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Başbakan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 
dünyanın değişik ülkelerinden gelen ço-
cukları Başbakanlık Yeni Bina’da kabul 
etti. Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın da hazır 
bulunduğu kabulde çocuklara hitap eden 

Erdoğan, ‘‘Sevgili yavrularım’’ diyerek baş-
ladığı konuşmasında, çocukların, medeni-
yetlerin buluşma noktası olan Türkiye’ye 
gelmelerinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Erdoğan, bugün kendisi için 
çok farklı ve anlamlı bir gün olduğunu 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı Nedeniyle 

Ülkemize Gelen Çocukları Kabul

Ankara | 21 Nisan 2003



vurgulayarak, ‘‘Çünkü bugün burada siz-
lerin arasında kendimi çok çok güzel bir 
çiçek bahçesindeymiş gibi hissediyorum’’ 
dedi. Karşısında birçok güzel çiçek gördü-
ğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Hepinizin bir araya gelip inanılmaz gü-
zellikte bir çiçek bahçesi oluşturduğunu-
zu görüyorum. Bildiğiniz gibi 23 Nisan 
Çocuk Şenliği 20 yılı aşkın bir zamandır 
dünyanın dört bir yanından gelen dünya 
çocuklarını bir araya getiriyor. Yıllardır 
türlü eğlenceler ve coşkuyla kutladığımız 
bu şenlik sizin de bildiğiniz gibi dünyada 
çocukların sahip olduğu tek bayram ni-
teliğini taşıyor. Bu bayramın kutlanışını, 
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. 
TBMM’nin kurulduğu gün olan 23 Nisan’ı 
çocuklara armağan etmiştir ve bugün 
Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya devam 
ediyor. UNESCO’nun 1979 yılını Çocuk 
Yılı ilan etmesinin ardından ülkemiz 23 
Nisan Bayramı’nı bütün dünya çocukla-
rıyla birlikte kutlamaya başladı.’’

Başbakan Erdoğan, çocukların Türkiye’ye 
gelerek herkesi mutlu ettiklerini belirte-
rek, tüm çocuklara teşekkür etti. Ayrıca 
bu organizasyonu yaparak çocukları 
Türkiye’ye getirenlere de teşekkür eden 
Erdoğan, ‘‘Sizler bütün bir insanlığın gele-
ceği ve bütün bir insanlığın umutlarısınız. 
Sizler, biz büyüklerin gerçekleştiremediği 
düşleri gerçekleştireceksiniz. Bu yüzden 
de doğrusunu isterseniz sizlerin yerinde 
olmak ve gelecekte sizlerin sevgi dolu yü-
reklerinizle kuracağınız o güzel dünyada 

ben de yaşamak isterdim’’ diye konuştu. 
Erdoğan, çocukların kuracakları dünya-
nın şimdiki dünyadan çok daha yaşanılır 
ve güzel olacağına inandığını dile getire-
rek, çocukların gelecekte kuracakları dün-
yada ırksal, etnik ve fikri farklılıklardan 
dolayı artık hiç kimsenin birbirinden üs-
tün olduğunu düşünmeyeceğini ve bütün 
dünyaya hoşgörü ve kardeşliğin egemen 
olacağını ifade etti. Başbakan Erdoğan, 
şunları söyledi: 

‘‘Böylece insanlar, birbirlerini öfke içinde 
incitmeyecekler ve büyük acılara sebep 
olan savaşlar artık olmayacaktır. Savaşlar 
ortadan kalkacağı için de yeryüzünde 
yerinden edilmiş, kendi ailesinden kendi 
yaşadığı topraklardan ayrılmak zorunda 
bırakılmış hiç kimse kalmayacaktır. Her-
kes, doğduğu topraklar üzerinde özgür ve 
mutlu bir şekilde insanlık ailesinin onur-
lu bir bireyi olarak yaşayacaktır. Sizlerin 
kuracağı dünyayı görür gibi oluyorum. Bu 
dünyada hiç kimse yoksulluk yüzünden 
acı çekmeyecek, herkes sevdiği güzel bir 
işte çalışıp ailesini geçindirecek parayı 
kazanabilecek. Kimsenin açlık çekmeye-
ceği bu dünyada her aile mutlu bir yaşam 
sürecek, bütün çocuklar okula gidecek 
ve kendilerini maddi ve manevi yönden 
olgunlaştırabilecek iyi bir eğitim alacak-
lardır. Sizlerin kuracağı dünyada insanlar 
birbirlerinin haklarını koruyacaklardır. 
Kimse kimsenin hakkını çiğnemeyecek, 
insanlar arasında bu şekilde uyumlu bir 
yaşamın kurulmasının yanında insanlar 
doğayla da uyumlu bir şekilde yaşamayı 
öğreneceklerdir. Bu dünyada insanlar 
kendi yaşamlarını sürdürürken biricik ya-



şam alanı olan sevgili gezegenimizde yaşa-
yan diğer canlılara, bitkilere, hayvanlara, 
ağaçlara, dağlara, taşlara, toprağa, suya ve 
mavi göğe de saygı göstereceklerdir.’’

Erdoğan, denizlerin, ırmakların, toprak-
ların ve solunan havanın artık amansızca 
kirletilmeyeceğini ve insanların doğada 
yaptıkları tahribat yüzünden artık hayvan 
ve bitki türlerinin yeryüzünden silinip git-
meyeceğini söyledi. Çocukların gelecekte 
kuracağı dünyada bu nedenlerle yaşamayı 
çok istediğini dile getiren Erdoğan, ‘‘Çün-
kü sizlerin dünyası hiç kuşkusuz bizim-
kinden daha güzel olacak’’ dedi. Çocukla-
ra, ‘‘Nerede nefret görürseniz oraya sevgi, 
nerede düşmanlık görürseniz oraya barışı 
götürün’’ diye seslenen Erdoğan, ‘‘Karşı-
laştığınız hiçbir zorluk yüreğinizdeki sev-
ginin kararmasına neden olmasın. Çünkü 
Allah’ın insana en büyük hediyesi olan 
sevgi her şeyden güçlüdür. Eğer yeterince 
sabırlı olabilirseniz yüreğinizdeki sevgi-
nin her türlü zorluğu ve kötülüğü ortadan 
kaldırdığını göreceksiniz’’ diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, çocuk-
lara, ülkelerine döndüklerinde ailelerine, 
arkadaşlarına, kendisinin, eşinin arkadaş-
larının ve Türk çocuklarının selamlarını 
ve iyi dileklerini iletmelerini istedi. Baş-
bakan Erdoğan, ayrıca çocuklardan ülke-
lerine döndüklerinde burada tanıştıkları 
arkadaşlarına mektup yazmalarını kendi-
sine de ‘‘sağlık ve esenlik içinde yuvalarını 
döndüklerini bildiren’’ bir kartpostal gön-
dermelerini istedi. Erdoğan, daha sonra 
bayram nedeniyle Türkiye’de bulunan 
çocukların ülkelerinden getirdikleri hedi-

yeleri alırken, kendisi de çocuklara birer 
gümüş şekerlik armağan etti ve hatıra fo-
toğrafı çektirdi. 



B a ş b a k a n  E r d o ğ a n ,  P a m u k k a l e  
Üniversitesi’nin (PAÜ) Kongre ve Kül-
tür Merkezi’yle, Tıp Fakültesi Morfoloji 
Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, 
eğitim ve kültürün aslında iki ayrı kavram 
olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, ‘‘Eği-
tim denildiğinde bizde yanlış anlaşılma 
var. Ülkemde eğitim olduğuna inanmıyo-
rum ülkemde öğretim var’’diye konuştu. 
Pamukkale Üniversitesi’nin eğitimde sıç-
rama yaptığını kaydeden Başbakan Erdo-
ğan şunları söyledi: 

‘‘Kültür üniversiteyi bitirmek değildir. 
Kültür ortak noktadır. Kültür geçmişten, 
ecdattan devralınan mirasın tümüdür. 
Türkiye ve Türk insanı kültürüne sahip 
çıkarak geleceğe daha olumlu bakar, dün-
yadaki yerini daha etkin kılar. Devlet her-
kese eşit eğitim ve sağlık hizmeti sunmak 
durumundadır. Bu Anayasamızda yer al-
maktadır, ancak yeterli ve nitelikli eğitim 
ve sağlık hizmeti aldığımızı söyleyemeyiz. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki eksikleri 
giderebilmek için önemli adımlar atıyo-
ruz. Bu kilidi açmak durumundayız.’’ 

Nitelikli sağlık hizmetleri sunulabilmesi 
için Devlet, SSK ve kurum hastanelerini 
bir çatı altında toplayacak, dengesizliği or-
tadan kaldıracak bir sistem üzerinde çalış-
tıklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu: 

‘‘SSK hastanelerinde yüzde 110, yüzde 
120 doluluk oranı var. Öbür tarafta devlet 
hastanelerinde yatak kapasitesi yüzde 50, 
60’larda... İkisi de kamunun hastanesi... Ni-
telikli sağlık hizmeti alabilmek için Sağlık 
Bakanlığı diğer ilgililerle temel prensipleri 
görüşüyor. Nüfusun tamamına sağlık si-
gortası getiriyoruz. Primini ödeyemeyecek 
durumda olan vatandaşın katkısını devlet 
ödeyecek. Bunun adımlarını atıyoruz. Bağ-
Kur, Emekli Sandığı ve SSK arasında da 
gösterge, kademe ve primde farklılıklar 
sorun oluyor. Bunları düzeltmek için çalı-

Pamukkale Üniversitesi Kongre 
ve Kültür Merkezi ile Morfoloji 

Merkezi Açılış Töreni

Denizli | 26 Nisan 2003



şıyoruz. Yoksulluk modern toplulukların 
yüz karasıdır.’’

Sosyal güvenlik hizmetlerinde norm ve 
standart birliği sağlanacağını ifade eden 
Erdoğan, sosyal güvenlik ağı oluşturula-
cağını kaydetti. Üniversitelerin özgürce 
bilim yapmasından yana olduklarını dile 
getiren Erdoğan, ‘‘Özellikle öğrencilerin 
bilgisayar kullanmaya özendirilmesi ge-
rekiyor. Üniversite-sanayi işbirliği sağlan-
malı. Üniversitelerin köklü bir reforma 
ihtiyacı var. Dayanışma içinde üniversi-
teler arasında standartların belirlenmesi 
çalışması başlatıldı. Üniversitede rektör, 
dekan her kademede akademik yönetici 
seçimle işbaşına gelmeli, böyle bir sistem 
oluşturulmalı’’ dedi. 

İnsanların birbirinin önüne set çekmeye, 
bariyer koymaya salahiyeti olmadığını da 
belirten Erdoğan, ‘‘Türkiye eğitimde ve 
sağlıkta ciddi bir beyin gücüne sahip ancak 
bir cazibe merkezi oluşturamamışız. Bunu 
başarmalıyız. Şu anda 10 öğrenci üniver-
site imtihanına giriyor, 9’u boşta kalıyor ‘‘ 
diye konuştu. Üniversitelerin Anadolu il-
lerinde de kurulmasının önemli olduğunu 
kaydeden Erdoğan, üniversitenin gittiği 
yerlerde çağdaşlık ve modernizasyonun 
yaşandığını, kalkınmanın, ancak eğitimde 
bu adımların atılmasıyla sağlanacağını 
dile getirdi. 



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ege’de 
askeri uçakların sivil uçakları taciz etme-
sini doğru bulmadıklarını belirterek, Türk 
askeri uçaklarının silahsız uçtuğunu ve bu 
çerçevede Yunanistan’ın iddialarını kabul 
etmenin mümkün olmadığını söyledi. 

Erdoğan, Atatürk Evi’ni ziyareti sırasında 
düzenlediği basın toplantısında, bir Yunan 
gazetecinin sorusu üzerine, Türk ve Yunan 
askeri uçaklarının tatbikatlar sırasında kar-
şılıklı olarak bazı sıkıntılar yaşayabileceğini 
kaydederek, bu konuda karşılıklı ikazların 
zaman zaman yapıldığını ifade etti. Genel-

kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’le 
bu konuyu ele aldığını söyleyen Erdoğan, 
Orgeneral Özkök’ün kendisine “biz askeri 
uçaklarımızı teçhizat almadan ve silahsız 
uçuruyoruz” dediğini aktardı. Erdoğan, bu 
çerçevede Yunanistan’ın, Türk askeri uçak-
larının sivil uçakları taciz ettiği yönündeki 
iddialarını kabul etmediklerini bildirdi. 
Başbakan Erdoğan, Yunan askeri uçakları-
nın da Türk uçakları gibi silahsız uçmasını 
beklediklerini söyleyerek, iki dost ülke olan 
Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu sıkın-
tıların süratle aşılması gerektiğini kaydetti. 

Atatürk Evi’ni Ziyaret

Selanik | 21 Haziran 2003



Erdoğan, bir soru üzerine Yunanistan Baş-
bakanı Kostas Simitis ile Selanik zirvesi çer-
çevesinde yaptığı görüşmelerde bu konuyu 
ele almadıklarını söyleyerek, bu konunun 
teknokratlar arasında görüşüldüğünü, bu 
çalışmaların bitiminde siyasilerin önüne 
getirileceğini belirtti. 

Başbakan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı 
Kostas Simitis’in, “Türkiye’nin AB üyesi 
olabilmesi için Kıbrıs sorununun çözülme-
si gerekir” şeklindeki açıklamalarını eksik 
gördüğünü ve ilkeli bulmadığını söyleye-
rek, Kıbrıs Rum kesiminin üyeliği hakkın-
da “nasıl oluyor da sorunlu bir ülke AB’ye 
kabul edilebiliyor?” dedi. Bu konuda AB’nin 
daha insaf lı ve adil yaklaşması gerekti-
ğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye’nin 
KKTC’yi her zaman çözüm yönünde cesa-
retlendirdiğini ifade etti. Kıbrıs’ta Ledra 
Palas’ta görüştüğü iki toplum temsilcileri-
nin kendisine artık bu sorunu çözmeleri 
dileğinde bulunduğunu söyleyen Erdoğan, 
“Ben burada sadece Başbakan olarak ko-
nuşmuyorum. Barış elçisi olmaya hazırım” 
dedi. 

Türkiye’nin 44 yıl önce AB’ye yaptığı baş-
vurunun hala takipçisi olduğunu söyleyen 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bizden sonra gelenler üye oldular. Ama biz 
yine de gerekli adımları atıyoruz. İlla bizi 
AB’ye alsınlar kavgası içinde değiliz. Alsalar 
da almasalar da Kopenhag kriterlerinin ge-
reklerini yapacağız.” 

Yunanistan’a dönem başkanlığını başarıyla 
tamamlaması nedeniyle takdirlerini ileten 
Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye coğrafi bir böl-
ge olarak değil, bir medeniyet projesi olarak 
baktığını kaydetti. AB’nin siyasi değerler 

bütünü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 
birlik içinde ırk ya da coğrafi ayrımcılık 
olmaması gerektiğini belirtti. Erdoğan, 
hükümet olarak 1 Ağustos’a kadar 7. Uyum 
Paketi’ni çıkarma gayreti içinde olduklarını 
kaydederek, diğer taraftan uygulamaya yö-
nelik adımlar atıldığını bildirdi. 

Atatürk’ün doğduğu evi ziyaretine ilişkin 
soru üzerine Erdoğan, bu evi ziyaret eden 
ilk Başbakan olmanın kendisine ayrı bir 
mutluluk verdiğini kaydetti. Erdoğan, 
Yunanistan yönetimine bu evi bağışladığı 
için teşekkür ederek, “Umuyorum ki bu ev, 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki barışın 
sembolü olsun” dedi. Soruyu soran Yunan 
gazeteci de “O zaman İstanbul’daki Ayasof-
ya da bir diğer sembol olsun” diye konuştu. 

Yunan bir gazetecinin Atatürk Evi’ni zi-
yaret etmesinin Türk ordusuna bir mesaj 
olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, 
şu yanıtı verdi: “Öncelikle şunu bilmek 
gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusunun 
başkomutanıydı ve Cumhuriyet’in kurulu-
şu Türkiye’nin modernleşme sürecinin mi-
ladıdır. Çok partili siyasi hayata geçtikten 
sonra, ordu demokratik yaşam için elinden 
gelen çabayı gösterdi. Ama siyaset boşluk 
kabul etmez. Eğer siyasette boşluk yaratır-
sanız birileri doldurur. Zaman zaman da bu 
boşluğu ordu doldurdu. Şu anda Türkiye 
ciddi bir demokratik bir süreç yaşıyor. Her-
hangi bir sıkıntı yok.” 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, basın 
toplantısının ardından Batı Trakya Türk 
temsilciliklerini kabul etti. Erdoğan ve be-
raberindeki heyet, daha sonra havaalanına 
gitmek üzere Atatürk Evi’nden ayrıldı. 



Değerli vatandaşlarım… sevgili Malazgirt-
liler... Hepinizi sevgiyle ve kardeşlikle ku-
caklıyorum. Büyük Selçuklu Hükümdarı 
Alp Arslan’ın 1071 yılının bir mübarek 
Cuma akşamında kazandığı muhteşem 
zaferin yıldönümünde aranızda olmaktan 
ve bu aziz toprakların havasını teneffüs 
etmekten büyük bir mutluluk duyuyor, bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anadolu topraklarındaki tarihimizin Sul-
tan Alp Arslan’ın Malazgirt’i fethiyle baş-
ladığı hepinizin malumudur. Sultan Alp 
Arslan’ın bu büyük fetihle Anadolu’nun 
kapılarını sonuna kadar açtığı beylikleri-
miz, bu emaneti daha da büyüterek yaşat-
mışlar ve Anadolu, o günlerden bugünlere 
aynı aşk ve sadakatle korunarak hepimizin 
vatanı olmuştur.

Malazgirt Zaferi’nin 932. 
Yıldönümü Kutlamaları 

Muş | 26 Ağustos 2003



Değerli kardeşlerim... 

Bu kutsal emanet, bugün bizlerin omuz-
larındadır. İnşallah aynı aşk ve sadakatle 
gelecek yeni nesillere taşınacaktır. Herkes 
iyice bilmelidir ki, 1071 yılında bu top-
raklarda dalgalanan sancak bir daha bu 
gönderden inmeyecek, o mübarek günde 
Sultan Alp Arslan’ın içine düşen Anadolu 
aşkı bizim kalplerimizden de bir daha asla 
eksilmeyecektir. Yine herkes bilmelidir ki, 
bu topraklar her zaman bizim namusu-
muz, gözbebeğimiz olacaktır. Sultan Alp 
Arslan’a layık nesiller olarak vatanımızı 
gerektiğinde canımızla, kanımızla sa-
vunmaktan geri durmayacağımıza şüphe 
yoktur. Çünkü bu topraklar bizim öz vata-
nımızdır. 

Biz bu topraklar üzerinde beyliklerimizi 
devletlere, devletlerimizi tek bir cumhuri-
yete dönüştürdük. Bu topraklar üzerinde 
kardeş, dost, akraba olduk. Bu topraklar 
üzerinde can, canan, yar ve yaran olduk. 
Tarihimizin en şanlı sayfalarını bu top-
raklar üzerinde hep birlikte yazdık. Artık 
bu topraklarla biz etle tırnak gibiyiz. 
Türkiye’nin geleceği, Türkiye’nin yarınları 
kimse kuşku duymasın ki, yine bu toprak-
larda yükselecek, aydınlanacaktır.

Sevgili vatandaşlarım...

Millet olmak deyince orada bir durmak 
gerekiyor. Tarihinin en alevli sayfalarının 
yazılmakta olduğu şu dönemde her duy-
guyu, her hassasiyeti, her kaygıyı birlikte 
yaşayan bir millet olmanın önemi, başka 
zamanlarla kıyaslanamayacak kadar bü-

yüktür. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, 
tarihte on yılları bulan olaylar bugünün 
dünyasında birkaç güne sığabiliyor. Top-
lumların sindire sindire uzun zamanlar 
içinde aldığı hayati kararları, şimdi birkaç 
24 saatin içine sığdırmak gerekebiliyor. 
Acele etmekle geç kalmak arasındaki 
hassas dengeyi kurmak her zamankinden 
daha zor. 

Bu noktada, dünyada yaşanan her olaya, 
her gelişmeye bir millet birliği ve bera-
berliği içinde yaklaşmak çok büyük önem 
taşıyor. Sizin aracılığınızla bütün mille-
timden rica ediyorum; bize güveniniz. 
Ne devletimizin, ne hükümetimizin, ne 
bürokrasimizin, Türkiye’nin menfaatleri-
ne ve vatandaşlarımızın geleceğine halel 
getirecek bir ihmal içinde olacağına ihti-
mal vermeyiniz. Bu birlik ve beraberliği 
dağıtmak, milletimizle yönetim kadroları-
mız arasındaki bağı zedelemek isteyenlere 
meydan vermeyiniz. 

Sultan Alp Arslan’ın askerleri Malazgirt’in 
fethine nasıl yürekten omuz verdilerse, 
aynı yürek, aynı heyecan, aynı aşkla ge-
leceğin güçlü, müreffeh ve her vatanda-
şına karşı aynı derecede adaletli yepyeni 
Türkiye’si için bizlere destek veriniz. 
Umudumuz odur ki, bu mübarek toprak-
lara güneş doğduğu gibi, her uzun gecenin 
ardında bir sabah olduğu gibi, Türkiye’nin 
üstüne de en kısa zaman içinde güneş 
doğacak ve sabah olacaktır. Yeter ki biz 
bir olalım, birlik olalım, kardeş olalım, gö-
nüldaş olalım. Kırgınlıklarımızı giderelim, 
yaralarımızı saralım, mağdurlarımızın 
mağduriyetlerini giderelim. 



Yeter ki bize bırakılan bu emanete layık 
olalım. Yeter ki Anadolu’nun her bir ya-
nındaki çocuklarımız ve gençlerimiz ülke-
leriyle aynı derecede gurur duyabilsinler. 
Anadolu’nun her bir köşesindeki anala-
rımızın, bacılarımızın, kızlarımızın yüzü 
aynı ışıltıyla gülebilsin. Her şehrimiz, her 
ilçemiz, her köyümüz, her köşe bucağımız, 
aynı adalet ağacının meyvelerini toplaya-
bilsin. Aynı çorba memleketimizin en kala-
balık bölgelerinde de, en ücra köşelerinde 
de aynı sıcaklıkla haneleri ısıtabilsin. 
Memleket haritasının neresinde olursa 
olsun, her hastanın bir doktoru, her öğ-
rencinin bir öğretmeni, her muhtacın bir 
yardımcısı bulunabilsin. Yeter ki Türkiye, 
her vatandaşımızın öz be öz vatanı, yurdu, 
memleketi olabilsin.

İşte o zaman güneş doğuya da batıya da 
aynı parlaklıkla doğacaktır, sabah herkesi 
aynı sıcaklıkla saracaktır. İnşallah bugün-
ler uzakta değildir, daha da yakın olması 
için canımızı dişimize takarak sizler için 
çalışıyoruz. İcraatımızda eksiklerimiz yok 
mu? Var! Şimdilik var. Ama şuna inanınız, 
şu söylediklerimizin samimiyetinde hiçbir 
eksiklik, hiçbir abartı, hiçbir fazlalık yok 
değerli kardeşlerim... İnşallah sözümüzde 
ne kadar samimi, icraatımızda ne kadar 
kararlı olduğumuzu yakında sizler de gö-
receksiniz. 

Değerli kardeşlerim...

Allah’a şükürler olsun ki, Kurtuluş Sa-
vaşı destanının kanla ve canla yazıldığı, 
Anadolu’nun düşmanlardan tamamen 
temizlendiği o müstesna günlerden sonra 

bir daha bu topraklara düşman çizmesi bas-
madı, yabancı gölgesi düşmedi. Bu konuda 
hiçbir endişemiz, hiçbir korkumuz da ol-
madı. Sınırlarımız dün de, bugün de sahip-
siz değil, inşallah hiçbir zaman da sahipsiz 
kalmayacaktır. Ama bugün memleketimiz 
bir başka düşmanın sinsi işgali altında ki, 
onu topla, tankla, uçakla, donanmayla dur-
duramazsınız. 

Çünkü bugün bu toprakları işgal eden düş-
manın silahı o cinsten bir silah değildir. O 
düşman ekonomik krizdir, o düşman yük-
sek enflasyondur, o düşman adaletsiz gelir 
dağılımıdır, o düşman azaltılamayan işsiz-
liktir. O sinsi düşman ki, vaktiyle bu toprak-
lara topuyla tüfeğiyle gelmiş olan dünyanın 
en zengin ordularının yapamadığını yaptı 
yıllar boyunca. Bizi içten içe kemirdi, kanı-
mızı emdi, soluğumuzu kesti. Yıllardır bu 
bozuk düzen ekonomisinin saldırıları al-
tında inledi bu millet... Çalışan çalıştığının 
karşılığını alamadı, eken ektiğini biçemedi, 
üreten ürettiğinin hayrını görmedi. 

