarak üzerimize düşen çalışmala-

rı yaptık, gerekli projelerimizi de hazırla-
dık. Şimdi Bulgaristan tarafının da benzer 
işleri tamamlaması gerekiyor. Bulgaristan 
tarafı yol inşaatını yapıyor. Biz iki ülke ola-
rak yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz. 
İnşallah Kırklarelimizin bu beklentisini de 
karşılayacağız. 

Kırklareli’ne 250 yataklı bir devlet hasta-
nesi yapmak için kolları sıvadık. 61 milyon 
lira maliyeti olan hastanenin temelini in-
şallah bu ay içinde atıyoruz, 2016 yılında 
da tamamlayıp halkımızın hizmetine su-
nacağız. CHP’li belediye, hastanenin yapı-
lacağı yerin yakınlarında oturan roman 
vatandaşlarımızın oradan uzaklaştırılaca-
ğına dair dedikodular yayıyormuş. Kesin-
likle öyle bir şey yok. Her şeyden önce, has-
tanenin yapılacağı yer, alan belli. Hastane 
çevresinde oturanlar niye başka yerlere 
gönderilsin? Roman kardeşlerimizin içi 
rahat olsun. Hastanenin onlara hiçbir zara-
rı dokunmayacağı gibi, tam tersine ortaya 
çıkan hareketlilikten orada oturan vatan-
daşlarımız ziyadesiyle istifade edecektir. 

12 yılda Kırklareli’ne toplam 3.8 milyar 
lira destek ve yatırım sağladık. Tarımda 
916 milyon lira… Ulaştırma ve haber-
leşmede 627 milyon lira… Eğitimde 120 
milyon lira… Enerjide 656 milyon lira… 
Orman ve su işlerinde 167 milyon lira… 
Aile ve sosyal politikalarda 165 milyon 
lira… Sağlıkta 75 milyon lira yatırım yap-
tık. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha 
fazlasını yapacağız.  
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Değerli kardeşlerim... 

Kırklareli, artık kendisine yaraşan, yakışan 
bir belediyecilik hizmetini ziyadesiyle hak 
ediyor. Hükümet yatırımlarıyla çehresi de-
ğişen Kırklareli’nin, artık, belediye hizmet-
lerinden de mahrum kalmaması gerekiyor. 
Kırklareli maalesef şu anda belediyecilik 
anlamında çok büyük talihsizlik yaşıyor. 

Şimdi bakın... Ben, Başbakan olarak, 2011 
seçimlerinde buraya geldim, ardından 
Aralık 2013’te tekrar geldim, bugün yine 
huzurlarınızdayım. MHP Genel Başkanı 
buraya en son ne zaman geldi? 2011 se-
çimlerinde... CHP Genel Başkanı en son 
ne zaman geldi? 2011’de. Niye? Bizden 
daha mı meşguller? Bizden daha mı çok 
işleri var? Üstelik Kırklareli’nde CHP’li 
belediye görev yapıyor, ama CHP Genel 
Başkanı seçimden seçime uğruyor. Öbür 
yandan Başbakan, bütün vilayetleri ziya-
ret ediyor, dünya başkentlerine gidiyor, 
bütün bu yoğunluk içinde Kırklareli’ne de 
fırsat buldukça geliyor. İşte Kırklareli’nde 
artık bu ihmale sizler son vereceksiniz. 
Kırklareli’nin su sorunu, çöp sorunu, kal-
dırım, yol, temizlik, park sorunu, inşallah 
AK Parti’yle çözüme kavuşacak. 

30 Mart’ta, AK Parti’nin Kırklareli Beledi-
ye Başkan Adayı: Selahattin Minsolmaz. 
Belediye Bbaşkan Adayımız, Kırklareli 
için 40 proje hazırladı. Sağlıklı içme su-
yundan, toplu konuta kadar, 40 ve daha 
fazla projeyi, bizim desteğimizle inşallah 
Kırklareli’ne kazandıracak. Kırklareli’nde 
artık istismara oy yok. Kırklareli’nde ar-
tık korku siyasetine, gerilim siyasetine, 

esersizlik siyasetine oy yok. Kırklareli’nde, 
ayrımcı siyasete de oy yok. Türk, Ro-
man, muhacir, Pomak, bütün unsurlarla 
Kırklareli’ni bir dünya kenti, bir dünya 
markası yapacağız. Selahattin Minsolmaz 
kardeşimi sizlere, sizleri de Allah’a emanet 
ediyorum. 30 Mart, ülkemiz, milletimiz, 
Kırklareli için hayırlara vesile olsun diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Denizlili kardeşlerim, sevgili va-
tandaşlarım, sizleri bugün bir kez daha, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum....

Buradan tüm Denizli’ye, Acıpayam’a, 
Akköy’e, Babadağ’a, Baklan’a, Bekilli’ye, 
Beyağaç’a, Bozkurt’a, Buldan’a selamlarımı 

yolluyorum. Aynı şekilde, Çal’ı, Çameli’ni, 
Çardak’ı, Çivril’i, Güney’i, Honaz’ı, Kale’yi, 
Sarayköy’ü, Serinhisar’ı, Tavas’ı, oralarda-
ki tüm kardeşlerimi muhabbetle selam-
lıyorum. Efeler diyarı Denizli’yi selamlı-
yorum... Zeybekler diyarı, yiğitler diyarı, 

Denizli Mitingi 

Denizli | 1 Mart 2014
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kahramanlar diyarı Denizli’yi yürekten 
selamlıyorum. 

Rahmetli, Özay Gönlüm diyor ya... “Ey 
benim, gözümde tüten, göynümde biten, 
datlı ezgili, ince sezgili Denizlim, üveyik 
gözlüm, sözü özlüm, eli tüfekli, demir yü-
rekli Denizlim! Beni bak! Nasısın baken, 
eyimin?” İyi misin Denizli? Her şey yolun-
da mı Denizli? 2009’da Denizli’ye geldik... 
Temmuz 2010’da yine geldik. 2011’in 
Ocak ayında, Mayıs ayında yine geldik. 
2012 Haziran’ında, 2013 Eylül’ünde yine 
buradaydık... 5 yıl içinde, bu Denizli’ye 
7’nci ziyaretimiz... Allah’a hamdolsun, bu-
gün, hepsinden farklı. Bugün Denizli çok 
başka... Bugün Denizli kabına sığmıyor... 
Bugün Denizli, coşkusuyla, heyecanıyla, 
partisine ve Başbakanına sahip çıkışıyla 
bir başka güzel… Allah hepinizden razı 
olsun diyorum... Rabbim, kardeşliğimizi, 
birliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eyle-
sin diyorum. 30 Mart seçimleri, ülkemiz 
için, milletimiz için, Denizli için hayırlara 
vesile olsun diyorum. 30 Mart seçimleri, 
bölgemiz için, Ortadoğu, Balkanlar için, 
yeryüzündeki tüm kardeşlerimiz, vatan-
daşlarımız, mazlumlar, mağdurlar için 
yeni bir başlangıç olsun diyorum. 

Ahmet Hulusi Efendi adında, Allah rahmet 
eylesin, Denizli’nin bir müftüsü vardı... 15 
Mayıs 1919’da, düşman Ege’yi işgal eder-
ken, Denizli’de halkı topladı ve şunu söy-
ledi: “Korkmayınız... Mey’us olmayınız... 
Bu Liva’yı hamdın altında toplanınız ve 
mücadeleye hazırlanınız...” Evet... Denizli 
ümitsiz olmadı. Denizli korkmadı. Deniz-
li, yiğitliğiyle, cesaretiyle, fedakârlığıyla, 

düşmanı önüne kattı, istiklalini ve hürri-
yetini bir destan olarak tarihe yazdı. İstik-
lal Savaşı’nın kahramanı Denizli, istikbal 
savaşının da kahramanı oldu. Sizler çok 
çalıştınız... Sizler çok emek sarf ettiniz... 
Sırtınızı hiç kimseye dayamadan, sırtını-
zı devlete dayamadan, hiçbir beklentiye 
girmeden, kendi yağınızda kavrularak, 
Denizli’de yatırım yaptınız, burada üret-
tiniz, ihraç ettiniz, Denizli’yi, Türkiye’yi 
büyüttünüz. Denizli her takdiri ziyadesiyle 
hak ediyor. Denizli her türlü övgüyü faz-
lasıyla hak ediyor. İşte bu sebeple Denizli 
bizim için çok müstesna bir yere sahip. 
Büyük Türkiye yolculuğunda da bizi, AK 
Parti’yi hiç yalnız bırakmadınız. Siz AK 
Parti’ye sahip çıktınız. Siz, milletin parti-
sine sahip çıktınız. Bize destek verdiniz, 
bize istikamet çizdiniz, bize hayır duaları 
ettiniz. Siz AK Parti’yi bugünlere taşıdınız; 
bizler de, Denizli’yi, Türkiye’yi zirvelere 
taşıdık, zirvelere taşıyoruz. 

Sevgili kardeşlerim... 

95 yıl önce, Denizlili Ahmet Hulusi Efendi, 
“Korkmayın” demişti, “Ümitsiz olmayın” 
demişti... Millet olarak, 95 yıl önce kork-
madık, umutsuz olmadık. 95 yıl boyunca, 
hiçbir kriz karşısında, hiçbir saldırı, hiçbir 
badire karşısında korkmadık, umutsuz 
olmadık. Her zamankinden çok daha cesu-
ruz. Her zamankinden çok daha umutlu, 
daha güçlü, daha azimliyiz. Bugünlere 
taşıdığımız Cumhuriyetimizi, ülkemizi ve 
milletimizi, bundan çok daha yükseklere 
taşımak için çok daha inançlı, çok daha 
kararlıyız. 
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Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 
Meyve veren ağaç taşlanır... İçeride, hiz-
met ürettiği için, eser ürettiği için, yatırım 
yaptığı, Türkiye’yi büyüttüğü için AK Parti 
taşlanıyor. Dışarıda, büyüdüğü için, güç-
lendiği için, itibarı arttığı, etkisi arttığı için 
Türkiye taşlanmak isteniyor. Hiçbir engele 
takılmayacağız. Saldırıların hiçbirine bo-
yun eğmeyeceğiz. Tek bir geri adım atma-
dan, içeride huzuru, adaleti, kalkınmayı; 
dışarıda barışı, kardeşliği, dayanışmayı 
savunmaya devam edeceğiz. Kim ne derse 
desin, kim ne yaparsa yapsın; bizim önü-
müzde 2023 hedefleri var... 2 trilyon dolar 
millî gelire doğru yürüyoruz. 500 milyar 
dolar ihracata doğru yürüyoruz. Kişi başı-
na 25 bin dolar millî gelire doğru yürüyo-
ruz. Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ül-
kesinden biri yapmak için, emin adımlarla 
ilerliyoruz. Bu yürüyüşü hiç kimse durdu-
ramaz ve durduramayacak. Türkiye’nin 
bu kutlu yürüyüşünün önünde hiç kimse 
duramayacak. 

Şimdi bakın... 17 Aralık’ta, Türkiye’nin yü-
rüyüşünü durdurmak, Türkiye’yi engelle-
mek, yavaşlatmak için bir komplo devreye 
sokuldu. Piyasaları sarsmak istediler. Siya-
seti yıpratmak istediler. Türkiye’nin millî 
kurumlarını, millî değerlerini, millî hedef-
lerini yok etmek istediler. İnanın, ellerine 
yüzlerine bulaştırdılar... Dünyanın hiçbir 
yerinde, tarihin hiçbir zamanında, hiçbir 
darbeci, bunlar kadar acziyet içine düşme-
di. Dünyada çok başarısız darbe girişimi 
vardır; ama hiçbir darbeci, bunlar kadar 
başarısız olmamış, bunlar kadar aciz, bun-
lar kadar gülünç duruma düşmemiştir. 

Şimdi bakın... 17 Aralık darbesi, güya 
CHP’nin desteğiyle yapılacaktı. CHP, 
Meclis’te gerilimi artıracak, sokakları tah-
rik edecek, Türkiye’nin yönetilemez hale 
gelmesi için üzerine düşen vazifeyi yapa-
caktı. Gel gör ki, bir Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurmayı dahi beceremedi. Yıllardır, her 
yasayı hemen Anayasa Mahkemesi’ne 
taşırlar; bu sefer elleri ayaklarına dolaş-
tı, 2 kez gittiler, 2 kez başları önde geri 
döndüler. Birincide, son derece acemi bir 
şekilde, yasa daha Cumhurbaşkanımıza 
gitmeden, kalktılar, HSYK Yasası’nı Ana-
yasa Mahkemesi’ne götürdüler. Ret cevabı 
aldılar. İkincide, HSYK Yasası’nı Anayasa 
Mahkemesi’ne götürdüler, dava dilekçe-
sindeki noksanlıklardan dolayı yine ret 
cevabı aldılar. Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vurmayı dahi beceremeyenler, kalkmışlar, 
darbe yapmaya, hatta ülke yönetmeye 
talip oluyorlar. Kasetle iş başına gelen, oy 
vereceği sandığı bulamayan, gidip oy kul-
lanamayan biri, bırakın ülke yönetmeyi, 
bırakın parti yönetmeyi, işte böyle darbe 
girişiminde payanda bile olamaz. Allah 
aşkına, bu CHP’nin genel müdürüne daha 
ne yapsınlar? İstanbul’a belediye başkan 
adayı yaptılar, beceremedi. Bir kaset orta-
ya çıkardılar, genel başkan yaptılar, olma-
dı. Yolsuzluktan ihraç edilen birini, buna 
destek olsun diye getirdiler, yine olmadı. 
Medya desteği, işveren desteği, Pensilvan-
ya desteği, Esed desteği... Yine olmadı, yine 
beceremedi. CHP Genel Müdürü, kocaman 
bir hayal kırıklığıdır. 

Öbür tarafta, biliyorsunuz, Pensilvanya’da-
ki zat var... 17 Aralık komplosunun fikir 
babası da o... Kasetler ondan çıkıyor. Mon-
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tajlar ondan çıkıyor. Hazreti Peygamber’i 
kamyonete bindirme fikirleri ondan çıkı-
yor. Tespihler, ananaslar, bakıyorsunuz on-
dan çıkıyor. “Cebrail Türkiye’de parti kursa 
desteklemem” gibi kibir yüklü, şuursuzca, 
edep sınırını aşan ifadeler ondan çıkıyor. 
Bu zat da çıkmış, Türkiye’de hükümet de-
virmeye, Türkiye’de siyasete fitne sokmaya 
çalışıyor. Yahu, bu zata, “Maklubeyi ters 
çevir” deseniz, inanın onu bile beceremez, 
nereden darbe yapacak? Bunların yanın-
da bir de MHP var... Susarak, saklanarak, 
gizlenerek, etliye, sütlüye karışmayarak, o 
da güya kendince 17 Aralık’ta vazife yük-
leniyor. Bu üç kafadarlar, şu anda bütün 
dünyayı kendilerine güldürdüler ve gül-
dürüyorlar. “Şu hükümeti bir devirelim, 
bir yıpratalım” dediler, telef olup gittiler. 
Bunların ciddiye alınacak bir tarafları yok. 
Bunlar, cürümleri kadar bile yer yakamaz-
lar, onu bile beceremezler. İnanın, bu üç 
kafadara, 3 tane koyun emanet etseniz, şu 
Pamukkale’nin eteklerinde 3 koyunu da 
kaybederler. 

Denizli’nin güzel bir sözü var, yine ha-
tırlatacağım... “Düzgün gurulan dezgah, 
düzgün bez dokur...” İşte bunlar tezgâhı 
düzgün kuramadılar. Kasetle, montajla, 
tespihle, ananasla kurulan tezgâh buraya 
kadar. Biz bunlarla vaktimizi heba etmeye-
ceğiz. Biz bunların tuzaklarına düşmeye-
cek, bunların gündemlerine takılıp kalma-
yacağız. Biz bunları, bu 3 kafadarı, komedi 
filmi izler gibi izleyecek, gülecek, ama yo-
lumuza devam edeceğiz. Denizli’de, hem 
bu CHP’ye, hem MHP’ye, hem de bu para-
lel yapılanmaya gönül vermiş kardeşlerim 
var... Onlardan da ricam, işte bunların aciz 

durumunu, gülünç durumlarını görmele-
ri, bunlara artık bir ders vermeleri. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

Bu paralel yapı eliyle, bunların yargı ve 
emniyete sızmış uzantılarıyla, Türkiye’de, 
sadece bir dava dosyası bahane edilerek 
yaklaşık 3 bin kişinin telefonları dinlendi. 
3 yıldan fazla bir süre, birbiriyle ilgisi, ala-
kası, fikir birliği olmayan, dünya görüşleri 
çok farklı insanların telefonları dinlendi 
ve kaydedildi. Kimler var? Bakanlar var. 
Milletvekilleri var. CHP’nin, MHP’nin, 
BDP’nin milletvekilleri, genel merkez 
binaları, il, ilçe başkanlıkları var. Sanat-
çılar, gazeteciler, işadamları, bürokratlar 
var. Mavi Marmara şehitlerimizin aileleri 
var. Bakın, 3 yıldan fazla bir süre, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Enerji Bakanı’nın tele-
fonlarını dinliyorlar... Peki Enerji Bakanı 
kimlerle görüşür? Enerji Bakanımız, ör-
neğin Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmeler 
yaptı. Enerji güvenliği gibi, son derece 
önemli, son derece gizli konularda görüş-
meler yaptı. Elektrikle, doğalgazla, pet-
rolle ilgili gizli görüşmeler yaptı. Tahkim 
davalarıyla ilgili görüşmeler yaptı. Kuzey 
Irak’ta, 19 ülkeden 39 firma petrol ve 
doğalgaz alanında faaliyette bulunuyor; 
Türkiye olarak biz de orada bu işe girmek 
istedik. Enerji Bakanımız bununla ilgili 
görüşmeler yaptı. İşte bütün bunları din-
liyorlar; dinlemekle kalmıyor, işte şu anda 
yaptıkları gibi, bunu belli yerlere servis 
ediyorlar. Türkiye’nin elini zayıflatmak, 
Türkiye’nin pazarlıklarını engellemek, 
Türkiye’nin çıkarlarını zedelemek adına 
bunları yapıyorlar. Ortada çok açık bir 
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ihanet, çok açık bir casusluk faaliyeti var. 
İşte, Denizli’de, Türkiye genelinde, bu ya-
pılanmanın içinde yer alan kardeşlerimin, 
sergilenen bu ihaneti görmelerini rica edi-
yorum. İşte şimdi bu zat, çıkmış, Türkiye 
siyasetini karıştırmaya, elemanlarını kapı 
kapı dolaştırıp, AK Parti’ye oy vermeyin 
diye çalışmaya zorluyor. 12 Eylül’de darbe-
cileri destekledi. 28 Şubat’ta darbeci oldu. 
Şimdi kendisi Türkiye’yi karıştırmak için 
kasetçilik yapıyor, montajcılık yapıyor, 
röntgencilik yapıyor. Biz bunlara itibar 
etmeyeceğiz. 30 Mart’ta milletten bir kez 
daha yetki alacak, milletten desteğimizi 
alacak, hayır duamızı alacak, Türkiye’yi 
büyütmeyi sürdüreceğiz. 

Şundan hiç endişeniz olmasın... Bu ülke, 
3 tane beceriksizin darbe girişiminden et-
kilenmez. Bizim ekonomik yapımız, artık 
böyle acziyet içindeki saldırılardan etki-
lenmez. Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz, is-
tikrarımız, huzurumuz bunlardan etkilen-
mez. Bu ülke, güçlü bir ülkedir. Bu ülke bir 
dünya ülkesidir. Bu ülke, temelinde dualar 
olan, temelinde fedakârlık olan, aziz şehit-
lerimizin canı olan, milletiyle, devletiyle, 
bayrağıyla, pasaportuyla, parasıyla güçlü 
bir ülkedir, itibarlı bir ülkedir. 

Bakın dün, TİM tarafından, Şubat ayı ihra-
cat rakamları açıklandı... Ocak ayında, tüm 
zamanların en fazla ihracatını yaparak 
rekor kırmıştık. Şubat’ta da milyar dolar 
tutarında ihracat gerçekleştirdik. Merkez 
Bankası rezervini biz 2002’de 27.5 milyar 
dolardan almıştık. En son 135 milyar do-
lara kadar çıkarmış ve rekor kaydetmiştik; 
şu anda da Merkez Bankası rezervimiz 

yine çok yüksek, 124 milyar dolar. 2002 
yılında, yılın tamamında 96 bin adet oto-
mobil satılmıştı; 2013’te tüm zamanların 
rekorunu elde ettik, bir yıl içinde 665 bin 
adet otomobil satıldı. 2002’de bir yıl içinde 
1 milyon 88 bin adet buzdolabı satılmıştı; 
2013’te yine rekor kırdık, 2 milyon 591 bin 
adet buzdolabı satıldı. En gelişmiş ekono-
milerin daraldığı, yerinde saydığı bir dö-
nemde, biz ekonomiyi ilk 9 ayda yüzde 4 
büyüttük. O 3 kafadar, sabah akşam milleti 
dinlesinler, kaset üretsinler, birbirleriyle 
kaset takası yapsınlar. Biz işte ülke için, 
millet için bunları yapıyoruz, inşallah çok 
daha fazlasını yapacağız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Denizli biliyorsunuz, 30 Mart’a çok farklı 
giriyor... Denizli’ye bir söz verdik, burayı 
büyükşehir yapacağız dedik, sözümüzü 
tuttuk ve Denizli’yi büyükşehir statüsü-
ne kavuşturduk. Bütün ilçeleriyle, artık 
mahalle olan belde ve köyleriyle, Denizli 
inşallah çok daha kaliteli, çok daha hızlı, 
yoğun bir hizmet almaya başlayacak. Hü-
kümet yatırımlarıyla çehresini değiştirdi-
ğimiz Denizli, yeni dönemde büyükşehir 
yatırımlarıyla da marka şehir olma vasfını 
koruyacak. Denizli’nin belediye başkanını 
aldık, önce milletvekili yaptık, ardından 
da ekonominin başına getirdik. İnşallah, 
Nihat Bey, Denizli’den edindiği tecrübeyle, 
şimdi Türkiye ekonomisinin daha da bü-
yümesini koordine edecek. 

Denizli’de şehir hastaneleri projemiz de-
vam ediyor. İçerisinde her türlü sağlık hiz-
metini zahmetsizce alabileceğiniz, 1.210 
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yataklı, 4 hastaneyi bünyesinde barındıran 
dev bir sağlık kampüsü inşa ediyoruz. Şim-
di CHP’liler burada birtakım dedikodular 
yayıyorlarmış. Şehir hastanesi Denizli ye-
rine Manisa’ya yapılacakmış diyorlarmış… 

Benim Denizlili değerli kardeşlerim… 
CHP’lilere Denizli’nin o meşhur atasözüyle 
cevap veriyoruz: “Az söleyin, uz söleyin, 
inanılcek laf söleyin...” Merak etmeyin, biz 
hem Manisa’ya hem de Denizli’ye şehir 
hastanesi yapıyoruz. Denizlispor’a 40 bin 
kapasiteli bir stadyum kazandırıyoruz. 
Bunun için gerekli adımları attık. İnşallah 
bu stadyumla Denizlispor eski ihtişamlı 
günlerine kavuşacak. Denizli’ye hızlı treni 
getiriyoruz. Ankara-Eskişehir-Antalya-Af-
yonkarahisar hattına Denizli’yi de dâhil 
ettik. Antalya-Denizli hızlı tren projesinin 
çalışmalarına başladık. Hızlı tren proje-
sinin tamamlanmasıyla birlikte inşallah 
Denizli’nin hem turizmi, hem ticareti, hem 
de sosyal hayatı canlanacak. 2002 yılında, 
daha hükümeti kurmadan önce Türkiye’de 
ilk bölünmüş yolu Aydın-Denizli arasında 
yapacağımızı söylemiştik. İktidara geldi-
ğimizde hemen çalışmalara başladık ve 
Aydın-Denizli arasını 7-8 ayda tamamla-
dık. Böylece Denizli’yi İzmir’e de bağlamış 
olduk. Bu yol hükümetlerimizin ilk bö-
lünmüş yol icraatıdır. Sadece bununla ye-
tinmedik. 65 kilometreden devraldığımız 
Denizli’deki bölünmüş yol uzunluğunu 
4 kattan fazla artırarak 302 kilometreye 
çıkardık. Sadece karayollarında değil hava-
yollarında da halkımızı rahatlığa, konfora 
kavuşturduk. Havalimanına yaptığımız ya-
tırımlarla, bugün Denizli’den Türkiye’nin 
her yerine uçakla ulaşılabiliyor. Yapılan 

anlaşmalarla dünyanın dört bir yanında-
ki önemli merkezlere de Denizli kalkışlı 
uçuşlar gerçekleştiriliyor. Denizlimizdeki 
demiryollarının büyük bölümünü yenile-
dik, adeta sıfırdan yaptık, şimdi de millî 
sinyalizasyon sistemini hayata geçiriyo-
ruz. Türkiye’nin en modern lojistik üsle-
rinden birini Kaklık’ta kurduk. Ulaştırma 
ve diğer yatırımlarımızla, Denizli’yi 12 yıl-
da gerçek manada büyük bir şehir haline 
dönüştürdük. 12 yılda Denizli’ye toplam 8 
milyar lira destek ve yatırım sağladık. Or-
man ve su işlerinde 1.6 milyar lira… Ulaş-
tırma ve haberleşmede 690 milyon lira… 
Eğitimde 550 milyon lira… Gıda, tarım ve 
hayvancılıkta 875 milyon lira… Sağlıkta 
205 milyon lira… Aile ve sosyal politika-
larda 406 milyon lira… Gençlik ve sporda 
345 milyon lira… Enerjide 263 milyon lira 
yatırım yaptık. Bunlar sadece özet sevgili 
kardeşlerim… 

Sevgili kardeşlerim... 

Denizli’de, Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayımız Osman Zolan. İnşallah, 
Büyükşehir’de, merkez ilçelerde, diğer il-
çelerimizde, AK Parti’yle büyük Denizli’yi 
daha da büyüteceğiz. 30 Mart, Denizli için 
hayırlı olsun diyorum. Yolumuz, bahtımız 
açık olsun, Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun diyor, Osman Zolan kardeşimi size, 
sizi de Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Muğlalılar, çok değerli kardeşle-
rim...

Sizleri bugün bir kez daha hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan, bütün 
Muğla’ya, Muğla’daki tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Bodrum, Dalaman, Datça, sizleri gönül-
den selamlıyorum. Fethiye, Kavaklıdere, 
Köyceğiz, Marmaris, sizleri muhabbetle 
selamlıyorum. Milas, Ortaca, Ula, Yatağan, 
sizleri kalpten selamlıyorum. Efelerin şeh-
ri, yiğitlerin şehri, kahramanların şehri 

Muğla Mitingi 

Muğla | 2 Mart 2014
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Muğla’yı yürekten selamlıyorum. Artık bü-
yükşehir olan, artık büyükler liginde yer 
alan Muğla’yı kalpten selamlıyorum. 

15  Ocak 2011... Muğla’ya geldik, açılışlar 
yaptık. 27 Mayıs 2011 Muğla’ya tekrar 
geldik, Ege’nin GAP’ı olarak nitelenen 
dalaman Akköprü Barajı’nı açtık. Ege’nin 
en büyük, Türkiye’nin 6’ncı büyük barajı 
olan, yapımı 16 yıl süren Dalaman Ak-
köprü Barajı ve HES’ini biliyorsunuz biz 
tamamladık. Bu barajla Dalaman Ovası’nı 
suyla buluşturduk, enerji üretimiyle de 
millî ekonomiye katkı veriyoruz. 3 ay önce, 
30 Kasım’da Muğla’ya bir kez daha geldik, 
2 gün kaldık, 205 milyon liralık yatırımın 
açılışını yaptık. Biz Muğla’yı seviyoruz... 
Bu toprakların, Ege’nin insanı olan, mer-
hum Adnan Menderes’in şehri Muğla’yı 
seviyor, Muğla’ya çok önem veriyoruz. 

Türkiye’nin demokrasi yolculuğu buradan, 
Ege Bölgemizden, Aydın ve Muğla’dan baş-
ladı. Merhum Adnan Menderes, “Yeter, söz 
milletindir” diyerek buradan yürüyüşüne 
başladı. Merhum Menderes, 10 yıl bu ül-
keyi yönetti. Baskılara son verdi. Zulme 
son verdi. Hakarete, ayrımcılığa, kibirli 
devlet anlayışına son verdi. Ardından, 
manevi değerler üzerindeki, Kuran öğren-
menin ve öğretmenin üzerindeki baskıları 
kaldırdı. Sanayi dedi, yatırımların önünü 
açtı. Tarım dedi, Türkiye’nin her tarafında 
tarıma cansuyu verdi. Şehirleri imar etti, 
köprüler, barajlar, yollar, okullar inşa etti. 
Merhum Menderes’le birlikte milletin 
yüzü güldü, milletin sofrasına, tarlasına, 
dükkânına, evine huzur geldi, bereket gel-
di. 10 yıl boyunca milletinin hizmetkârı 

oldu. Sonra, işte bu Cumhuriyet Halk 
Partisi, Menderes’i milletin gözünden dü-
şürmek için, milletinden koparmak için 
tahriklere başladı. Gazetelerle, manşetlerle 
Menderes’e hücum ettiler. Sokak olayları-
nı kışkırttılar, Menderes’e hücum ettiler. 
Meclis’te gerginlik çıkardılar, Menderes’e 
hücum ettiler. Hiçbirisiyle Menderes’i 
düşüremediler. Menderes’in itibarını zede-
leyemediler. Sandıkta Menderes’i yeneme-
diler. İşte o meş’um günde, o kara günde, 
27 Mayıs 1960’ta, askerî bir müdahaleyle, 
Menderes’i indirdiler, hapse attılar, sonra 
da maalesef 2 arkadaşıyla birlikte idam 
ettiler. Menderes’in suçu neydi? Millet onu 
seviyordu, suçu buydu. Türkiye’yi büyüt-
müştü, suçu buydu. Türkiye’nin gücüne 
güç, itibarına itibar katmıştı, suçu buydu. 
CHP’nin yapamadığını, yapmak da isteme-
diğini Menderes yapmış, bunun da karşılı-
ğında Hakk’a yürümüştü. 

Sevgili kardeşlerim... 

Bundan 54 yıl önce, merhum Menderes’e 
yapılanın aynısını, şu anda bize yapıyor-
lar. Yine manşetlerle üzerimize geliyorlar. 
Yine çirkin iftiralarla üzerimize geliyorlar. 
Menderes’e attıkları yolsuzluk iftiraları-
nın, iffetsiz iftiraların benzerlerini şimdi 
de bize yöneltiyorlar. O gün CHP nasıl bir 
rol üstlendiyse, bugün de aynı rolü üstleni-
yor, bize yükleniyorlar. 

Bakın sevgili Muğlalılar, bu CHP’nin ne 
olduğunu çok iyi bilmenizi, çok iyi anla-
manızı istiyorum. CHP yolsuzluk demek-
tir. CHP baskı demektir, zulüm demektir. 
CHP iş yapmayan, iş yapana da engel olan 
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demektir. CHP demek, esersizlik demek-
tir. Şu Muğla Belediyesi’ni 40 yıldır CHP 
yönetiyor... Alışmışlar... Nasıl olsa Muğla 
bize hep oy veriyor diye, yan gelip yatmaya 
alışmışlar. 

Bakın buraya gelinceye kadar, seçim mi-
tinglerimiz kapsamında bazı illere uğra-
dık... Yozgat AK Parti’de, Afyonkarahisar 
AK Parti’de, Kütahya AK Parti’de, Burdur, 
Denizli AK Parti’de. Miting yaptığımız Si-
vas, Uşak, Balıkesir, Kırklareli, işte Muğla, 
farklı partilerde. İnanın, AK Partili bele-
diyelerle, diğerleri arasında dağlar kadar 
fark var. Sivas başka, Yozgat başka. Balı-
kesir başka, Kütahya başka. Denizli başka, 
Muğla başka. Şu Muğla’da kanalizasyon 
sorunu daha çözülmedi... Turizm şehri, 
tarih şehri, medeniyet şehri Muğla’da, 
bir kanalizasyon meselesini, altyapı me-
selesini dahi çözemediler. Şu mitingimizi 
yaptığımız alanı bile düzenleyemediler. 
Muğla bunu hiç hak etmiyor. Dünya şehri 
Muğla, dünyada tanınan, bilinen Muğla, 
bu ihmalkarlığı hiç hak etmiyor. CHP, 
korkutma siyasetiyle işi idare ediyor. CHP, 
istismar siyasetiyle işi idare ediyor. CHP, 
millî değerleri kullanarak, bunlar tehdit 
altındaymış gibi göstererek, Muğla’yı çöpe, 
kokuya, toza, toprağa, vizyonsuzluğa mah-
kum ediyor. 

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 12 
yıldır hükümet görevindeyiz ve hiç kimse-
nin hayat tarzına karışmadık. İşte Kayseri 
orada, Sakarya, Kocaeli orada, İstanbul, 
Ankara, Konya orada... İşte Rize, Trabzon, 
Hatay, Erzurum, Çorum orada... Hiç kimse-
nin yediğine içtiğine karışmadık. Hiç kim-

senin giyimine, kuşamına karışmadık. Hiç 
kimsenin diline, etnik kökenine, inancına, 
millî ve manevi değerlerine karışmadık. 
Tam tersine biz, her zaman demokrasinin, 
her zaman özgürlüklerin, her zaman barı-
şın, kardeşliğin, bir arada yaşama kültürü-
nün arkasında olduk. Şimdi, bu CHP geli-
yor, Muğla’da asılsız korkular pompalıyor. 
Söyleyecek projeleri, fikirleri olmadığı için 
korku siyasetine sarılıyor. Ama Ankara’da 
ne yapıyor? Ankara’da farklı işlerin peşin-
de. CHP Ankara’da, Pensilvanyalı hocayla, 
her zaman yaptığı gibi darbe tertip ediyor. 
Pensilvanyalı hoca, CHP’nin eline montaj 
tutuşturuyor, ses kaydı tutuşturuyor; CHP 
Genel Müdürü de onunla idare ediyor. 