Buna rağmen bu millet can tokluğuna razı 
olup direndi bu düşmana. Çalıştı, çabala-
dı, hem kendisini dik tuttu, hem ülkesini 
teslim etmedi. O vatanperverliktir ki, o 
idealistliktir ki, o direnme şuurudur ki, 
işte bugün bu cüretkar düşmanı yenebile-
cek yeni bir Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımı 
oldu. Evet, bu topraklarda sinsice saklanan 
son düşmanı da denize dökecek Kurtuluş 
Savaşı başlamıştır. Sizlerden aldığımız 
büyük destekle ekonomik krizle de, enflas-
yonla da, işsizlikle de, adaletsizlikle de, hor-
tumcularla da göğüs göğüse savaşıyoruz 
Allah’ın izniyle... 



Bu topraklarda yaşayan herkes gibi sizler 
de inşallah, bu son ve büyük savaşta bizim 
yanımızda olur, adaletli ve kalkınan Tür-
kiye için yaptığımız bu seferde bize omuz 
verir, güç verirsiniz... Bütün yapılanlar, 
Türkiye’nin bugün olduğundan daha mut-
lu, daha aydınlık, daha güçlü bir geleceğe 
adım adım yürümesi içindir.

Değerli kardeşlerim…

Tarih boyu nice acıları, nice sevinçleri 
birlikte yaşadık ve paylaştık. Dolayısıyla 
sahip olduğumuz mirasın değeri paha bi-
çilmezdir. Bundan sonra da sıkıntılarımızı 
elbirliğiyle bertaraf edeceğimizden kim-
senin şüphesi olmasın. Biz omzumuzdaki 
emanetin şuurundayız ve bu ülkeye, bu 
şerefli emanete layık olmaya çalışıyoruz. 
Tarih boyu başımız önümüze eğilmedi, 
bundan sonra da eğilmeyecek. Bütün dün-
yanın gözleri üzerimizdeyken derlenip 
toparlandık ve büyük zorlukları aştık. 

Şimdi millet olarak bir dönüm noktasında-
yız. Modern dünyanın, demokrasinin, hu-
kukun, medeniyetin kazanımlarını kendi 
insanımızdan esirgemeyeceğiz. Zira eski 
gücümüzle övünmekle, hamasetle, slogan-
larla yetinemeyiz. Biliyoruz ki, ecdadımıza 
layık olmanın yolu medeniyeti yeniden 
üretmekten, adaleti sağlamaktan geçiyor. 
Bu yüzden diyoruz ki, bu ülke insanının 
başı dik olmalıdır. Dünya milletleri ara-
sında istatistiklerin en gerisinde kalan bir 
millet olmamalıyız. Adalet ve kalkınma 
hedeflerinden gözümüzü ayırmamalıyız. 
Hükümet olarak bütün arzumuz, bütün ça-
bamız geçmişin hatalarını, geçmişin yan-

lışlarını telafi ederek herkesin vatandaşlık 
haklarını güçlendirmektir. Bu yüzden ada-
let adalet adalet diyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Nasıl bir ülke yönetimi devir aldığımızı 
biliyorsunuz. Geldiğimiz günden bu yana 
milletin gözbebeğine saldıran yarasalarla 
mücadele ediyoruz. Gerilim ve kavga et-
meden çözüm üretiyoruz. Bölgeler arası 
kalkınma farklılıklarıyla mücadele ediyo-
ruz. Şehirlerimizi birbirine, ülkemizi dün-
yaya bağlıyoruz. Kendi vatandaşlarımıza 
sonsuz güven duyuyoruz ve hukuk dev-
letinin hudutlarını alabildiğine genişleti-
yoruz. Hükümet olarak devlet ile milletin 
kaynaşması için dev adımlar attık. Daha 
da atacağız. 

Bugüne kadar attığımız adımlar buralarda 
hemen hissedilmemiş olabilir ama, yakın 
zamanda göreceksiniz. Artık vatandaşını 
yoran, bugün git yarın gel diyen bir devlet 
ve hükümet anlayışı tarihe karışmalıdır. 
Zira artık bütün sorunları Ankara’dan 
çözmek isteyen bir iktidar iş başında 
değildir. Hukuk devletinde herkes gü-
venlik içinde ifade özgürlüğüne sahiptir. 
Adaletin yolunu açmak için gecemizi 
gündüzümüze katıyoruz. Bunun için bir 
ayağımız Ankara’da öbürü Anadolu’dadır. 
Yani sizlere tam anlamıyla layık olmaya 
çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, emaneti-
nize ihanet etmeyeceğiz ve milletimizin 
itibarını yükselteceğiz. 

Bunun için iktidarımızın ilk dokuz ayında 
en büyük yatırımı adalete, demokrasiye 



ve kardeşliğe yaptık. Bu yüzden herkesi 
kardeşliğe, herkesi heyecana davet ediyo-
ruz. Kendi hizmet heyecanımızı her yere 
götürmeye çalışıyoruz. Artık hamasetle 
iş görülmüyor. İnsanlarımız sonuçlarını 
hemen görebileceği hizmetler istiyorlar. 
Dolayısıyla geçmişimizle övünebilmemiz 
için geleceğimizi görmemiz gerekiyor. Bu 
yüzden Alpaslan’ın adını Alpaslan 1 ve Al-
paslan 2 adlı enerji ve sulama barajların-
da yaşatmalıyız. Milli gelirden 1500 do-
ların altında pay alan Muş gibi illerimizi 
özel sektörün yatırım yapması için cazibe 
merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Ya-
tırım yapacak, iş sahası açacak insanlara 
büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Şehirleri-
mizin birbirine bağlanmış olmasına, yani 
yollarımızın açık olmasına büyük önem 
veriyoruz. Bu zor şartlarda ülkemizi bir 
şantiyeye çeviriyoruz. 

Sağlık ve eğitim hizmetlerinde mazeret 
kabul etmiyoruz. Sağlık ve eğitim sektö-
ründe hizmet verenlerin yıllarca ihmal 
edilmiş bölgelere koşmaları için özen-
dirici tedbirler alıyoruz. Bu sene okula 
gidecek ilköğretim çağındaki bütün ço-
cuklarınızın ders kitaplarını ücretsiz ola-
rak veriyoruz. Varto, Çaylar, Karlıova Er-
zurum yolunu 68 kilometre kısaltıyoruz. 
Muş, Kızılağaç, Kulp, Diyarbakır yolunu 
da 107 kilometre kısaltmamız gerekiyor. 
Sağlık ve eğitim sorunlarımıza kesin 
çözümler üretmeye çalışıyoruz. 78 bin 
hektarlık Muş ovasını ihya etme projeleri 
yapıyoruz. Murat Nehrinin her yıl taşması 
hemen büyük zararlara yol açıyor. Bunun 
için Karasu Nehri yatak ıslah çalışmala-
rına hız verilmesini istiyorum. İşsizlikle 

mücadelenin yolu insanlarımıza iş kapıla-
rı açmaktır. 

Muş Organize Sanayi Bölgesini bir an önce 
hayata geçirmeliyiz. Küçük Sanayi Sitesi-
nin bitme aşamasında olduğunu sevinçle 
öğrenmiş bulunuyorum. İhale aşamasına 
gelen Sanayi Sitesinin bir an önce bitmesi-
ni arzu ediyorum. Keza, Dünya Bankasıyla 
birlikte yapılan Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 
ile 250 kişilik Muş Çocuk yuvasının da bir 
an önce bitmesi gerekiyor. Kısaca, Türkiye 
ekonomik krizden çıktıkça adalet ülkemi-
zin her şehrine ulaşacaktır. Türkiye’nin 
itibarı arttıkça, komşularımızla ilişkileri-
miz güçlendikçe Doğu ve Güneydoğu böl-
gelerimizde ekonomik hayat canlanacak, 
işsizlik sona erecektir. Hepinize sevgiler ve 
saygılar sunuyorum.



Aziz milletim… sevgili Söğütlüler… Sizle-
rin şahsında milletimin bütün fertlerini 
Söğüt’ten sevgiyle ve saygıyla selamlıyo-
rum. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte 
olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ede-
rek sözlerime başlıyorum 

Bu gün, çok anlamlı bir yıl dönümü vesi-
lesiyle burada ve birlikteyiz. Milletimizin 

bütün fertlerini temsilen Osman Gazi’nin 
babası Sultan Ertuğrul Gazi’nin manevi 
şahsiyeti önünde 722 yıl sonra Söğüt’te 
toplanmış bulunuyoruz. Yüzyıllar sonra 
aynı ruh ve aşk çizgisi üzerindeki bu an-
lamlı buluşma, insanlık tarihi boyunca 
kaderin çok az millete bahşettiği bir bah-
tiyarlıktır. Zira bu çizgi, aşkla ve imanla 
yoğrulmuş bir medeniyet çizgisidir. 

722. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri 

Bilecik | 14 Eylül 2003



Milletimizin büyük yürüyüşü devam eder-
ken 700 yıllık hatıralarımızı dün yaşamış 
gibi tazeliyoruz. Bu anlamlı günlerimiz 
sadece hamasi nutukların atıldığı, usulen 
tarihi şahsiyetleri andığımız günler değil-
dir. Bizler, tarihin ruh derinliklerimizde 
aktığını her zaman hissettik ve her zaman 
bunun sorumluluğunu yaşadık. İşte bu 
yüzden bu gün Söğüt’te bulunmaktan do-
layı son derece heyecanlı ve bahtiyarım. 
Bundan bir ay önce de aynı heyecanı aynı 
yürek coşkusunu Malazgirt’te yaşamıştım. 
Türkiye’nin büyük ve onurlu emanetini 
omuzlarında taşımanın sorumluluğuyla 
diyorum ki, milletimizin alnı ak, bahtı 
açıktır. İnşallah gelecek zamanlar da 
büyük milletimiz için çok daha aydınlık 
olacaktır. 

Değerli kardeşlerim… dikkatlerinizi rica 
ediyorum…

Yeryüzünde çok az millet, tarihi inşa ede-
bilme ve bir merkez ülke kurma şansına 
sahip olabilmiştir. Bugünkü dünyada ya-
şanan bütün olaylar da gösteriyor ki; Tür-
kiye, tarihi inşa eden o merkez ülkelerden 
biridir. Bu ülkenin Başbakanı olarak bu 
önemli gerçeği sizlerle paylaşmaktan bü-
yük onur ve şeref duyuyorum. Ve Allah’a 
hamdediyorum ki, tarihin yeniden yazıldı-
ğı bir dönemde Türkiye tarihi itibarına ve 
şanına yaraşır bir liyakatle yönetiliyor. 

Türkiye’nin itibarına itibar kazandırmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün va-
tandaşlarımızın huzur ve refahı için gece-
mizi gündüzümüze katıyoruz. Evet, tarihi 
derinliğiyle, millet olma şuuruyla, büyük 

devlet geleneğiyle Türkiye, kendi kökleri 
ve kendi değerleri üzerinde bir çınar gibi 
yükselen dünyanın sayılı ülkelerinden bi-
ridir. Tarihin onca badiresinden geçtikten 
sonra Türkiye, derin kökleriyle bağlarını 
kesintisiz olarak sürdürüyor. Unutmaya-
lım ki; Türkiye, bütün dinamiklerini ve 
gücünü sahip olduğu bu büyük mirastan 
alıyor. 

Bu noktada milletimizin hamurunu yo-
ğuran, bize bir yurt, bir ülke, bir devlet, 
bir adalet geleneği bırakan ecdadımıza ne 
kadar minnet ve şükran duysak azdır. On-
ları rahmetle ve minnetle hatırlıyor, derin 
hatıralarını canımız kadar aziz biliyoruz. 
Zira, o sağlam kumaş, ve o temiz ellerde 
yoğrulmuş hamur sayesinde insanlık ta-
rihinde çok özel ve çok itibarlı bir yerimiz 
var. Millet olarak, devlet olarak, fert olarak 
bu şerefli emanete sonuna kadar sahip çı-
kacağız. Tarihin akış istikametinde ileriye 
doğru yürürken ve dünyaya açılırken ken-
di köklerimiz üzerinde yükseleceğiz. Hiç-
bir zaman “reddi miras” etmeyeceğiz. Hiç-
bir zaman “mirasyedi” olmayacağız ve bize 
bırakılan bu şerefli emanete ihanet etme-
yeceğiz. Bilge bir şairin, Sezai Karakoç’un 
benzetmesiyle ;”kaya gibi sağlam duran bu 
milletin ruh ve aksiyon kahramanlarının 
hatırasına” sahip çıkacağız. 

Zira, bütün zorlukları ruhundaki ateşle 
yenen kahramanlar bize sadece bir ülke, 
bir devlet, bir yurt bırakmadılar aynı za-
manda hayatımıza anlam kazandıran ince 
bir medeniyet dili bıraktılar. Şairleri, mu-
sikişinasları, mimarları, ilim adamlarını 
ve büyük ahlak hocalarını himaye ettiler. 



Bütün milletlere, bütün insanlara aynı na-
zarla baktılar ve bütün mazlumları himaye 
ettiler. Bugün bütün Avrupa tarihi, Afrika 
tarihi, Ortadoğu tarihi ve Balkan tarih 
üzerinde çalışan bilim adamları bu gerçeği 
teslim ediyorlar. Öyleyse yüreklerimizdeki 
ateşin sönmemesi için, bu ülkenin ülke-
lerden bir ülke olmadığını, defalarca alev 
çemberinden geçerek bu günlere geldiği-
mizi çocuklarımızın çok daha iyi bilmesi 
gerekiyor. 

Sahip olduğumuz tarihi, kültürel zengin 
mirası muhafaza etmeliyiz. Yalnız muhafa-
za etmekle yetinmemeli yeni terkip ve sen-
tezlerle değerlerimizi yeniden üretmeliyiz. 
Yaşadığımız dünyaya söyleyecek çok sözü-
müz var. Sadece geçmişte değerler üretmiş 
bir millet değiliz. Geçmişi hamasi övgü-
lerle değil gönül ve aklı süzgecinden geçi-
rerek çok iyi değerlendirmek zorundayız. 
Zira, yaşadığımız tarih ve bu zengin coğ-
rafya dünyanın hiçbir ülkesine verilmemiş 
geniş imkanlar sunuyor bize. Bu imkanlar 
soyut, elle tutulmayan, gözle görülmeyen 
imkanlar değil, her alanda önümüze ışık 
tutacak imkanlardır. Zira tarih, akıp giden 
ve ardı sıra hiçbir iz bırakmayan bir ırmak 
değildir. Eğer öyle olsaydı insanlık hiçbir 
gelişme gösteremezdi. 

Milletlerin şuur altındaki tarihlerinin ne 
kadar belirleyici olduğu yaşadığımız dün-
yada açıkça görülüyor. Unutmayalım ki, 
bizim yaşadığımız bu günler de bir gün 
tarih olacaktır. Eğer gök kubbe altında 
hoş bir seda bırakmayacaksak, gelecek 
nesillere adaleti miras bırakmayacaksak 
ve gelecek nesiller bizleri hayırla yad etme-

yecekse, her şeyden önce varoluş gayemize 
ihanet etmiş olacağız. Dolayısıyla millet 
olarak bekamız kendi köklerimiz üzerinde 
sağlam durmamıza bağlıdır. 

Değerli kardeşlerim…

Evet, 600 yıllık Osmanlı devletini Ertuğrul 
Gazi adlı mimar inşa etmiştir. Bugünkü 
kavramlarla söylersek; sosyal dayanış-
manın en güzel örneğini veren ve geriye 
dönük Türkiye’nin sosyal dokusunu anla-
mamızı en çok kolaylaştıracak olan Ahilik 
geleneğinin önderi, Şeyh Edebali hem Er-
tuğrul Gazi’yi hem de oğlu Osman Gazi’yi 
kendi ellerinde yoğurmuştur. O ruhla, o 
imanla, o aşkla 400 çadırlık bir uçbeyliğin-
den bir dünya devleti doğmuştur. O gün 
yoğrulan hamurla dağınık kalpler birleş-
tirilmiş ve Anadolu Türklüğünün birliği 
tesis edilmiştir. 

Evet, ne yazık ki, bizim nesillerimiz tarihi 
sadece siyasi tarih olarak okumuşlardır. 
Tarihi çatışma ve gerilim alanı olarak ide-
olojik bakış açılarıyla değerlendirdik. Ya 
derin bir hayranlık duyduk ya da toptan 
reddiyeci mantıkla yokluğa mahkum et-
tik. Kendi geçmişimize doğru ve analitik 
bakamadığımız için büyük bir güven bu-
nalımı yaşadık. Aydınlarımız bu güvensiz-
liği uzun zamanlar yaşadılar ve eserlerine 
yansıttılar. Bu güvensizlik yanlış, büyük 
yanlıştı. 

Bununla birlikte tarihi alabildiğine yücelt-
mek de insanın ileriye doğru yürümesine 
engeldir. Tarihe siyah beyaz gözlüklerle ba-
kamayız. Eğer bu bakış açısını değiştirmez-



sek kendi imkanlarımızı kendi elimizle 
yok etmiş oluruz. Elbette bir tarih uzmanı 
değilim ama, eğer Osmanlıyı anlamazsak, 
Osmanlıyı tarih öncesi bir devlet gibi gö-
rürsek bugünkü dünyayı da anlayamayız. 
“İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” felsefe-
siyle yalnızca üç kıtaya adalet taşıyan bir 
koca devlet kurulmamış aynı zamanda bir 
medeniyet inşa edilmiştir. İnsanı yücelten, 
evrenin özü olan insanı, “ulu şar” olarak 
tanımlayan bu medeniyetin bir yanı siya-
setse öbür yanı kültür ve medeniyettir. 

Bu kültür ve medeniyet Mevlana ve Yunus 
çizgisinde, Divan edebiyatıyla Fuzuli’yle, 
Şeyh Galiple, Itri ile, Dede Efendiyle, Mi-
mar Sinan’la incelmiş bir medeniyettir. 
Öyleyse buna bir bütün olarak bakmak 
zorundayız. Bin yıldır bu topraklarda ya-
şayan bizler o medeniyetin çocuklarıyız. 
Millet olarak bize büyük ve paha biçilmez 
bir miras bırakan ecdadımızın hatırasına 
bağlı kalmalıyız.

Türkistan’dan Ahlat’a, oradan hızla Batıya 
doğru yürüyen ecdadın çocukları olarak 
bugün, Ertuğrul Gazi’nin huzurunda 
toplandık. Burada toplanan milletimizin 
ruhudur, aklıdır ve tarihe kök salan vicda-
nımızdır. Cennetmekan Ertuğrul Gaziyi, 
Osman Beyi ve onlara ebediyet dersleri ve-
ren, kurulacak büyük devletin hamurunu 
yoğuran büyük aşk hocası Şeyh Edebali’yi 
saygıyla, hürmetle ve minnetle selamlar-
ken büyük milletimize refah ve huzur dolu 
günler diliyorum. Allah kalplerimizi birbi-
rimizden ayırmasın. 



Sevgili dostlar... değerli konuklar... Böyle-
sine müstesna bir eserin açılışında sizlerle 
birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duy-
duğumu ifade etmek istiyorum.

İhmale uğraya uğraya problemleri dağ gibi 
birikmiş bir ülkenin, Türkiye’nin Başbaka-
nı olarak zamanın kıymetinin ve öneminin 
fazlasıyla farkında olan bir insan olarak 
karşınızdayım. Çağlara direnerek işleyişini 
sürdürmüş böylesine nadide saatlerin ser-

gileneceği bir müzenin açılışını yapmak, 
ülkesinin birikmiş problemlerini çözmek 
adına zamana karşı bir koşu sürdürmek 
durumunda olan biri olarak benim için 
ayrı bir mana ve derinlik ifade ediyor.

Biliyoruz ki saatler, sadece zamanın değil, 
aynı zamanda hayatın ve insanlığın tarih 
seyri içinde yaşadığı büyük maceranın da 
tanığıdırlar. Burada tesis edilen bu güzide 
eserin ziyaretçileri, sadece nadide saatlerin 

Dolmabahçe Saat Müzesi Açılışı 

İstanbul | 26 Eylül 2003



sergilendiği bir müzeyi ziyaret etmeyecek-
ler, aynı zamanda adına tarih dediğimiz o 
uzun maceranın derin izleriyle karşılaşma 
imkanıyla da karşılaşacaklar. Dolmabahçe 
Saat Müzesi’nin, bana verdiği bu ilham ve 
heyecanın bir benzerini ziyaretçisi olan 
herkese vereceğinden ve bu güngörmüş sa-
atlerin bugünlere de aynı incelikle tanıklık 
edeceğinden hiç kuşkum yok.

Değerli dostlar...

Bugün açılışını yapmakta olduğumuz Dol-
mabahçe Saat Müzesi, yedi yıl mütevazı 
imkanlarla başlayan çalışmaların verdiği 
bir meyve olarak ortaya çıkmıştır. 1998 
yılında bu mütevazı gayretler, bu çatı altın-
da bir Saat Atölyesi kurulmasına önayak 
olmuş, o tarihten bugünlere kadar yürütü-
len çalışmalarla Saat Müzemizi oluşturan 
saatlerin tamir ve bakımları yapılmıştır. 
Bugün itibariyle, çoğunluğu 19. yüzyıla, bir 
kısmı da 18. yüzyıla ait olan 193 adet saat 
tamamı çalışır vaziyette ziyarete hazır hale 
getirilmiştir.

Türk, Fransız, İngiliz ve Avustralya saat-
lerinden oluşan bu önemli koleksiyonun, 
Dolmabahçe Sarayı’nı olduğu gibi, ülkemi-
zin kültürel bakiyesini de zenginleştireceği 
kesindir. Büyük önem verdiğim ve takdir 
ettiğim bu eserin vücuda gelmesinde eme-
ğini, gayretini ve heyecanını esirgemeyen 
sayın Şule Gürbüz’e özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. Ayrıca, ömrünün yarım 
asra yaklaşan bir kısmını saat tamirciliğine 
adayan, bir onarma inceliğinin, bir zaman 
emekçiliğinin hakkını vermiş sayın Recep 
Gürgen’e de şükranlarımı sunuyorum.

Bu çatının altında nesilden nesile geçecek 
olan bu zaman seyrüseferine imkan hazır-
layan Milli Saraylar Dairesi çalışanlarına 
da aynı şekilde takdir duygularımı iletiyo-
rum. Saatler işledikçe kültürel dünyamıza 
yapılan bu büyük katkı her zaman hatır-
lanacaktır. Dolmabahçe Saat Müzesi’ni 
açıyor olmaktan duyduğum büyük mut-
luluğu bir kez daha ifade ediyor, ülkemize 
ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.



Değerli misafirler… 

Bugün 10 Kasım 2003. Bugün, büyük mil-
letimizin hafızasında tarihi öneme sahip 
bir gün. Vefatının 65. yıldönümünde Cum-
huriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ü minnetle ve şükranla anıyoruz. 
Bugünün anlamına ve önemine binaen yap-
mamız gereken şey hem sahip olduğumuz 
değerlerin muhasebesini yapmak hem de 
ileriye doğru bakmaktır. 

Bilindiği üzere, bundan bir yıl önce mille-
timizin sağlam iradesiyle Türkiye Cumhu-
riyeti derin bir girdaptan kurtulmuş, hal-
kımız güven ve istikrara kavuşmuştu. Eğer 
bir yıl önceki şartlar değişmeden bugüne 
gelmiş olsaydık Cumhuriyetimizin 80.yılını 
bugünkü güvenle, coşkuyla kutlayamaya-
caktık. Bir yıl önceki 10 Kasım günü Anıtka-
bir ziyaretinden sonra Bilkent’te toplanan 
parlamenterlerimizin ilk toplantısında 
yaptığım konuşmada “hepiniz kayıtsız şart-
sız milletimizin egemenliğinden sorumlu-
sunuz” demiştim. Yine o gün “çalışmamak 
ve üretmemek için bundan sonra hiçbir 
mazeretimiz yoktur” demiştim. 

Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Gel-
diğimiz noktada iftiharla söyleyebilirim 
ki; Türkiye, tereddütleri geride bırakmış, 
suni tartışmaları aşmış, üretimi, adaleti ve 
kalkınmayı konuşmaya başlamıştır. Cum-
huriyetimizin 80.yıldönümünün gerçek 
anlamda bir sevinç, sahici bir kutlama ol-
ması için halkımızın refah ve mutluluğunu 
artırma yolunda önemli adımlar atıyoruz. 
Bu anlamda ben son bir yıl içinde ülkemi-
zin her köşesinde açılışlarına katıldığım 
yüzlerce yatırımı Türkiye’nin muasır me-
deniyet hedefine yönelik atılmış adımlar 
olarak görüyorum. Türkiye, muazzam bir 
aksiyonla ağırlıklarını üzerinden atmak ve 
ileri doğru koşmak istiyor. Bizim buradaki 
sorumluluğumuz, sahip olduğumuz mirası, 
sahip olduğumuz imkanları çok iyi değer-
lendirerek Türkiye’nin önünü açmaktır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bırak-
tığı kavram ve değerlerin başta geleni “Milli 
egemenlik”tir. Milli egemenlik fikri, Cum-
huriyet ve Demokrasi istikametindeki iler-
leyişinin esas zeminini teşkil etmektedir. 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. 
Yılı ve Atatürk” Konulu Toplantı 

Ankara | 10 Kasım 2003



Milli egemenlik, anayasal vatandaşlık teme-
linde tanımlanan milletin kendi kaderini ve 
geleceğini tayin etmesinin gerek ve şartıdır. 
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
ayak basmasından itibaren dillendirdiği 
milli egemenlik fikri, 29 Ekim 1923’te Cum-
huriyetin ilanıyla birlikte gerçek anlamına 
kavuşmuş, Türkiye’nin modern demokratik 
bir siyasi düzeni tesis etmesinin temel daya-
nağı olmuştur.