Bakın seçime şurada 28 gün kaldı. . . 
CHP’den, MHP’den, şu ana kadar herhangi 
bir proje duydunuz mu? Şehirler için, ülke 
için, gelecek için herhangi bir hedef, plan 
duydunuz mu? Bunlar 3 kafadar... CHP 
Genel Müdürü, MHP Genel Başkanı, bir 
de Pensilvanyalı Hoca, bunlar bir oldular, 
kafa kafaya verdiler, Türkiye Cumhuriye-
ti Hükümeti’ne hücum ettiler. Fıkra gibi 
bunlar fıkra... CHP’ye kasetle genel başkan 
ataması yaptılar; şimdi de Türkiye’de güya 
Başbakan’ı devirecek, kasetle oraya da 
atama yapacaklar. Avuçlarını yalarlar... Bu 
ülke kasetle değil, şehitlerin kanıyla ku-
ruldu. Bu ülke, kasetlerle devrilemeyecek, 
kutlu yürüyüşü kasetlerle durdurulamaya-
cak kadar büyük bir ülkedir. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

Pensilvanyalı Hoca’nın emrinde olan, yargı 
ve emniyet içinde, bürokrasi içinde yuva-
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lanmış bir çete sabah akşam, Türkiye’yi 
gizlice dinliyor. Geçen hafta bir dava dos-
yası ortaya çıktı, yaklaşık 3 bin kişiyi 3 yıl 
boyunca gizlice dinlemişler. Önceki gün 
bir dosya daha çıktı, 450 MHP’liyi dinle-
mişler. Hiçbir ayrım yapmadan, AK Partili, 
CHP’li, MHP’li, BDP’li herkesi dinlemiş, 
kaydetmişler. Bürokratları, sanatçıları, ga-
zetecileri tek tek dinlemiş, takip etmişler. 
Şimdi CHP’nin genel müdürü ve MHP’nin 
genel başkanı, bu illegal dinlemeleri, 
onun yanında montajları ellerine alıyor, 
bunlarla seçim meydanlarına, kürsülere 
çıkıyorlar. Kendileri de dinlenmiş... Yarın 
bu paralel yapı, işine gelmeyince, bunların 
da kayıtlarını ortaya dökecek. Bu paralel 
yapının işi zaten hançerlemektir. Yarın, 
CHP’yi de, MHP’yi de sırtından hançerle-
yecek. Şantajla istediğini aldıktan sonra, 
kullandıktan sonra, bu CHP ve MHP’ye 
de ihanet edecek. Ülkesine ihanet eden, 
ülkesinin gizli bilgilerini servis eden, her-
kese ihanet eder, herkesi hançerler. CHP 
de, MHP de, maalesef işin ciddiyetinin 
farkında değiller. CHP Genel Başkanı, “ka-
setle genel başkan” oldum, şimdi de belki 
“kasetle başbakan” olurum diye, bu çirkin 
tuzağa alet oluyor. MHP Genel Başkanı 
buradan nemalanmaya çalışıyor. Biz buna 
izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin istiklalini, 
Türkiye’nin bağımsızlığını, özgürlüğünü 
tehdit eden, ulusal güvenliğini tehdit eden 
bu ihanet girişimine biz geçit vermeyece-
ğiz. Hiç kimse, elindeki kasetlerle, elindeki 
montajlarla, Türkiye’yi rayından çıkara-
maz, Türkiye’yi rotasından saptıramaz. 
Türkiye istikrarla büyüyor ve bunu da hiç 
kimse engelleyemez. 

Bakın, 30 Mart seçimleriyle ilgili çeşitli 
anketler yapılıyor... AK Parti, her ankette 
birinci parti çıkıyor, her ankette yüksek 
oy oranlarına sahip görünüyor. Sandıkta 
bir kez daha kaybedeceğini anlayan CHP, 
şu anda, sokakları tahrik etmenin müca-
delesini veriyor. Pensilvanyalı Hoca’yla 
birlikte, CHP, şu anda gençleri sokağa 
dökmek için ellerinden geleni yapıyor-
lar. Türkiye’de kaos oluşturup, huzuru 
bozup, karmaşa çıkarıp, buradan kazanç 
sağlamanın peşindeler. Bu kirli tuzağa 
izin vermeyeceğiz. Bu kirli senaryoya asla 
geçit vermeyeceğiz. Türkiye’de fitne, nifak 
oluşturmaya çalışanlara, önce sandıkta, 
ardından hukuk içinde gereken cevabı 
çok sert şekilde vereceğiz. İşte onun için 
sandık çok önemli. 30 Mart seçimleri son 
derece önemli. 30 Mart’ta sadece büyükşe-
hir, ilçe belediye başkanlarını seçmeyecek-
siniz. 30 Mart’ta sadece Meclis üyelerini, 
muhtarları seçmeyeceksiniz. 30 Mart’ta, 
eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında se-
çim yapacaksınız. İstikrar ve istikrarsızlık 
arasında seçim yapacaksınız. Huzur ile 
huzursuzluk arasında seçim yapacaksınız. 
Muğla’nın, 30 Mart’ta CHP’ye çok anlamlı 
bir ders vermesini bekliyoruz. Muğla’nın, 
efeler şehri Muğla’nın, Türkiye’ye tuzak 
kuranlara efelenmesini bekliyoruz. 

Sevgili kardeşlerim... 

Çıkardığımız yasayla, Muğla’yı büyükşehir 
yaptık... Muğla’daki tüm köyler ve beldeler 
mahalle statüsüne yükseldi. 30 Mart’tan 
itibaren, Muğla’daki tüm mahalleler, hem 
kendi ilçelerinden, hem büyükşehirden 
hizmet alacaklar. Muğla, çok daha yoğun, 
daha kaliteli, daha hızlı hizmete kavuşa-
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cak. Belediyelerin hizmetleri koordineli 
olacak, uyumlu olacak. Muğla kaybetme-
yecek, tam tersine kazanacak. Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, eğer 
AK Partili olursa, hem hükümetle uyumlu 
şekilde, hem de birikimle, tecrübeyle, 
inşallah Muğla’nın çehresi köklü şekilde 
değişecek. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Muğlalılar...

Muğla’da, hükümet yatırımlarımız hız kes-
meden devam ediyor. 12 yılda hem deniz 
yolunda hem karayollarında hem de hava-
yollarında Muğla’yı yatırımlarımızla ihya 
ettik. Aydın-Muğla arası, Muğla-Dalaman, 
Muğla-Marmaris arasındaki bölünmüş 
yolları biz tamamladık. Muğla’ya 2002 yılı-
na kadar 90 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mışken biz bunu 3 kat artırdık toplamda 
276 kilometreye çıkardık. Muğla-Fethiye, 
Muğla-Denizli arası bölünmüş yollarla 
ilgili çalışmalarımız sürüyor. Biliyorsunuz 
Ören’de bir yat limanı yapıyoruz. İnşası 
süren 200 yat kapasiteli yat limanını inşal-
lah bu yıl tamamlıyoruz. Datça Yat Limanı 
projesiyle ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Sadece 2013 yılında Muğla’daki 
havalimanları ile yaklaşık 7.5 milyon yolcu 
taşındı. 

Şimdi geliyorum müjdeye: Muğla’ya 700 
yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. 
Bu hastane, içerisinde her türlü sağlık 
hizmetini alabileceğiniz, donanımıyla, 
otoparklarıyla, yeşiliyle modern bir sağlık 
kampüsü olacak. Altyapı çalışmaları süren 
şehir hastanemizi, inşallah en kısa zaman-
da tamamlayıp hizmete alacağız. Muğla’ya 
12 yılda 7.6 milyar liralık yatırım yaptık. 
Ulaştırma ve haberleşmede 942 milyon 

lira… Orman ve su işleri 1.8 milyar lira… 
Eğitimde 538 milyon lira… Tarımda 799 
milyon lira… Enerjide 539 milyon lira… 
Turizmde 160 milyon lira… Gençlik ve 
sporda 326 milyon lira… Sağlıkta 129 mil-
yon lira yatırım yaptık. 

Şimdi buradan doğal sit alanlarından 
dolayı mağduriyet yaşayan Muğlalı vatan-
daşlarıma bir müjde vermek istiyorum. 
Biliyorsunuz Türkiye’de 2 bin civarında 
doğal sit alanı var ve bu alanların yaklaşık 
200 tanesi Muğla’da... Ön değerlendirme 
çalışmalarımız tamamlandı, inşallah önü-
müzdeki 1.5 yıl içinde üniversitelerimizle 
işbirliği içinde ekolojik temelli bilimsel 
çalışmaları da bitireceğiz. Bu alanlarla ilgi-
li vatandaşımızın mağduriyetine yol açan 
keyfi uygulamalara son vereceğiz. Olur 
olmaz her yeri sit alanı ilan edip koruya-
mamak ve vatandaşımızın mağduriyetine 
yol açmak yerine, gerçek doğal sit alanla-
rını belirleyip dünya standartlarında bir 
koruma sağlayacağız. 

Değerli kardeşlerim... 

Muğla büyükşehir için AK Parti’nin adayı, 
değerli kardeşimiz, Prof. Dr. Mansur Har-
mandar… İnşallah, 30 Mart akşamından 
itibaren, Muğla makus talihini yenecek, 
artık yeni bir döneme başlayacak. Büyük-
şehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı 
sizlere emanet ediyorum. 30 Mart seçim-
lerinin, Muğla için, ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Ispartalılar, sevgili kardeşlerim… 

Sizleri bugün bir kez daha en kalbi duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlı-
yorum. Buradan tüm Isparta’ya, Aksu’ya, 
Atabey’e, Eğirdir’e, Gelendost’a, Gönen’e, 
Keçiborlu’ya, Senirkent’e, Sütçüler ’e, 

Şarkikaraağaç’a, Uluborlu’ya, Yalvaç’a, 
Yenişarbademli’ye, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yol-
luyorum. 

Isparta! Gül şehri, güllerin şehri, gül ko-
kulu şehir Isparta... “Seyrimde bir şehre 

Isparta Mitingi 

Isparta | 2 Mart 2014
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vardım gördüm, sarayı güldür gül! Sultanı-
nın tacı, tahtı, bağı, duvarı, güldür gül! Gül 
alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar, 
gülü gül ile tartarlar çarşı pazar güldür 
gül! Toprağı güldür, taşı gül. Kurusu gül-
dür, yaşı gül. Has bahçenin içinde servi 
çınarı güldür, gül...” Türkiye’nin gül bah-
çesi, gül kokulu şehir Isparta’yı, Ispartalı 
kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. 

Isparta bugün bir başka güzel... Isparta bu-
gün bir başka coşkulu… Isparta bugün bir 
başka heyecanlı... Siz, bu kardeşinize, bu 
partiye, bu harekete en başından itibaren 
sahip çıktınız. AK Parti’ye oylarınızla sahip 
çıktınız. Bu AK kadroya desteğinizle sahip 
çıktınız. Bu harekete, bu davaya, hayır du-
alarınızla sahip çıktınız. Allah, hepinizden 
razı olsun. Rabbim, kardeşliğimizi, birliği-
mizi, dirliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim 
eylesin. 30 Mart seçimleri inşallah, Isparta 
için, Türkiye için, aziz milletimiz için ha-
yırlara vesile olsun. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ispartalılar...

Demokrasi tarihimizin en önemli seçim-
lerinden birine hazırlanıyoruz. Türkiye’ye 
istikamet çizecek, Türkiye’nin rotasını 
perçinleyecek, yeni Türkiye hedeflerine 
güç verecek bir seçime giriyoruz. Şunu 
unutmayın sevgili kardeşlerim... 30 Mart 
seçimlerinde, sadece belediye başkanını 
seçmeyeceksiniz. 30 Mart seçimlerinde 
sadece Meclis üyelerini, sadece muhtarları 
seçmeyeceksiniz. 30 Mart seçimlerinde, 
sandığa gidecek, eski Türkiye ile yeni 
Türkiye arasında bir tercih yapacaksınız. 
30 Mart seçimlerinde sandığa gidecek, 

yeniden istiklal mücadelemize destek ve-
receksiniz. 

Bakın sevgili kardeşlerim, bu CHP, bu 
MHP, 12 yıldır, sandıkta AK Parti karşı-
sında ağır hezimete uğruyorlar. 12 yılda, 
3 genel seçimde, 2 yerel seçimde, 2 halk 
oylamasında, işte bu MHP ve CHP hiçbir 
varlık gösteremediler. Kendilerini ye-
nileyemediler. Değişmediler, değişmek 
istemediler. Milletin dilini kullanmadılar, 
milletle aynı istikamete bakamadılar, 
milletle kucaklaşamadılar. Sandıkta AK 
Parti’yle başa çıkamadılar, şimdi, başka 
yollarla, başka çirkin bazı usullerle, AK 
Parti’yi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu CHP 
ve MHP genel başkanları biliyorsunuz ruh 
ikiziydi... Şimdi yanlarına bir de hoca aldı-
lar... Bu hoca, Nasrettin Hoca değil ha... Bu 
hoca, Pensilvanyalı Hoca... Şimdi bunlar, 3 
kafadar oldular, kafa kafaya verdiler, san-
dıkta alt edemedikleri AK Parti’yi, iftirayla, 
montaj kasetlerle, çirkin ithamlarla yıpra-
tacaklarını sandılar. Ya, bu 3 kafadara, 3 
tane koyun verseniz, inanın, şu Isparta’da 
Bezirgan’da bu koyunları kaybederler. 
Bir tanesi, CHP Genel Başkanı, hangi san-
dıkta oy vereceğini bulamaz. Bir tanesi, 
MHP Genel Başkanı, zaten ne olduğunun 
farkında değil. Milliyetçi midir, ulusalcı 
mıdır, Ergenekoncu mudur, daha buna 
karar veremez. Bir tanesi, Pensilvanyalı 
Hoca, zaten ananas suyu içmiş, kendinden 
geçmiş, beddua seanslarında kendisini 
kaybetmiş. Bu 3 kafadar, kendilerince, AK 
Parti’yi yıpratacak, koltuğa kendileri otu-
racaklar. Bunlar, kendilerince Türkiye’de 
darbe yapacaklar. Avuçlarını yalarlar... Şu 
anda bütün Türkiye bu 3 kafadara gülü-
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yor. Sadece Türkiye değil, dünya bunlara 
kahkahayla gülüyor. Hatta kargalar bile 
bunlara gülüyor. 

Ispartalıların güzel bir sözü var... “Bil-
mediğin yola girme, daklaşır düşeesin. 
Bilmediğin aşı yeme, davul olur şişeesin. 
Şaşkın şaşkın suratını asma, düz yol va-
rıkana çamıra basma...” İşte bu 3 kafadar, 
düz yol varken, sandık varken, başka yol-
lara girdiler, boğazlarına kadar da çamura 
battılar. Kasetle, ses kaydıyla, montajla, 
hükümeti düşüreceklerini, AK Parti’yi 
yıpratacaklarını zannediyorlar. Kimse 
kusura bakmasın... Bu CHP değil, bu AK 
Parti... CHP’de kasetle genel başkan gön-
derir, kasetle genel başkan getirebilirler. 
Ama AK Parti’de bunu yapamazlar. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin Başbakanını, montaj 
kasetlerle dize getiremezler, diz çöktüre-
mezler. 

Şimdi bakın değerli kardeşlerim... 

Isparta’da, Barla’da, merhum Saidi Nursi 
uzun yıllar sürgünde yaşadı. Eserlerinin 
çok önemli bir kısmını burada, Isparta’da, 
Barla’da yazdı. Tek Parti’nin zulmünü, 
CHP’nin zulmünü burada çekti. Şimdi 
burada, Isparta’da, tarihten çok önemli bir 
hadiseyi sizlere hatırlatacağım. Merhum, 
Bediüzzaman Said-i Nursi’ye neden De-
mokrat Parti’yi, neden Adnan Menderes’i 
desteklediğini talebeleri soruyorlar... Şu 
tarihî cevabı veriyor: “Eğer Demokrat Parti 
düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi 
iktidara gelecek. Sosyal hayatımıza ve va-
tanımıza dehşetli bir tehlike oluşturan bu 
partinin, yani CHP’nin iktidara gelmemesi 

için, Demokrat Parti’yi Kuran, vatan ve 
İslamiyet namına muhafazaya çalışıyo-
rum.” Duyuyorsunuz değil mi? Isparta, bu 
cümleleri duydunuz değil mi? Saidi Nur-
si, CHP zulmünü en ağır şekilde yaşadı. 
Sürgünden sürgüne gitti. Hapishaneden 
hapishaneye gönderildi. Zehirlenmek is-
tendi, öldürülmek istendi. Ama asla boyun 
eğmedi. CHP karşısında asla diz çökmedi. 
CHP ile asla işbirliği yapmadı. Ülkesinden 
kaçıp, başka ülkelere sığınmayı, başka 
ülkelerden burayı karıştırmayı aklının 
ucundan bile geçirmedi. İstese, Barla’dan 
kaçabilirdi. Ama o kaçmadı. Tam tersine, 
Rusya’ya esir düşmüşken, Sibirya’dan 
kaçtı, kendi ülkesine, kendi topraklarına 
geldi. İşin ucunda hapishane de olsa, vata-
nım dedi. Şimdi, Pensilvanya’daki bu hoca, 
güya Bediüzzaman’ın yolundan gidiyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi’yle kol kola gi-
ren, birlikte hareket eden, birlikte kaset 
siyaseti yapan biri, nasıl Saidi Nursi’nin 
izinden gidebilir? 12 Eylül’de darbecilere 
şirin mektuplar yazan, 28 Şubat’ta darbe-
cilere hoşgörü ödülü veren, 17 Aralık’ta 
CHP ile kol kola darbeye yeltenen biri, 
nasıl merhum Bediüzzaman’ın izinde ola-
bilir? Ülkesinden kaçan biri nasıl Saidi 
Nursi’nin izinde olabilir? Uzaktan ülkesini 
karıştıran, ülkesine fitne sokan, ülkesinin 
en mahrem görüşmelerini dinleyip, bun-
ları servis eden biri, nasıl Saidi Nursi’nin 
izinde olabilir? Isparta’da bu yapılanma-
nın içindeki kardeşlerime sesleniyorum: 
Lütfen, başınızı iki elinizin arasına alın ve 
bir an düşünün... Nerede Barla’daki mer-
hum Saidi Nursi, nerede Pensilvanya’daki 
zat? Biri, vatanının, ülkesinin, milletinin, 
tüm Müslümanların adına ömrünü zin-
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danda geçiriyor; diğeri vatanını karşısına 
alıyor, milletine ihanet ediyor, Müslüman-
ları rencide ediyor. Haşa, Cebrail parti 
kursa desteklemem diyecek kadar kibir 
içindeki bu zat, şimdi CHP’ye var gücüyle 
destek veriyor. Hale bakar mısınız? Hazre-
ti Cebrail’e destek vermem diyor, CHP’ye 
destek veriyor. Akıl, vicdan, iz’an, hepsi 
kaybolmuş. En önemlisi de, bu güzel dinin 
kutsallarına, kitabına, peygamberine, me-
leklere saygı kaybolmuş, edep kaybolmuş, 
hürmet kaybolmuş. İçki masasında Kuran 
okutacak kadar kitabımıza saygıyı yitir-
mişler. Sözde diyalog adına, Erzan’dan Mu-
hammedün Resulullah ibaresini çıkaracak 
kadar ezana hürmeti yitirmişler. Hazreti 
Peygamber’i kamyonete bindirecek kadar 
Peygamber’e hürmeti yitirmişler. Bakın 
bu paralel yapı, 3 yıldan fazla bir süre, 
Mavi Marmara şehitlerimizin ailelerini 
dinlemiş. Selam örgütü diye bir örgüt uy-
durmuşlar, 3 yıl boyunca, yaklaşık 3 bin 
kişiyle birlikte, Mavi Marmara şehitlerinin 
yakınlarını dinlemişler. Buradan bir kez 
daha soruyorum. Isparta’da, bu paralel 
yapının mensubu olan ihlaslı kardeşlerim 
duysun diye soruyorum: Ey Pensilvan-
ya’daki hoca Mavi Marmara şehitlerinin 
yakınlarını niye dinlediniz? Bunları kime 
servis ettiniz? Enerji Bakanımı niye din-
lediniz? Bunları kime servis ettiniz? Kime 
çalışıyorsunuz, kimin adına bu dinlemele-
ri yapıyorsunuz, siz kime hizmet ediyor-
sunuz? Çok büyük bir ihanetin içindeler 
ve bunun da hesabını verecekler. Bunun 
hesabını inşallah, en başta, bu yapılan-
manın içindeki benim ihlaslı kardeşlerim 
soracak. Zekatını veren, kurbanını veren, 
sadakasını veren, emeğini veren, biriki-

mini bunlara veren kardeşlerim, inşallah 
bu ihanetin hesabını onlara soracaklar. 
CHP’ye gönül vermiş, MHP’ye gönül ver-
miş kardeşlerimin de, bu dinlemeleri sor-
gulamalarını özellikle rica ediyorum.

Bakın, CHP Genel Merkezi’nin, CHP’li mil-
letvekillerinin, CHP il başkanlıklarının da 
gizlice, usulsüz olarak, hukuksuz olarak 
dinlendiği ortaya çıktı. CHP Genel Başka-
nı bunun için tek çift laf etti mi? Etmez, 
edemez. Niye? Pensilvanya’daki patron 
izin vermez. Aynı şekilde MHP... MHP’li 
milletvekilleri dinlenmiş, il başkanlıkları 
dinlenmiş. Eylül 2011’den itibaren, 450 
MHP’li dinlenmiş. 41 kişi için dinleme 
kararı almışlar, ama 450 MHP’liyi dinle-
mişler. Ey Bahçeli, bunu sorgulamayacak 
mısın? Bunun peşine düşemeyecek misin? 
CHP ve MHP, hukuksuz dinlemeleri, mon-
taj kasetleri günlerdir dillerine doladılar. 
Ama dikkat edin, kendileriyle ilgili din-
lemelerden hiç söz etmiyorlar. Niye bili-
yor musunuz? Çünkü şantaj var şantaj... 
Siyasetçiyi dinlemişler, şantaj yapıyorlar. 
Gazeteciyi dinlemişler, şantaj yapıyorlar. 
İşadamını dinlemişler, şantaj yapıyorlar. 
Sadece şantaj değil, haraç topluyor, tehdit 
ediyor, istediklerini söyletiyor, istedikleri-
ni yazdırıyorlar. 

Hiç endişeniz olmasın... Aziz milletim müs-
terih olsun... Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir 
şantaj çetesine boyun eğmez. Bu telekulak 
çetesinin üzerine gideceğiz ve gidiyoruz. 
Bunları inlerinden çıkarıp, milletin önün-
de rezil edeceğiz. Topladıkları haraçları, 
yaptıkları tehditleri, yargı içinde oynadık-
ları kirli oyunları tek tek ortaya döküp, ne 
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olduklarını göstereceğiz. Ulusal güvenliği-
mizi tehdit eden bu yapıyı, yılanın deliğine 
de girse, bulacak, çıkaracak, yargıya teslim 
edeceğiz. İşte 30 Mart bunun için son de-
rece önemli. 30 Mart’ta, içerideki hainlere, 
dışarıdaki Türkiye hasımlarına çok gür bir 
cevap vereceksiniz. 30 Mart’ta, istiklalimi-
zi bir kez daha dünyaya duyuracaksınız. 
30 Mart’ta, demokrasiye, millî iradeye, 
yeni Türkiye’ye, büyük Türkiye’ye sizler 
sahip çıkacaksınız. Paralel yapının kuk-
lası olmuş CHP’ye değil, paralel yapının 
oyuncağı olmuş MHP’ye değil, AK Parti’ye 
mührü basacak, istikbalimizi sizler aydın-
latacaksınız. Gül şehri Isparta’ya yürekten 
inanıyorum. Gül kokulu şehir Isparta’nın, 
demokrasi şehri Isparta’nın, sandıkta bir 
kez daha destan yazacağına gönülden ina-
nıyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ispartalılar... 

Bakınız değerli kardeşlerim… Biz 12 yıldır 
gurur duyduğumuz, gurur duyacağımız 
eserler hayata geçiriyoruz. Yaptığımız 
yatırımlarla Isparta’nın da çehresini değiş-
tirdik. En başta, ulaştırmada Isparta’nın 
gücüne güç kattık. Isparta’ya 2002 yı-
lına kadar 92 kilometre bölünmüş yol 
yapılmışken, biz bunu 148 kilometreye 
çıkardık. Isparta’nın yol ağını genişletir-
ken var olan yollarımızı da iyileştirdik, 
tamir ettik. Sadece karayollarında değil 
havayollarında da çığır açtık. Süleyman 
Demirel Havalimanı’nı yurt dışı hava tra-
fiğine açtık. Havalimanında 2003 yılında 
3 bin olan yolcu trafiği 2013 yılında 50 
bin kişiye ulaştı. Hızlı tren konusunda, 
Isparta’yı elbette dışarıda bırakmıyo-

ruz. Antalya’ya ulaşacak hızlı tren, hem 
Burdur’a, hem Isparta’ya hizmet verecek. 
Tıpkı havalimanı gibi, hızlı tren de iki 
şehrin hizmetinde olacak. Ankara’dan 
İzmir’e hızlı tren projemiz devam ediyor. 
Afyonkarahisar-Ankara hattının ihalesi 
bitti. İşte bu hatta Isparta ve Burdur’u bağ-
layacak, bu hattı Antalya’ya ulaştıracağız. 
Yıllardır beklediğiniz Dereboğazı bölün-
müş yolunu yapmak için de çalışmalar 
sürüyor. Antalya-Karacaören arasındaki 
kesimin ihalesini yaptık. Isparta tarafın-
dan Ağlasun’a kadar olan 10 kilometrelik 
kesimin de ihalesini yaptık. Tünellerin de 
olduğu Ağlasun-Karacaören arasının ise 
projesi sürüyor. İnşallah bu yolu etap etap 
tamamlayıp hizmete açacağız. Isparta’ya 
bir şehir hastanesi sözümüz vardı, bunu da 
yerine getiriyoruz. Isparta’ya 755 yataklı 
bir şehir hastanesi yapıyoruz. Bu tesisin 
temeli inşallah 12 Mart’ta atılacak ve inşa-
at başlayacak. Artık bu şehir hastanesiyle 
benim Dara’da oturan kardeşim, Mahmut-
lar köyünde oturan kardeşim tedavisi için 
başka şehirlere gitmek zorunda kalmaya-
cak. Şehir hastanesine gelecek, orada beş 
yıldızlı otel konforunda hizmet alacak.  

Isparta’ya 12 yılda 4.6 milyar liralık yatı-
rım yaptık. Orman ve su işlerinde 1.3 mil-
yar lira… Ulaştırma ve haberleşmede 328 
milyon lira… Eğitimde 200 milyon lira… 
Gençlik ve sporda 464 milyon lira… Sağ-
lıkta 119 milyon lira… Enerjide 148 mil-
yon lira… Aile ve sosyal politikalarda 289 
milyon lira tutarında yatırım yaptık. Tüm 
bu yatırımlarla Isparta üreten, ürettiğini 
dünyaya pazarlayan bir marka şehir olma 
yolunda ilerliyor. 
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Ispartalılar... 

30 Mart’ta Isparta önemli bir tercih yapa-
cak. 30 Mart’ta Isparta, merkez ve ilçelerde 
AK Parti’ye mührü basarak, geleceği adına 
çok önemli bir karar verecek. İnşallah, 
hükümet yatırımlarımızı, burada, yerel 
yatırımlarla destekleyecek, Isparta’yı çok 
önemli yerel projelerle farklı bir boyuta 
taşıyacağız. Isparta bizi her seçimde güçlü 
şekilde destekledi. Son seçimde Isparta 
AK Parti’ye yüzde 53 oranında oy verdi. 
İşte bu sonucu şimdi yerel seçimde de 
bekliyoruz. Büyük projelerimizi yerel pro-
jelerle destekleyerek, Isparta’yı inşallah 
uçurmak, bir dünya kenti haline getirmek 
istiyoruz. Isparta’da Belediye Başkan Ada-
yımız Nuri Uzaktaş… Kendisini sizlere 
emanet ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık 
olsun diyorum. 30 Mart seçimleri Isparta 
için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara 
vesile olsun diyor, yeniden buluşmak, 
yeniden kavuşmak üzere hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Sevgili Osmaniyeliler, çok değerli kardeş-
lerim, bugün bir kez daha sizleri hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum...

Buradan tüm Osmaniye’ye, Osmaniyeli 
tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum... Bahçe, Kadirli, Toprakkale 

sizleri muhabbetle selamlıyorum... Su-
ması, Düziçi, Hasanbeyli sizleri gönülden 
selamlıyorum. Hacı Osmanlı, Ali Bekirli, 
Karaçay mahallelerindeki kardeşlerim, 
sizleri selamlıyorum. Karaboyunlu, Meh-
met Akif, Mimar Sinan mahallesindeki 

Osmaniye Mitingi 

Osmaniye | 3 Mart 2014
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kardeşlerim, sizleri selamlıyorum. Ulaşlı 
mahallesindeki kardeşlerim, sizleri selam-
lıyorum... 

Ey cebel-i bereket, ey yaylalar şehri, kaleler 
şehri Osmaniye, sizleri yürekten selamlı-
yorum. Aşkınıza, sevdanıza, coşkunuza, 
ahde vefanıza yürekten teşekkür ediyo-
rum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. 
Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi, dayanış-
mamızı muhafaza eylesin. 

30 Mart seçimleri, inşallah, Osmaniye için, 
Türkiye için, aziz milletimiz için hayırlara 
vesile olsun. Sivas’ta, “Uzun ince bir yol-
dayız, gidiyoruz gündüz gece” dedik, bir 
kez daha yola çıktık. Yozgat’a uğradık... 
Afyonkarahisar’a, Kütahya’ya, Burdur’a, 
Uşak’a uğradık. Balıkesir’e, Kırklareli’ne, 
Denizli’ye, Isparta’ya, Muğla’ya uğradık. 
İşte bugün, önce Niğde’yle kucaklaştık, 
ardından Osmaniye’ye uğradık. 

AK Parti’yi kurduğumuz günden itibaren, 
13 yıldır yollardayız, 13 yıldır milletimizin 
içindeyiz. Şunu bütün samimiyetimle söy-
lüyorum... Şehirlerimizin coşkusu bu sefer 
çok başka. Milletimizin heyecanı bu sefer 
çok başka. Bu sefer, muhabbet çok başka, 
kucaklaşma çok başka. Havalimanından 
şehir merkezine kadar, yollar, sokaklar, 
evlerde balkonlar, pencereler bambaşka. 
Bu aziz millet hükümetine sahip çıkıyor. 
Bu aziz millet, Başbakanına, kendi hizmet-
karına sahip çıkıyor. Millet, sandığa sahip 
çıkıyor, millî iradeye sahip çıkıyor, ülkesi-
ne, vatanına, bayrağına, istiklaline sahip 
çıkıyor. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim... 

Bugüne kadar olanlardan çok farklı bir 
seçime giriyoruz. Türkiye için, sizler için 
çok çok önemli bir seçime hazırlanıyoruz. 
İstiklalimize güç katacağımız, istikbalimi-
zi aydınlatacağımız bir seçime ilerliyoruz. 
Burada, şu çok önemli hususları sizlerle 
özellikle paylaşmak istiyorum. 30 Mart 
seçimlerinin sonucu aslında şimdiden 
belli oluyor. Bütün saldırılara rağmen, 
bütün hücumlara rağmen, AK Parti bir kez 
daha gümbür gümbür geliyor. AK Parti 
mahalli seçimlerde yeni bir rekora hazır-
lanıyor. AK Parti, sandıktan bir kez daha 
birinci parti olarak çıkmaya hazırlanıyor. 
Anketler bunu gösteriyor. Sokak bunu 
gösteriyor. Meydanlar bunu gösteriyor. 
Bunu biz ne kadar biliyorsak, siz ne kadar 
biliyorsanız, inanın, muhalefet de çok iyi 
biliyor. Muhalefet, 30 Mart’ta bir kez daha 
yenileceğini, bir kez daha kaybedeceğini 
çok çok iyi biliyor. İşte onun için, kaybe-
deceklerini bildikleri için, şimdiden kara 
propagandaya başladılar. “Sandıkta hile 
yapılacak” iftiralarını yaymaya başladılar. 
Sokakları hareketlendirmek için kışkırt-
maya başladılar. Gerilimi tırmandırmak 
için her yolu denemeye başladılar. Çirkin 
iftiralarına hız verdiler. İthamlarına, ya-
lanlarına hız verdiler. Bu arada, Türkiye’yi 
yurt dışında karalamak için de daha çok 
çalışmaya başladılar. Şimdi de dünyaya, 
Türkiye seçimlerinde hile yapılacak yala-
nını pompalıyorlar. Dünyaya, Türkiye terö-
re destek veriyor yalanını pompalıyorlar. 
Ne kadar yalan varsa, ne kadar iftira varsa, 
bunu hep birlikte yaymanın mücadelesini 
veriyorlar. Kasetlerle, montajlarla, iftira-
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larla, tahriklerle, sandığı etkilemek için, 
seçimleri etkilemek için her türlü kirli yola 
başvuruyorlar. Osmaniye’den rica ediyo-
rum; Türkiye genelinde 77 milyondan rica 
ediyorum... Bu iftiraların hiçbirisine itibar 
etmeyin. Seçim öncesi yapılan kışkırtma-
lara asla itibar etmeyin. Alçakça yapılan 
yayınlara, alçakça düzenlenen montajlara 
kesinlikle itibar etmeyin. 

Şunu bilin sevgili kardeşlerim... Bunlar, 
Türkiye’yi sizin yönetmenizden çok rahat-
sızlar... Türkiye’yi milletin yönetmesinden, 
millî iradenin yönetmesinden çok rahat-
sızlar. Faizlerin düşmesinden rahatsızlar. 
Ekonominin büyümesinden, küresel 
yatırımlardan rahatsızlar. Terörün artık 
çözüm yoluna girmesinden, şehitlerin gel-
miyor olmasından rahatsızlar. Türkiye’nin 
artan itibarından, gücünden, bölgedeki 
ve dünyadaki etkisinden rahatsızlar. İşte 
onun için, sizlerden, milletten yönetimi 
almak, keyiflerince, eskisi gibi Türkiye’ye 
yön vermek istiyorlar. Ama siz, sandıkta 
bunlara gereken cevabı vereceksiniz. San-
dıkta siz, iradenize, demokrasiye, istikla-
linize sahip çıkacaksınız. Yeni Türkiye’ye, 
büyük Türkiye’ye sizler omuz vereceksi-
niz. 

Sevgili Osmaniyeliler, sevgili kardeşlerim... 

Milliyetçi Hareket Partisi, 17 Aralık darbe 
girişiminde, maalesef çok yanlış bir yola 
girdi, maalesef, Türkiye’nin hasımlarıyla 
işbirliği yaptı. Düşünebiliyor musunuz? 
MHP Genel Başkanı, şu anda, Gezici mili-
tanlarla aynı hizada duruyor, Gezicilerin 
avukatlığını yapıyor. Bu Gezici militanlar, 

Kabataş’ta, başörtülü bir kızımıza alçakça 
saldırıyor; MHP o kızımızın yanında du-
racağına, gidiyor, Gezicilerin arkasında 
duruyor. “Zulüm 1453’te başladı” diye du-
varlara yazılar yazan, Kızılay’a bayrağımızı 
ateşe veren Gezicilere MHP sahip çıkıyor. 
Ankara’da biz, 1071 Malazgirt Bulvarı’nı 
açıyoruz, bazı kendini bilmez militanlar 
oraya Bizans kostümleriyle geliyor, MHP 
işte bunlara sessiz kalıyor, işte bunların 
arkasında duruyor. 

Bitmedi... Pensilvanya’da bir telekulak 
var... Bütün Türkiye’yi dinleyen ve din-
leten bir telekulak var... Cumhurbaşka-
nımızı, Genelkurmay Başkanımızı, şah-
sımı, Bakanlarımızı, milletvekillerimizi 
dinliyor ve dinletiyor. Türkiye adına çok 
gizli görüşmeler yapan Enerji Bakanımı-
zı dinliyor ve dinletiyor. Mavi Marmara 
şehitlerinin ailelerini dinliyor ve dinle-
tiyor. İşte önceki gün ortaya çıktı: 450 
MHP’liyi de bu Pensilvanya’daki telekulak 
dinlettirmiş. CHP’nin, MHP’nin milletve-
killerini, il başkanlıklarını dinlemişler. 
Gündelik konuşmaları bile şantaj için 
kaydetmişler. İşadamlarının, en özel, en 
mahrem konuşmalarını dahi tehdit için 
kaydetmişler. Binlerce kişiyi dinlemiş, 
tehdit yoluyla, şantaj yoluyla Türkiye’yi 
esir almak istemişler. İşte şu anda, CHP’ye, 
MHP’ye, bu kayıtları servis ediyor, onları 
kirli işlerine alet ediyor, Türkiye’yi kaset-
lerle esir almak istiyorlar. Şimdi buradan, 
Osmaniye’den, MHP Genel Başkanı’na 
çok basit bir soru soruyorum: Ey Bahçeli, 
neden susuyorsun? Milletvekillerinin gö-
rüntülerini yayan bu alçaklar karşısında 
neden susuyorsun? Milletvekillerini, il 
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başkanlıklarını dinleyen bu hainler karşı-
sında neden susuyorsun? 450 MHP’li yol 
arkadaşını dinleyenler karşısında neden 
sus pus oluyorsun? Ey Bahçeli! Gezicilere 
sahip çıkmak sana mı kaldı? İstanbul’un 
fethinden rahatsız olanlara sahip çıkmak 
sana mı kaldı? Bizans kostümleri giyenlere 
karşı neden sesin çıkmıyor ey Bahçeli? 