Atatürk’ten bize kalan ikinci miras “üni-
ter devlet”tir. Üniter devlet, idari ve siyasi 
çağrışımları kuvvetli bir kavram olmakla 
birlikte, sosyolojik bir muhtevaya da sahip-
tir. Üniter devlet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sınırları içinde yaşayan ve vatandaşlık bağı 
ile Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı her ferdi, 
milletimizin ayrılmaz ve eşit bir unsuru 
olarak telakki eden bir anlayış üzerine otur-
maktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı 
mirasın bir unsuru da laikliktir. Laiklik, 
yaygın tanımlamada, din ve devlet işlerinin 
birbirinden ayrılması olarak görülmekte-
dir. Bu, doğru ama eksik bir tanımlamadır. 
Laiklik, bu tanımlamanın ötesinde boyutlar 
içeren daha şümullü bir kavramdır. Laikli-
ğin bir boyutu, din ve vicdan hürriyetidir. 
Bu hürriyet, modern insan hakları kavramı-
nın da asli unsurlarından biridir. Laikliğin 
ikinci boyutu ise, devletin, siyasi otoritenin 
toplumsal alandaki bütün inanç ve kimlik-
lere eşit yakınlıkta durması, inancından ve 
kimliğinden dolayı milletin hiçbir ferdinin 
toplumsal ve hukuksal bakımdan ayrımcılı-
ğa tabi tutulmamasıdır.

Atatürk’ten tevarüs ettiğimiz milli egemen-
lik, üniter devlet ve laiklik kavramları, esas 

itibariyle O’nun “en büyük eserim” dediği 
Cumhuriyetin sacayaklarını teşkil etmekte-
dir. Bu anlamda Cumhuriyet, “Cumhur”un, 
yani milletin, yani halkın egemenliğine ve 
bütünlüğüne dayalı bir devlet şeklidir. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği 
Cumhuriyet ve onun ihtiva ettiği kavramlar 
dünyası, aslında demokrasinin de üzerinde 
şekillendiği zemine tekabül etmektedir. 
Zira, Demokrasinin dayandığı “demos” kav-
ramı ile Cumhuriyetin dayandığı “Cumhur” 
kavramı birbiriyle örtüşen bir niteliğe sa-
hiptir. Yani Cumhuriyet ile demokrasi kav-
ramları, bir karşıtlığı değil, bir birlikteliği 
ifade etmektedir. 

Üzerinde durduğumuz bu hususlar ışı-
ğında şunu söyleyebiliriz ki, Atatürk’ün 
Cumhuriyet projesi, Türkiye’yi “muasır 
medeniyet”in kavram ve kurallarıyla buluş-
turacak demokratik siyasi düzenin inşasına 
yönelik tarihi bir atılımdır. Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunun 80. ve Mustafa Kemal 
Atatürk’ün vefatının 65.nci yıldönümünü 
idrak ettiğimiz bu günlerde, kalbinde Türki-
ye sevdası ve endişesi taşıyanların özellikle 
dikkat etmesi gereken husus, Cumhuriyetin 
ve demokrasinin değerlerine sahip çıkmak, 
“cumhur”un, “demos”un, yani milletin 
bütünlüğüne ve dayanışmasına halel geti-
recek gereksiz tartışmalardan, gerginlikler-
den uzak durmaktır. Çünkü, Cumhuriyet ve 
demokrasi, ancak, “cumhur”, “demos” fikri-
nin korunabildiği bir zeminde hayatiyetini 
sürdürebilir. 

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 80.yıldönü-
münde Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle 
ve şükranla anıyor, milletimize güven ve 
huzur dolu günler diliyorum. Hepinizi sev-
giyle ve saygıyla selamlıyorum. 



Sayın Cumhurbaşkanım… değerli bilim 
adamları… değerli konuklar… değerli basın 
mensupları… Atatürk Araştırma Merkezi 
tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Ata-
türk Kongresine hoş geldiniz diyor, hepi-
nizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bu 
vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir 
defa daha minnet ve şükranla anıyorum. 

Atatürk, bütün dünya ülkelerine, özellikle 
mazlum milletlere örnek olmuş, bağımsız-
lık ve özgürlük sembolü olarak yüreklerde 
yer etmiştir. Cumhuriyetimizin 80. yılını 
kutladığımız 29 Ekim’den hemen sonraki 
10 Kasım’da “Bugünün anlam ve önemine 
binaen yapmamız gereken şey, hem sahip 
olduğumuz değerlerin muhasebesini yap-
mak hem de ileriye doğru bakmaktır” de-
miştim. İşte bu kongre, söz konusu muha-
sebenin yapılacağı akademik bir platform 
olarak büyük öneme sahiptir. 

Devletimizin kurucu Cumhurbaşkanı, Mil-
li Mücadele Hareketi’nin ve İstiklal Savaşı-
mızın komutanı Atatürk, bağımsız, güçlü 
ve modern Türkiye’nin temellerini atmış-
tır. Atatürk, savaş meydanlarında kazanı-
lan askeri zaferlerde olduğu kadar, yeni 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, 
sosyal ve kültürel sahalardaki inkılapla-
rında da, bizzat öncü bir rol oynamıştır. Bu 
liderliğin, yüzyılın tarihi içinde ne kadar 
önemli ve anlamlı bir başarı olduğunu bu-
gün bölgemizde yaşanan olaylar çok daha 
belirgin kılmıştır. Türkiye’nin dünya dev-
letleri içinde parlayan yıldızı yaşadığımız 
tarihin bütün ayrıntıları üzerinde daha 
çok durmamız gerektiğini açıkça ortaya 
çıkarmıştır. 

Atatürk’ün Cumhuriyet projesi, devletin 
şekliyle ilgili bir değişim olmanın ötesin-
de, daha şümullü ve muhtevalı bir değişi-
me tekabül etmektedir. Cumhuriyet, bir 
modernleşme ve medenileşme projesidir. 
Bu projenin dayanağını oluşturan üç te-
mel kavram demokrasi, hukuk devleti ve 
laikliktir. Bu kavramların izi, Türkiye’nin 
tarihi tecrübesi göz önüne alındığında, 19. 
yüzyıldaki Tanzimat reformlarına kadar 
sürülebilir. Ancak Cumhuriyet, bu kavram-
ların hakiki manada hayatiyet kazanması 
bakımından en üst noktayı teşkil eden bir 
oluşumdur. Türkiye, modern kurumsal ya-
pısı, demokrasisi, barış ve istikrar ortamıy-
la hem bölgesinin hem de dünyanın önem-

5. Uluslararası Atatürk Kongresi

Ankara | 8 Aralık 2003



li bir gücü ve aktörüdür. Yaşadığı yapısal 
ve konjonktürel bazı problemlere rağmen, 
yaklaşık 150 yıla varan parlamento tecrü-
besi, sürekli medeniyete dönük yüzü ve 
potansiyeli ile Türkiye, gelenekle modern 
değerleri ahenkli biçimde meczeden esaslı 
bir model sunmaktadır.

Tü rk i ye  b u g ü n  d e ,  M u s t a f a  Ke m a l 
Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyet 
hedefine, en ufak bir yılgınlık gösterme-
den ilerlemektedir. Bu yolu Atatürk, 10. yıl 
Nutku’nda şu veciz ifadelerle dile getirmiş-
tir. “Yurdumuzun, dünyanın en mamur 
ve medeni memleketleri seviyesine çıka-
racağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta 
ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kül-
türümüzü, muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkaracağız.” “Bunun için, bizde 
zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici 
zihniyetine göre değil; asrımızın sürat ve 
hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. 
Geçen zamana nispetle, daha çok çalışaca-
ğız. Daha az zamanda, daha büyük işler ba-
şaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza 
şüphem yoktur. Çünkü, Türk milleti, milli 
birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini 
bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin, yü-
rümekte olduğu terakki ve medeniyet yo-
lunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, 
müspet ilimdir.” 

Değerli dinleyiciler…

Bugün devletimizin ve hükümetimizin 
ısrarla takip ettiği AB hedefi, bizim na-
zarımızda Atatürk’ün muasır Türkiye 
Projesinin bir uzantısıdır. AB’ye üyelik 
teşebbüsümüz, sadece Türkiye’nin AB’nin 

geliştirdiği belli imkanlardan yararlanma-
sına yönelik değildir. Bize göre Türkiye’yi 
de içine alan bir AB, hakiki manada çoğul-
cu bir yapıya dönüşecek, demokratik ve 
insani değerleri temel alan bir birlik ha-
line gelecektir. Türkiye’nin mevcut prob-
lemlerinin çözümü, hep iddia ettiğimiz 
gibi, daha özgürlükçü ve demokratik bir 
ortamın tesisiyle mümkündür. O nedenle, 
Türkiye, hangi zorluklarla karışlaşırsa kar-
şılaşsın, demokratik değerlerden asla taviz 
vermeyecektir. Atatürk’ün Cumhuriyet 
projesinin esası olan demokrasi, laiklik ve 
hukuk devleti kurumları bugün de yarın 
da Türkiye Cumhuriyeti’nin temel daya-
nakları olmaya devam edecektir.

Değerli bilim adamları… değerli konuklar…

Bizim en büyük hedefimiz, önümüze 
konulan ‘muasır medeniyet’ yolunda de-
mokratik istikrarı muhafaza ederek ve 
güçlendirerek Türkiye Cumhuriyeti Devle-
tini büyütmektir. Devlet ile toplumun daha 
çok bütünleşmesine hepimiz katkıda bu-
lunmalı, toplumsal gelişmenin önündeki 
engellerin bertaraf edilmesi için hepimiz 
emek sarf etmeliyiz. Türkiye’nin büyüme 
ve gelişme yolunda büyük ve önemli adım-
lar attığı şu günlerde halkımızın refah ve 
mutluluğu için çalışmamak ve üretmemek 
için hiçbir mazeretimiz yoktur. 

Türkiye, kendi tarihiyle bütünleştikçe 
dinamizm kazanacak ve üzerindeki ağır-
lıkları atacaktır. Dünyanın bugününden 
geriye baktığımızda yalnız bizim için 
değil, birçok ülkenin yarınları için yol 
gösterici bir geçmişe, büyük bir tecrübeye 



sahip olan çok az ülke sayabilirsiniz. Öy-
leyse bugün, her zamankinden daha çok 
çalışmaya, özgüvene ve milli dayanışmaya 
ihtiyaç duymalıyız. Türkiye’mizin, içeride 
ve dışarıda büyük meseleleri vardır. Ancak 
bu meseleler Türkiye’nin sahip olduğu 
zengin imkanlarla karşılaştırıldığında 
aşılamayacak, çözülemeyecek meseleler 
değildir.

 Konjonktürel gelişmeler Türkiye’nin ira-
desine gölge düşüremez. Biz, daha güçlü 
ve daha emin adımlarla, ideallerimizi, me-
tanetimizi ve sabrımızı muhafaza ederek, 
siyaset, idare kültür ve iktisadi sahaların-
da milletimize ve memleketimize hizmet 
yolunda azim ve kararlılıkla yürümeye 
devam edeceğiz. Potansiyeli ve imkanları 
büyük ve zengin bir ülke olduğumuzu ama 
kalkınma ve istihdam sıkıntıları da olan 
büyük bir ülke olduğumuzu biliyoruz. Ta-
rihi kaynakları, tarihi birikim ve tecrübesi 
bakımından büyük bir millet ve ufku bü-
yük olanların göreceği kadar büyük devlet 
olduğumuzun bilincindeyiz. Dolayısıyla, 
bizi uğraştıracak meselelerin, ülkemiz 
aleyhine hazırlanan planların ve yazılan 
senaryoların farkındayız.

Türkiye entelektüel ve bilimsel üretimiyle 
dünya devletleri arasında biricik olmak 
durumundadır. Sahip olduğumuz im-
kanlar bize tarihi fırsatlar sunmaktadır. 
Türkiye’nin modern ve medeni dünyadaki 
yerini geliştirmek için hepimize önemli so-
rumluluklar düşmektedir. Bugüne kadar 
önemli hizmetler sunmuş olan Atatürk 
Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının, 
ürettiği bilgi ve yorumların dünyaya yan-

sıdığı bir yapı kazanarak varlığını sürdür-
mesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmala-
rının uluslararası referans kabul edileceği 
bir Türk Akademisi olarak Atatürk Yüksek 
Kurumunun ürettiği her şey büyük önem 
taşımaktadır. 

K u ş k u s u z ,  Tü r k i y e ’ n i n  g ü c ü n ü n 
Türkiye’ye yaraşır bir üretime dönüşmesi 
için, bilim adamlarının ve siyasetçilerin 
işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu yüzden mil-
letimizi ve memleketimizi ilgilendiren her 
meseleyi, şahsi davamız kadar heyecanla 
ve ısrarla izlemek ve sonuç almak zorunda 
olduğumuza inanırım. Milletler tarihle-
rinden aldıkları güç, atalarından aldıkları 
ilhamla, yaşanan zamanı idrak eder ve 
geleceği kurarlar. Bizler, zamanı iyi anlıyor 
ve geleceği daha iyi görmeye çalışıyoruz. 
Bunu başaracağımıza inanmanızı istirham 
ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım… değerli ko-
nuklar… 

Sözlerime son verirken 5. Uluslararası 
Atatürk Kongresine katkıda bulunan yerli 
ve yabancı bilim adamlarına hoş geldiniz 
diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Başbakan Erdoğan, St. John’s Üniversitesi 
tarafından kendisine verilen fahri hukuk 
doktorası nedeniyle üniversitede düzenle-
nen törende yaptığı konuşmada, ‘‘Türkiye, 
nüfusunun büyük çoğunluğunun Müs-
lüman olması, batı kurum ve örgütlerine 
etkin bir üye olarak katılmasına engel 
olmamıştır. Türkiye’nin AB’ye katılım 
sürecinin başarılı şekilde tamamlanması, 
Müslüman bir toplumun, ortak, evrensel 

ve demokratik değerler temelinde Hıris-
tiyan ağırlıklı halklarla uyumun yeni bir 
göstergesi olacaktır. Bu, medeniyetler arası 
buluşma adına 21. yüzyıl başında atılacak 
ilk büyük adımı teşkil edecektir’’ diyordu. 

Türk halkının evrimsel değişimi benim-
seyerek, geleneği dışlamayan bir modern-
likten yana olduğunu söyleyen Erdoğan, 
‘‘Böyle değerli bir ilim ve irfan merkezinin 

St. John’s Üniversitesi Fahri 
Doktora Töreni 

ABD | 26 Ocak 2004



şahsıma fahri doktor unvanını layık gör-
mesinden şeref duymaktayım. St. John’s 
Üniversitesi’nin felsefesi ve sahip çıktığı 
değerler benim için bu unvanı bilhassa 
anlamlı kılmaktadır’’ diye konuşuyor-
du. Erdoğan, 100’e yakın milletten 1800 
öğrenciye hür araştırma imkanı veren 
bu üniversitenin, çeşitliliği bir zenginlik 
olarak görmesi, karşılıklı anlayışı teşvik 
etmesi, maneviyatı reddetmemesi, ente-
lektüel değerlerin yanında ahlaki ve este-
tik değerleri gözetmesinin örnek alınacak 
özellikler olduğunu ifade ederek, ‘‘Beni 
sevindiren bir husus da bu çeşitlilik içinde 
Türk akademisyenler ve öğrencilerin de 
yer almasıdır’’ diyordu. 

Erdoğan, küreselleşmenin tüm dünyada, 
devletlerarası ilişkilerde ve ekonomik 
dinamiklerde olduğu kadar iç politikada 
da değişikliklere yol açtığı günümüzde, 
yeni gerçeklere uyum sağlayamayan top-
lumların, küreselleşmenin doğurduğu 
fırsatlardan faydalanmak yerine olumsuz 
sonuçlarıyla karşılaşacağını belirtiyordu. 
Türkiye’nin, kendi bölgesinde bulunan 
ülkeler ve İslam inancını paylaşan toplum-
larla temaslarında bu görüşlerini ve de-
mokrasinin nimetlerini samimi bir şekilde 
dile getirdiğini, değişimi teşvik ettiğini 
ifade eden Erdoğan, demokratik yapıların 
işlediği ülkelerde evrensel ilişkilerin geliş-
tiğini, hukukun üstünlüğü, insan hakları, 
kadın-erkek eşitliği gibi ilkelerin pekiştiği-
ni kaydediyordu. 

Erdoğan, ‘‘Bu değerler tek bir kültürün 
tekelinde değildir. İnsanoğlunun kurduğu 
farklı medeniyetlerin yüzyıllar boyunca 

ortaya koyduğu ortak aklın ürünüdür. 
Binlerce yıllık medeniyetlerin mirasçısı 
olan bizler, 21. yüzyılın ilk çeyreği içinde 
dünyanın çeşitli bölgelerinde insanların 
açlıktan, yokluktan, ilaçsızlıktan ölmele-
rini hala engelleyememiş olursak insanlık 
sorumluluğumuzu yerine getirememiş 
oluruz. Bu sebeple, günümüz gençlerinin 
küresel sorunların çözümü için gerekli 
zihni donanım ve ahlaki değerlerle ve 
dünya gerçeklerinin bilincinde yetişmesi 
önceliklerimizden biridir’’ diyordu. 

New York St. John’s Üniversitesi Dekanı 
Peder Harrington da, Başbakan Erdoğan’ın 
Mısır eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek 
ve İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio 
Ciampi’den sonra üniversitelerinden fahri 
doktora alan 3. lider olduğunu belirti-
yordu. ‘‘Karizmatik ve yetenekli bir lider 
olan Erdoğan’ın özellikle küresel barış için 
harcadığı çabalara’’ dikkat çeken Dekan 
Harrington, Başbakan Erdoğan’ın Suriye 
ile İsrail arasında arabuluculuk önerisini 
memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 
‘‘Türkiye’nin bu yaklaşımını alkışladıkları-
nı’’ kaydediyordu. 



A z i z  m i l let i m …  Bu g ü n  Ç a n a k k a le 
Zaferi’nin 89. yıldönümü. Bugün burada 
bir kez daha 253 bin muazzez şehidimizin 
manevi huzurunda olmanın onurunu ve 
heyecanını yaşıyoruz. Çanakkale destanı-
nı yazarak bizlere bağımsız bir aziz vatan 
armağan eden şehitlerimizi, Mehmetcikle-
rimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. 

Çanakkale Savaşları, hepinizin bildiği 
gibi yalnızca destansı bir mücadele olma-

mış, aynı zamanda Milli Mücadele’ye ve 
Cumhuriyet’e giden yolda çok önemli bir ki-
lometre taşı olmuştur. Çanakkale ruhunun 
canlı kalması millet oluşumuzun, devlet 
oluşumuzun ve bu topraklarda ödediğimiz 
bedelin bütün nesiller tarafından bilinmesi 
açısından hayati derecede önem arzet-
mektedir. Çanakkale ruhu bu toprakların, 
Türkiye’nin ruhudur. 

Deniz Zaferi’nin 89. Yıldönümü 
Gelibolu Törenleri

Çanakkale | 18 Mart 2004



Dolayısıyla Çanakkale demek Edirne’den 
Hakkari’ye vatan toprağı demektir. Çanak-
kale demek özgürlük ve bağımsızlık demek-
tir. Burada yatan Mehmetcikler hepimizin 
şehitleridir. Gerçi kanla ve canla bedel 
ödeyen ecdadımıza olan borcumuzu yılda 
bir defa törenler düzenleyerek ödeyemeyiz. 
Unutmayalım ki, tarih ve coğrafya bize bir 
kader biçmiştir. Biz bu kader doğrultu-
sunda tarihi yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. 
Millet ve devlet olarak ayak bastığımız ze-
mini, bu toprakların yoğrulduğu ruhu asla 
unutmayacağız. 

Milletler de devletler de kendilerini var 
kılan tarihi zeminleri üzerinde, sahip ol-
dukları mirası yaşattıkları ölçüde geleceğe 
umutla bakabiliyorlar. Bugün burada, 
şehitlerimizin huzurunda yılların ihmalin-
den dolayı ecdadımızdan özür dilememiz 
gereken bir çok husus var. Ne yazık ki Ge-
libolu Yarımadası, müzesiyle, tabyalarıyla, 
kaleleriyle ve en önemlisi şehitlikleriyle 
Mehmetçiğe yaraşır bir hizmet görme-
miştir. Ancak en azından bugünden sonra 
yapacaklarımızla, onların tarih sayfalarına 
sığmayan büyük kahramanlığının değerini 
bildiğimizi göstermeliyiz.

O kahramanlar ki, bu ülkeye büyük bir 
millet olmanın asla unutulmayacak par-
lak bir nişanesini hediye bırakmışlardır. 
Çanakkale, dünya durdukça bu milletin 
özgürlüğünün, bağımsızlığının ve varolma 
mücadelesinin o parlak nişanesini bağrın-
da gururla taşıyacaktır. Çanakkale aynı za-
manda, büyük komutan Mustafa Kemal’in 
de tarih sahnesinde oynayacağı öncü rolün 
habercisi olmuştur. Tarihin o altın sayfa-
sında yazılmaya başlanan destan, ikibinli 
yıllarda dünyanın en güçlü, en müreffeh, en 

mâmur ülkesi olma hedefine doğru adım 
adım ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ruhunu, ateşini, heyecanını katan destan 
olmuştur.

Aziz milletim…

Biz, hükümet olarak Cumhuriyetimizin 80. 
yıldönümünde tarihimize yaraşır bir kutla-
ma programı ortaya koyduk. Cumhuriyete 
yaraşır kutlamaların sadece törenlerden 
ibaret kalmaması için projeler geliştirdik. 
Bunun için bütün kurumların katkısıyla 
çok sayıda projeye start verdik ve etkinlik 
düzenledik. Nitekim bugün burada milli 
tarih bilincimize yeniden kazandırdığımız 
bu anıtın restorasyonu da bu çerçevede 
gerçekleştirilmiştir. Bu projeler demetinin 
en anlamlı kısmını Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğümüz 66 ayrı proje 
ile üstlenmiştir. Bu projeler için hükümeti-
mizce 13 trilyon TL tahsisat ayrılmış olup 
tamamının gelecek 18 Mart’a yetişecek şe-
kilde bitirilmesi planlanmıştır. 

Bu projelerden biri Kilye Koyu’nda yapı-
mı devam eden Milli Park Ana Tanıtım 
Merkezi’dir. Bu merkez bütün bu alanın 
ana kapısı işlevini görecek ve ziyaretçiler 
için bilgilendirme, sergileme, anlatım, 
dinlenme ve yönlendirmenin yanı sıra 
ulaşım ve otopark hizmetleri de buradan 
verilecektir. O projelerin en önemlilerin-
den biri de, bu topraklarda şehit düşmüş 
Mehmetçiklerin kabirlerinin ihya edildiği, 
bu bölgenin bir uçtan bir uca, bir Şehitler 
Coğrafyası olduğunu gözler önüne serecek 
olan projemizdir. Şehitler Coğrafyası adını 
verdiğimiz bu proje kapsamında; 1915 yı-
lında bu topraklarda vatanı için canını feda 



etmiş şehitlerimizin isimlerini tek tek tespit 
etmeyi ve son vuruştukları, şehit düştükleri 
siper hattını işaretlemeyi hedefliyoruz.

Şehitlerimize millet olarak duyduğumuz 
minnet duygularını bir nebze de olsa ifade 
edebilmek adına bu projenin hayata geçiril-
mesine büyük önem atfediyoruz. Bugün in-
şallah yine aynı hissiyatla milletimiz adına 
bu toprakları savunmak uğruna canını feda 
etmiş ilk 30 şehidimizin kabrine, hepimiz 
adına, milletimiz adına birer gül bırakaca-
ğım, mezarları başında dua edeceğim.

Değerli vatandaşlarım…

Projelerimiz arasında benim şahsen gele-
cek kuşaklarımızın tarih şuuruna sahip 
olmaları bakımından önemli bulduğum 
bir başka projemiz de Seddülbahir-Alçı-
tepe bölgesinde oluşturacağımız gençlik 
kampıdır. Bu kampımızda yılda 3 bin ço-
cuğumuzu ve gencimizi ağırlamayı hedef-
liyoruz. Aralarında Seddülbahir Kalesi’nin 
de yeraldığı kalelerimizi restore ettiriyoruz. 
Çevre düzenleme, giriş noktalarının yeni-
den tanzimi, yönlendirme ve bilgilendirme 
panolarının montesi ile birlikte burada hep-
sini sayamadığım bütün bu çalışmalarımız 
tamamlandığında Çanakkale-Gelibolu yarı-
madası hem doğal bir park, hem de bir tarih 
coğrafyası haline gelecektir. 

Bu bölgemize hem Türkiye’nin içinden, 
hem aralarında Anzak dostlarımızın da ol-
duğu yabancı gruplardan yılda 1 milyon zi-
yaretçi ağırlayacak bir hale getiriyoruz. Ba-
kınız bu akımın ilk göstergesi olarak 24-25 
Nisan tarihlerinde 20 bin Anzak dostumuz 
bu bölgeye bir ziyaret düzenleyecekler. Yeni 

Zelanda Başbakanı da aralarında olacak. 
Çanakkale’de aradan geçen yıllara rağmen 
onların gönüllerinde de izi silinmeyen hatı-
ralar yatıyor. Onun için bu toprakları sade-
ce şehitlerimizin değil, dünya tarihinin bize 
emaneti olarak görüyor ve düşünüyoruz.

İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı-
mızın üstlendiği çalışmalarla Şehitler 
Abidesi’ni de eksikliklerinden arındırarak, 
Çanakkale’ye, ülkemize, tarihimize ve bu 
toprağa düşmüş bütün şehitlerimize layık 
bir hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. 
Buradan sizlere bir müjde daha vermek isti-
yorum: İnşallah bu çalışmalarımız tamam-
landığında, yenilenmiş Milli Parkımızın 
gelirlerinin yüzde 40’ını da orada yaşayan 
vatandaşlarımıza bırakacağız. Bu bölge 
1915 yılında kahramanlıkla, kanla, feda-
karlıkla savunulmuştur. Bizler de bugün 
bu emaneti tarihine ve manasına yakışır 
vaziyette tutmanın ve korumanın gereğini 
yapmalıyız.

Hedefimiz budur, bu bölgeyi tarihi yaşatan, 
ama bugünü de yaşayan bir Milli Park hali-
ne getireceğiz. Bunu şehitlerimize, tarihimi-
ze ve Cumhuriyeti kuran milli iradeye karşı 
görevimiz ve borcumuz biliyoruz. Bu önem-
li görevin ifasında sorumluluk alan Devlet 
Bakanımız Sayın Beşir Atalay’a, Çevre ve 
Orman Bakanımız Sayın Osman Pepe’ye 
ve Kültür ve Turizm Bakanımız Erkan 
Mumcu’ya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kemal 
Yalınkılıç’a ve bütün emeği geçenlere teşek-
kürlerimi sunuyorum. Bu topraklarımızda 
canlarını bu ülke için feda etmiş bütün 
şehitlerimize rahmet diliyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.



Aziz milletim… Hepinizi en samimi duy-
gularımla selamlıyor, sevgilerimi saygıla-
rımı sunuyorum.

Bu topraklarda tarihin şahit olduğu en 
büyük kahramanlıkların yaşandığı o bü-
yük mücadele günlerinin üzerinden tam 
89 yıl geçmiş bulunuyor. Bugün burada 
18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale De-
niz Zaferi’nin 89. yıldönümünü kutlamak 
üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Sizlerle birlikte ve milletimizin burada 
olmayan fertlerini de temsilen, bu toprak-
larda vatanları için çarpışmış ve gözlerini 
kırpmadan canlarını feda etmiş 253 bin 
şehidimizin hatırasını yâdediyor, aziz 
Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle 
anıyoruz.

89 yıl önce bu topraklarda yazılan tarih 
sayfası, Cumhuriyetimizin 80. yılında 
gözümüzü diktiğimiz muasır medeni-
yetler seviyesine yükselme hedefine 
ilham vermiş altın bir sayfadır. Büyük 
komutan Mustafa Kemal’in önderliğinde 
Çanakkale topraklarında şahlanan irade, 
millet olma şuurunun tarihteki en parlak 

nişanelerinden biridir. Bugün Türkiye’yi 
aydınlık bir geleceğe ulaştırmak ama-
cıyla canını dişine takarak çalışan her 
insanımız, yüreğinde mutlaka bir Ça-
nakkale kıvılcımı, bir Çanakkale aşkı ve 
heyecanı taşımaktadır. O kıvılcım, o aşk 
ve heyecandır ki; Türkiye’yi çok yakın bir 
gelecekte muasır medeniyetler seviyesine 
çıkarmakla kalmayacak, dünyanın örnek 
aldığı parlaklıkta bir ülke haline getire-
cektir.

Bugün çökme noktasına gelmiş bir eko-
nomiyi kriz bataklığından çıkararak yeni-
den ayağa kaldıran irade, siperlerdeki son 
Mehmetçik can vermedikçe Çanakkale’yi 
düşmana bırakmayacak olan millet olma 
şuurunun bir yansımasıdır. Bu millet ne 
zaman sıkıntılar yaşasa, ne zaman dara 
düşse, ne zaman krizlere yakalansa, biri-
leri çıkıp ülkemiz hakkında “hasta adam” 
benzetmeleri yapmaya başlar. Ancak o 
hasta adam, bıçak kemiğe dayandığı za-
man düştüğü yerden kalkmaya, sağlığını 
yeniden kazanmaya daima muktedir ol-
muştur, bundan sonra da olacaktır.

Deniz Zaferi’nin 89. Yıldönümü 
Törenleri Stadyum Konuşması

Çanakkale | 18 Mart 2004



Değerli vatandaşlarım…

Çanakkale’de 89 yıl önce bütün imkansız-
lıklara rağmen dünyanın neredeyse yarı-
sına kafa tutan o aşılmaz mücadele ruhu, 
bugün bu ülkenin nimetlerinden yararla-
nan yeni nesiller olarak hepimizin üstüne 
sorumluluklar ve görevler yüklemektedir. 
Çanakkale toprağını şehit kanlarıyla yo-
ğuran o ruh, savaşların ve mücadelelerin 
daha ziyade ekonomik cephelerde yaşan-
dığı günümüzde, hepimizin en çok ihtiyaç 
duyduğumuz dayanak olacaktır. Bilmeli-
yiz ki, bugün Çanakkale’den başlayarak 
bütün bir vatanı savunmak için güçlü bir 
ekonomiye, uyumlu bir yönetim anlayışı-
na ve her alanda bulunduğu yeri layıkıyla 
doldurabilecek yeni nesillere ihtiyacımız 
vardır.

Sizlerden geleceğin güçlü ve müreffeh 
Türkiyesi’ne en az bizim kadar inanmanı-
zı, bu büyük ideali bu toprakların her bir 
karış toprağından tüten milli mücadele 
ruhuyla savunmanızı istiyorum. Bu millet, 
Allah’ın izniyle tarihin her döneminde 
olduğu gibi bugün de kendi potansiyeli-
ne ve değerlerine sonuna kadar inanarak 
zorlukları aşmanın yollarını bulacaktır, 
bulmaktadır. Daha 15 ay öncesine kadar 
kara kışı yaşamakta olan bir ülke, bugün 
dünyanın hayretle izlediği bir ekonomik 
bahar yaşıyorsa, güneşin üstümüzde pırıl 
pırıl parladığı hasat mevsimini hep birlik-
te göreceğimizden de kimsenin şüphesi 
olmamalıdır.

Gelin bu umudu Türkiye’nin bir köşesin-
den diğerine, milletimizi güçlü kılan bü-

tün renklere, Türkiye sevdasıyla çağılda-
yan bütün gönüllere yayalım. Yayalım ki, 
tarihte nice milletlere örnek olan özgürlük 
ve bağımsızlık mücadelemiz, bugün de 
bir meşale olarak dünyanın her köşesinde 
yankılansın, çınlasın.

Aziz milletim…

Allah’ın izniyle Türkiye, son yıllarda üs-
tümüzden eksik olmayan kara bulutları 
tamamen dağıtmış, düştüğü darlıklardan 
esenliklere, karanlıklardan aydınlıklara 
çıkmak yolunda çok önemli adımlar atmış, 
çok değerli mesafeler almıştır. Bu ülkeyi 
89 yıl önce nasıl siper siper savunmayı bil-
miş olan bir millet isek, bugün de öyle şe-
hir şehir, fabrika fabrika, liman liman bir 
nefer gibi savunan insanlar olmak zorun-
dayız. Dünya giderek kaynakların azaldığı, 
ilişkilerin karmaşıklaştığı, zor dengeler 
içinde hareket etmenin kaçınılmaz hale 
geldiği bir döneme giriyor.

Bu zor dönemde ayakta kalmanın yolu 
güçlü bir devlet, istikrarlı ve üretken bir 
ekonomiye sahip olmaktan geçiyor. Ülke 
olarak gözümüzü yarınlara dikmek ve 
bir yandan bugünün eksiklerini kapat-
mak, bir yandan da geleceğe hazırlanmak 
zorundayız. Üzülürek söylemeliyim ki 
Türkiye, büyük potansiyeline, yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerine, milletinin engin 
sağduyusuna, bu ülke için canını vermek-
ten kaçınmayan Mehmetçiklerine rağmen 
olması gereken yere henüz ulaşamamıştır.

Ancak o seviyeyi bir an önce yakalamak 
için kararlılığını ortaya koymuş, kollarını 



sıvamış ve umutlarını tazelemiştir. İnşal-
lah çok yakın bir zamanda, her alanda 
ürettiği değerlerle dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biri haline de gelecektir. Bize 
düşen, her gün ürettiğimizin bir fazlası-
nı üreterek ülkemizi birlik ve beraberlik 
içinde bu aydınlık geleceğe taşımaktır. Bu 
aynı zamanda 80. yılını kutladığımız Cum-
huriyetimize ve cephe cephe bu vatan için 
canlarını vermiş muazzez şehitlerimize 
karşı da en büyük borcumuzdur.

Sevgili vatandaşlarım…

Bu güzel günde, tarihin bu müstesna 
sayfasından aldığımız ilhamla bu ülke 
için, bu millet için, bu vatan için çalışma 
azmimizi, mücadele gücümüzü bir kat 
daha arttıracak hislerle doluyuz. Bu hissi-
yatı asla kaybetmeyecek, şartlar ne olursa 
olsun Türkiye’yi muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne taşıma hedefimizden 
asla uzaklaşmayacağız. Bu uzun yolda bizi 
zorlukların, meşakkatin, sıkıntıların bek-
leyeceğini, Türkiye’nin önünü kesmek is-
teyenlerin çıkacağının şuuru içerisindeyiz.

Bütün zorlukları giderecek, bütün engel-
leri aşacak, bu ülkeyi çocuklarımıza gurur 
duyacakları bir emanet olarak bırakmayı 
başaracağız. Türkiye Cumhuriyeti, daha 
nice sekseninci yaşını coşkuyla ve mut-
lulukla kutlayacak, tarihin her adımında 
hedeflerini daha da büyütmüş olmanın 
gururunu yaşayacaktır. Sizlerden ricam; 
çocuklarınıza bu aydınlık Türkiye idealini 
anlatmanız, yüreklerindeki umut filiz-
lerini yeşertmenizdir. Bizler bu ülkenin 
güçlü, kalkınmış, tam demokrasiyle ışıl 

ışıl parlayan yarınlarının heyecanını daha 
şimdiden içimizde hissediyoruz.

İnşal lah  Çanakkale’den ,  S ivas ’ t an , 
Erzurum’dan, Ankara’dan aldığımız ilham-
la, Cumhuriyetimizin 100. yılını bambaş-
ka bir çehre, bu topraklara çok yakışan 
bir zenginlikle kutlayacağız. Bugünün 
çocukları, Cumhuriyetimizin 100. yılında 
bizlerden bu yüce emaneti devralacak olan 
büyükler olacaklar. İstiyorum ki, bu heye-
can onları şimdiden sarıp sarmalasın. İs-
tiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti nesilden 
nesile yükselerek Çanakkale’de yazılan 
kahramanlık destanını daha nice yüzyılla-
ra, asırlara taşısın. Bu sözler ve duygularla 
sözlerime son veriyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum. 



Başbakan Erdoğan’a Ukrayna Ulusal 
Teknik Üniversitesi Kiev Politeknik 
Enstitüsü’nce fahri doktora unvanı verili-
yordu. Erdoğan’a, buradaki konuşmasın-
dan önce Enstitü Rektörü Mihaylov Zgu-
rosvsky cüppe giydiriyor ve kep takıyordu. 
Başbakan Erdoğan, üniversitede okuyan 

öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, 
Ukrayna ve dünyaya yeni ufuklar açan 
değerli bilim adamları yetiştiren bu köklü 
üniversite tarafından verilen fahri doktora 
unvanını almaktan onur duyduğunu söy-
lüyordu. Kiev Politeknik Üniversitesi’nin, 
Türkiye’deki üniversite giriş sınavlarıyla 

Ulusal Teknik Üniversitesi 
Kiev Politeknik Enstitüsü Fahri 

Doktora Töreni

Ukrayna | 2 Nisan 2004



girilebilen tek Ukrayna üniversitesi ve 
Ukrayna’da en fazla Türk öğrencinin 
okuduğu üniversite olduğunu ifade eden 
Erdoğan, bu üniversitenin 2 ülke arasında 
hızla gelişen ilişkilerin geleceğinde ayrıca-
lıklı bir rol oynadığını kaydediyordu. 

Erdoğan, bu üniversitede okuyan 139 
Türk öğrencinin Ukrayna’yı ve halkını 
ikinci bir yuva olarak benimsemeleri ve 
Ukrayna halkının da onları kendi gençleri-
ne gösterdiği özenle kucaklamalarının son 
derece sevindirici olduğunu ifade ederek, 
şöyle konuşuyordu: 

‘‘Türkiye ve Ukrayna paylaştıkları coğraf-
yanın ve ortak tarihlerinin kendilerine 
sunduğu fırsatları iyi değerlendirerek 
Avrasya coğrafyasında barış, istikrar ve 
kalkınmanın öncülüğünü yapabilecek iki 
komşudur. Bu bakış açısıyla hükümetimiz, 
Ukrayna’yı ilişkilerin geliştirilmesinde 
öncelikli ülke ilan etmiştir. Amacımız; ya-
tırımcılarımız, işadamlarımız, öğrencileri-
miz, bilim adamlarımız ve sanatçılarımız 
başta olmak üzere halklarımız arasında 
birbirini tamamlayan ve karşılıklı yarar 
sağlayan ilişkilerin pekiştirilmesidir. Halk-
larımız birbirini tanıdıkça tarihimizin ke-
siştiği noktaları öğrendikçe bir zamanlar 
ideoloji perdeleri arkasına itilen benzer-
liklerimiz bulunduğunu bugün farkına 
varmaktadır.’’ 

Erdoğan, toplumların geleceğinin ürettik-
leri bilgi ve teknolojiyle belirleneceğinin 
bir gerçek olduğunu dile getirerek, Tür-
kiye ve Ukrayna’nın geçmişte olduğu gibi 
bugün de ait oldukları Avrupa medeni-

yetinin yeni değerler üretmesine birlikte 
önemli katkıları olacağını söylüyordu. 
Çağın en önemli konusunun hukuk devleti 
kuralları çerçevesinde piyasa ekonomisine 
dayalı bir kalkınma gereksinimi olduğunu 
anlatan Erdoğan, ‘‘Gerektiğinde birbirine 
karşıt güçler içerebilen bu formülü toplum 
huzurunu sağlayacak dengeler içinde uy-
gulamak kolay değildir ve dünyada bunu 
yapabilen ülkelerin sayısı da çok azdır’’ 
diyordu. Hükümetinin bu alanda kısa za-
manda çok önemli aşamalar kaydettiğini 
dile getiren Erdoğan, Ukrayna’nın da ge-
lecekte bu aşamaları gerçekleştireceğine 
inancının tam olduğunu belirtiyordu.



Saygıdeğer konuklar… Vakıfbank’ın çok 
değerli çalışanları… Hepinizi sevgiyle ve 
muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin 
hemen başında Vakıfbank’ın 50. kuruluş 
yıldönümünü kutluyor, emeği geçenleri, 
katkı verenleri, destek verenleri saygıyla 
anıyor, halen çalışanlarına teşekkürleri-
mi iletiyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi 
2003 yılı ülkemizin yüzünü güldüren 
bir yıl oldu. İç politikada, dış politikada 
ve ekonomide on yıllardır üst üste birik-
miş kronik sorunlar artık tek tek çözüm 
yoluna girmiş durumdadır. Ekonomide 
belirlediğimiz hedeflerin pek çoğunu aş-
mış durumdayız. Enflasyonda, büyüme-
de, ihracat rakamlarında aylık ve yıllık 
bazlarda cumhuriyet tarihinin rekorları 
kırılıyor. 2003 yılında yıllık enf lasyon 
hedefimiz TÜFE’de yüzde 20 iken, 18.4 
oranı yakalanmıştır. TEFE’de Şubat ayı 
itibarıyla Türkiye artık tek haneli enflas-
yonla tanışmıştır. 2004 yıl sonu hedefi-
miz yüzde 12 olarak belirlenmiş, ilk üç 

ay sonunda bu hedefe ulaşılmış, hatta 
aşılmıştır.

Büyüme rakamları daha yeni açıklandı. 
Biz büyümede hedefimizi yüzde 5 olarak 
belirlemiştik. Ancak burada da hedefi 
aşarak yüzde 5,9 oranını tutturduk. Daha 
dün Şubat ayı sanayi üretim artışları açık-
landı ve yüzde 15.6 oranı ile yine oldukça 
sevindirici bir noktaya ulaşılmış oldu. 
Kuşkusuz iyileşmeler bunlardan ibaret 
değil. Faizler düşüyor, iç borcumuzun 
Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı düşüyor, 
borç çevirme oranı düşüyor. Öte yandan 
ekonomideki bu iyileşme trendini kalıcı 
hale getirebilmek için yapısal reformları-
mız hızlı bir şekilde devam ettiriliyor. 

Türkiye sadece 2003 yılını, 2004 yılını 
kurtarmanın değil, önümüzdeki 20 yılı, 
30 yılı, 50 yılı şekillendirmenin mücade-
lesini veriyor. Bu süreçte sosyal politika-
larımız da tek tek hayata geçirilerek dar 
gelirli ve yoksul kesimlerimizin rahat 
nefes alması sağlanıyor. Ücretsiz ders 
kitabı dağıtılması, kömür yardımı, emek-
lilerimize zam yapılması ve benzeri daha 

Vakıfbank’ın 50. Kuruluş 
Yıldönümü Toplantısı

Ankara | 9 Nisan 2004



bir çok uygulama ile ülkemizin her kesi-
minin üzerindeki yükler hafif letilmeye 
çalışılıyor. 

Seçim dolayısıyla karış karış tüm yurdu 
dolaştım, vatandaşlarımızla bir araya 
geldim, bire bir, yüz yüze sorunlarını, 
dertlerini dinlemeye çalıştım. Ülkemizin 
geneline bir iyimserlik, bir umut havası 
hakim. 3 Kasım seçimlerinden bu yana 
oluşmuş olan istikrar ve güven ortamı 
her kesin yüzünü güldürmüş durumda. 
Nitekim bu umut, bu güven, bu destek 28 
Kasım’da çok net bir şekilde sandığa yan-
sıdı. Toplumun tüm kesimleri Türkiye’de-
ki değişimi yakından izliyor; Türkiye’de 
iyi şeyler olduğuna, daha güzel şeylerin 
yolda olduğuna inanıyor.

Değerli arkadaşlarım... değerli Vakıfbank-
lılar...

Bugünlerde yine bazı kesimlerden ekono-
mimize ilişkin bazı yersiz ve insafsız eleşti-
riler duymaktayız. Ülke genelinde oluşmuş 
olan iyimser havayı dağıtmak, Türkiye’yi 
yeniden karamsarlığa itmek, kaos ortamı 
yaratarak bu ortamdan kazanç sağlamak 
isteyen kesimler var. Türkiye’deki büyük 
değişimi hazmedemeyenler, kabulleneme-
yenler, içlerine sindiremeyenler var. Bu 
vesileyle şunun bir kez daha altını çizmek 
isterim: Türkiye hükümetimizle önüne 
çok sağlam, çok gerçekçi hedefler koymuş-
tur. Bu hedeflere ulaşmak yönünde de son 
derece kararlıdır. Biz bu kararlılığımızdan, 
uygulamakta olduğumuz disiplinden, 
sağlamış olduğumuz istikrardan asla taviz 
verecek değiliz. Ne elde ettiğimiz başarılar 
bizleri rehavete sürükleyecektir, ne de bazı 

kesimlerin haksız ve insafsız eleştirileri 
bizleri programımızdan saptıracaktır.

Biz yapılan bu eleştirileri de gülümseye-
rek, hatta sevinerek izliyoruz. Bakınız, 3 
Kasım seçimlerine kadar Türkiye’nin en 
başta gelen sorunları yüksek enflasyon, 
yüksek faiz oranları, güvensizlik, istikrar-
sızlık, aşırı borçlanma, plansızlık, prog-
ramsızlıktı. Bugün ise sorunlar değişmiş 
durumda. Türkiye’nin on yıllardır başını 
ağrıtan, gündeminden hiç düşmeyen 
sorunlar artık yerini daha mikro, daha 
ayrıntı sorunlara bırakmış durumda. On 
yıllardır hükümetler enflasyonla müca-
delede başarısız oldukları için eleştiri-
liyordu. Bugün Allah’a şükür eleştiriler 
de şekil değiştirdi, kabuk değiştirdi. Bu 
sorunlar da çözülecek inşallah. 17 ay gibi 
kısa bir sürede elde ettiğimiz başarılara 
yeni başarılar ekleyeceğiz. Türkiye’yi hak 
ettiği, layık olduğu kulvara sokmak için ne 
gerekiyorsa, taviz vermeden, kararlılıkla, 
disiplinle yerine getireceğiz.

Bakınız Türkiye’de 3 Kasım’da başlayan se-
ferberliğe toplumun tüm kesimleri omuz 
vermiş durumda. İşvereninden işçisine, 
esnafından bürokratına, sivil toplum ör-
gütlerinden devlet kurumlarımıza kadar 
her kesim, her kurum gücü oranında, biri-
kimi oranında, yetenekleri oranında bu se-
ferberlikte yer alıyor. Herkes ve her kesim 
değişen Türkiye’de bir emeği, bir katkısı ol-
sun diye gece demeden, gündüz demeden 
çalışıyor, üretiyor. İşte bugün bunun en so-
mut örneklerinden birini görüyoruz. Ülke-
mizdeki bu değişim ve dönüşüm havasına 
bankalarımız da katılmış durumdalar. 



Vakıfbank’ın ülkemiz GSMH’sine katkı-
sının 2003 yılında yüzde 69.2 oranında 
artarak 1.4 katrilyona çıktığını, sektörün 
kat kat üzerinde bir performans göste-
rerek ilk üç banka arasında yer alma 
konusunda önemli mesafe kaydettiğini 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. 
Oysa iki sene önceki durumuna baktığı-
mızda bu bankamızın finansal açıdan da, 
çalışanlarının psikolojisi açısından da 
karamsar bir tablo arz ettiğini görmek-
te idik. Bugün bu bankamızın da tıpkı 
Türkiye ekonomisi gibi hasta yatağından 
kalktığını, hızlı bir iyileşme sürecine gir-
diğini ve önemli başarıların altına imza 
attığını görüyoruz.

Türkiye bu tür sevindirici haberler alma-
ya devam edecektir, bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır. Sadece ekonomide 
değil, her alanda on yılların sorunları tek 
tek çözülecek, Türkiye’nin çehresi hızla 
değişecektir. Türkiye halkı da, kurumları-
mız da, çalışanlarımız da bu aşka, bu şev-
ke, bu kararlılığa fazlasıyla sahiptir. Ben 
bu vesileyle Vakıfbank’ımızın 50. kuruluş 
yıldönümünü tekrar kutluyorum. Her ka-
demedeki yöneticilerine ve çalışanlarına 
teşekkür ediyorum. Vakıfbank’a nice ba-
şarılı yıllar diliyor, hepinize saygılarımı, 
sevgilerimi sunuyorum.



Sevgili çocuklar... Hepinize hoş geldiniz 
diyor, gözlerinizden öpüyorum.

Bizim o çok sık tekrarladığımız deyişle, 
sizler bugünün çocukları, yarının büyük-

lerisiniz. Şu güleç yüzlerinizden, şu par-
lak bakışlarınızdan anlıyorum ki sizler, 
dünyanın geleceği adına umutlarımızı 
arttıran güzelliklerle dolusunuz. Umuyo-
rum ki bu güzellikleriniz geleceğin dün-

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı Nedeniyle 

Yabancı Çocukları Kabul

Ankara | 19 Nisan 2004



yasını bugünkünden çok daha renkli, çok 
daha zengin bir hale getirecektir.

Bizler büyükleriniz olarak sizlere daha 
sevgi dolu, daha barış dolu bir dünya bı-
rakabilmek için büyük çaba gösteriyoruz. 
Size düşen bizim yapabildiklerimizle ye-
tinmemek, dünyayı savaşlardan, kötülük-
lerden, açlıklardan ve yoksulluklardan 
tamamen uzaklaşmış bir barış ve sevgi 
kültürüyle donatmanızdır.

Bugün dünyanın dört bir köşesinde acı 
ve yoksulluk çeken kardeşleriniz yaşıyor. 
Üzülerek söylüyorum ki iki binli yıllarını 
yaşayan dünyada, insanlığın acısını din-
direcek sevgi adımlarını henüz atabilmiş 
değiliz. Sizler bu dünyanın geleceği adına 
o sevgi adımlarını dünyanın her yanına 
doğru atmaya şimdiden hazır olunuz. Dün-
yada çocuklarına bayram armağan eden 
tek ülkenin Başbakanı olarak sizlerden 
isteğim, yüzlerinizdeki gülücükleri, kalp-
lerinizdeki sevgiyi hiç yitirmemenizdir.