Bakın sevgili Osmaniyeliler... Merhum 
Saidi Nursi, neredeyse tüm hayatını zin-
danlarda geçirdi, sürgünde geçirdi. Çok 
cefa çekti, çok büyük çileler çekti. Vefat 
edeceğini anlayınca, Isparta’da, yanında-
ki talebelerine, “Urfa’ya gidiyoruz” dedi... 
Arabayı hazırladılar, kış günü, Ramazan 
günü yola çıktılar... Çok cefalı bir yolcu-
luğun ardından, buraya, Osmaniye’ye 
ulaştılar... Sahuru Osmaniye’de yapıyorlar. 
Alman Çeşmesi denilen yerde duruyor, 
sabah namazını kılıyorlar. Orada şöyle 
bir şey anlatıyorlar: “Çeşmenin başında 
durdu, bu dağın adı nedir?” diye sordu. 
“Gavurdağı” dediklerinde, buranın ismi 
“Nurdağı” olsun dedi. Bir kez daha, “Güzel 
gören güzel düşünür, güzel düşünen ha-
yatından lezzet alır” dedi. Osmaniye’den 
Şanlıurfa’ya gidiyor. Polisler onu yeniden 
Isparta’ya götürmek istiyorlar. Şanlıurfa 
halkı Saidi Nursi’ye sahip çıkıyor, vermi-
yor. Demokrat Parti İl Başkanı, silahını ma-
sanın üzerine koyuyor, “Götüremezsiniz” 
diyor. Bu münakaşa devam ederken, Saidi 
Nursi, Şanlıurfa’da Hakk’a yürüyor... Son 
nefesine kadar mücadele ediyor. Son ne-
fesine kadar, dirayetten, vakardan, hakka 
teslimiyetten taviz vermiyor. Sibirya’dan 
kaçıp vatanına geliyor; ama vatanının 
hapishanelerinden dahi kaçmayı düşün-

müyor. Şimdi ise onun izinden gittiğini 
iddia edenler, hiçbir sebep yokken vatan-
larından kaçıyor, hiçbir sebep yokken, 
Pensilvanya’yı bırakıp ülkeye dönmüyor-
lar. Ülkelerine dönmedikleri gibi, burada, 
CHP’yi teslim alıyorlar, MHP’yi teslim 
alıyorlar, ülkeyi karıştırmanın, fitne çıkar-
manın, ülkeye ihanet etmenin gayreti içine 
giriyorlar. “Cebrail Türkiye’de parti kursa 
desteklemem” diyen zat, şimdi çıkmış, 
CHP’yi destekliyor, CHP’yle ortak hareket 
ediyor. Bakın CHP, zaten darbelerin parti-
sidir. CHP zaten kasetlerin partisidir. Ama 
MHP’nin, bu ihanet şebekesiyle hareket 
etmesini hiç kimse izah edemez. MHP, bu 
yanlış ortaklığın altında kalır. MHP, eğer 
dönüş yapmazsa, alnına bu işbirliğiyle çok 
kara bir leke kondurur. CHP, zalim Esed’le 
birlikte hareket ediyor, Mısır’ın zalim dar-
becilerine övgüler yağdırıyor, Gezicilere 
kol kanat geriyor. Paralel örgüt deseniz, 
uluslararası bazı odaklar adına açık ca-
susluk yapıyor, ajanlık yapıyor, ülkesine 
ihanet ediyor. Peki, MHP’nin burada, bu 
kirli çarkta, bu kirli tuzakta ne işi var? İşte 
30 Mart’ta MHP’ye bu soruları siz soracak-
sınız. 30 Mart’ta MHP’ye, bu desteğinin, bu 
sessizliğinin, bu tepkisizliğinin hesabını 
sizler soracaksınız. CHP’yle işbirliğinin he-
sabını, Pensilvanya ile işbirliğinin hesabını 
sizler soracaksınız. 

Sevgili kardeşlerim... 

Biz, bunların tuzağına aldanmayacak, bun-
ların gündemlerine teslim olmayacağız. 
Bizim çok işimiz var. Bizim Türkiye için 
üreteceğimiz çok hizmet, çok planımız, 
projemiz var. İşte bakın... 30 yıldır canı-
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mızı acıtan, 30 yıldır yüreklerimizi yakan, 
gençlerimizin canını alan bir meseleyi, 
terör meselesini çözüm yoluna koyduk. 
1 yıldır Osmaniye’ye, diğer 80 vilayetimi-
ze terör nedeniyle, hamdolsun, şehitler 
gelmiyor. Terör meselesini çözerken, 
ekonomiyi daha da büyütüyoruz. İhracatı 
büyütüyoruz. Yatırımları, sanayiyi, tarımı, 
ticareti büyütüyoruz. Refahı büyütüyoruz. 
Türkiye’nin her yerinde okullar açıyor, 
üniversiteler kuruyor, yollar, konutlar, 
barajlar, hızlı tren hatları, havalimanları, 
limanlar inşa ediyoruz. Bugün Niğde’de 
de anlattım... Önceki hafta Konya’ya git-
tik, Türkiye’nin hava savunma sistemini 
güçlendirecek Avaks uçaklarından ilkini 
teslim aldık, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
hizmetine sunduk. Bu yılın sonuna kadar, 
ikinci bir uçağı daha alacağız. Ardından, 
önümüzdeki yıl 2 uçak daha alacak, 
Türkiye’nin tüm hava sahasını artık kont-
rol altında tutacağız. Onun öncesinde,  
Ocak ayında Japonya’nın başkenti Tok-
yo’daydık... Türk mühendis ve bilim insan-
larımızın katkısıyla inşa edilen TÜRKSAT 
4-A uydumuzu teslim aldık. O uyduyu 
Kazakistan’a gönderdik, Kazakistan Bay-
konur Uzay Üssü’nden bu uydumuz ba-
şarıyla uzaya fırlatıldı. Türkiye’de, kendi 
tersanelerimizde, kendi imkânlarımızla 
2 tane savaş gemisi inşa ettik. Dünyada, 
kendi savaş gemilerini inşa edebilen 10 
ülkeden biri olduk. Atak helikopterlerini 
kendimiz imal ediyoruz. İnsansız hava 
uçaklarını kendimiz yapıyoruz. Altay adını 
verdiğimiz bir tank imal ettik, testleri şu 
anda başarıyla devam ediyor. Piyade tüfek-
lerimizi, roketatarları, füzeleri artık kendi-
miz, kendi imkânlarımızla imal eder hale 

geldik. Uçaklarımızın modernizasyonunu 
artık kendimiz yapıyoruz, hatta dünyanın 
bazı ülkelerine de artık bu alanda hizmet 
veriyoruz. Etiyopya’nın Harar şehrine git-
tik... Orada yaşayan Harar Türklerini bul-
duk, onlara yardım götürdük. Moğolistan’a 
gittik... Orada yaşayan Dukha Türklerini 
bulduk, onlara yardım götürdük. Moğo-
listan’daki Orhun Yazıtlarını restore ettik, 
oraya bir müze yaptık, oraya yol inşa ettik. 
Kazakistan’a gittik, Hun Türklerine ait 
mezarları bulduk, koruma altına aldık. 
Moldova’ya gittik, Gökoğuz Türkleri’ne 
yardım götürdük. Makedonya’ya gittik. 
Kocacık köyünü bulduk. Orada, Gazi 
Mustafa Kemal’in babasının evini tespit 
ettik, o evi aslına uygun şekilde oraya 
yeniden inşa ettik. Manastır’a gittik, Gazi 
Mustafa Kemal’in okuduğu okulu restore 
ettik. Kırım Tatarlarına, Gagavuz Türkle-
rine, Ahıska Türklerine biz sahip çıktık. 
Macaristan’da Zigetvar’a gittik, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın türbesini bulduk. Hem 
o türbeyi, hem Zigetvar Kalesi’ni yeniden 
inşa ediyoruz. Merhum Mehmet Akif ’in 
Kosova’da, babası ve dedesinin yaşadığı 
köyü bulduk, oradaki camiyi yeniden inşa 
ettik. Kosova Meydan Muharebesi’nin ya-
pıldığı yere gittik, Sultan Murat türbesini 
adeta bir gül bahçesi şeklinde yeniden inşa 
ettik. Çanakkale Şehitliğimize sahip çıktık. 
Kore, Kıbrıs, Edirne Tabyası, Sarıkamış şe-
hitliklerimize sahip çıktık. Kurtuluş Savaşı 
şehitliklerimizi yeniden tanzim ettik. 

Bitmedi... Hindistan dâhil, dünya üzerinde 
21 Türk şehitliğini tespit ettik, bakım, ona-
rım ve anıt inşalarına başladık. Şu anda, 
Myanmar’da, oraya esir olarak götürülen 
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ve orada şehit olan askerlerimiz için muh-
teşem bir şehitlik inşa ediyoruz. 

İşte biz buyuz... MHP Genel Başkanı bu-
raya gelirse lütfen sorun: “Bu ülke için ne 
yaptınız?” diye sorun. “Gelecek için ne pla-
nınız var?” diye sorun. Eğer CHP buraya 
gelirse ona da sorun: “Ne yaptınız, ne ya-
pacaksınız?” diye sorun. İnanın, ne geride 
yaptıkları var, ne de ileriye dönük hedefle-
ri var. En iyi yaptıkları iş iftira atmak. En 
iyi yaptıkları iş, montajlara sarılmak. En 
iyi yaptıkları iş, kirli ittifaklar kurup, kirli 
tezgahlarda figüran olmak. Osmaniye ina-
nıyorum ki bu esersizlik siyasetine gere-
ken cevabı verecek. Osmaniye inanıyorum 
ki, 30 Mart’ta, eser siyasetine, AK Parti’ye 
mührü vuracak. 

Değerli kardeşlerim... 

Osmaniye’ye 12 yılda 3.2 milyar lira tuta-
rında yatırım yaptık. Ulaştırma ve haber-
leşmede 186 milyon lira… Eğitimde 274 
milyon lira… Orman ve su işlerinde 218 
milyon lira… Aile ve sosyal politikalarda 
357 milyon lira… Toplu konutta 197 mil-
yon lira… Sağlıkta 112 milyon lira… Ener-
jide 185 milyon lira yatırım yaptık. 

Sevgili kardeşlerim... 

Osmaniye’de, 30 Mart’ta artık büyük bir 
değişim bekliyoruz. Hükümet yatırımlarıy-
la çehresini değiştirdiğimiz Osmaniye’nin, 
yeniden AK Partili belediyeciliği tercih et-
mesini, uyum ve koordinasyon içinde gele-
ceğe yürümesini bekliyoruz. Osmaniye’de 
adayımız, Mehmet Gürbüz... Mehmet 

kardeşimi sizlere emanet ediyorum. İlçe 
belediye başkan adaylarımızı sizlere ema-
net ediyorum. Osmaniye’den 30 Mart’ta 
müjde bekliyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Sevgili Niğdeliler, çok değerli kardeşle-
rim, sizleri bugün bir kez daha hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum... Buradan 
bütün Niğde’yi, Niğdeli tüm kardeşlerimi 
yürekten selamlıyorum.... Altunhisar, Bor, 
Çamardı... Sizleri gönülden selamlıyorum. 

Çiftlik, Ulukışla... Sizleri muhabbetle se-
lamlıyorum... 

Niğde! Maşallah bugün tarih yazıyorsun 
Niğde... Bugün bir başka heyecanlısın, 
bir başka coşkulusun Niğde! Bugün bir 
başka güzelsin Niğde... “Gine yeşillenmiş 

Niğde Mitingi 

Niğde | 3 Mart 2014
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Niğdebağları, bize mesken olmuş gurbet 
illeri, bilmem hayal midir, bilmem düş 
müdür? Mektubun gelmiyor anam, yollar 
gış mıdır?” Allah hepinizden razı olsun... 
Bu harekete, bu davaya, AK Parti’ye sahip 
çıktığınız için Allah sizlerden razı olsun. 

Bana, buralı, Niğdeli, Allah rahmet etsin, 
marangoz Ahmet Üçer’in hikâyesini an-
lattılar. 1946 yılında, evinde çalışırken 
polisler geliyor... Marangoz Ahmet’i alıp 
sandığa götürüyorlar. “Seçim var” diyorlar, 
“Oyunu kullan” diyorlar. Marangoz Ahmet 
Amca, “Oyumu Demokrat Parti’ye verece-
ğim” diyor. “Hayır” diyor onu götürenler... 
“Oyunu Halk Partisi’ne atacaksın” diyorlar. 
“Madem oyumu sizin istediğiniz partiye 
atacağım, beni buraya niye getirdiniz” di-
yor... “Siz benim yerime oyumu atsaydınız” 
diyor... İşte o günden sonra, Ahmet Amca 
da, Niğde de, demokrasiden, millî irade-
den asla taviz vermiyor... İşte bugün de 
Niğde demokrasiden yana... Bugün de Niğ-
de millî iradeden yana... Bugün de Niğde, 
milletin partisi AK Parti’den yana... Bu sev-
dayı bir biz biliriz, bir de siz bilirsiniz... Bu 
sevdayı başka hiç kimse bilmez... Bu sevda-
yı MHP anlamaz, CHP anlamaz... Onların 
irtibatları, onların gönül bağları milletle 
değil; onların irtibatları başka yerlerle... 

CHP’nin genel müdürü önceki gün çık-
mış, “AK Parti’ye oy verirseniz iki elim 
yakanızda” diyor... Oy vereceği sandığı 
bulamayan, milleti nerede bulacak, mil-
letin yakasını nerede bulacak, milletin 
yakasını nasıl tutacak? Diğeri de çıkmış, 
MHP Genel Başkanı, “Nereye oy verirse-
niz verin, ama AK Parti’ye oy vermeyin” 

diyor... Ya bunlar nasıl siyasetçi? Bunlar bu 
işi öğrenemediler... Bunlar, siyaseti millet 
için yapmayı, siyaseti hizmet için yapmayı 
öğrenemediler. Biliyorsunuz bunlar, CHP, 
MHP ruh ikiziydi... Şimdi bunlara bir de 
Pensilvanya eklendi, 3 kafadar oldular... Bu 
3 kafadara 3 tane koyun verin, inanın şu-
rada, keten çimeninde kaybeder gelirler... 
Bu 3 kafadarın zaten işleri güçleri yoktu, 
şimdi de kendilerini kaset işine, montaj 
işine verdiler... Günlerdir, hukuksuz din-
lemeler üzerinden, montajlar üzerinden 
siyaset üretmeye çalışıyorlar. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde, grup salonlarında, 
meydanlarda, kürsülerde, kaset siyaseti 
yapıyorlar. 

Şimdi bakın sevgili Niğdeli kardeşlerim... 

Sizlere burada, yakın tarihimizden ibretlik 
bir hadiseyi hatırlatacağım. 1998 yılı... Çok 
ilginç, yine bir 17 Aralık günü... Şu anda 
MHP milletvekili olan, hatta Meclis Baş-
kanvekili olan bir hanımefendi, 1998’de 
DYP milletvekiliydi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde bir basın toplantısı düzenle-
di. Ne yaptı biliyor musunuz? Bir gazete 
yöneticisinin, bazı bakan ve bürokratlarla 
yaptığı telefon konuşmalarını yayımladı. O 
gazete ayağa kalktı. O gazetenin dinlenen 
yazarı küplere bindi. O yazar, konuşma-
ları yayımlayan milletvekiline tazminat 
davası açtı, dönemin parasıyla 15 milyar 
lira tazminat kazandı, faiziyle birlikte 26 
milyar lira tazminatı Yargıtay onayladı. 
Şu anda, işte bu dinlenen yazar, o günleri 
unutmuş şekilde kasetler üzerinden iftira 
atıyor. MHP, ödenen tazminatı unutmuş, 
kasetler üzerinden iftira siyaseti yapıyor. 
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CHP’de ise, varlığını zaten kasetlere borçlu 
bir yönetim var, kaset siyasetiyle, iftirayla, 
montajla işi idare ediyor. Sabah akşam, 
gündemlerinde kaset var. Sabah akşam, 
ağızlarında, dillerinde, iftira var, montaj 
var, yalan var... 

Hiç merak etmeyin... Biz de davaları tek 
tek açacağız... Biz de inşallah, bu illegal 
kasetleri, bu montajları grup salonlarında 
dinletenlerden tazminatları toplayacağız. 
Zaten, CHP Genel Başkanı YGS iftirası attı, 
ÖSYM başkanımıza 4 bin lira tazminata 
mahkûm oldu. Kayseri’yle ilgili iftiralar 
attı, Kayseri sucuğa doydu. Benimle ilgili 
iftiralar attı, yalanlar söyledi, ben de epey-
ce bir tazminat aldım, bunları da uygun 
bir şekilde inşallah değerlendireceğiz. 