Sizin o güzellikleriniz ancak dünyanın 
acısını dindirebilir, kara bulutları gökyü-
zünden kaldırabilir. Sizleri çok sevdiği-
mizi ve dünyayı bugünkü halinden çok 
daha iyi bir dünya haline getireceğinize 
çok güvendiğimizi asla akıllarınızdan 
çıkarmayınız. Dünyadaki her milletin ve 
her kültürün, hayatımızı renklendiren bir 
zenginlik olduğunu da unutmayınız. Kim-
seye karşı içinizde bir düşmanlık biriktir-
meyiniz. Hep böyle güzel, hep böyle iyilik-
le dolu kalınız. Size dünyanın çok ihtiyacı 
var. Sizlerin ve bütün dünya çocuklarının 
23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.



Sevgili gençler…

Bir milletin tarihinde çok önemli kavşak 
noktaları vardır. İşte milletimiz için 19 Ma-
yıs 1919 tarihi de, bir devri kapatıp bir baş-
ka devri başlatan o kavşak noktalarından 
biridir. 19 Mayıs 1919 günü, milletimizin 
esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, 
özünden aldığı güçle topyekun bir varoluş 
mücadelesi başlattığı gündür. 19 Mayıs 
günü aynı zamanda, 80. yıldönümünü coş-
kuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin ilk 
kıvılcımının ateşlendiği gündür.

Çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Ata-
türk, bu ilk kıvılcımdan hayat bulan büyük 
kurtuluş destanının bir hatırası olarak 19 
mayıs gününü gençlere armağan olarak bı-
rakmıştır. Gençlik ve Spor Bayramı olarak 
kutladığımız bu şanlı gün, hem milli mü-
cadelemizin silinmez bir hatırası, hem de 
yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en bü-
yük ilhamıdır. Türk gençliği, bu ilhamdan 

aldığı ışıkla Türkiye’yi aydınlık yarınlara 
taşıyacak, dünyaya örnek olacak uygarlık 
adımları atacaktır. 

Cumhuriyetimizin 80. kuruluş yıldönü-
münde, Türk gençliğinin bu büyük emane-
te aynı coşkuyla sahip çıkışını görmekten 
büyük gurur duyuyor, geleceğe dair umut-
larımızı tazeliyoruz. Türkiye sahip olduğu 
bu büyük servetle, çağdaş dünyaya güzel-
likler taşıyacak gelişmelere imza atacaktır. 
Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan 
gençlerimiz, tarihsel birikimimizi bilim-
le yoğurmakta, akılla vicdanı bütünlük 
içinde değerlendirmekte önemli mesafe-
ler almıştır. Bugün geldiğimiz noktada, 
Türkiye’nin geleceğinin bugünlerden çok 
daha parlak olacağına olan inancımız daha 
da pekişmiştir.

Sevgili gençler...

Bu ülkenin güçlü ve müreffeh bir ülke 
olması ve milletimizin yüzünün daima 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 

Dolayısıyla Gençleri Kabul 

Ankara | 19 Mayıs 2004



gülmesi için sizlere çok önemli görevler 
düşmektedir. Bir gününüzü bile boşa 
harcamadan geleceğe hazırlanmanız, bil-
ginize yeni bilgiler, düşüncelerinize yeni 
düşünceler eklemeniz gerekiyor. Hızla ge-
lişen ve değişen bir dünyada, millet olarak 
uygarlık yarışının en önlerinde koşabilme-
miz, siz gençlerin çağın gereklerine uygun 
bir donanıma sahip olmanızla mümkün 
olacaktır. Boşa harcayacak tek bir dakika-
mız bile yoktur.

Büyük Atatürk, milletimizin bütün fertle-
rine, ama en çok da siz gençlere çağdaş uy-
garlık seviyesine ulaşma hedefini göster-
miştir. Bu hedefe varmak için samimiyetle 
çaba gösterenler, önlerine çıkan engeller 
ne kadar zorlu olursa olsun hedeflerine 
mutlaka ulaşırlar. Cumhuriyetimizin 100. 
yılına bilgi toplumu olma hedefine bütün 
unsurlarıyla birlikte ulaşmış olarak gir-
mek zorundayız.

Milletimize yakışan, tarihimize yakışan, 
ülkemize yakışan budur. 19 Mayıs 1919 
günü varoluş destanını yazmaya başlayan 
bir milletin gençleri olarak sizlere yakı-
şan da, şartlar ne olursa olsun yılmadan 
usanmadan Türkiye’yi yüksek hedeflerine 
ulaştırmak olacaktır. Bizler sizin Türkiye 
sevdanıza ve taşıdığınız büyük potansiyele 
her zaman inandık, güvendik. Türkiye’nin 
en büyük gücü, milletimizin en büyük 
umudu sizlersiniz.

Türkiye’yi parlak ideallerine ulaştırmak 
için çok çalışacağınıza dair en ufak bir te-
reddüdüm yoktur. Gözlerinizdeki ışıltıda, 
Türkiye’nin aydınlık yarınlarını görüyor, 

heyecanlanıyorum. Yolunuz ve bahtınız 
açık olsun. Hepinizin bayramını kutluyor, 
sevgilerimi sunuyorum. 



Aziz dostlarım… Sözlerime başlarken he-
pinizi, bütün şiir ve şair dostlarını en içten 
duygularımla selamlıyorum.

Bugün Türk şiirinin ve edebiyatının bü-
yük ustalarından Necip Fazıl Kısakürek’in 
doğumunun 100. yılı. Bir asra yakın hayatı 
boyunca bu ülkenin düşünce uf kunda, 
edebiyatında, sanatında ve estetiğinde 
derin izler bırakmış olan Üstat Necip Fazıl 
Kısakürek’i saygıyla ve minnetle anıyoruz. 
Necip Fazıl’la birlikte dilimizi, düşüncemi-
zi, hayatımızı güzelleştiren bütün sanat-
çıları, şairleri, edebiyatçıları aynı saygıyla 

ve minnetle anıyoruz. Necip Fazıl’ın şiiri 
ve edebi kişiliği üzerinde değerli sanatçı 
dostlarımız inanıyorum ki, burada önemli 
tespitlerde bulunacaklardır. 

Bence Necip Fazıl’ı en iyi anlatan şey onun 
kendi kavramlaştırmasıyla “ruh kökü”ne 
yüklediği geniş anlamdır. O, en çok bizi ruh 
köklerimize çağırdı. Galiba onu büyüten 
de milletimizin ruh köklerine bağlanma-
mız için gösterdiği büyük gayrettir. Necip 
Fazıl’ın “Anadolu’nun ruh kökü” dediği şey, 
bizi biz, milleti millet, ülkeyi ülke, vatanı 
vatan kılan değerler bütünüdür. Şiddetin, 

Necip Fazıl Gecesi

İstanbul | 19 Haziran 2004



öfkenin, nefretin kol gezdiği zamanlarda 
o, yeni nesilleri Yunus’un sesiyle, yüreğiyle 
buluşturdu. Necip Fazıl bizi, bize özgü bir 
akla ve bize özgü bir irfana çağırdı. 

Bu değerler bütünü sadece bu ülkeye ait ol-
mayı sağlamıyor aynı zamanda bir dünya 
tasavvuru da sunuyordu. Aşkı da, tabiatı 
da, kadını da, ölümü de en güzel şekilde 
anlattı. Tabii ki, şair mizacının taşkınlık-
ları, keskin öfkesi içine doğduğu ve büyü-
düğü şartların eseriydi. O, eserlerinden ve 
sevenlerinden öğrendiğim kadarıyla bü-
yük ıstırap çeken bir ruha sahipti. Büyük 
bir iman ve büyük bir ıstırap adamı. Hem 
birey olarak, insan olarak bizatihi var ol-
manın acısını ve sorumluluğunu duyuyor 
hem de bir entelektüel, bir aydın olarak 
kendini topluma karşı, geleceğe karşı, tari-
he karşı sorumlu hissediyor. 

Değerli dostlarım…

Çok iyi bildiğiniz gibi bizim, düşünce, 
edebiyat ve siyasi tarihimiz paralel bir 
gelişme göstermiştir. Batılılaşma macera-
mızın başladığı tarihten itibaren içeride 
büyük bir direnç ile dışarıdaki tazyikler 
aydınlarımızı her zaman sancılı kılmıştır. 
Gençlik yıllarımızda bu sancıyı anlamak, 
birini ötekine tercih etmek kolay değildi 
ama şimdi çekilen bütün sancıların bizim 
için çekildiğini düşünüyorum. İşte Necip 
Fazıl hem muhteşem bir tarihin yükünü 
omuzlarında hissetmiş hem de yepyeni bir 
ifadeyle etkilediği herkesi “ruh köklerimi-
ze” bağlanmaya, geçmişten kopmamaya 
çağırmıştır. Geleceğimiz, yani istiklalimiz 
ve istikbalimiz madde ve mana olarak bö-
lünmememize, özgüvenimize ve mukad-
deslerimizi en üstte tutmamıza bağlıdır. 

Evet, aslında bu kaygı, yani varoluş kay-
gısı Namın Kemal’den günümüze kadar 
var olan, işleyen bir kaygıdır. Düşünce 
hayatımız bu kaygılardan beslenmiş, siya-
si hayatımız bu sorulardan, kaygılardan 
çokça etkilenmiştir. Bizim gençlik dönem-
lerimizde siyah beyaz bir dünya kurulmak 
istendiği için ne yazık ki, bizim kuşakların 
çoğu şairlerimizin, sanatçılarımızın hepsi-
ne önce ideoloji gözlüğüyle baktılar. Este-
tiği, insani acıyı, sevgiyi ve aşkı kim daha 
güzel dile getirmiş diye bakmak yerine 
siyasi olarak kendimize yakın olanı sevdik. 

Allaha şükür ki, artık yeni nesiller dünya-
ya siyah beyaz gözlüklerle bakmıyorlar. Bu 
yüzden hangi şairden bir mısra yüreğimizi 
genişletiyorsa ona minnettar kalmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin, bu 
milletin geleceğe yürüyüşü sürdükçe mil-
let ve ülke adına acı çekenler de her zaman 
hayırla yad edileceklerdir. 

Aziz dostlarım…

Büyük ruhlar, büyük insanlar sadece ken-
di acılarını yaşamıyor, başkalarının acıları-
nı da yüreklerinde hissediyorlar. 80 yıllık 
çileli ömrünün özeti olan şiirlerine “Çile” 
adını veren Necip Fazıl bu topraklardaki 
herkesin ruh acısını yüreğinde hissetmiş-
tir. Kuşkusuz şairlerin yüreğimizde uyan-
dırdıkları sadece acı değildir. Onlar belki 
daha çok sevgiyi dirilten özellikleriyle 
anılmayı hak ediyorlar. Sevgiyle ve aşkla 
bizi ruh köklerimize çağırıyorlar. Bu yüz-
den, Necip Fazıl’ı, doğumunun 100’üncü 
yılında sevgiyle ve rahmetle anarken he-
pinize şiir dolu, musiki dolu, sevgi dolu 
günler diliyorum. 



Kıymetli Amasyalılar... değerli vatandaşla-
rım… Kurtuluş Savaşı’nı bize kazandıran 
Milli Mücadelemizin ve Cumhuriyetimi-
zin temellerinin atıldığı bu güzel beldede 
bulunmanın memnuniyeti içerisindeyim. 
Amasya Genelgesi’nin hazırlandığı ve 
açıklandığı bu beldede Anadolu’muzun 
bütün değerlerini temsil eden siz değerli 
Amasyalılarla kucaklaşmanın sevincini 
yaşıyorum. Bu vesile ile hepinizi sevgiyle 
selamlıyorum.

Sevgili Amasyalılar…

85 yıl önce bugün burada imzalanan Amas-
ya Genelgesi, milli mücadelenin temel ge-
rekçe, amaç ve yöntemini ilk olarak karar-
lılıkla ortaya koyan tarihimizin en önemli 
belgelerinden biridir. Amasya genelgesi ile 
Türk Kurtuluş Savaşımızın aksiyon safhası 
su yüzüne çıkmış, milli hakimiyet ve milli 
istiklale dayanan milli hareket, haksızlığa 
karşı bir isyan parolası olarak belirmiştir. 
İstiklal, bu düzenin parolası, milli iradeye 
dayanan milli hakimiyet prensibi de gücü-
dür. Amasya Tamiminde yer alan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Milletin istiklalini yine 

milletin azim ve kararı kurtaracaktır” 
sözü, zorla istiklali elde etme yolunda milli 
bir kararın ifadesidir.

Milli irade esasına dayanan hükümet fik-
rinin ilk dayanağı da Amasya genelgesidir. 
Bu tarih bu bakımdan da oldukça önem-
lidir bizim için. Bugün 85 yıldönümünü 
kutladığımız Amasya Genelgesi, hem Sivas 
ve Erzurum kongrelerine, hem de bunları 
takip eden ilk Büyük Millet Meclisi’nin de 
temeline konan ilk harçtır. Bu büyük teme-
lin ilk harcının atılması için Amasya’nın 
düşünülmüş olması çok anlamlı ve bir o 
kadar da isabetlidir.

Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi’’nin 
Mustafa Kemal’in kendisine çektiği telgra-
fa verdiği şu cevap Milli Mücadele ruhunu 
ifade etmesi açısından çok manidardır: 
“Amasya halkı, vatanın, dinin ve devletin 
korunması yolunda mücadele edenleri 
bağrına basmakla iftihar edecektir.” Sizler, 
bu ruhu temsil eden ve her vesile ile ortaya 
koyan o büyük insanların torunları olarak 
Amasya Genelgesi’ni ev sahipliği yapmış 
olmanızla ne kadar gurur duysanız azdır. 

Amasya Genelgesi’nin 85. 
Yıldönümü Töreni

Amasya | 22 Haziran 2004



Biz de bu ruhla, dedelerimiz ve verdikleri 
mücadele ile her zaman gurur duyuyor; 
onların aziz hatıralarını her zaman rahmet 
ve minnetle yad ediyoruz.

Kıymetli kardeşlerim… değerli Amasya-
lılar…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün de 
aynı azim ve kararlılıkla milli mücadele-
sini sürdürmektedir. Hükümetimiz her 
alanda ve her anlamda oldukça hızlı, etkili 
ve kapsamlı mücadeleler yürütmektedir. 
Siyasetten ekonomiye, milli savunmadan 
dış politikaya, kültürden sağlığa, tarım-
dan spora kadar önemli adımlar atıyor, 
Türkiye’yi muasır medeniyet çizgisi ile 
buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 

Bütün bunları yaparken Mustafa Kemal-
lerin, Kazım Karabekirlerin, Hacı Tevfik 
Efendilerin, Abdurrahman Kamil Efen-
dilerin torunları olduğumuzu unutmu-
yoruz. Heyecanımızı ve azmimizi Milli 
Mücadele’nin ruhundan alıyoruz. Bizlere 
emanet edilen bu kutsal vatanın her karı-
şını aziz biliyor ve burada yaşayan her fer-
dimize onurlu ve eşit birer Türk vatandaşı 
olduklarını hissettirmek istiyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti artık Dünyanın gündeminde 
olan önemli ve etkili bir devlettir. AB sü-
reci bizim istediğimiz istikamette devam 
etmekte; özümüzü ve bizi biz yapan ortak 
paydalarımızı yitirmeden çağdaş dünya ile 
entegre olma çalışmalarımız hızla sürdü-
rülmektedir. Güzel vatanımızda güven ve 
istikrar ortamı sürdürülmekte, kalkınma 
altyapımız yeniden dizayn edilmektedir. 

Bütün bunları bugün burada size aktarma-
mın nedeni; geçmişle geleceği buluşturan, 
birleştiren azmin, kararlılığın, ciddiyet ve 
samimiyetin devam ettiğini göstermektir. 
Amasya Genelgesi ile resmiyet kazanan bu 
mücadele milletimizle el ve gönül birliği 
içerisinde ilelebet sürdürülecektir. Başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu 
anlamda bize öncülük eden herkesi rah-
met ve şükranla yad ediyorum. Amasya 
halkını bu duygu ve düşüncelerle bir kere 
daha muhabbetle kucaklıyor; hepinize sev-
giler sunuyorum. 



Dost ve kardeş ülkelerden ülkemize gelen 
sevgili gençler… Sizleri ülkemizde görmek-
ten ve misafir etmekten büyük memnuni-
yet duymaktayım. 

Ülkelerarası kültürel işbirliğinin dost, 
komşu ve akraba ülke ve topluluklar açı-
sından ne denli önemli olduğunu çok iyi 

biliyoruz. Bu ilişkiler sayesinde bir yandan 
bir çoğunuzun ülkesi ile uzun yıllar yaşa-
dığımız dostluğumuzu korumaya çalışır-
ken, diğer yandan yeni kurulmakta olan 
kültürel dostluk köprülerini güçlendiriyo-
ruz. Bu çerçevede TİKA Başkanlığı ile Gazi 
Üniversitesi TÖMER Başkanlığı arasında 
yapılan işbirliği çerçevesinde sizler için 

2004 Türkoloji Yaz Staj 
Programı için 16 ülkeden gelen 

öğrencileri kabul 

Ankara | 22 Temmuz 2004



hazırlanmış olan “2004 Türkoloji Yaz Staj 
Programı” ümit ederim ki Türk dilini öğ-
renmenize , ülkemizi yakından tanımanıza 
katkı sağlamıştır. Umarım ülkelerinize 
döndüğünüzde ülkemiz adına birer Fahri 
Konsolos görevi yapacaksınız ve ülkemi-
zin tanıtımına katkı sağlayacaksınız. 

Sizler TİKA Başkanlığı tarafından Türkolo-
ji Projesi’nin uygulandığı ülkelerin, güzide 
üniversitelerin Türkoloji/Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümlerinde öğrenimine devam 
eden 1200 öğrenci içerisinden seçilerek, 
Türk Dili’ni pratik yaparak öğrenmek için 
ülkemize davet edilmiş bulunmaktasınız. 
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkoloji Projesi 
2004 Yaz Staj Programı’na Arnavutluk, 
Belarus, Bosna-Hersek, Estonya, Gürcis-
tan, Letonya, Litvanya, Kazakistan, Koso-
va, Moğolistan, Türkmenistan, Ukrayna 
ve Özbekistan ile Gagauz Özerk Bölgesi, 
Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Tataristan 
Özerk Cumhuriyetinden olmak üzere top-
lam 13 ülke ve 3 özerk bölgedeki 20 üni-
versiteden seçilerek gelen sizler, Türk Dili 
Edebiyatı hakkında yeni şeyler öğrendiniz, 
Türkiye tarihini ve coğrafyasını yakından 
tanıma imkanı elde ettiniz. İnanıyorum ki 
bu bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın size sağ-
ladığı avantajları iyi değerlendireceğinizi 
ümit ediyorum.

Bu vesile ile sizlere eğitim hayatınızın 
bundan sonraki aşamalarında başarılar di-
lerken, ülkemizde geçirmiş olduğunuz bir 
aylık Yaz Staj Programında elde ettiğiniz 
birikimleri ve izlenimlerinizi ülkenizdeki 
arkadaşlarınızla paylaşacağınızı temenni 
eder, hepinize sevgilerimi sunarım. 



Değerli vatandaşlarım... Bitlis’in gönlü 
aydınlık insanları... Hepinize en kalbi mu-
habbetlerimi sunuyorum. 8 Ağustos 1916 
tarihinde milletimizin bu topraklardaki 
makus talihini değiştiren tarih sayfaların-
dan birinin yazıldığı bu topraklarda sizlerle 
birlikte olmaktan büyük gurur ve mutluluk 
duyuyorum.

Hepiniz biliyorsunuz binlerce vatan ev-
ladının kanıyla sulanmış bu güzel Bitlis, 

Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte işgal 
edilen vilayetlerimiz içinde istiklaline ilk 
kavuşan vilayetimiz olmuştur. Ancak o zor 
günlerin bu şehirde açtığı yaralar bugün 
bile tam olarak sarılabilmiş, Bitlis şehrinin 
sıkıntıları tam olarak giderilebilmiş değil-
dir. Bu şehri nasıl bir ruhla, nasıl bir mü-
cadele azmiyle, nasıl bir aşkla düşmanın 
işgalinden kurtardıysak, iki binli yılları 
yaşadığımız şu günlerde yoksulluğun ve 

Düşman İşgalinden Kurtuluş 
Günü Törenleri

Bitlis | 8 Ağustos 2004



yoksunluğun işgalinden de kurtarmamız 
gerekiyor. Bunu bugünden yarına yapma-
mız gerekiyor.

3 Kasım tarihinden bu yana ülkemizin her 
tarafında milletimizle birlikte başlattığı-
mız ekonomik kurtuluş savaşının, büyük 
medeniyet mücadelesinin rüzgarı yavaş 
yavaş bu güzel şehri de sarmaktadır, sara-
caktır. Milletimizle birlikte el ele gönül gö-
nüle verdik. Bu ülkeyi geleceğin en güçlü, 
en müreffeh, en medeni ülkelerinden biri 
haline getireceğiz. Bir şehrini, bir bölgesini 
değil, her köşesini, her bölgesini, her ilini, 
her köyünü, bu milletin tarihine yakışır bir 
medeniyet iklimiyle sarıp sarmalayıncaya 
kadar bize durmak dinlenmek yok. Biz bu 
ülkeyi hiçbir düşmana teslim etmeyen o 
yüce millet iradesinden ilham alan, mille-
timizin bağrına çöken sıkıntıları da aynı 
ruhla bu ülkeden def etmeye azmetmiş bir 
hükümetiz. Sizlerin desteğinizle inşallah 
bu ülkenin her köşesi aydınlanacak, her 
insanımızın gözleri geleceğin umuduyla 
ışıldayacaktır.

Sevgili vatandaşlarım...

Bu milletin el ele vererek aşamayacağı 
hiçbir engel yoktur. Bakınız 3 Kasım 2002 
günü bu ülkede yapılan seçimler bütün 
dünyaya örnektir; millet iradesi bu ülkede 
kötüye giden her şeyi bir anda iyiye doğru 
çevirmiştir. O gün bize gösterdiğiniz tevec-
cühle kolları sıvadık, sizlerle, milletimizle 
el ele verdik ve yürümeyen ne kadar iş var-
sa yürütmeye, kördüğüm olmuş ne kadar 
mesele varsa çözmeye başladık. Çökmüş 
bir ekonomiyi doğrultup ayağa kaldırdık 

ve istikrarı bütün piyasalara yaydık. Yıllar 
yılı bu vatandaşı inim inim inleten enflas-
yon canavarının hızını kestik, kademeli 
olarak tek hanelere kadar indirdik.

Bugün gazeteler, sizler de okuyorsunuz, 
çekirdek enf lasyonda bile çok önemli 
gerilemeler yaşandığını yazıyor. Biz size 
inandık, sizler bize güvendiniz, bu büyük 
ülke rotasını doğrultup yeniden aydınlık 
geleceğine doğru ilerlemeye başladı. Peki 
bütün bunlar hangi şartlarda oldu? Bakı-
nız geçen kısa sayılacak zaman içinde bir 
yandan borçlarımızı ödedik, bir yandan 
ekonomiyi büyütmeye devam ettik. Piya-
salara güven getirdik; kapanan kepenk-
lerin açılmasına, durmuş tezgahların 
yeniden çalışmasına, işlemeyen dişlilerin 
yeniden işlemesine zemin hazırladık. AB 
uyum yasalarını ardı ardına Meclis’ten 
geçirerek Avrupa’da ses getirdik. Ülke 
ülke dolaşarak Türkiye’nin yaptığı ihra-
cat rakamlarını ciddi oranlarda arttırdık. 
Devletin tepesindeki kavga görüntülerinin 
yerine uyumlu ve saygılı bir yönetim anla-
yışını yerleştirdik.

Bütün bunlar Türkiye’nin geleceği için 
hayati derecede önem taşıyan ilerlemeler-
dir. İnşallah önümüzdeki dönem kademe 
kademe sizlerin de yüzlerinizin güleceği, 
ocaklarınızın şenleneceği bir dönem ola-
caktır. Sizler bize inanıp güvenmeye, hayır 
dualarınızla bizleri desteklemeye devam 
ederseniz, Türkiye’nin önü açılacak, bu 
ülkenin insanının çektiği çileler de yavaş 
yavaş sona erdirilecektir. Şunu özellikle 
ifade etmek istiyorum; bu ülkenin engin 
gönüllü cefakar insanları yıllar yılı o kadar 



ihmal edilmiş, dertleri o kadar göz ardı 
edilmiş ki artık neredeyse bıçak kemiğe 
dayanmış.

Bu sebeple, hükümet olarak devraldığımız 
kriz manzarasının ağır faturasına rağmen, 
yine de kaynaklarımızı azami derecede 
zorlayarak sizleri rahatlatacak bazı tedbir-
ler almayı ihmal etmedik. Biz her fırsatta 
milletin içinden geldiğimizi ve milletin 
sesine asla sağırlaşmayacağımızı ifade 
ediyoruz. Bizler sizleri rahata erdirmek, 
sıkıntılarını hafifletmek için gece deme-
den, gündüz demeden çalışıp didiniyoruz. 
İnşallah bu çalışmaların, bu gayretlerin 
meyvelerini hep birlikte alacağımız za-
manlar da yaklaşıyor. Biz Türkiye için bu 
adımları atmakta kararlıyız. Türkiye’yi 
sıkıntılara, darboğazlara, kısır çekişme-
lere, yoksulluklara, çaresizliklere teslim 
etmemekte kararlıyız. Bize güvenin, adil 
ve kalkınmış bir Türkiye’de şehir şehir ge-
leceğin aydınlık dünyasına doğru koşumu-
zu hep birlikte sürdürelim. Bu hissiyatla 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 
seçimlerin ülkemize hayırlar ve bereketler 
getirmesini diliyorum.



Sevgili vatandaşlarım... değerli Malaz-
girtliler... Tarihi değiştiren bir müstesna 
zaferin yıldönümünde sizlerle birlikte 
olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ediyor, hepinize sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum.

Bundan tam 933 yıl önce, 26 Ağustos 1071 
tarihinde Anadolu’nun kapılarını Türk ve 

İslam ordularına açan Malazgirt Zaferi, hiç 
şüphe yok ki tarih sayfalarına yazılan en 
kutlu destanlardan biri olmuştur. Sultan 
Alparslan ve ordusu, bu ovada verdikleri 
cansiperane mücadele ile bereketli Ana-
dolu topraklarını bizlere yurt kıldılar. Bu 
büyük zaferin üstünden geçen 933 yılın 
ardından bugün bizler yurdumuzun dirlik 

Malazgirt Zaferi’nin 933. 
Yıldönümü Kutlama Töreni

Muş | 26 Ağustos 2004



ve birlik içinde dimdik ayakta kalması için 
mücadele veriyoruz. 

Allah’a şükürler olsun ki, ülkemizin üstü-
ne toplanan kara bulutlar büyük ölçüde 
dağılmış, güneş ülkemizin her köşesini 
sıcaklığıyla ısıtır hale gelmiştir. Bu ülkenin 
her bir köşesini imar ve ihya edecek millet 
iradesi ortaya çıkmış, bu ülkeyi istismar 
eden anlayışlar defterden silinmiştir. Ana-
dolu topraklarını bir baştan bir başa saran 
bu irade, Türkiye’nin aydınlık geleceğini 
hazırlayacak olan temel güç olacaktır. Ben 
bu aydınlık geleceğe inanıyorum. Biliyo-
rum ki sizler de inanıyorsunuz.

Bu ülkede ihmal edilen tek bir köy, ya-
rasına merhem ulaşmayan tek bir hasta, 
acısına ortak olunmayan tek bir ana kal-
mayıncaya el birliği ile çalışacağız. Artık 
bu ülkenin zenginlikleri, hırsızın, arsızın, 
yolsuzun, hortumcunun değil, yıllar bo-
yunca ülkesi için fedakarca çalışıp didinen 
bu sessiz çoğunluk için harcanacaktır. 
Devlet, kendi kamburuyla boğuşmaktan 
kurtulacak, Türkiye’nin her yerine ihtiyaç 
duyulan hizmeti en kısa zamanda ulaş-
tıracaktır. Yağma düzeni sona ermiştir, 
bundan böyle millet iradesi ne diyorsa o 
olacaktır. Bu ülkenin tek bir vatandaşı bile 
eziyet çekmeyecek, mağdur edilmeyecek, 
haklarından vazgeçirilmeyecektir.

Sevgili vatandaşlarım...

Hepimizin belini büken ekonomik şartlar, 
sizler de şahit oluyorsunuz, yavaş yavaş 
düzelme yoluna girmiştir. Türkiye, paça-
sından tutan bütün ağırlıklarını atarak ge-
leceğe doğru harekete geçmiş bulunuyor. 

İnşallah bu gelecek yürüyüşünde adımları-
mızı hepimiz birlikte atacağız. Bu ülkenin 
bir köşesini zengin eden, diğerini yoksul 
bırakan haksızlıklar, artık sona erecektir. 
Hükümet olarak bu milleti adaletle kal-
kındırmanın çaresini mutlaka bulacak ve 
uygulayacağız. Ama bunun için önce üre-
timi bütün şehirlere yaymalı, Anadolu’nun 
potansiyelini şehir şehir harekete geçir-
meliyiz. Biliniz ki bu bugünden yarına 
gerçekleştirilebilecek bir iş değildir. Ama 
yine biliniz ki göreve geldiğimiz ilk gün 
biz bu büyük kalkınma yürüyüşünün ilk 
adımlarını atmaya başladık.

Ekonomide gelinen nokta ortada, kriz or-
tamından Allah’ın izniyle çıktık. Enflasyon 
düştü, piyasalar yavaş yavaş güç kazanıyor. 
Yakında inşallah sizlerin yüzlerinizi daha 
da güldürecek gelişmeler yaşanmaya baş-
layacaktır. Bizim yegane hedefimiz sizlerin 
dertlerinize derman olabilmek, gülme-
yen yüzlerinizi güldürebilmektir. Sultan 
Alparslan’ın fetih ruhuyla, bu ülkeyi bir 
uçtan bir uca fethedecek yeni bir kalkınma 
atılımı gerçekleştirmek için gece gündüz 
gayret gösteriyoruz. Bizim bu yola çıkar-
ken güvencemiz sizlerdiniz, şimdi de daha 
başka bir gücümüz, dayanağımız yoktur. 
Belki elimizde sihirli değnek yok; ama ar-
kamızda seçim sandıklarında tecelli etmiş 
millet iradesi var, bizim bu güçle aşamaya-
cağımız hiçbir engel olamaz.

Değerli vatandaşlarım...

Biliyoruz ki Türkiye’nin artık kaybedecek 
tek bir dakikası bile yok. Türkiye eksik-
lerini bir an önce tamamlamak, sıkıntıla-
rını gidermek, bünyesini güçlendirmek 



zorundadır. Geleceğin dünyasında ayakta 
kalmanın başka bir yolu yok. Tarımsal 
üretimi kalkındırarak kendine yeten ve 
dışarıya tarımsal ürünlerini pazarlayan bir 
ülke olmak, sanayimizi bütün sektörlere 
genişleterek çeşitlendirmek ve geliştirmek 
mecburiyetindeyiz. Bunun için de devlet 
millet el ele vermek, çalışmak, çalışmak, 
yine çalışmak zorundayız. Bahtımızı ağar-
tacak yegane yol budur. Türkiye’yi şanlı 
geçmişine yakışır bir güç ve ihtişama ulaş-
tırmanın tek yolu da budur.

Türkiye bu medeniyet yarışını ya kazana-
cak, ya kazanacaktır. Şuna emin olunuz 
ki, Türkiye’nin bahtı yavaş yavaş açıl-
maktadır. Sizlere bir süre önce geminin 
artık yüzmeye başladığını, endişeye mahal 
olmadığını söylemiştim. Şimdi de gönül 
rahatlığıyla artık bu ağır ve fırtınalı yolcu-
luğun sonunun gelmekte olduğunu, Türk 
ekonomisinde karanın göründüğünü ve 
yakın zamanlarda gemimizin esenlik için-
de limana ulaşacağını söylemek istiyorum. 
Artık herkes çocuklarına aynı gönül ra-
hatlığıyla daha mutlu bir gelecek müjdesi 
verebilir. Türkiye bu dar ve köhne kaba 
sığmayacak, gür bir ırmak olarak günden 
güne coşarak yatağını dolduracaktır, bun-
dan kimsenin şüphesi olmasın. 

Şanlı tarihimizin bizim omuzlarımıza yük-
lediği sorumluluk budur. Ülkemizi milleti-
mizle el birliği içinde o şanlı tarihe yakışan 
medeniyet seviyesine çıkaracağız. Allah 
yolumuzu açık etsin. Malazgirt destanını 
yazan yiğitleri rahmetle anıyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.



Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt 
Şenlikleri 

Bilecik | 12 Eylül 2004

Değerli vatandaşlarım... sevgili Söğütlü-
ler... Hepinize en samimi duygularımla 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Milletimizin yedi asrı aşkın bir zamandır 
sekteye uğratmadan gerçekleştirmiş oldu-
ğu bu müstesna buluşma günü, tarihsel 
kimliğimize ve manevi değerlerimize 
sadakatimizin en bariz göstergesidir. Biz-
leri bu yıl 723. kez bir araya getiren duy-

gu, milletimizin nesilden nesile aktardığı 
medeniyet aşkının, insanlık şuurunun ve 
var olma iradesinin heyecanını ayniyle ta-
şımaktadır. Ne mutlu bize ki, Ertuğrul Gazi 
bilgeliğinin yedi asır önce bu topraklara 
bıraktığı tohum, bugün hâlâ gölgesiyle üç 
kıtayı serinleten bir çınar olma haşmetini 
korumaktadır. Ne mutlu bize ki, o günler-
den bu günlere bu millet, yedi asrı aşkın 
bir zaman boyunca varlığını ve istiklalini 



koruma iradesinde zerre kadar zafiyet, zer-
re kadar tereddüt göstermemiştir.

Bugün hayırla ve şükranla yâd ettiğimiz 
Ertuğrul Gazi’nin, Osman Gazi’nin ve 
ecdadımızın bu toprakları aşkla, irfanla, 
faziletle mayalamış nice evladının bize 
bıraktığı medeniyet ışığını yüreklerimiz-
de taşıyoruz. O medeniyet ışığı ki, yedi 
asırdır bu topraklara musallat olan bütün 
karanlık emellere rağmen bu aziz coğraf-
yayı bir baştan bir başa aydınlatıyor. Öyle 
ki bugün dedelerin torunlarına, annelerin 
çocuklarına, ustaların çıraklarına verdiği 
nasihatlerde o insanlık mayasının, o me-
deniyet ışığının izleri, renkleri, hikmetleri 
vardır. Bilesiniz ki, ülkemizi yeni ufuklara, 
güzel yarınlara ulaştırmak için bugün yü-
reklerimizde hissettiğimiz aşk ve heyeca-
nın kaynağı da yedi asırdır bu topraklarda 
hayatiyetini sürdüren bu ruh, bu inançtır.

Aziz vatandaşlarım...

Bu güzel günde, böyle muhteşem bir geç-
mişe layık bir geleceği tesis etme şuuruyla 
harekete geçmiş bir Türkiye tablosunun 
gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Milletimiz zaman zaman düştüğü sıkıntılı 
dönemlerinden birini daha zengin geçmi-
şine ve sahip olduğu medeniyet ruhuna 
yaslanarak aşma yoluna girmiş, gözünü 
yeniden yüksek hedeflere dikmiştir. Mil-
letimizle beraber yürüdüğümüz bu mede-
niyet yolunda kısa bir zamanda aldığımız 
mesafe ortadadır. Çökme noktasına gelmiş 
olan bir ekonomi, önce kontrol altına alın-
mış, sonra adım adım ayağa kaldırılmıştır.

Türkiye’nin bu kadar çok kısa bir zaman 
içinde attığı bu iyileşme adımlarının 
dünyada ne kadar büyük bir dikkat ve 
hayranlıkla izlenmekte olduğuna bizzat 
şahit oluyoruz. Biliniz ki, Türkiye’yi dün-
yanın merkezi konumdaki ülkelerinden 
biri olmaya götürecek yolun kaldırım taş-
ları bir bir döşeniyor. Milletimiz tarihi ve 
kültürüyle nice medeniyetlere imza atmış 
bir tecrübeye sahiptir. Nicedir yaralan-
makta olan vicdanlar onarılacak, bu millet 
tarihteki haşmetini ve ağırlığını yeniden 
kazanacaktır.

Türkiye’yi önümüzdeki on yıllarda çok 
daha ileri, çok daha güçlü, çok daha zengin 
bir ülke haline getirecek adımları teker 
teker atmak bizim boynumuzun borcudur. 
Bu ülkenin çocuklarına, bu hedefe ulaşma-
ları için gereken bütün imkanlar hazırla-
nacak, bilgi toplumunun nimetleri hiçbir 
insanımızdan esirgenmeyecektir. Bu ülke 
kendi insanının, kendi kültür ve medeni-
yetinin kıymetini bilerek, anlayarak, kendi 
yaşadıklarının muhasebesini yaparak ve 
elbette insanoğlunun kazanımlarından ya-
rarlanarak yarınlarını kazanacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Bu ülkeye, bu toprakların bereketine, bu 
milletin yüreğinde silinmez yer etmiş me-
deniyet aşkına inancımızı asla yitirmedik, 
yitirmeyeceğiz. O inanç ki, bugün insani 
değerlerine karşı bağı zayıflamış, hayatın 
merkezini gücün egemenliğine bırakmış 
bir dünyaya karşı başımızı dik, umutları-
mızı taze tutuyor. O inanç ki, her gün göz-
lerimizin önünde cereyan eden nice dünya 



acısına ve nice masum gözyaşına karşı, 
bize sağduyuyu, fazileti, adaleti telkin edi-
yor. Ve yine o inanç ki, bugün bu kargaşa 
çağında milletimizi yine hakkaniyete sım-
sıkı bir bağla bağlı tutuyor. 

Sahip olduğumuz bu miras, inanıyoruz ki 
bir milletin ulaşabileceği en büyük güç ve 
feyiz kaynağıdır. Bu aydınlığa, bu mede-
niyet ışığına, bu insanlık şuuruna asırlar 
boyunca nasıl sahip çıkmışsak, bundan 
sonra da asırlar boyu yine aynı sadakatle 
sahip çıkacağız. Suların bulanıklaştığı bu 
zor zamanlarda, milletimize özgü bu insa-
ni berraklıktan dünyanın alacağı pek çok 
ders olduğuna inanıyoruz.

Sevgili Söğütlüler...

Her yıl bu medeniyet ocağında sadece 
Ertuğrul Gazi’yi anmak için değil, asırlara 
uzanan medeniyet tarihimizin hatırasını 
tazelemek için toplanıyoruz. Bu vesiley-
ledir ki bir kere daha, her birimizin can 
evlerinde Osman Gazilerin, Fatih Sultan 
Mehmetlerin, Yunus Emrelerin, Hazreti 
Mevlanaların, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Ka-
racaoğlanların, Dede Efendilerin ve daha 
nicelerinin yaktığı kandiller ışıldıyor. 
Hepimiz bir kere daha anlıyoruz ki, çirkin-
likler, kötülükler, sıkıntılar bu topraklar-
dan tez zamanda gelip geçecek; iyilikler, 
güzellikler, faziletler tarihin sonuna kadar 
nesilden nesile yaşamaya devam edecektir.

Bu ülkeyi yöneten yöneticiler olarak bizim 
görevimiz, bu yüce millete ve bu zengin 
medeniyete hıyanet ve dalalete düşmeden 
gece gündüz can-ı gönülden hizmet etmek-

tir. Anne babalara düşen çocuklarına bu 
medeniyet şuurunu aşılamak, çocuklara, 
gençlere, yetişen yeni nesillere düşen de 
bu medeniyet sancağını can pahasına asla 
yere düşürmemek, daima yükseklerde tut-
maktır. Biliyor ve inanıyorum ki bu ülke 
için kurduğumuz güzel hayaller yakında 
birer birer gerçeğe dönüşecektir.

Allah’ın izniyle, her yıl bir öncekinden 
biraz daha aydınlık yüzlerle bu medeniyet 
ocağında buluşacağız. Sizlerin aracılığı-
nızla ülkemin her bir ferdine, bu ülkeyi 
ayakta tutmak için var gücüyle çalışan 
her bir insanımıza sevgilerimi, saygıları-
mı, şükranlarımı sunuyorum. Ertuğrul 
Gazi’nin manevi huzurunda, bu millete, bu 
topraklara, bu büyük medeniyete hizmet 
eden her cana rahmet diliyorum. Allah hak 
ve adaletin sancaktarlığını yapmış bu yüce 
milletin yolunu ve bahtını açık etsin.



Değerli Türk işadamları… saygıdeğer ko-
nuklar… sayın büyükelçiler… değerli med-
ya mensupları… Bu yıl beşinci toplantısını 
yapmakta olan Dünya Türk İşadamları 
Kurultayı’nın çatısı altında sizlerle birlikte 
olmaktan duyduğum büyük memnuniyet 
içinde hepinizi sevgi ve saygı ile selamlı-
yorum. 

Bildiğiniz gibi Dünya Türk İşadamları 
Kurultayı’nın temel işlevi, dünyanın çeşitli 
ülkelerinde faaliyet gösteren işadamları-
mızı bir araya getirerek sinerji ortamı oluş-
turmaktır. Bu suretle birlik ve beraberlik 
ruhunun pekiştirilmesini sağlamaktır. Bu-
nunla da kalmayarak, dünyanın çeşitli yer-
lerinde faaliyet gösteren işadamlarımızın, 
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gerek kendi aralarında, gerek Türkiye’deki 
muhataplarıyla sağlıklı bir diyalog zemini 
oluşturmaktır. 

Bu defaki toplantı için seçilen “AB Yolunda 
Ankara Buluşması” sloganı ve ana teması, 
bence doğru bir zamanlamayla çok isabetli 
bir etkinliktir. Bu önemli etkinlik sizler ka-
dar beni de aynı heyecanlandırıyor. Sizler, 
Türkiye’nin dünyadaki misyon şeflerisiniz. 
Dünyanın çeşitli merkezlerinden aynı 
inançla, aynı duygularla buraya geldiniz. 
Burada, Türkiye’nin her köşesinden sizlerle 
tanışmak, buluşmak ve iş yapmak arzusuy-
la gelen, sizlerle aynı inanç ve duyguları 
taşıyan işadamlarımız ile bir aradasınız.

Böylesine seçkin bir dinleyici kitlesine 
hitap etmek, bana ayrı bir memnuniyet 
vermektedir. Kurultay vesilesiyle, 81 yıl 
önce Cumhuriyeti kurduğumuz başken-
timiz Ankara’da siz değerli işadamlarıyla 
Türk ekonomisinin kat ettiği mesafeyi ve 
önümüzdeki dönemde oluşturulacak poli-
tikaları ele alacak olmamız ayrı bir sevinç 
kaynağı teşkil etmektedir. Bu kadar önemli 
bir fırsatı büyük bir özveriyle sağlayan 
Türkiye Odalar ile Borsalar Birliği’ne, Türk 
Dış Ticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları 
Vakfı’na ayrıca emeği geçen, katkısı olan 
herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli konuklar…

Ülkemizin de içinde yer aldığı uluslararası 
sistemi ekonomik kriterler açısından belir-
leyen temel gelişme, içinde bulunduğumuz 
“küreselleşme” sürecidir. Bu süreçte devlet-
lerarası ilişkilerle ekonomik ilişkiler adeta 

rekabet edercesine paralel gelişmektedir. 
Türkiye, kendi dinamikleriyle, muazzam 
potansiyeliyle bu kulvarda dünyanın geri-
sinde kalmayacaktır. Küreselleşen dünyada 
uluslararası ekonomik ve siyasi gündemi 
belirleyici, diğer bir süreç ise, 1990’larda 
hız kazanan “bölgeselleşme” sürecidir. 

Rakip gibi görünmekle birlikte, her iki sü-
reç de birbirine paralel olarak başarıyla yü-
rümektedir. Başta Avrupa, Kuzey Amerika 
ve Güney Doğu Asya olmak üzere dünyada 
hızlı bir bölgesel bütünleşme hareketi ya-
şanmıştır. Ülkeler, dünyada yalnız kalma-
mak için, bölgeselleşme hareketleri içinde 
yer alarak rekabet güçlerini artırmaya çalış-
maktadırlar. Türkiye’nin, bir taraftan küre-
selleşirken, bir taraftan da bölgeselleşen bu 
dünyada ulusal hedef ve stratejilerini haya-
ta geçirebilmesi gerekmektedir. Bu yüzden 
ülkemizi bütün değerleriyle, imkanlarıyla 
dünyanın “merkez” ülkelerinden biri olarak 
tanımlıyoruz. 

Bu yolda başarılı olmak, ülkemizin imkan 
ve yeteneklerini ve her şeyden önce rekabet 
gücünü, günün gerçekleriyle bağdaşan bir 
zeminde geliştirebilmesine bağlıdır. Artık 
eski dünyanın eski meseleleri olmadığı gibi 
Türkiye de eski Türkiye değildir. Soğuk 
savaş’ın sona ermesiyle birlikte askeri ve 
ideolojik bloklaşmanın yerini ekonomik 
ve kültürel bütünleşme süreci almıştır. 
Bu süreç içinde, geçmişte Balkanlar’dan 
Kafkasya’ya, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya 
kadar geniş bir alanda siyasi ve ekonomik 
gücü elinde bulunduran ülkemiz için 
yeni bakış açılarının geliştirilmesi ihtiya-
cı doğmuştur. Ülkelerin siyasi güçlerini, 



sahip oldukları ekonomik potansiyelleri 
belirlemektedir. Amerika’dan Çin’e ve 
Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir tara-
fında faaliyet gösteren değerli işadamları-
mız, dahil olduğumuzun en güzel ve canlı 
kanıtlarından birini teşkil etmektedirler. 

Çok değerli işadamlarımız, değerli ko-
nuklar…

Türkiye ekonomisi bugün tarihinde gö-
rülmemiş derecede bir atılım ve şahlanış 
dönemine girmiş bulunmaktadır. İş ba-
şına geldiğimizde iş adamlarının bizden 
istediği en önemli şey güven ortamıydı, 
herkesin kaygısı yarını görememekti. Alla-
ha şükür milletimiz sayesinde iktidarımız 
sağlam bir irade koyarak alın size güven 
ortamı demiştir. İşte bu yüzden 6 ay içinde 
özel sektörümüz 28 katrilyonluk yatırım 
yapmıştır. İşte bu yüzden dünyanın her ye-
rinden iftiharla Ankara’ya geldiniz. İnanı-
yorum ki, azmimizi artıracak ve bize yeni 
ufuklar göstereceksiniz. 

Sizlerin hissiyatını çok iyi bildiğimi düşü-
nüyorum. Geçmiş krizlerle ne kadar yorul-
duğunuzu biliyorum. Lütfen artık geçmişi 
geçmişte bırakın ve artık tereddütlere yer 
kalmasın. Sağlam bir iktidar, sağlam bir gü-
ven ortamı var. Ekonomide açtığımız beyaz 
sayfa, hem ülkemiz içinde, hem de Türkiye 
dışında tüm vatandaşlarımızın yüzünü 
güldürmekte, gururlandırmakta, geleceğe 
ilişkin umutlarını artırmaktadır. Bugün 
Avrupa’daki işadamlarımız, vatandaşları-
mız, soydaşlarımız Türk ekonomisindeki 
atılımı gördükçe öz güvenlerini yeniden 
kazanmakta, başları daha dik dolaşabil-

mektedirler. Türkiye’de ekonomi için artık 
kriz, istikrarsızlık, tedirginlik, güvensizlik 
gibi kavramlar tamamen anlamını yitir-
miştir. Ne yaptığını bilen, kararlı, samimi 
ve sizlerle aynı üretim, yatırım heyecanını 
duyan bir hükümet işbaşındadır. Türkiye 
önünü gördükçe Türk işadamı dünyanın 
her yerinde ayaklarını yere daha sağlam 
basabilmektedir.

Değerli arkadaşlarım…

Ekonomide, 22 ay gibi çok kısa bir süre 
içinde on yılların kronik sorunlarını çözü-
me kavuşturduk. Enflasyonda elde edilen 
başarı tarihi niteliktedir. Büyümede rekor 
düzeyde oranlara ulaşılmıştır. 2001 yıl so-
nunda Kamu net borç stokunun Gayri Safi 
Milli Hasıla’ya oranı yüzde 91 iken bu oran 
bugün yüzde 71 seviyesine düşürülmüştür. 
Faizlerdeki başarı ortadadır, yatırımdaki, 
üretimdeki artış ortadadır... Bakınız, ilk 
6 ay itibariyle özel sektörün yatırım har-
caması bir önceki döneme göre yüzde 94 
oranında artmış ve 28 katrilyon düzeyine 
ulaşmıştır. Bu, muhteşem bir gelişmedir. 
Yine bu yılın ilk 7 ayı itibariyle doğrudan 
yabancı sermaye miktarı 1.8 milyar düzeyi-
ne ulaşmıştır. 22 ay öncesinde bu seviyeleri 
bazıları hayal bile edemezdi. 

Biz ise bugün bu oranları yeterli bile görmü-
yoruz. Enflasyon tek haneli oranlara inecek, 
büyüme iki yıl üst üste rekor kıracak, faizler 
düşecek, Türkiye’nin borç yükü azalacak, 
yatırım, üretim şahlanacak, tüm makroeko-
nomik göstergelerde beklentilerin üstüne 
çıkılacak denildiğinde birileri bu hedefleri 
siyaseten söylediğimizi düşünüyordu. On-



lar bizim hayallerimize bile ulaşamazken, 
biz hedeflerimizi yükseltiyor, çıtayı daha 
yükseğe çıkarıyoruz. Bugün artık Türkiye 
bir fırsatlar, imkanlar ülkesi haline gelmiş-
tir. Bu imkanları görebilen, Türkiye’nin 
her gün daha fazla parlayan yıldızını fark 
edebilenler, tereddütsüz söylüyorum kârlı, 
kazançlı çıkacaklardır.