Bakın değerli kardeşlerim... Son 3 yıl için-
de, sadece bir dava dosyası üzerinden, 3 
bine yakın kişinin telefonlarını dinlemiş-
ler. 450 MHP’linin telefonlarını dinlemiş-
ler. CHP’yi, MHP’yi, BDP’yi, onların millet-
vekillerini, il başkanlıklarını hukuksuzca 
dinlemişler. Bakanlarımızı, milletvekille-
rimizi dinlemişler. Türkiye’nin çok mah-
rem devlet görüşmelerini dinlemiş, belli 
ki bunları da bir yerlere servis etmişler. 
İşadamlarını dinlemişler... İşadamlarına, 
bu dinlemeler üzerinden şantaj yapmışlar, 
haraç toplamışlar. Hakimleri, savcıları 
dinlemiş, onlara şantaj yapmışlar. Gazete-
cileri, sanatçıları dinlemiş, onlara şantaj 
yapmışlar. İşte 30 Mart’ta, bu telekulak 
çetesinden siz hesap soracaksınız. 30 
Mart’ta, sandıkta, bu hukuksuzluğun, bu 
hayâsızlığın hesabını siz soracaksınız. 30 
Mart’ta, sadece belediye başkanı seçmekle 

kalmayacak, Türkiye’ye yapılan bu ihane-
tin, bu ajanlığın, casusluğun da hesabını 
soracaksınız. Biz de bunun, hukuk içinde 
hesabını soruyoruz ve sormaya devam 
edeceğiz. 

27 Mayıs’ta bu ülkeye, demokrasiye, millî 
iradeye ve millete ne yaptıklarını unutma-
yın... Bugün nasıl manşetler atıyorlarsa, 
o gün de aynı manşetleri attılar. Bugün 
nasıl sokakları tahrik ediyorlarsa, o gün 
de aynısını yaptılar. Bugün nasıl, partiler, 
işverenler, belli sivil toplum örgütleri bir 
araya geldilerse, o gün de aynen bir araya 
geldiler. O gün, merhum Adnan Menderes 
ve Demokrat Parti’ye ne yaptılarsa, inanın, 
bugün de aynısını bize yapmaya çalışıyor-
lar. Bu aziz millet, bu kirli girişime inşallah 
geçit vermeyecek. Bu aziz millet, hüküme-
tine inşallah sahip çıkacak. Bu aziz millet, 
“Sandık namustur” diyecek ve sandığa 
sahip çıkacak. 

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum 
sevgili kardeşlerim... Seçime 27 gün kala, 
CHP, MHP ve onları idare eden paralel 
yapı, halkımız içinde sürekli söylentiler 
yayıyor. Sandıkta hile söylentilerini yayı-
yorlar. Tahrik, provokasyon söylentileri 
yayıyorlar. Çatışma söylentileri yayıyorlar. 
Milletim bunlara aldanmasın. Milletim 
bunlara hiç kulak asmasın. 30 Mart’ta san-
dığa gidecek, hür iradenizle, yeni Türkiye 
hedeflerine oy vereceksiniz. 30 Mart’ta 
sandığa gidecek, büyük Türkiye’nin büyük 
partisi AK Parti’ye mührü basacaksınız. Bi-
zim bir sloganımız var... Lafa değil, icraata 
bakarım... Bunlar laf üretiyor, biz icraat 
üretiyoruz... Bunlar iftira üretiyor, biz iş 
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yapıyoruz. Bunlar Türkiye için kuyu kazı-
yor, biz Türkiye’yi zirvelere taşıyoruz. 

Şimdi bakın... Önceki hafta Konya’ya git-
tik, orada, Sayın Cumhurbaşkanımızla, 
Meclis Başkanımızla, Genelkurmay Baş-
kanımız ve Kuvvet Komutanlarımızla çok 
önemli bir teslim törenini gerçekleştir-
dik. Türkiye’nin hava savunma sistemini 
güçlendirecek Avaks uçaklarından ilkini 
teslim aldık, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
hizmetine sunduk. Bu uçakların donanı-
mında, Türk mühendisleri, teknisyenleri, 
bilim insanları çalıştı. Bu yılın sonuna 
kadar, ikinci bir uçağı daha alacağız. 
Ardından, önümüzdeki yıl 2 uçak daha 
alacak, Türkiye’nin tüm hava sahasını 
artık kontrol altında tutacağız. Onun 
öncesinde, Ocak ayında Japonya’nın baş-
kenti Tokyo’daydık... Orada da, Mitsubishi 
tesislerine gittik, yine, Türk mühendis 
ve bilim insanlarımızın katkısıyla inşa 
edilen TÜRKSAT 4-A uydumuzu teslim 
aldık. O uyduyu Kazakistan’a gönderdik, 
Kazakistan Baykonur Uzay Üssü’nden bu 
uydumuz başarıyla uzaya fırlatıldı. İşte 
bizim gündemimizde bunlar var... 2 tane 
savaş gemisi inşa ettik. Türkiye’de, kendi 
tersanelerimizde, kendi imkânlarımızla 
inşa ettik. Şu anda yenilerini de inşa ediyo-
ruz. Dünyada, kendi savaş gemilerini inşa 
edebilen 10 ülkeden biri olduk. 

Bitmedi... Kendi helikopterlerimizi, Atak 
helikopterlerini kendimiz imal ediyo-
ruz. İnsansız hava uçaklarını kendimiz 
yapıyoruz. Altay adını verdiğimiz bir 
tank imal ettik, testleri şu anda başarıyla 
devam ediyor. Piyade tüfeklerimizi, roke-

tatarları, füzeleri artık kendimiz, kendi 
imkânlarımızla imal eder hale geldik. 
Uçaklarımızın modernizasyonunu artık 
kendimiz yapıyoruz, hatta dünyanın bazı 
ülkelerine de artık bu alanda hizmet ve-
riyoruz. İşte Türkiye’yi buralara taşıdık... 
Bu bize yetmez, daha büyük hedeflerimiz 
var... İnşallah, 2023 yılında, savunma 
sanayimizi dışa bağımlılıktan tamamen 
kurtarmış olacağız. Bakın bundan birileri 
rahatsız olabilir... Türkiye’ye silah satıp 
bundan para kazananlar rahatsız olabilir. 
Bu alanda Türkiye’yi bir rakip olarak gör-
mek istemeyenler bundan rahatsız olabi-
lir. Türkiye’nin güçlenmesinden birileri 
rahatsız olabilir. Ama, ey CHP, bundan sen 
niye rahatsız oluyorsun. Ey MHP, bundan 
sen niye rahatsız oluyorsun. Ey Geziciler, 
ey Pensilvanya, bundan siz niye rahatsız 
oluyorsunuz? 

Şimdi bakın, sizlere, Türkiye’nin yurt dı-
şında neler yaptığını, artık nasıl büyük bir 
devlet olduğunu, başka örneklerle göstere-
ceğim... Etiyopya’nın Harar şehrine gittik... 
Orada yaşayan Harar Türklerini bulduk, 
onlara yardım götürdük. Moğolistan’a 
gittik... Orada yaşayan Dukha Türklerini 
bulduk, onlara yardım götürdük. Moğo-
listan’daki Orhun Yazıtları’nı restore ettik, 
oraya bir müze yaptık, oraya yol inşa ettik. 
Kazakistan’a gittik, Hun Türklerine ait 
mezarları bulduk, koruma altına aldık. 
Moldova’ya gittik, Gökoğuz Türklerine 
yardım götürdük. Makedonya’ya gittik. 
Kocacık köyünü bulduk. Orada, Gazi 
Mustafa Kemal’in babasının evini tespit 
ettik, o evi aslına uygun şekilde oraya 
yeniden inşa ettik. Manastır ’a gittik, 
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Gazi Mustafa Kemal’in okuduğu okulu 
restore ettik. Kırım Tatarlarına, Ahıska 
Türklerine biz sahip çıktık, çıkıyoruz. 
Macaristan’da Zigetvar’a gittik, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın türbesini bulduk. Hem 
o türbeyi, hem Zigetvar Kalesi’ni yeniden 
inşa ediyoruz. Merhum Mehmet Akif ’in 
Kosova’da, babası ve dedesinin yaşadığı 
köyü bulduk, oradaki camiyi yeniden inşa 
ettik. Kosova Meydan Muharebesi’nin ya-
pıldığı yere gittik, Sultan Murat türbesini 
adeta bir gül bahçesi şeklinde yeniden inşa 
ettik. Çanakkale Şehitliğimize sahip çıktık. 
Kore, Kıbrıs, Edirne Tabyası, Sarıkamış şe-
hitliklerimize sahip çıktık. Kurtuluş Savaşı 
şehitliklerimizi yeniden tanzim ettik. 

Bitmedi... Hindistan dâhil, dünya üzerinde 
21 Türk şehitliğini tespit ettik; bakım, ona-
rım ve anıt inşalarına başladık. Şu anda, 
Myanmar’da, oraya esir olarak götürülen 
ve orada şehit olan askerlerimiz için muh-
teşem bir şehitlik inşa ediyoruz. İşte biz 
buyuz... Bizim gündemimizde işte bunlar 
var... Bizim gündemimizde büyük Tür-
kiye hayali, büyük Türkiye idealleri var. 
Biz kaset siyaseti yapmıyoruz, biz hizmet 
siyaseti yapıyoruz. İşte bu CHP, bu MHP, 
onların Pensilvanya’daki hocası, onların 
medyası, işadamları, bu hizmetleri yaptı-
ğımız için, Türkiye’nin gücünü, itibarını 
buralara yükselttiğimiz için bizden rahat-
sızlar ve bize hücum ediyorlar. Bunlar bü-
yük Türkiye’den rahatsızlar. Bunlar Mavi 
Marmara’dan rahatsızlar. Bunlar Filistin 
davasından, Mısır’dan, Suriye’de mazlum-
lara sahip çıkmamızdan rahatsızlar. İşte 
onun için, 30 Mart, yeniden bir istiklal 
mücadelesidir. 30 Mart, büyük Türkiye 
idealinin, sandıktan güç alacağı tarihtir. 

Niğde’deki, CHP’li, MHP’li kardeşlerime 
sesleniyorum... Niğde’de, Pensilvanya mer-
kezli bu paralel yapının mensubu olan ih-
laslı kardeşlerime sesleniyorum... Lütfen, 
bu ihaneti görün... Partilerinizin, mensubu 
olduğunuz yapıların neye hizmet ettiğini 
lütfen görün. Bunların kimlerle hareket et-
tiğini, kimlerin değirmenine su taşıdığını, 
kimlerin ekmeğine yağ sürdüklerini lütfen 
görün... 

Sevgili kardeşlerim... 

Niğde, kahramanlar diyarıdır. Niğde, 
şehitler diyarıdır... Tarih boyunca Niğde, 
Türkiye’nin istiklali için, hürriyeti için çok 
şehit verdi. Kurtuluş Savaşı’nda Niğde çok 
şehit verdi. Kore’de, Kıbrıs’ta Niğde şehit-
ler verdi. 30 yıl devam eden terör olayla-
rında Niğde nice gencini vatan için şehit 
verdi... 30 yıl boyunca, Niğde’nin anneleri, 
babaları, biricik yavrularını, ciğerparele-
rini, yüreklerinin bir parçası olan Meh-
metlerini davulla, zurnayla, kına yakarak 
askere gönderdiler. O kınalı kuzular, va-
tanları için canlarını feda ettiler, ay yıldızlı 
tabutlar içinde şehit bedenleri Niğde’ye 
geldi. İşte biz, en başta, bu büyük acıya son 
verdik. 30 yıldır devam eden, evlere ateşler 
düşüren, ocakları söndüren, ağızlarımızın 
tadını kaçıran, huzurumuzu bozan bu can 
alıcı sorunu çözüm yoluna koyduk. İşte, 1 
yılı aşkın bir süredir, Niğde’ye de, diğer 80 
vilayetimize de artık terör nedeniyle şehit-
lerimiz gelmiyor. Silahlar susacak, siyaset 
konuşacak dedik... Şu anda bu meselede 
sadece siyaset konuşuyor... Artık sorunları 
konuşarak, birbirimizi dinleyerek, birbi-
rimizi anlamaya çalışarak, en önemlisi de 
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birbirimizin değerlerine saygı duyarak çö-
züm yoluna koyuyoruz. Fikrin, siyasetin, 
gerçeğin bittiği yerde, silah devreye girer, 
şiddet devreye girer. Biz, bütün engelleme-
lere rağmen, fikri, gerçeği, siyaseti devreye 
aldık. 

İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim 
öncesi tatile girmeden önce, 77 milyonu 
rahatlatacak, demokrasiyi daha da güçlen-
direcek reformları yasalaştırdı. Türkiye’de 
çok güzel şeyler oluyor... CHP’ye, MHP’ye, 
paralel yapıya rağmen Türkiye emin adım-
larla yolunda ilerliyor. Türkiye, kronik 
sorunlarını çözerek, engelleri aşarak, 2023 
hedeflerine doğru ilerliyor. Bu yürüyüşü 
hiç kimse durduramaz ve durduramaya-
cak... İster içeriden, ister dışarıdan, hep 
birlikte hücum etsinler, Türkiye’nin büyü-
mesini asla engelleyemeyecekler. 

Unutmayın... Bu ülkeyi manşetler yönet-
meyecek. Bu ülkeyi, işverenler, işveren 
örgütleri yönetmeyecek. Bu ülkeyi, biri-
lerinin maşası haline gelen paralel örgüt 
yönetmeyecek. Bu ülkenin sahibi sizsiniz, 
bu ülkeyi siz yöneteceksiniz. 

Hanım kardeşlerim... 

Sizlere özellikle sesleniyorum... Biz her ne 
yaptıysak sizler için yaptık, evleriniz için, 
aileleriniz için yaptık, çocuklarınız için 
yaptık. Evlatlarınız şehit oluyordu, onla-
rı yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. 
Çocuklarınız gidecek okul bulamıyordu, 
onlara okul inşa ediyoruz. Para bulamadığı 
için çocuklarını okula gönderemeyenlere 
eğitim desteği veriyoruz. Eşi vefat eden 

ve zor durumda kalan hanım kardeşleri-
mize 2 ayda bir 500 lira ödeme yapıyoruz. 
Engelli çocuğu olan anneye hem nakit, 
hem eğitim desteği veriyoruz. Yaşlı teyze-
lerimize, amcalarımıza, sağlıktan gıdaya 
kadar her desteği sağlıyoruz. Evinizde 
ocağınızda tencere kaynasın diye, evin 
bacası tütsün diye, sofrada huzur olsun 
diye çırpınıyoruz. Hastanelerde insanca 
hizmet almanız için mücadele verdik, ve-
riyoruz. Sokakta, çarşıda, pazarda, devlet 
dairelerinde huzurla hizmet almanız için 
mücadele ediyoruz. Sizin desteğinizle bu 
mücadeleyi daha da büyüteceğiz. Türki-
ye’deki baharı inşallah sizinle kalıcı hale 
getireceğiz... 

Sevgili Niğdeliler, çok değerli kardeşle-
rim... 

Niğde’de, ulaşım için çok önemli yatı-
rımlar gerçekleştirdik. İstanbul’dan, 
Ankara’dan Şanlıurfa’ya kadar, Niğde’den 
geçen yolu, adeta otoyol standartlarına 
kavuşturduk. Pozantı’daki, Ulukışla’daki 
çileye son verdik. Hani, “Mektubun gel-
miyor, yollar gış mıdır” diyor ya Niğde 
türküsü... Yollarda yaz, kış ayrımını kaldır-
dık, modern, konforlu, güvenli yollar inşa 
ettik, bütün yolları açtık. 4 kesim halinde 
inşa edilen, Kemer Hisar Pozantı otoyo-
lunu tamamladık. Sadece, Niğde bağlantı 
yolunda 8 kilometrelik bir kısım kaldı, 
bunu da inşallah bu yılın 8’inci ayında 
bitirmiş olacağız. Kapıkule’den Habur’a gi-
den otoyolun eksik kalan etaplarını da in-
şallah inşa edeceğiz. Bu büyük otoyolun en 
önemli kısmı, Niğde Ankara kısmı. Bu bü-
yük projenin Yüksek Planlama Kurulu’na 
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müracaatı yapıldı, inşallah, bu projeyi hız-
la ele alacak, ihalelere geçeceğiz. Avrupa’yı 
Ortadoğu’ya bağlayan bu önemli otobanın 
tam ortasında da inşallah Niğde olacak. 
Orta Anadolu’da, bir kasaba görüntüsün-
deki Niğde’yi, 12 yılda gerçek bir şehir 
kimliğine kavuşturduk. Okullarımızla, 
hastaneler, konutlar, yollarımızla, destek-
lerle, teşviklerle, Niğde’nin çehresini de-
ğiştirdik ve değiştirmeye devam edeceğiz. 

Niğde’ye 12 yılda tam 6 milyar liralık yatı-
rım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 2.9 
milyar lira… Eğitimde 255 milyon lira… 
Toplu konutta 359 milyon lira… Tarımda 
316 milyon lira… Aile ve sosyal politikalar-
da 255 milyon lira… Sağlıkta 134 milyon 
lira… Gençlik ve sporda 217 milyon lira… 
Enerjide 255 milyon lira liste bu şekilde 
uzayıp gidiyor, eserlerimiz ortada… 

Sevgili kardeşlerim... 

30 Mart’ta, Niğde’de adayımız, görevi-
ni başarıyla sürdüren Faruk Akdoğan 
kardeşimiz... Bu yeni dönemde Faruk 
kardeşimizden çok daha yoğun hizmet 
bekliyoruz. Niğde’yi önümüzdeki 5 yılda 
çok daha farklı bir çehreye kavuşturması-
nı bekliyoruz. Biz de kendisine her türlü 
desteği verdik vereceğiz. Biz, 30 Mart’ta 
Niğde’den fark bekliyoruz. İstiklal aşığı, 
şehitler diyarı Niğde’nin, 30 Mart’ta, tüm 
Türkiye’de rekora imza atmasını bekliyor 
ve arzuluyoruz. İl belediye başkanımızı, 
ilçe, belde belediye başkan adaylarımızı 
sizlere emanet ediyor; sizleri de Allah’a 
emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Kırıkkale! Yiğitlerin, kahramanların, aziz 
şehitlerin şehri Kırıkkale! Bozkırın şehri, 
bozlağın şehri, âşıkların, ozanların şehri 
Kırıkkale! Bu ne güzel bir manzaradır… Bu 
ne güzel bir muhabbettir… Kırıkkale bu-
gün tarih yazıyor... Kırıkkale bugün kabına 

sığmıyor... Seni yürekten selamlıyorum 
Kırıkkale... 