Değerli işadamlarımız, çok değerli ko-
nuklar…

Türkiye dünyadaki bütün işadamları için 
olduğu kadar sizler için de bir fırsatlar 
ülkesidir. Ancak sizler için Türkiye’de 
yatırım yapmanın aynı zamanda özel bir 
sorumluluk olduğu inancındayım. Bugün 
Çin’i Çin yapan, İrlanda’yı, Hindistan’ı bir 
yatırım üssü haline getiren, bu ülkelerin 
dışarıdaki işadamlarıdır. Memnuniyetle 
gözlemliyoruz ki, hem Türkiye’de yaşayan 
işadamlarımız yurtdışında büyük yatırım-
lar yapıyorlar, hem de yurtdışında yaşayan 
Türk kökenli işadamlarımız bulundukları 
ülkelerde kayda değer bir sermaye grubu 
oluşturuyorlar. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız başta 
olmak üzere bu ülkenin her ferdi sizlerin 
başarılarına seviniyor. Bugün eğer AB süre-
cinde müzakere sürecine sayılı günler kal-
dıysa bunda dünyaya açılan müteşebbisi-
mizin büyük payı var. Bugün Orta Asya’dan 
Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Uzak doğu ve 
Afrika’ya kadar birçok bölgede Türk ser-
mayesinin atılımlarına şahit oluyoruz. 
Dünya dengelerinde belirleyici bir aktör 
olarak yer alabilmek ve inisiyatif kullana-
bilen bir ülke olabilmek biraz da ekonomik 

vizyonunuzun nerelere kadar uzandığıyla 
ilişkili. Özellikle Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasından sonra oluşan, Rusya’da, Türki 
Cumhuriyetlerde ve Ortadoğu ülkelerinde 
Türk sermayesinin büyük riskler de alarak 
önemli yatırımlar yaptığını görüyoruz. 

İşadamlarımızın hem iş yapmak istedikleri 
ülkelerdeki mevzuat sorunlarını aşabilme-
leri, hem de ülkemizdeki hukuki sürecin 
kolaylaşabilmesi için hükümetimiz her 
türlü çabayı gösteriyor. İşadamlarımızda 
gördüğüm bu girişim ruhu bizim de uf-
kumuzu açıyor, bizi de cesaretlendiriyor. 
Yurtdışı programlarımızda özellikle işa-
damlarımızın bizimle birlikte olmasına 
özel çaba gösteriyorum. Bu ziyaretlerde 
yatırımcılarla birlikte olmanın semeresini 
de çok iyi alıyoruz. İşadamlarımızın farklı 
sektörlerde ve farklı ülkelerle ilişkilerini 
geliştirmeleri hükümetimizin önem verdiği 
bir politikadır. Zira biz, ekonomide demode 
bir devletçilik anlayışını geride bıraktık ve 
özel sektör odaklı bir kalkınma politikası 
izliyoruz. 

Dünyaya açılmak, dünyaya kendi kim-
liğimizle gitmek zorundayız. Dış ticaret 
hacmimizin giderek gelişmesi için hükü-
metimiz ciddi bir kararlılık ve gayret için-
dedir. Türkiye’de yaşayıp dış ticarete ağırlık 
veren işadamlarımız kadar, yurtdışında 
yaşayan Türk kökenli iş adamlarımızın da 
iş potansiyellerini arttırmaları ana hedefle-
rimizdendir. Avrupa’ya işçi olarak giden ilk 
kuşaktan bugüne hem Türk toplumunun 
hem de iş yapan Türk sermayesinin gide-
rek nitelik kazandığını görüyoruz. İşçiden 
işverene, küçük işletmeden büyük sermaye 



gruplarına doğru olumlu bir seyir yaşanı-
yor. Bugün birçok ülkede Türkiye kökenli 
işadamlarımızın giderek daha saygın bir 
konum elde ettiklerini, bulundukları sek-
törlerde etkili birer aktör olmaya başladık-
larını memnuniyetle izliyoruz.

Ekonomik anlamda ya¬şadıkları toplum-
larda ağırlı¬ğını koymaya başlayan Türk gi-
rişimcileri, bu şekilde top¬lumsal ve siyasi 
anlamda da içinde yaşadıkları ülkelerde söz 
sahibi olmaya başladı¬lar. 1985 yılında Al-
manya’daki Türk girişimcilerin 1.9 milyar 
euroluk yatırımı, 8.8 milyar euroluk cirosu 
ve 77 bin kişilik istihdamı bulunmaktaydı. 
2003 yıl sonu itibariyle ise toplam 8.8 mil-
yar Euro’luk yatırım, 28.9 milyar euroluk 
ciro ve 319 bin kişilik istihdam gerçekleş-
miştir. Türk girişimcilerinin Al¬manya’da 
artan ekonomik ağırlıklarıyla Türkiye 
Almanya ilişkilerinde köprü vazi¬fesi gör-
mektedirler. 

Özellikle Avrupa Birliği ile müzakerelere 
başlamaya hazırlandığımız bu zaman di-
liminde yurtdışındaki işadamlarımızın 
önemli bir misyon yükleneceğini düşünü-
yorum. Türkiye’nin Avrupa Birliği perspek-
tifi, hem Türkiye’de yatırım yapmak isteyen 
sermaye sahibi kardeşlerimiz, hem de bu-
lundukları ülkelerde istihdam alanı sağla-
yan işadamlarımız açısından da büyük bir 
açılım sağlayacaktır. Türkiye’nin ekonomik 
ve siyasal istikrarının gelişimi müzakerele-
rin başlamasıyla birlikte yurtdışından ser-
maye çekmek açısından daha teşvik edici 
olacaktır. Türkiye’nin kayda değer bir sıçra-
ma yapabilmesi için yatırımcı ve sermaye 
girişi hayati bir rol oynayacaktır.

Bunlar yüz akı rakamlardır. Ama artık bu 
işadamlarımızın doğdukları, büyüdükle-
ri, analarının, atalarının topraklarını da 
görmeleri, gözetmeleri gerektiğine inanı-
yorum. İşadamlarımızın, Van’a Bingöl’e, 
Muş’a, Yozgat’a, Çankırı’ya bir vefa borçları 
vardır ve bu ödenmelidir düşüncesinde-
yim. İmkanı olan her iş adamımızdan bunu 
istiyorum. Geçmişte çok haklı olarak bu ko-
nuda şevkinizi kıran, güveninizi zedeleyen, 
sizi hayal kırıklığına sevk eden olaylar ya-
şandı. Bizim bunları yaşatmayacağımızdan 
yeni maceralara Türkiye’yi sürüklemeyece-
ğimizden son derece emin olunuz.

Yatırımın, üretimin, istihdamın, ihracatın 
önünü olabildiğince açtık, açmaya devam 
edeceğiz. 36 ilde başlattığımız teşvik uy-
gulamasıyla yatırımcılarımıza çok güzel 
fırsatlar sunduk. Yatırım ortamını iyileştir-
meye dönük tarihi adımlar attık. Ve biz, ya-
tırımın, üretimin, istihdamın önünde engel, 
işadamının sırtında kambur olmayacağız. 
Açılımlarımız, teşviklerimiz, desteklerimiz 
devam edecek, Türkiye’nin kabuğu hızla 
değişecektir. 

Değerli işadamlarımız… saygıdeğer ko-
nuklar…

Sözlerime son verirken, bir kez daha Dün-
ya Türk İşadamları Kurultay’ına başarılar 
diliyorum. Bu toplantıyı düzenleyen Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Türk Dış 
Ticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları 
Vakfına teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle 
selamlıyorum. 



Atatürk’ü Anma Toplantısı

Ankara | 10 Kasım 2004

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 66. yılı 
dolayısıyla Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu tarafından ‘‘Dış Kaynak-
larda Atatürk ve Atatürk’e Bakış’’ konulu 
sempozyum düzenlendi. Sempozyum, 
Atatürk için bir dakikalık saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından başladı. Başbakan 
Erdoğan, sempozyumun açılışında yaptığı 
konuşmada, bugün Cumhuriyet’in kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 
66. yılı olduğunu anımsatarak, Türk Mil-
leti için 10 Kasım’ın ‘‘bir yas günü, matem 
günü’’ olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti 
ile birlikte yaşayacak olan Atatürk’ü ve 
eserlerini anarak, geçmiş ve gelecek üze-
rine yeniden düşünme günü olduğunu 
vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken ve 
anlamaya çalışırken üzerinde durulması 
gereken esas unsurların onun ‘‘en büyük 
eserim’’ dediği Cumhuriyet’e yön veren ku-
rucu ilkeler olduğuna işaret eden Erdoğan, 
şöyle konuştu:

‘‘Bildiğiniz gibi Atatürk bir doktrin ya da 
ideoloji vazetmemiş, herhangi bir ideolo-

jiye dayanma gereği hissetmemiştir. Onun 
dünya görüşünün temeli akılcılıktır. Mille-
te hedef olarak gösterdiği muasır medeni-
yete ulaşma yolunda akılcılık, rasyonellik 
ve gerçekçilik hayati öneme sahip unsurlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dondurulmuş, kalıp-
laştırılmış fikirlere asla itibar etmediğini 
biliyoruz. Atatürk, tekamüle, gelişmeye 
dayalı bir dünya tasavvuruna sahipti ve 
bu tekamülün doğrultusunu tespit edip 
ona uygun davranmada aklın kılavuzlu-
ğuna güveniyordu. Sözü edilen gerçekçi, 
rasyonel üslup, Atatürk’ün cumhuriyeti 
kurarken doğru tercihler yapmasında 
da çok önemli bir işleve sahiptir. İlk elde 
cumhuriyet, milli egemenlik, milli devlet 
ve laiklik olarak sıralanabilecek bu doğru 
tercihler Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden 
asli niteliklerdir.’’

Başbakan Erdoğan, milli egemenliğin mo-
dern demokrasinin ve demokratik cum-
huriyetin olmazsa olmaz şartı olduğunu 
belirtti. Atatürk’ün egemenliği kayıtsız, 
şartsız millete ait bir yetki olarak gören an-
layışının, Türkiye’nin bugün sahip olduğu 
demokratik rejim açısından belirleyici bir 



öneme sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, 
‘‘Zira meşruiyetin temeline milleti koyma-
yan, milleti meşruiyetin yegane ölçüsü 
olarak görmeyen bir rejime demokrasi 
demek mümkün değildir’’ dedi. Milli dev-
letin, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan 
bireylerin vatandaşlık temelindeki ortak-
lığına işaret ettiğini dile getiren Erdoğan, 
Atatürk’ün hiçbir zaman ırk, din, etnik 
köken esasında tanımlanan millet anlayış-
larına itibar etmediğini söyledi. Erdoğan, 
‘‘O’nun için milletin ayırt edici vasfı, ortak 
bir tarih ve birlikte yaşama iradesidir’’ 
diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin anayasal 
vatandaşlık zemininde tarih şuuruna ve 
ortak yaşama iradesine sahip, farklılıkları 
zenginlik olarak algılayabilen bireyler-
den oluşan güçlü ve demokratik bir ülke 
olduğunu vurguladı. Milli devlet fikrine 
uygun şekilde ülkenin bütün bireylerinin 
başka hiçbir hususiyetlerine bakılmaksı-
zın sadece vatandaş olmaları hasebiyle eşit 
konumda olduklarını işaret eden Erdoğan, 
demokratik cumhuriyetin asıl hedefinin 
anayasal vatandaşlık temelinde bütün 
bireylerin demokratik hak ve özgürlükler-
den en üst seviyede yararlanabilmelerini 
sağlamak olduğunu kaydetti. Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘‘Demokrasinin ve toplumsal barışın temi-
natlarından biri olan laiklik, iki boyutlu 
bir kavramdır. Laikliğin birinci boyutu 
devletin din kuralları dışında yapılandı-
rılmasıdır. İkinci boyutu ise devletin bü-
tün dini inançlar karşısında tarafsız, eşit 
mesafede bulunması ve bireylerin din ve 

vicdan alanındaki özgürlüklerini temi-
nat altına almasıdır. Bu manada laiklik, 
cumhuriyetimizin temel ve birleştirici bir 
niteliğidir. Atatürk’ün hayata geçirdiği bu 
kavram ve ilkeler, onun akılcı ve tekamül-
cü bakışına uygun olarak dinamik ve ge-
lişime açık bir biçimde yorumlanmalıdır. 
Milli egemenlik, milli devlet, laiklik gibi 
kavramların demokratik gelişmeye paralel 
şekilde yeni anlamlar kazandıkları, haya-
tın ve dünyanın bütünü gibi değişime açık 
oldukları unutulmamalıdır. Bu kavramlar 
milletimiz için ayırıcı değil, birleştirici bir 
niteliğe sahiptir ve birleştirici niteliğin 
korunması için herkes gereken özeni gös-
termelidir.’’

Başbakan Erdoğan ,  Mustafa  Kemal 
Atatürk’ün milli mücadeleden başlayarak 
ve cumhuriyeti kurarken yaptığı doğru 
tercihler ve bu tercihlerin ifadesi olan kav-
ramların, üzerinde özenle konuşulması ge-
reken, toplum tarafından içselleştirilmiş, 
kimsenin kendi tekelinde göremeyeceği 
kavramlar olduğunu vurguladı. Erdoğan, 
sözlerini, ‘‘Bu anlamlı günde ülkemiz 
adına iftiharla söyleyebilirim ki Türkiye 
bugün, muasır medeniyet yolculuğunda 
demokrasisini geliştirerek emin adımlar-
la ilerlerken, dünyanın bütün gözlerinin 
üzerinde olduğu bir ülkedir. Cumhuriyetin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
bir kez daha minnet ve şükranla anıyo-
rum’’ diye tamamladı.



Modern Sanat Müzesi Açılış 
Töreni

İstanbul | 11 Aralık 2004

Başbakan Erdoğan, Karaköy Rıhtımı’nda-
ki 8 bin metrekarelik alanda, 4 numaralı 
antrepoda bulunan İstanbul Modern 
Sanat Müzesi’nin (İstanbul Modern) res-
mi açılışını yaptı. Eşi Emine Erdoğan ile 
törene katılan Erdoğan, açılışta yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de siyaset kurumu ile 
kültür ve sanat dünyasının yollarının tarih 
boyunca nedense çok sık kesişmediğini 
söyledi. Siyaset kurumunun bir temsilcisi 

olarak, bu kopukluktan daha fazla siyaset 
kurumunun zararlı çıktığı kanaatini ta-
şıdığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin 
yıllar boyunca yaşadığı sıkıntılarda siyaset 
kurumunun insan kavramıyla bağını sıkı 
tutamaması, toplumsal hassasiyetler ile 
ilişkisini sürekli kılamamasının etkili ol-
duğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, şöyle 
devam etti: 



‘‘Siyaseti besleyen kaynaklar arasında 
kültür-sanat değerlerinin yeri asla yeterli 
değildir. Bu özeleştiriyi İstanbul’dan gel-
miş geçmiş, burada doğmuş büyümüş bir 
başbakanınız olarak söylüyorum. Dün-
yanın gelişmiş ülkelerinde gördüğümüz 
sanat etkinlikleri, medeniyetlere beşiklik 
etmiş bu kentte yok. Bu özeleştiriyi siyaset 
kurumu adına ve en önemlisi siyasetin ge-
leceği adına yapmayı gerekli görüyorum. 
Bu müzeler serisine arka arkaya yenilerini 
ilave edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar 
devam ediyor. Her neticeyi alışımız, kültür 
ve sanat noktasında İstanbul’u dünyada şu 
anda bulunduğu konumdan farklı bir ko-
numa getirecektir. İstanbul Modern, takdir 
edersiniz ki hepimiz için aslında gecikmiş 
bir randevudur. Türkiye’nin geleceğinde 
anıtlaşacak bir eser olacağına inandığım 
bu güzel eser, inanıyorum ki bu muhteşem 
şehrin yakasında yeri önceden ayırtılmış 
bir mücevher olarak yerini alacaktır.’’ 

Erdoğan, İstanbul’un bu güzel müzeye, bu 
güzel eserin de İstanbul’a çok yakışacağını 
vurgulayarak, Mevlana’nın ‘‘Işık görünme-
den renk görünmez’’ şeklindeki sözlerini 
hatırlattı. Müzeyle, geleceğin Türkiye’sini 
omuzlayacak olan yeni kuşaklar için renk-
leri görünür hale getirecek bir ışık yaktık-
larını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Dünyayı daha yaşanabilir bir gezegen 
haline getirecek adımlardan bize düşeni 
atıyoruz. Türkiye’nin geleceğinde kültür 
ve sanat gayretinin nimetleriyle zengin-
leşmeyen tek bir fert kalmasın istiyoruz. 
Siyasette, ekonomide, eğitimde ve sosyal 
niteliği olan her alanda kültür ve sanatın 

ağırlığını hissetmek, daha medeni, daha 
insani, daha anlamlı bir dünyada yaşa-
mak istiyoruz. Savaşla gölgelenen, acıyla 
örselenen, vahşetle kirlenen bir dünyadan 
bilgelikle, erdemle, estetikle bezenen bir 
medeniyet zamanına geçmek istiyoruz. 
Bugün burada karanlıkları sona erdirecek 
pırıltının nerede olduğunu arayan insan-
lar olarak toplandık. Dünyaya hükmetmek 
için değil, o pırıltıyı arayan insanlar olmak 
istiyoruz. Ve biliyoruz ki o pırıltı, dünyaya 
hükmetmek isteyenlerin de son ümididir.’’ 

Başbakan Erdoğan, müzenin İstanbul’a ve 
Türkiye’ye kazandırılmasında emeği ge-
çenlere şükranlarını sunduğunu kaydetti. 
Erdoğan, konuşmasının ardından İstanbul 
Modern’in yapımında emeği bulunan çok 
sayıda kişiye plaket verdi. Bu arada, İstan-
bul Modern’in ana sponsorlarından olan 
Hedef Alliance’ın sahibi Ethem Sancak ile 
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Bülent Eczacıbaşı Başbakan Erdoğan’a 
plaket sundu. Erdoğan, tören öncesi İstan-
bul Modern’de bazı yabancı medya kurulu-
şu temsilcileriyle mülakat yaptı.



Türk Kadınına Seçme ve 
Seçilme Hakkı Verilmesinin 70. 

Yılı Toplantısı 

Ankara | 13 Aralık 2004

Başbakan Erdoğan, AK Parti Kadın Kol-
ları Başkanlığı’nca Bilkent Otel’de Türk 
Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının 
Verilmesinin 70. Yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. 
Toplantıda yaptığı konuşmada, Erdoğan, 
büyük bir maratonda olduklarını ve bu ya-
rışı kazanacaklarını belirterek, bu süreçte 
Türkiye’nin zorlukları aşması için kadınla-
rın verdiği desteğin çok anlamlı olduğunu 
söyledi.

Türkiye’nin adalet, barış, huzur ve güven 
yolunda emin adımlarla hedefine doğru 
koştuğunu, bu maratonda aşılması en zor 
engelleri aştıklarını vurgulayan Erdoğan, 
gelinen noktada hiçbir şekilde geri adım 
atılmayacağını, herkesin bu sürecin so-
rumluları olduğunu ifade etti. Elde edilen 
başarının her evde, mahallede, köyde ve 
şehirde her vatandaşa yansımasını iste-
yen Erdoğan, ‘‘Biz, çok güçlü ve sarsılmaz 
bağlarla birbirimize, ülkemize bağlıyız. 
Bu bağlarımızı her gün biraz daha kuvvet-

lendirmek zorundayız. Büyük ve kendine 
güveni tam olan, toplumsal inanışları sağ-
lam olan bir ülkenin vatandaşlarıyız’’ diye 
konuştu.

Erdoğan, Türk milletinin modern dünya-
nın kazanımlarını dünyada en erken fark 
eden, doğru sentezler kuran, doğru analiz-
ler yapan, kendi değerler sistemini de ge-
liştirerek, muhafaza eden bir millet oldu-
ğunu vurguladı. Türk kadınının seçme ve 
seçilme hakkına kavuşmasının 70. yılının 
kutlandığını anımsatan Erdoğan, muasır 
medeniyet hedefini 1920’li yılların en zor 
şartlarında hayata geçiren Cumhuriyet’in 
en büyük kazanımlarından birinin kadı-
nın seçme ve seçilme hakkına kavuşması 
olduğunu söyledi.

‘‘Kadınlarımız bundan 70 yıl önce bu 
hakka kavuştular. Keşke 170 yıl, 270 yıl 
diyebilseydim’’ diyen Erdoğan, 100 yıl ön-
cesine kadar dünyanın çok farklı bir dünya 
olduğunu, bütün dünyada devletlerin, 



bireylerin, kadınların ilişkileri ve bu ilişki-
leri düzenleyen kurumların bugünkünden 
çok farklı olduğunu kaydetti. Şu günlerde 
Türkiye ile çok ilgili olan Fransa’da kadın-
ların seçme ve seçilme hakkına, Fransız 
Devrimi’nin üzerinden 155 yıl geçtikten 
sonra 1944 yılında kavuştuklarını anımsa-
tan Erdoğan, Fransa’da kadınların Türkiye 
Cumhuriyeti’nden sonra vatandaşlık hak-
larını kullanabildiklerini belirtti. 

Erdoğan, TBMM’de 1935 yılında 18 ka-
dın milletvekilinin bulunduğunu buna 
karşın Yunanistan’da kadınlara seçme ve 
seçilme hakkının 1952 yılında, AB’nin 
kalbi Belçika’da 1960, İsviçre’de ise 1971 
yıllarında kadınlara bu hakkın tanındığını 
anlattı. Türkiye’nin 41 yıldır AB’ye girmek 
istediğini vurgulayan Erdoğan, ‘‘AB devlet 
adamları önyargılarından arınarak bu ka-
rarı vermeden önce kendi geçmişlerini de 
göz önünde tutacaklardır’’ diye konuştu. 
Her şeyin güllük, gülistanlık iddiasın-
da olmadıklarını dile getiren Erdoğan, 
geçmişte gelenekten, kaynakların yanlış 
yönetilmesinden, ağır dünya şartlarından 
kaynaklanan sorunların yaşandığını an-
cak muazzam mesafeler alındığını söyledi.

Erdoğan, yanlış tartışma ve temalarla 
enerjilerini toprağa verdiklerini ancak 
artık güçlerinin farkında olduklarını ve 
bu gücü dağıtmayacaklarını bildirdi. Er-
doğan, ‘‘Geçmişte kendi değerlerimizle, 
kendi imkanlarımızla bile çok tartışmalı, 
kendimizle kavgalı günler geçirdik. O yan-
lışlarımızın bedeli ağır oldu ve o bedelleri 
ödedik’’ diye konuştu. Artık yanlışların 
bedelini ödemek istemediklerini, doğru 

yolda ilerlemenin, çalışmanın bedelini 
ödemek istediklerini vurgulayan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Daha yapacak çok işimiz var. Testiyi kır-
madan ülkeye hizmet etmek zordur, devlet 
sorumluluğu testiyi kırmamaktır. Biz bu 
testiyi kırmamak için birçok hassasiyet-
lerle, yeri geldiği zaman baldıran zehri 
bile içiyoruz. Millet ile devleti barıştırmak, 
milletin gücünü devlete taşımakla, devleti 
millete ait bilmekle mümkündür. Bizim 
siyasetimiz budur.’’

Kadın ve erkek, cinsiyet ayrımı yapmanın 
devleti milletten, halktan esirgeme çabası 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, ‘‘Kadına 
karşı, kızlarımıza karşı ayrımcılık yap-
mak ırkçılıktan çok daha ilkel anlayıştır’’ 
dedi. Erdoğan, bu anlayışın kalıntılarının 
Türkiye’de bulunduğunu ifade ederek, 
cumhuriyete, tarihi tecrübelere ve uygar-
lık yolunda alınan mesafeye rağmen bu 
mesafenin henüz kısalmadığını söyledi.



Tıp Bayramı Konuşması

İstanbul | 13 Mart 2005

Değerli hekim arkadaşlarım…

Her vesile ile tekrarladığım çok anlamlı 
bir söz var biliyorsunuz. Devlet adamının, 
yöneticinin, sorumluluk alan herkesin ku-
lağına küpe etmesi gereken bir veciz ifade. 
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet 
gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi...” Hepinizin çok iyi bildiği gibi 
bu söz birçok hastanemizin kapısında bir 
levha olarak bulunur ama, sözün devamı 
da devlet sorumluluğu taşıyan her yöne-

tici için bir o kadar manidardır. “Saltanat 
dedikleri ancak cihan kavgasıdır / Olmaya 
bahtu saadet dünyada vahdet gibi.” 

Bir nefes sıhhatin önemini bu kadar 
veciz olarak ifade eden Kanuni’nin bu 
manidar beytini bilerek kullanıyorum 
zira, Muhteşem Süleyman saltanatının 
zirvesindeyken bu ifadeyi kullanmıştır. 
Devlet kuşkusuz en büyük nimettir ama, 
bir nefes sıhhat daha büyük devlettir, 
daha büyük bir nimettir. Ama belki daha 



önemlisi, en önemlisi insan ve toplumun 
ihtiyacı olarak dünyada vahdetten, birlik-
ten, beraberlikten, aynı yöne bakmaktan 
daha büyük bir saadetin, daha büyük bir 
mutluluğun olmayışıdır. 

İşte bizim olmazsa olmaz olarak gördü-
ğümüz, vazgeçilmez dediğimiz “sosyal 
devlet”in insana ve topluma hizmet ilkesi 
tam da bu noktada devlet adamlarıyla he-
kimlerin yollarını kesiştirmektedir. Her 
ikisinin de işi zordur, hayat-memat mese-
lesidir. Evet bir nefes sıhhat her birimiz 
için en büyük devlet, en büyük nimettir. 
Bu önemin idrakinde olan ve insanımız 
için bu kutsal hizmeti verenler ise başta 
hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışan-
larımızdır. 