Basılı, Balışeyh, Çelebi, Delice... Sizleri 
gönülden selamlıyorum... Karakeçili, Kes-
kin, Sulakyurt, Yahşıhan... Sizleri kalpten 
selamlıyorum... Hacı Tavşan’ın, Muharrem 

Kırıkkale Mitingi 

Kırıkkale | 4 Mart 2014
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Ertaş Usta’nın, Neşet Ertaş Usta’nın, Çekiç 
Ali’nin şehri Kırıkkale, hepinizi muhabbet-
le selamlıyorum... 

Merhum Neşet Ertaş, Kırıkkale için ne 
güzel söylemiş... “Yeni geldim, Dinek Dağı, 
gurbetten. Başım halas olmaz, kazadan 
dertten. Adama kötülük mü gelir, mert 
oğlu mertten? Kötülerin dalı olmaz, gölge-
si olmaz...” Allah rahmet etsin... Ne güzel 
insandı Neşet Ertaş... Bu toprakların sesiy-
di... Kırşehir’in, Kırıkkale’nin sesiydi... Hak 
bildiği yoldan ayrı gitmedi... Dedikodular 
getirip gıybet etmedi... Gönülleri kırıp, 
can incitmedi... Bir garip olarak geldi, sa-
zını çaldı ve gitti... Kendisini hep rahmetle, 
minnetle, hürmetle anacağız... Başta Kes-
kinli Hacı Taşan olmak üzere, ustalarını 
inşallah hiç unutmayacağız... 

Merhum Neşet Ertaş’ın söylediği şu sözü 
her yerde hatırlatıyorum... “Aşkınan çalı-
şan, yorulmaz... Ne zaman ki öldüm, işte 
o zaman yoruldum...” Evet... Aşkla çalışan 
yorulmaz... Millet için çalışan yorulmaz, 
milletine, ülkesine, bayrağına, vatanına 
hizmet için çalışan yorulmaz... 12 yıldır 
sizlerin hizmetinizdeyiz. 12 yıldır, 81 vila-
yetin, 780 bin kilometrekarenin, bu vatan 
topraklarının her bir zerresinin, her bir 
canın hizmetindeyiz. Sadece Türkiye’nin 
değil, 12 yıldır, dünyadaki mazlumların, 
mağdurların, yoksulların, yolda kalmışla-
rın hizmetindeyiz. Büyük devlet nedir bilir 
misiniz? Büyük devlet, Kırıkkale’ye yol 
yaparken, dağları aşarken, tüneller açar-
ken elini ta Myanmar’a kadar uzatabilen 
devlettir. Büyük devlet, Kırşehir’e hizmet 
ederken, Gazze’ye de el uzatan devlettir. 
Büyük devlet, Çankırı’ya okul yaparken, 
Somali’ye, Mogadişu’ya da hastane yapan 

devlettir. İşte 12 yıldır, büyük devlet vizyo-
nuyla hareket ediyor, 81 vilayete ulaşıyor, 
dünyadaki tüm kardeşlerimize de yar-
dım elimizi, barış elimizi, dostluk elimizi 
uzatıyoruz. Ne diyor Neşet Ertaş: “Allah 
sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan olan, in-
sanı darıltır mı hiç?” İşte bu... Yunus Emre 
de, bir başka şekilde aynı şeyi söylüyor: 
“Yaradılanı severim, yaradandan ötürü” 
diyor... İşte onun için, 77 milyona hep bir 
nazarla baktık. 77 milyonu her zaman bir 
gördük, beraber gördük, birlikte Türkiye 
gördük. Dünya üzerindeki her insana can 
olarak baktık, Allah’ın kulu olarak baktık. 
Gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya, 
gönülleri fethetmeye geldik, bunun müca-
delesini verdik. 

Başkaları yıkmanın mücadelesini veriyor, 
varsın versinler... Başkaları tahrip etmenin 
mücadelesini veriyor, varsın uğraşsınlar. 
Başkaları bozmanın, dağıtmanın, par-
çalamanın mücadelesini veriyor, varsın 
oyalansınlar. Biz hep yapan olduk, yapan 
olacağız. Biz inşa eden olduk, imar eden 
olduk, öyle devam edeceğiz. Biz, laf değil 
icraat ürettik, yine icraat üreteceğiz... 

Televizyonlardaki AK Parti reklamlarını 
izliyor musunuz? Ne diyor orada? Ben lafa 
değil, icraata bakarım... Kara kışta, kapısı-
nın önüne paletli ambulans gelen hanım 
kardeşim söylüyor: Ben lafa değil, icraata 
bakarım... Makineleri tıkır tıkır işleyen, öz-
lediği istikrara kavuşan, ihracatını her yıl 
artıran sanayici kardeşim bunu söylüyor. 
Konya’dan Ankara’ya hızlı trenle gelen, 
okulunda derslerine girip, akşam yine 
Konya’ya evine dönen kız kardeşim söylü-
yor: Ben lafa değil, icraata bakarım diyor... 
Van-Bitlis arasındaki tünelden geçen şoför 
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kardeşim bunu söylüyor: Ben lafa değil, 
icraata bakarım... Sizler de Elmadağ’dan 
Kırıkkale’ye gelirken, buradan Ankara’ya 
giderken aynı şekilde, “Ben lafa değil, ic-
raata bakarım” diyor musunuz? Biz eser 
siyaseti yapıyoruz... Biz, milletin derdine 
derman olacak, milletin yarasına merhem 
olacak işlerin peşinden koşuyoruz. 

Peki, diğerleri ne yapıyor... Kırıkkale 
Ankara’ya 70 kilometre... Allah aşkına siz-
lere soruyorum... Muhalefet partilerinin 
genel başkanları buraya kaç kez geldi? 
Kaç kez gelip halinizi hatırınızı sordular? 
Kaç kez gelip dertlerinizi dinlediler... Biz, 
o kadar işimizin arasında, 81 vilayetimize 
defalarca gittik, dünyada 100’ün üzerinde 
başkenti, ülkeyi, şehirleri ziyaret ettik; 
ama onlar şurada, 70 kilometre uzakta 
Kırıkkale’ye gelmiyorlar, gelemiyorlar. Se-
çimden seçime yollara çıkıyor, meydanlara 
çıkıyor, o da sınırlı sayıda mitingle işi idare 
ediyorlar. Bunların siyaseti esersizlik siya-
seti... Bunların siyaseti kaset siyaseti... CHP 
Genel Başkanı kasetle geldi, kaset siyaseti 
yapıyor. MHP Genel Başkanı kasetlerle 
tehdit edildi, şimdi de kaset siyaseti yapı-
yor. Suç olduğu halde, Anayasa’ya aykırı ol-
duğu halde, yasalara aykırı olduğu halde; 
en başta insanlığa, vicdana, dürüstlüğe, 
mertliğe aykırı olduğu halde, günlerdir ka-
setlerle konuşuyor, yetmiyor, montajlarla 
siyaset yapmaya çalışıyorlar. İşte bu CHP 
Genel Başkanı, 17 Aralık tarihine kadar, 
illegal dinlemeler hakkında, bunların 
yayımlanması hakkında atıp tutuyordu. 
“Bunların yayımlanması suç” diyordu. 
“Bunların gizli dava dosyalarından sızması 
suç” diyordu. “Savcılar suç işliyor” diyor-
du. “İllegal dinleme olamaz” diyordu... 
Ama bugün, eline kasetleri almış, montaj-

ları almış, onlarla Meclis koridorlarında, 
miting meydanlarında dolaşıyor. Çarkçıba-
şı Kemal diyorsak, boşuna demiyoruz... Sa-
bah başka, akşam başka. Geçen yıl başka, 
bu yıl başka. 

Şimdi bu CHP’nin İstanbul’da bir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Adayı var... Yolsuzluk 
yaptığı için CHP’den ihraç etmişlerdi. Hak-
kında rapor hazırlayıp, yolsuzluklarını tek 
tek tespit etmişlerdi. Şimdi çıktılar, bunu 
İstanbul’dan tekrar aday yaptılar. Bir de 
paralel yapı var... Başı Pensilvanya’da olan, 
oradan Türkiye’yi karıştırmaya çalışan bir 
paralel çete var... İşte bu paralel yapı ve 
CHP oturdular, ittifak yaptılar, anlaştılar, 
İstanbul’da, yolsuzluğu tescillenmiş bu 
şahsı aday yaptılar. “Cebrail parti kursa 
desteklemem” diyen o zat, CHP’yi destekli-
yor, CHP’nin İstanbul adayını destekliyor. 
Ne oldu? Duvara tosladılar... Çuvalladılar... 
Umdukları gibi çıkmadı. Oylar artmadı, 
İstanbul bu isme hiç teveccüh gösterme-
di. Şimdi bakıyorsunuz sinirleri bozuk... 
Miting yapıyor, orada alkışlamayan bir 
vatandaş var, alkışlamadı diye meydandan 
kovuyor. Trabzonlular Gecesi’ne katılmış, 
yuhalanmış, çıkarken bir vatandaşı yum-
rukluyor... Hiç merak etmesinler... Bunlar 
vatandaşı miting meydanından kovuyor, 
vatandaşım da bunları sandıktan kovacak. 
Bunlar vatandaşa yumruk atıyor, vatandaş 
da, İstanbul’da, Trabzon’da, Kırıkkale’de, 
81 vilayetin tamamında bunlara sandıkta 
yumruğu vuracak. 

Sevgili kardeşlerim... 

Bakın burada, merhum Neşet Ertaş’ın çok 
manalı bir sözünü de hatırlatacağım... Di-
yor ki Neşet Usta: “Gölgeye girenin gölgesi 
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olmaz. Adam olan, çıkar güneşe, kendi göl-
gesini kendisi yapar.” İşte aynen MHP’nin 
durumu bu. MHP, gölgede durumu idare 
etmeye çalışıyor. CHP’nin gölgesinde, 
Pensilvanya’nın gölgesinde durumu idare 
etmeye çalışıyor. Susarak, sessiz kalarak, 
etliye, sütlüye dokunmadan işi geçiştirme-
ye çalışıyor. Arada bir de, bakıyorsunuz, 
Gezicilere sahip çıkıyor, onların avukatlı-
ğını yapıyor. 

Günlerdir, Türkiye’deki en büyük dinle-
me skandalından bahsediyoruz... MHP 
dinlenmiş diyoruz, MHP’den hiç ses yok. 
MHP’nin milletvekilleri dinlenmiş diyo-
ruz, tık yok. MHP il başkanlıkları dinlen-
miş diyoruz, hiç tepki yok. Niye? MHP 
niye susuyor? Bu kadar önemli bir konuda 
MHP neden tavır koymuyor? Ulusal gü-
venliğimizi ilgilendiren, vatana ihanet bo-
yutuna ulaşan bir meselede, MHP neden 
hâlâ Pensilvanya’nın gölgesinde duruyor? 
Düşünebiliyor musunuz? Paralel bazı 
savcılar, Millî İstihbarat Teşkilatımızın, 
Suriye’deki Bayır-Bucak Türkmenlerine 
yardım götüren tırlarına, sanki düşman 
tırıymış gibi saldırıyorlar. MİT mensubu 
yüzbaşıyı, üsteğmeni yere yatırıyor, el-
lerini kelepçeliyor, yetmiyor bir de darp 
ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin Millî 
İstihbarat Teşkilatı’na, alçakça, haince 
saldırı düzenliyorlar. Türkiye’nin en mah-
rem, en gizli, stratejik konuşmalarını din-
liyor, bunu servis ediyorlar. MHP şimdi 
konuşmayacak da ne zaman konuşacak? 
MHP, vatansever olduğunu, milliyetçi ol-
duğunu şimdi göstermeyecek de ne zaman 
gösterecek? Ama işte hep birlikte çuvalla-

dılar... Hep birlikte ayakları dolandı. Foya-
ları meydana çıktı, maskeleri düştü. 

30 Mart’ta işte bunlara sandıkta sizler he-
sap soracaksınız... Hiç merak etmeyin, biz 
de hukuk yoluyla bunlara hesap soracak, 
bu darbe girişimini onların burunlarından 
fitil fitil getireceğiz. Hiç kimsenin yap-
tığı yanına kâr kalmayacak... Bu paralel 
yapının yolsuzluklarını özellikle ortalığa 
dökeceğiz... Kurban derilerinde nasıl yol-
suzluk yaptıklarını, himmet adı altında 
topladıkları paraları nasıl kullandıklarını, 
şantajlarını, tehditlerini, bütün illegal işle-
rini tek tek ortalığa dökecek ve hesabını da 
soracağız. Bu ülkeye ihanete kalkışan, ce-
zasını çeker. Bu ülkenin huzuruna, istikra-
rına, ulusal güvenliğine el uzatan, cevabını 
alır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gizli 
görüşmelerini dinleyenler, bunu servis 
edenler, bu hainliğin karşılığını mutlaka 
ve mutlaka bulur. Türkiye Cumhuriyeti 
bunun hesabını sorar ve hiç merak etme-
yin soracak. 

Sevgili kardeşlerim... 

Kırıkkale’yi hem yüksek hızlı trene kavuş-
turuyor, hem de yüksek hızlı tren hatla-
rının kavşak noktası haline getiriyoruz. 
Hızlı trenin devreye girmesiyle, buradan 
Ankara, Konya, Eskişehir, İstanbul, diğer 
yandan Yozgat, Sivas; orta vadede İzmir, 
Bursa, Antalya ve nice şehir birkaç saat 
içinde ulaşılabilir hale geliyor. Kırıkkale’yi 
Karadeniz’e bağlayan Irmak-Karabük-Zon-
guldak Demiryolu’nu elektrikli ve sinyalli 
hale getiriyoruz, çalışmalar hızla devam 
ediyor. Sadece Kırıkkale-Karadeniz hattını 
değil, Kırıkkale-Malatya mevcut demir-
yolu hattını da elektrikli hale getiriyoruz. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Hayaldi, Gerçek Oldu-1

403

Son 12 yılda Kırıkkale demiryolu için 127 
milyon lira harcama yaptık… Şu anda Kı-
rıkkale-Sivas demiryolu dâhil, yapımı de-
vam eden demiryolu projelerinin toplam 
bedeli 6.8 milyar lira… Yapıldığı günden 
bu yana yenilenmeyen demiryollarını, 
rayını Türkiye’de üreterek, traversini, ma-
kasını, malzemelerini Türkiye’de üreterek 
adeta sıfırdan yapmışçasına yeniledik… 
Kırıkkale-Ankara arası bölünmüş yolu 
tamamladık. 23 Ocak 2010 tarihinde 
bizzat açılışına katılarak yolumuzu açtık. 
Bu yol ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’daki illerimizi birbirine bağladık. 
Kırıkkale, Doğu’yu Batı’ya ve Avrupa’yı da 
Türkiye’nin doğu komşularına bağlama-
sı açısından uluslararası önemi olan bir 
kavşak noktası haline geldi. Kırıkkale’de 
2002 yılına kadar 29 kilometre bölünmüş 
yol yapılmışken biz bunu 8 kat artırarak 
Kırıkkale’nin toplam bölünmüş yol uzun-
luğunu 214 kilometreye çıkardık.

Geçmişi 15’inci yüzyıla, Osmanlı döne-
mine kadar giden tarihî bir müessese-
miz olan Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu’nu inşallah eski ihtişamlı günle-
rine kavuşturuyoruz. Kırıkkale’ye Silah 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. 
Arsa tahsisi çalışmalarını tamamladık. Di-
ğer çalışmalarımız kademe kademe devam 
ediyor. İnşallah bu organize sanayi bölge-
siyle Kırıkkale silah sanayinde merkez ola-
cak, ciddi bir istihdam kaynağı oluşacak.

Kırıkkale’ye 12 yılda toplam 3.2 milyar lira 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme-
de 706 milyon lira… Eğitimde üniversite 
dâhil 418 milyon lira… Gençlik ve sporda 
210 milyon lira… Sağlıkta 117 milyon 
lira… Tarım ve hayvancılıkta 304 milyon 

lira… Orman ve su işlerinde 88 milyon 
lira… Bu saydıklarım sadece özet sevgili 
kardeşlerim… 

Değerli kardeşlerim… 

Kırıkkale bize hep destek oldu, bizi hiç 
mahcup etmedi. İnşallah 30 Mart’ta da 
Kırıkkale yine yanımızda olacak, yine bize 
güç verecek. Kırıkkale Belediye Başkan 
Adayımız Mehmet Saygılı… Kendisini siz-
lere emanet ediyorum. 30 Mart’ta mührü 
AK Parti’ye vurarak, Kırıkkale’de hizmet 
için “Durmak yok, yola devam” diyeceğini-
ze inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Adıyaman! Ey Adıyaman! İsmi yaman, 
insanı yaman, dağları, nehirleri, ovaları 
yaman Adıyaman! Seni muhabbetle se-
lamlıyorum ey Adıyaman… Seni gönülden 
selamlıyorum ey Adıyaman… 

Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, 
Samsat, Sincik, Tut... Hepinizi kalpten 

selamlıyorum. Bu ne yaman bir manzara-
dır. Allah sizlerden razı olsun... Bizlere bu 
muhteşem coşkuyu, bu muhteşem man-
zarayı yaşattığınız için Rabbim sizlerden 
razı olsun. Evet... “Oy aman! Burası Adıya-
man... Alem düşman kesilir, sizi sevdiğim 
zaman...” Varsın kesilsin be... Varsın çeke-
meyenler olsun. Varsın, kıskananlar olsun, 

Adıyaman Mitingi 

Adıyaman | 4 Mart 2014
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varsın, fitne için, nifak için, gece gündüz 
çalışanlar olsun... Sizin şu coşkunuz var 
ya, sizin şu muhabbetiniz, şu aşkınız, 
sevdanız var ya... Bize işte bu yeter... Bize 
Allah yeter! Bize millet yeter! Bize işte şu 
Adıyaman yeter... Rabbim, kardeşliğimizi 
daim etsin inşallah... Rabbim, uhuvveti-
mizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı 
muhafaza etsin inşallah... 

Buraya, Adıyaman’a gelip de, Adıyaman’da 
türbesi olan, makamı olan, o kutup yıl-
dızlarını, o mübarek zatları yad etmemek 
olmaz... Hazreti Ebu Zer el Gıfari, Hazreti 
Süreka, Hazreti Mahmut el Ensari, Ebu 
Sadık Hazretleri, Mahmut Gazi Hazretleri, 
Abdurrahman Erzincani Hazretleri... Adı-
yamanlı büyük zat, Muhammet Raşit Erol 
Hazretleri... Elbette, Adıyaman’da makamı 
olan, Hazreti Safvan bin Muattal Hazretle-
ri... Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzer-
lerine olsun; Allah onlardan razı olsun... 
Bakın burada, Sahabe-i Kiram’dan, Safvan 
bin Muattal Hazretleri’ni özellikle hatırla-
mak ve hatırlatmak istiyorum... Zira, Haz-
reti Peygamber’in hayatı da, onun ashabı-
nın hayatı da, bizim için ibretlerle dolu... 
Biliyorsunuz, Peygamberimiz Efendimiz 
bir seferden dönerken, Hazreti Aişe vali-
demize iftira atıldı. Münafıklar, ümmetin 
arasına, bilhassa da Hazreti Peygamber’le 
Hazreti Ebu Bekir Sıddık arasına nifak 
sokmaya çalışıyorlardı. Medine’deki Müs-
lümanları birbirine düşürmeye çalışıyor-
lardı. İffetli bir insana, annemiz Hazreti 
Aişe’ye leke sürmeye çalışıyorlardı. İşte, 
Adıyaman’da makamı olan, Sahabe-i 
Kiram’dan Safvan bin Muattal Hazretlerini 
de bu iftirayla karalamak istediler. Ama 

Rabbim, bu nifakı, bu fitneyi, bu tuzağı 
darmadağın etti... Nur suresi nazil oldu 
ve bütün Müslümanlara şunu emretti: O 
yalan haberi getirenler, içinizden bir toplu-
luktur. Siz, onu sizin için şer zannetmeyin. 
Tersine, o sizin için hayırdır.

Evet... İftira atan, iftirasının cezasını çe-
ker... Namuslu insanlara leke bulaştırmaya 
çalışan, o lekeyi eline yüzüne bulaştırır. 
Temiz insanlara, temiz kadınlara, temiz 
erkeklere iffetsizlik hakaretini yapan, 
dünyada da, ahirette de lanetlenir. Hiç 
merak etmeyin... Biz, şer zannederiz, ama 
onda hayır vardır... “Hak şerleri hayreyler, 
zannetme ki gayreyler, Arif onu seyreyler, 
Mevla görelim neyler, neylerse güzel ey-
ler...” 

Şimdi bakın, bize iftira atanlar, iftiraları-
nın altında kalıyorlar. Bize çamur atanlar, 
o çamurun içinde boğuluyorlar. Bizimle 
ilgili yalan söyleyenler, buna susanlar, 
buna sessiz, tepkisiz kalanlar, işte şu anda 
mahcup oluyorlar. 

Pensilvanya’da bir zat var biliyorsunuz... 
Daha 3 ay öncesine kadar, Hoca diyorlardı, 
Hoca Efendi diyorlardı, Muhterem Hoca 
Efendi diyorlardı... Bize iftiralar atmaya, 
bize beddualar etmeye, oradan Türkiye’ye 
fitne sokmaya başladı, 3 ayda maskesi 
düştü, foyası meydana çıktı, Rabbim elini 
ayağını dolaştırdı ve işte böyle mahcup 
oldu. “Cebrail” diyor; “Hiç görmediğim, 
tanımadığım bir melektir” diyor... “Cebra-
il bir parti kursa, kusura bakmasın, ben 
onu desteklemeyeceğim” diyor... “Cebrail 
parti kursa desteklemem” diyen zat, şu 
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anda CHP’yi destekliyor, CHP’ye istikamet 
çiziyor, CHP’yi adeta bir kukla gibi idare 
ediyor...

Bakın Adıyaman’da köylere gidiyorlar-
mış... Adıyaman’da evlere gidiyorlarmış... 
AK Parti’ye oy vermeyin diyorlarmış... 
Size gelen olursa, kapınızı çalan olursa, 
o zatın sözlerini onlara hatırlatın. “Hani, 
Hocanız, Cebrail parti kursa destekle-
mem diyordu, niye şimdi CHP’ye destek 
istiyorsunuz” diye onlara sorun. Buraya 
CHP’liler gelirse onlara da sorun, “Sizin 
bu muhabbetiniz nereden kaynaklanıyor, 
ne oldu, başınıza taş mı düştü” diye sorun. 
Gelemez ama, eğer gelecek olursa, MHP 
Genel Başkanı’na da sorun: “Sizin bu yol 
arkadaşlığınız nereden çıktı, CHP’yle, Pen-
silvanya ile bu muhabbetiniz nasıl oldu” 
diye sorun... 

Sevgili kardeşlerim… 

Bunların kardeşliği, kaset kardeşliği... Bu 
Pensilvanya’daki iftira ve fitne şebekesi, 
önce CHP’yi dizayn etti, sonra MHP’yi 
tehdit etti, 3’ü kafa kafaya verdiler, şim-
di Türkiye’yi karıştırmaya çalışıyorlar. 
Bunların sandıktan umudu yok... Bunlar, 
milletten teveccüh göremeyeceklerini çok 
iyi biliyorlar. İftirayla, montajla, çamur si-
yasetiyle işi idare etmeye çalışıyorlar. 

Şimdi bakın... Bu Pensilvanya’daki zat, 
CHP Genel Başkanı’nın eline kasetleri ve-
riyor, CHP Genel Başkanı da, grup toplan-
tılarında, meydanlarda, Pensilvanya’nın 
borazanlığını yapıyor. Biz, bu CHP Genel 
Müdürü’ne çarkçı dediğimiz zaman çok kı-

zıyor... Sabah söylediğini öğlen, öğlen söy-
lediğini akşam bizzat kendisi yalanlıyor. 
3 yıl önce, bir televizyon kanalına çıkmış, 
partileriyle ilgili kayıtları eleştiriyordu. 
“Bunları veren savcının bu ülkede hesap 
vermemesi diye bir olay olabilir mi” diye 
soruyordu. “Bu dinleme kayıtlarını kim 
veriyor, bunlar gizli değil mi, soruşturma 
gizli değil mi, kim bu savcı” diye soruyor-
du... “Savcı suç işliyor” diyordu. Şu anda, 
işte bu kayıtları yapan, bunları bir yerlere 
servis eden, bunları internette yayımlatan 
savcılara, aynı CHP Genel Başkanı sahip 
çıkıyor. CHP Genel Başkanı, daha 2 yıl 
önce, “Yasadışı dinleme hepimizin tepki 
göstermesi gereken suç” diyordu, şu anda 
kendisi yasaları çiğniyor, kendisi bu suçu 
işliyor. Çark etmek artık bunun değişmez 
alışkanlığı olmuş... O koltuğa kasetle otur-
du, şimdi onun bedelini ödüyor. Bu paralel 
yapı, CHP’nin genel merkezini, il başkan-
lıklarını, milletvekillerini dinlemiş, ama 
CHP Genel Müdürü ağzını dahi açamıyor. 
Bu paralel yapı MHP il başkanlıklarını din-
lemiş, MHP’li milletvekillerini dinlemiş, 
450 MHP’liyi dinlemiş, ama MHP Genel 
Başkanı tek söz söyleyemiyor. Çünkü diyet 
ödüyorlar. Tehdide, şantaja boyun eğiyor-
lar. 

Şimdi bunların İstanbul adaylarını gör-
dünüz değil mi? İstanbul’da, Trabzonlu-
lar Gecesi’nde yuhalanıyor. Çıkarken de 
oradaki bir vatandaşa yumruk atıyor. Hiç 
merak etmeyin... Vatandaş da bunlara san-
dıkta yumruğu vuracak. İstanbul bu kari-
katür siyasetçilere sandıkta yumruğunu 
vuracak. Trabzon aynı şekilde, Adıyaman 
aynı şekilde. Tüm Türkiye, o yumruğun 
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hesabını 30 Mart’ta soracak. Şunu bilme-
nizi istiyorum sevgili kardeşlerim... Bütün 
Türkiye’nin de bunu bilmesini istiyorum... 
Kurdukları tuzak artık bozuldu. CHP’nin, 
MHP’nin, Pensilvanya’nın, onlarla birlik-
te medyanın, iş çevrelerinin kurdukları 
tuzak artık alt üst oldu. Ellerine yüzlerine 
bulaştırdılar. Darbe yapalım dediler, san-
dıksız hükümet devirelim dediler, ayakları 
dolaştı, tökezlediler. Ama biz bunun he-
sabını soracağız. Önce sandıkta siz sora-
caksınız. Ardından, hukuk yoluyla bunun 
hesabını biz soracağız. Türkiye’nin kutlu 
yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. 
2023 hedeflerimizin önüne hiç kimse ge-
çemeyecek. Bu, Türkiye’deki son çetedir. 
Bu çeteyi de tasfiye edecek, Türkiye’yi 
zincirlerinden, prangalarından kurtulmuş 
şekilde, daha fazla demokrasiye, daha bü-
yük bir ekonomiye hep birlikte taşıyacağız. 

Şimdi bakın sevgili Adıyamanlılar... 

Adıyaman, her zerresiyle bir kardeşlik 
şehri. Adıyaman bir hoşgörü şehri. Adıya-
man, Türkmenlerin, Kürtlerin, Zazaların, 
Arapların, Sünnilerin, Alevilerin bir olarak, 
beraber olarak, kardeş olarak yaşadıkları bir 
şehir. İşte Adıyaman’daki bu kardeşliği, bu 
hoşgörüyü, bu birlikte yaşama kültürünü, 
tüm Türkiye’ye hâkim kılmanın mücade-
lesini veriyoruz. Barışı, kardeşliği, huzuru 
Türkiye’nin 780 bin kilometresine hâkim 
kılmak için çalışıyoruz. Bir yıldır, Allah’a 
hamdolsun, Doğu’da, Güneydoğu’da kalıcı 
bir bahar var. Bir yıldır, ne bu bölgede, ne 
diğer bölgelerimizde yeni acılar yaşanmıyor. 
Artık silahlar değil, siyaset konuşuyor. Artık 
mesel eler siyaset zemininde çözülüyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni çalışmala-
rına ara vermeden önce, milletimize sözü-
müz olan yeni demokratikleşme paketini 
çıkardık. Yasa Genel Kurul’da görüşüldü, 
oylandı ve Cumhurbaşkanımıza gitti. 
Türkiye’yi daha da rahatlatacak adımlar 
attık. Tarihî nitelikte reformlar yaptık. 
Kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, bir-
liğimizi pekiştirecek düzenlemeleri getir-
dik. Siyasi partiler, artık, ülkemizin farklı 
bölgelerinde kullanılan dil ve lehçelerde 
propaganda yapabilecek. Bunun önünü 
açtık. Siyasi partilerde isteyenler için eş 
başkanlık sistemini getirdik. Beldelerde 
teşkilat kurma zorunluluğunu kaldırdık. 
Siyasi partilere devlet yardımı için, genel 
seçimlerde almaları gereken oy oranını 
yüzde 7’den yüzde 3’e çektik. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerini yeniden düzenledik, 
hakları genişlettik. Çıkardığımız yasayla, 
özel okullarda, farklı dil ve lehçelerde 
eğitim imkânı getiriyoruz. Çok önemli bir 
düzenleme yaptık... Eğitim ve öğretim hak-
kını engelleyenlerin cezasını artırıyor, 2 yıl 
ile 5 yıl arası hapis cezası getiriyoruz. Se-
nin başörtün var, senin sakalın, bıyığın var 
diye hiç kimse okulundan kovulamayacak, 
kapıdan döndürülemeyecek. 

Aynı şekilde, vatandaşın, kamu hizmet-
lerinden yararlanmasını engelleyenin de 
cezasını artırdık. Devlet dairesinde, sen 
Türksün, sen Kürtsün, sen Alevisin, Sün-
nisin, sen başörtülüsün, mini eteklisin 
diye bir engelleme yapan olursa, ona ağır 
ceza getiriyoruz. Din ve vicdan hürriyetini 
engelleyene ceza getirdik. Ayrımcılık ve 
nefret suçuyla mücadeleyi yoğunlaştırdık. 
Köy isimlerinin değiştirilmesini, eski köy 
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isimlerinin yeniden alınmasını kolaylaştı-
rıyoruz. Kurban derisinin toplanmasında 
tekeli kaldırdık. Türk Ceza Kanunu’ndaki, 
şapka giymeyenlere, bazı harfleri kulla-
nanlara verilen cezayı kaldırdık. Giyim ku-
şama da, klavyelere de özgürlük getirdik. 

Evet... Bunlar, devrim niteliğinde reform-
lar... Bunlar, Türkiye’de engelleri, anlamsız 
yasakları kaldıran, ayrımcılığın, nefretin 
önüne geçen tarihî nitelikte reformlar. 
Bunların hepsinin hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bu reformların, ülkemiz, milletimiz, 
77 milyon için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Çok daha fazlasını yapacağız... 
İşte bu çetelerle mücadele ederek, tüm en-
gelleri aşarak, kardeşliğimizin, birliğimi-
zin önündeki bariyerleri tek tek geride bı-
rakarak istikbale yürüyeceğiz. Bir olacak, 
beraber olacak, birlikte Türkiye olacağız. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Adıyamanlı-
lar... 

30 Mart’ta, Adıyaman’dan çok farklı 
bir sonuç bekliyoruz... Rekorların şehri 
Adıyaman’dan, 30 Mart’ta yeni bir rekor 
bekliyoruz. Hem merkezde, hem ilçelerde, 
Adıyaman inşallah sandıkları patlatacak. 
Ancak bir şeye özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum... Partimizden aday olamayan 
bazıları, ilçelerde, seçilip AK Parti’ye ge-
çeceklerini ifade ediyor, bu yolla oy isti-
yorlarmış. Bunlara aldanmayacağız... AK 
Parti’nin adayları, AK Parti’den seçime 
girerler. Mührü AK Parti’ye basıyoruz. Hiç-
bir iddiaya, hiçbir yalana kulak asmıyor, 
AK Parti’de buluşuyoruz... 

Değerli kardeşlerim… 

Biz bugüne kadar hep eser siyaseti yaptık. 
Türkiye’nin diğer 80 vilayetiyle birlikte 
Adıyaman’ımıza da çok büyük hizmetler, 
çok büyük yatırımlar kazandırdık, kazan-
dırmaya devam ediyoruz. İşte Çetintepe 
Barajı… Temelini geçtiğimiz Eylül ayında 
attık. Bu önemli projenin sadece birinci 
saf hasıyla, yaklaşık 60 bin dönümden 
fazla araziyi sulamaya açıyoruz. Projenin 
ikinci merhalesinin de yapımı ile Adıya-
man, Gaziantep ve Kahramanmaraş il 
sınırları içerisinde toplam 700 bin dönüm-
den fazla araziyi sulamaya açacağız. Bir 
başka önemli proje Koçali Barajı… 1988 
yılından beri hayata geçirilemeyen Koçali 
Barajı için de gerekli adımları attık. Koçali 
Barajı’yla yaklaşık 178 bin dönüm araziyi 
sulayacağız, yılda 120 milyon kilovatsaat 
enerji üreteceğiz. Bu projeyi de inşallah 
en kısa sürede hayata geçiriyoruz. Şimdi 
sırada Besni ve Gömükan barajları var. 
Proje çalışmaları devam ediyor, tamamla-
nır tamamlanmaz barajların inşaatlarına 
başlıyoruz. Bu barajlar tamamlandığında, 
Adıyaman’ın toprakları daha fazla suyla 
buluştuğunda, inşallah, buradaki işsiz-
lik de çok ciddi manada düşecek, sorun 
olmaktan çıkacak. Adıyaman-Diyarba-
kır arasındaki trafiği rahatlatacak olan 
Nissibi Köprüsü’nün inşası sürüyor. Bu 
köprü Adıyaman-Diyarbakır ulaşımını 
kolaylaştırmanın yanında, bölgenin turiz-
mine de önemli katkı sağlayacak. Atatürk 
Baraj Gölü üzerinde inşa ettiğimiz Nissibi 
Köprüsü’nü inşallah bu yıl içinde tamam-
layıp trafiğe açıyoruz. 
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Biz ise 12 yılda Adıyaman’a tam 6.3 milyar 
liralık yatırım yaptık. Enerjide yaklaşık 
939 milyon lira… Ulaştırma ve haber-
leşmede 587 milyon lira… Eğitimde 388 
milyon lira… Sağlıkta 291 milyon lira… 
Aile ve sosyal politikalarda 658 milyon 
lira… Toplu konutta 447 milyon lira… 
Kültür ve turizmde 60 milyon lira yatırımı 
Adıyaman’la buluşturduk. 

Değerli kardeşlerim… 

Adıyaman Belediye Başkan Adayımız 
Hüsrev Kutlu. Kendisini yakından tanı-
yorsunuz zaten. 22’nci ve 23’üncü dö-
nemlerde Adıyaman Milletvekili olarak 
sizleri Ankara’da temsil etti. Şimdi de 
belediye başkanı olarak hizmetinize talip. 
Merkezde ve ilçelerde, AK Parti’ye mührü 
basarak, Adıyaman’daki büyük değişimi 
sürdüreceğinize gönülden inanıyorum. 
Hüsrev Kutlu kardeşimi, ilçe adaylarımızı 
sizlere emanet ediyor, sizleri de Rabbime 
emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

 