Bu bakımdan sizlerin icra ettiği meslek 
hepimizin hayatı için önem arz etmek-
tedir. Hekimlik fedakârlıkla icra edilen, 
mayasında özveri, sabır ve tahammül 
olan kutsal mesleklerin belki de en kutsa-
lıdır. İnsanımızın en kırılgan, kendini en 
çaresiz hissettiği anında muhatap olduğu 
hekimlerimiz şefkat ve metanetle görev-
lerini yerine getirmekte ve şifa dağıtan 
kimlikleri ile saygı duyulan bir meslek 
icra etmektedirler. 

Yeri gelmişken geçtiğimiz günlerdeki bir 
ifademin bağlamından, gerekçesinden 
koparılarak kamuoyuna yansımasından 
duyduğum üzüntümü ifade etmek istiyo-
rum. Ben sadece pratik bilginin önemini 
vurgulamak için iğne-hemşire örneğini 
verdim. Hekimlik mesleği ile hemşirelik 
mesleğini karşılaştırmadım. Üniversite 

sanayi işbirliğini sağlayan bir üniversite-
nin açılışında gençlerimize pratikte test 
edilmiş bilginin önemini anlatmak için 
sadece bir örnek verdim. Malum olduğu 
üzere örnek vermek bir soyutlamadır ve 
insanın başka bir meramını anlatmak için 
verilir.

Bu yüzden “olmaya bahtu saadet dünya-
da vahdet gibi” ifadesini hatırlatıyorum. 
Hepimiz aynı yöne bakıyoruz. İnsanımız 
için aynı kaygıları taşıyoruz. Bir nefes sıh-
hatin kadrini, kıymetini bildiğimiz gibi, 
geceler boyu şifa bekleyen hastalarımızın 
başındaki fedakâr hekimlerimizi, hemşi-
relerimizi ve diğer sağlık personelimizin 
çabalarını, bilgilerini takdir etmemek 
mümkün değildir. 

Değerli hekim arkadaşlarım…

Biz hükümet olarak anayasanın “sosyal 
devlet” ilkesini tam olarak hayata geçir-
meyi çok önemsediğimizi söyledik. Geri-
de bıraktığımız iki yıl zarfında reform sa-
yılacak icraatlara imza attık. Sosyal devlet 
ilkesinin test edildiği iki temel alandan 
biri sağlıktır, diğeri eğitimdir. Devlet ile 
toplumun ilişkileri bu iki temel alandan 
çok yara almıştır. Özellikle sağlık yıllardır 
adeta bir yetim alan gibi bırakılmıştı ülke-
mizde. Bir yandan hak ettiği sağlık hizme-
tini alamayan vatandaşımızın sıkıntıları, 
üzüntüleri, çaresizlikleri vicdanları yara-
layacak biçimde sürüyordu. Diğer yandan 
başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık 
çalışanlarımız da hak ettikleri çalışma 
şartlarını maddi ve manevi olarak bula-
mıyorlardı. 



Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hiz-
metlerinin sunumunda önemli aşamalar 
kaydettik. Bir yandan Aile Hekimliği çalış-
malarını sürdürürken diğer yandan kamu 
sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığımızın 
çatısı altında topladık. Bütün vatandaşla-
rımızın kamu sağlık birimlerinden eşit, 
adaletli ve kaliteli sağlık hizmeti alabilme-
sinin önünü açtık. Vatandaşlarımızın ilaç-
larını istedikleri eczanelerden alabilme-
lerini sağladık. Sağlık hizmetlerinde özel 
sektörden faydalanılmasının yolunu açtık. 

Değerli arkadaşlarım…

Sizler için çok önemli olduğunu bildiğim 
bir başka hususu da bu program vesilesi 
ile ifade etmek istiyorum: Vatandaşımıza 
daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi ve 
hekimlerimizle diğer sağlık çalışanlarımı-
za hak ettikleri ücretlerin ödenebilmesinin 
önünü açan Performansa Dayalı Katkı Payı 
Ödeme Sistemi’ni başlattık. Bu uygulama 
ile hastanelerimizde mesaiye riayet konu-
sunda duyarlılık arttı; birçok hastanemiz-
de mesai saatleri gönüllü olarak uzadı. 
Ameliyathaneler daha uzun süreli açık 
tutulmaya başlandı. Sağlık Kuruluşları-
mızda kayıt dışı kaçak işlemler azaldı. Mal-
zeme kullanımında israf ve dikkatsizlik 
ortadan kalkarken alımlarda ise verimlilik 
öne çıktı. 

Geçtiğimiz yıl devlet hastanelerinde artan 
SSK mensubu hasta yükünün üstesinden 
gelinmesinde bu uygulamanın büyük rolü 
oldu. Bu uygulamamızdan sonra hekim-
lerimizin önemli bir kısmı muayeneha-
nelerini kapatıp mesailerinin tamamını 

kamuda halkımıza hizmet vererek değer-
lendirmeye başladılar. Türkiye genelinde 
gönüllü olarak muayenehane kapatan he-
kim sayısının kısa sürede 1.500’ü geçmiş 
olması, yaptıklarımızın ne kadar doğru 
olduğunu ve hekimlerimiz tarafından da 
benimsendiğini göstermektedir.

Biz değerli hekimlerimizle birlikte el ele 
vererek vatandaşımıza daha kaliteli bir 
sağlık hizmeti verme hususunda önemli 
mesafeler kat ederken birileri bizim bu 
konudaki başarımızdan rahatsız oldu. 
Performans uygulamasının kaldırılacağını 
yayarak hekimlerimizin ve sağlık çalışan-
larımızın motivasyonunu bozmaya çalışı-
yorlar. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanları-
mız hiç merak etmesinler, biz performansa 
dayalı katkı payı ödeme uygulamasını sür-
düreceğiz. Sağlık çalışanlarımız verimlilik 
esasına göre, vatandaşlarımızı memnun 
ettikleri ölçüde katkı paylarını almaya de-
vam edecekler. 

Biz vatandaşımızın hak ettiği sağlık hizme-
tini alabilmesi için şimdiye kadar hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadığımız gibi bu ko-
nuda da geri adım atmayız. Yeter ki, sağlık 
personelimiz vatandaşımıza kamu sağlık 
kuruluşlarında hizmetlerini artırsınlar. 
Bütün zorlukları aşacağız. İçtenlikle, feda-
karlıkla, dostlukla, kardeşlikle, birlikle, be-
raberlikle... Bütün tıp camiamızı sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum...



Değerli vatandaşlarım... Hepinizi en içten 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bugün tarihe iz bırakan büyük Çanak-
kale zaferimizin 90. yıldönümünü idrak 
ediyoruz. Her 18 Mart Şehitler Günü’nü 
bu büyük destanın kahramanlarının aziz 

hatırasını anmak, ülkemizin istiklali adına 
geçmişte yaşananlardan ibret dersleri çı-
karmak için bir vesile kılıyoruz. Tarihimi-
ze en şanlı sayfalarından birini ekleyen bu 
büyük zafer, milletimizin vatanı ve istiklali 
tehlikeye düştüğünde nasıl tek ses, tek 
nefes, tek yürek olduğunu gösteren aziz 

18 Mart Şehitler Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 90. 

Yılı Etkinlikleri Töreni 

Çanakkale | 18 Mart 2005



bir hatıra olarak daima hafızalarımızdaki 
tazeliğini koruyacaktır. 

Bu öyle bir destandır ki, bu topraklar bir 
coğrafya parçası olmaktan çıkmış, bu 
vatanı savunmak için bir ruh, bir ideal ol-
muştur. Dört bir taraftan düşman işgaline 
uğramış bir milletin, vatanı ve istiklali uğ-
runda canı ve kanı pahasına verdiği bu bü-
yük mücadeleden, geleceğin dünyasında 
varolma gayreti içindeki bir Türkiye’nin 
elbette alacağı çok ders vardır. “Ya istiklal, 
ya ölüm” kararını yüreğinde vermiş ve her 
biri vatanı uğrunda canını feda etmeye 
hazır birer nefer haline gelmiş bu millet, 
sadece şanlı bir zafer değil, aynı zamanda 
geleceğini de kazanmıştır.

Bugün, Cumhuriyetin 100. yılını kutla-
maya hazırlanan yeni nesiller olarak bize 
miras bırakılan can pahasına yazılan o 
şanlı tarihi ve o kutsal istiklal ruhunu he-
yecanla, sadakatle bağrımıza basıyoruz. 
Ne zaman dara düşsek, ne zaman bu top-
rakları bir uçtan bir uca sıkıntı sarsa, aynı 
ruh ve heyecanla yerimizden doğruluyor, 
bütün darlık ve sıkıntıları bertaraf ederek 
dimdik ayağa kalkıyoruz. Her yıl şehit ka-
nıyla sulanmış bu topraklarda, geçmişten 
aldığımız bu mirası, şan ve şerefle geleceğe 
taşımak için bir kez daha söz veriyor, ant 
içiyoruz.

Aziz vatandaşlarım...

Bu vatana ve bu millete kasteden düşman-
lara, yaşadığımız sürece istiklalimizden 
asla vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha 
açıkça ispat ettiğimiz o şanlı tarihin üs-

tünden tam 90 yıl geçti. Aradan geçen bu 
uzun zamana rağmen; inanıyorum ki, bu 
topraklarda yaşayan her insanımızın gön-
lünde aynı istiklal ateşi bütün canlılığıyla 
yanmaktadır. Geçen zamanda, dünyanın 
daha sevgi dolu, daha barış dolu ve daha 
insanca yaşanabilen bir yer haline geldiği-
ni görememekten dolayı üzgünüz.

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” şiarını sami-
miyetle benimsemiş bir milletin fertleri 
olarak, iki binli yıllarda hâlâ acı savaş 
manzaralarına şahit olmaktan büyük ha-
yal kırıklığına uğruyoruz. Ancak barışa ve 
demokrasiye inanan büyük dünya çoğun-
luğunun bir gün sevgi ve kardeşlik duy-
gularıyla bir araya geleceklerine ve el ele 
vererek dünyaya mutluluk getireceklerine 
olan inancımızı da hiç yitirmiyoruz. Bu-
lunduğumuz her zeminde, dünyanın barı-
şa ve kardeşliğe duyduğu ihtiyacı yüksek 
sesle seslendiriyoruz. Şanlı tarihimizden 
aldığımız ilhamla, ülkelerin bağımsızlıkla-
rına, insanların hürriyetlerine, milletlerin 
kendi kaderlerini tayin etme haklarına 
saygı göstermenin gereğini ısrarla vurgu-
luyoruz. Türkiye’nin bu değerlere sahip 
çıkmaktaki ısrarını dile getiriyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye, dünya meselelerine şartlar ne 
olursa olsun daima barışçı yaklaşmakta 
ısrar edecektir.

Ancak vatanımızın ve milletimizin yüce 
varlığına el uzatmaya yeltenenlere verece-
ğimiz cevap bundan 90 yıl önce bu toprak-
larda verdiğimiz cevaptan asla farklı olma-
yacaktır. Devletimizin bütün kurumlarıyla 
birlikte, varlığımıza kastedecek her türlü 



düşmana karşı uyanık ve hazır beklemeye 
devam ediyoruz.

Biliyoruz ki, vatanımıza ve milletimize ait 
değerlerin bekçiliğini yaparken, aynı za-
manda “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” şiarını 
ortaya koyan bir anlayışın, yani barışın ve 
kardeşliğin de bekçiliğini yapıyoruz. Bu-
gün bu millete karşı sorumluluğumuz ne 
olursa olsun, hepimiz aynı aydınlık gele-
ceğin imarı için canımızı dişimize takarak 
çalışma azmindeyiz. Ekonomide, siyasette, 
adaletin ve güvenliğimizin tesisinde, üre-
timde ve teknolojide, eğitimde ve sağlıkta, 
sanatta ve sporda, her birimiz farklı alan-
larda olsa da bu milletin geleceğini aydın-
lık kılmak için çalışıyoruz.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye 
Cumhuriyeti 100. kuruluş yılını dünya-
nın en parlak yıldızlarından biri olarak 
kutlayacaktır. Bu ideali mutlaka gerçeğe 
dönüştüreceğiz. Çanakkale Zaferi’nin 90. 
yıldönümünde, bütün şehitlerimizi rah-
met, minnet ve şükranla anıyorum.



Şehitler Abidesi Tanıtım 
Merkezi Açılışı 

Çanakkale | 18 Mart 2005

Aziz şehitlerimiz! 90 yıl sonra sizlerin hu-
zurunda bulunmanın heyecanı içindeyim. 
Ruhunuz şâd olsun, mekanınız cennet ol-
sun. Bize bir aziz vatan, bir bağımsız ülke, 
onurlu ve itibarlı bir devlet bıraktınız. Size 
ne kadar minnettar olduğumuzu kelime-
lerle ifade edemeyiz. 

Sizler ki, imkansız olanı başardınız ve 
Allah’ın yardımıyla “Çanakkale geçilmez” 
iddiasını dünyaya ispatladınız. Sizin 
azminiz, çelik iradeniz ve can pahasına 
verdiğiniz mücadele sayesinde Çanakkale 
geçilemedi, Anadolu geçilemedi. Sizin 
muazzam direnciniz sayesinde tarihin 
gündönümünde talih yeniden mazlum-
ların yüzüne güldü ve insanlığın onuru 
çiğnenmedi. Sizin direnişiniz sadece bu 
toprakların bağımsızlığına örnek olmadı, 
dünyada birçok devlet, birçok millet hür 
ve bağımsızlığın lezzetini tatmaya başladı. 

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy gele-
cek nesiller için sizin destanınızı ölüm-
süzleştirirken Muhammed İkbal binlerce 
kilometre öteden sizin mücadelenizi bü-

tün diriliş nesillerinin numunesi olarak 
gözyaşlarıyla kaleme aldı. Evet, siz şehitle-
rimiz bir gündönümünün habercisi olarak 
gönüllerimizdesiniz. Bugünkü ve yarınki 
diriliş nesilleri size ebediyen minnettar 
kalacaklardır. 

Aziz şehitlerimiz… 

Sizlerden sonra da bu millet büyük ezalar, 
büyük cefalar çekti. Ama, Allaha şükürler 
olsun açtığınız yolda bu milletin onuru-
nu çiğnetmeyecek fedakar Mehmetcikler 
çıktı. İstiklal Mücadelemizle Türkün bi-
leğinin bükülmeyeceğini bütün dünyaya 
gösterdik. İstiklal mücadelesinden sonra 
da büyük dertler, büyük sıkıntılar yaşadık 
ama, birlik ve beraberlik ruhuyla o zor-
lukları da geride bıraktık. Kardeşliğimizi 
yaralamak isteyenlerin hevesleri kursakla-
rında kaldı. 

Şimdi ve yarın, yaşadığımız müddetçe, 
sizlere layık olmaktan başka bir yaşama 
gayemiz olamaz. Bıraktığınız mukaddes 
emaneti şerefle muhafaza etmekten daha 



ulvi bir gayemiz yoktur. Bu ülkenin yedi-
den yetmişe bütün çocukları Çanakkale şe-
hitlerinin, istiklâl kahramanlarımızın aziz 
hatırasına sonuna kadar bağlıdır. 

Bu hatıra sadece destanlık bir mücade-
lenin hatırası değil, ruhumuzda her an 
yenilenen, her an bilincimizi ayakta tutan, 
gönlümüzü ateşleyen bir hatıradır. Çanak-
kale denince biz sadece geçmişi hatırlamı-
yoruz. Çanakkale denince biz ecdadımızın 
ruhuyla konuşuyoruz. Biliyoruz ki, bizi 
millet kılan değerlerin en açık sembolü 
Çanakkale’dir. Biliyoruz ki, burada verilen 
destansı varoluş mücadelesi tarihin akışı-
na yön vermiş ve bir millet burada yeniden 
tarih sahnesine çıkmıştır.

Çanakkale’de verilen savunmanın eseri 
olarak güneş gibi doğan Türkiye Cumhuri-
yeti devleti devletlerden bir devlet, herhan-
gi bir coğrafya parçası değildir. Türkiye’nin 
tarihi inşa eden merkez ülkelerden biri ol-
duğunu, ne kadar geniş bir nüfuz alanına 
sahip olduğumuzu, tarihi hatıramızın yer-
yüzü haritasının ne kadarında canlı olarak 
yaşadığını en iyi buradaki isimsiz kahra-
manlar, isimsiz Mehmetcikler anlatır.

Üzülerek ifade ediyorum ki, bu destanın 
henüz yeterince filmleri yapılmadı, henüz 
yeterince romanları yazılmadı. Burada sa-
dece bu ülkenin en iyi yetişmiş gençleri, en 
iyi münevverleri şehit olmadı. Burada, şe-
hitler yeniden filizlenecek birer tohum gibi 
bu toprağı yeşerttiler. Sık sık vurguladığı-
mız kardeşliğimizi en iyi burası anlatır. Bu-
rada sadece Edirne’den Kars’a, Muğla’dan 
Hakkari’ye, Urfa’dan Kırklareli’ne bu aziz 
coğrafyanın evlatları şehit olmadılar. Bura-
da Trablusgarp’tan, Cezayir’den, Şam’dan, 

İşkodra’dan, Üsküp’ten, Silistre’den yüzyıl-
lar boyu muhteşem hatıralar bıraktığımız 
bir geniş coğrafyanın çocukları şehit oldu-
lar ve ortak bir destan yazdılar.

Bu yüzden bizim duygu haritamız, hassasi-
yetlerimiz herhangi bir ülkenin duygu ha-
ritasına benzemez. Bu hissiyatımızı, bu ta-
rihi rolümüzü zaman zaman “Türkiye’nin 
stratejik merkezi önemi” olarak dile getiri-
yoruz. Ülkemize, bölgemize, coğrafyamıza 
ilişkin konuşurken, yazarken bu coğraf-
yadaki tarihi bağlarımıza sık sık vurgu 
yapıyoruz. İşte bu vurgumuzun önemini, 
sebebini en iyi Çanakkale şehitleri anlatı-
yor. Çanakkale ya da Gelibolu birliğimizin, 
kardeşliğimizin, var olma irademizin, en 
zor zamanda birbirimize kenetlenmemi-
zin sembolüdür.

Zira bizler zaman zaman birbirimizi yanlış 
anlasak da, birilerinin ektiği nifak tohum-
ları 70 milyon kardeşimiz içinde bazılarını 
etkilese de hepimiz ama, hepimiz inanıyo-
ruz ki, 253 bin can, 253 bin Mehmetcik bu 
topraklarda dipdiridir. Onların ruhaniyet-
leri önünde hürmetle, minnetle eğiliyoruz. 
Seddülbahir, Arıburnu, Conk Bayırı, Geli-
bolu, Kumkale, Eceabat, Kilitbahir... 

Evet, bu destan yurdu mekanlar bin yıl 
sonra da torunlarımızın yürekleri ka-
bararak hatıralarını yâd etmesi gereken 
mekânlardır. Anafartalar Grup Komutanı 
Mustafa Kemal’in hatırası buradadır. İstik-
lalimizi şiirleştiren Akif ’in ruhu buralar 
için çırpınmıştır. Ezineli Yahya Çavuş, 
Erzincanlı Üsteğmen Mustafa Asım Bey’in 
aziz hatırası buradadır. 



Biz, şehitlik mertebesini ölümsüz sayan 
bir inancın, bir kültür ve medeniyetin mi-
rasçılarıyız. Onların ölmediklerine, diri ol-
duklarına inandığımız için şehitlerimizin 
gözlerinin üzerimizde olduğunu düşünü-
yoruz. Onların uğruna canlarını feda ettik-
leri değerler bizim asli değerlerimizdir. Bu 
değerleri son nefesimize kadar koruyaca-
ğız. Bütün çabamız bunun içindir.

Bu toprağın ruhuna eğilen nesiller olduğu 
müddetçe, tarih ve millet olma bilinci dip-
diri olduğu müddetçe nifak tohumları bu 
topraklarda yeşeremez. Çanakkale’ye ge-
len, Gelibolu’ya gelen, bu coğrafyayı bilen, 
bu bilinci yaşayan ve yaşatan herkes bunu 
böyle bilmelidir. Şundan herkes emin 
olmalıdır ki, Türkiye dünyanın en saygın 
ülkeleri arasında her geçen gün itibarına 
itibar katmaktadır. 

Nasıl bir mirasın üzerinde olduğumuzu 
biliyoruz. Bu mirası özenle korumaya 
çalışıyoruz. Bu ülkenin, Türkiye Cumhu-
riyetinin vatandaşlarının başı dik olsun, 
Türkiye’nin toplumsal dokusu asla zede-
lenmesin, vatandaşlık bağları güçlensin. 
Hukuk ve demokrasi kimseden esirgen-
mesin. Adalet ve insan hakları tartışma 
konuları olarak gündemimizden kalksın 
ve adalet herkesi kuşatsın diyoruz.

Türkiye’nin menfaatleri neyi gerekti-
riyorsa o doğrultuda adımlar atıyoruz. 
Ecdadımızın şan ve şerefine layık olmak 
için hepimiz canla başla adaleti üretmeye, 
çoğaltmaya ve yaymaya çalışıyoruz. Allah 
milletimize yardım etsin diyor, şehitleri-
mizi, gazilerimizi, kahraman ordularımızı 
saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. 



Anadolu Ajansı’nın saygıdeğer yöneticile-
ri… muhabir ve foto muhabirleri… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bugüne kadar bildiğiniz yoğun trafiğimiz-
den dolayı Anadolu Ajansını ziyaret ede-
medim ama bu gecikmenin bir ihmalden 
kaynaklanmadığını da en iyi sizler biliyor-
sunuz. Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuri-

yetimizin tarihi, basın tarihimiz açısından 
muhteşem bir geçmişe ve misyona sahip-
tir. Bugün, 85 yıllık bir çınar olan Anadolu 
Ajansı’nın şahsen beni en çok etkileyen 
yönü kuruluş tarihidir. 

Kuruluş gerekçelerini 85 yıl boyunca koru-
yan ve çağın değişen ihtiyaçları istikame-
tinde kendini yenileyerek hizmet sunan 

Anadolu Ajansı Kuruluş 
Yıldönümü

Ankara | 6 Nisan 2005



Anadolu Ajansı Türkiye’nin belleğinde en 
çok yer eden kurumlarımızdan biridir. Na-
sıl ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal 
Mücadelesinin içinden doğmuşsa Anadolu 
Ajansı da İstiklal Mücadelesinin habercisi 
ve öncüsü olarak doğmuştur. Anadolu 
ismini ölümsüzleştiren bu kuruma emek 
veren herkesi tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

6 Nisan 1920’de henüz Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz kurulmamışken, başta 
İstanbul’umuz olmak üzere yurdun dört 
bucağı üzerindeki “işgallerle” ülkemizin 
üstünde kara bulutlar dolaşırken Anado-
lu Ajansı’nın Milli Mücadeleyi dünyaya 
duyurmak üzere kurulması hem basın 
tarihimiz hem de Cumhuriyet tarihimizin 
doğru anlaşılması açısından gerçekten 
manidardır. Milli Mücadele’nin önderi 
Mustafa Kemal’in bizzat kuruluş talimatı 
verdiği Anadolu Ajansı’nda çalışan herkes 
o günden bugüne sadece haber yazmadı-
lar aynı zamanda muhteşem bir mazinin 
küllerinden doğan bir devletin ve milletin 
tarihini yazdılar. 

Zira o tarihten sonra kurtuluşun, istiklalin 
haberleri tek tek hem Anadolu’ya hem de 
dünyaya duyuruldu. Birçok meşhur ismin 
yanı sıra, çok sayıda isimsiz kahraman 
bu kurum sayesinde ülkesine hizmet etti. 
Ajansın ilk haberlerini yazan Halide Edip 
Adıvar 6 Nisan 1920 tarihinde haberleri 
yazarken acaba hangi hissiyat içindeydi. 
Zira çok değil 16 gün sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kurulacaktı. Cumhuriyetin 
ilanına ise daha üç yıl vardı.

Anadolu Ajansının tarihi biraz da edebiyat 
tarihimizdir. Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref 
Ünaydın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
Arif Nihat Asya, Necmeddin Halil Onan, 
Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı 
gibi edebiyat ve düşünce tarihimizde köşe 
taşı olmuş sanatçı ve yazarlar bu kuruma 
hizmet ettiler.

İnanıyorum ki, bu isimlerin hatıraları bu 
çatı altında her zaman hissediliyordur. 
Zira onlar, birden çok sorumluluk yük-
lenerek eserleriyle bu cennet vatana, bu 
ülkenin çocuklarına çok önemli şeyler 
kazandırdılar. 

Değerli arkadaşlarım…

Gazetecilik mesleğinin ne kadar yoğun 
emek, dikkat istediğini yıllardır bizzat bu 
mesleğe muhatap olarak görüyorum. Mu-
habir, foto muhabiri, kameraman, temsilci 
ya da gazeteci yazar olarak birçok arkada-
şınız ile ya Türkiye’yi baştan başa dolaşır-
ken, ya da dünya devletleriyle konuşarak 
ülkemizi yeni ufuklara taşırken birlikte 
oluyoruz. Bu birliktelik sayesinde birbiri-
mizin en iyi şahitleri oluyoruz. 

Zaman zaman serzenişlerimiz olsa da 
açık bir toplumda, demokratik bir ülkede, 
tam bir hukuk devletinde basın özgürlü-
ğü en önemli özgürlüklerdendir. Basının 
özgürlüğü, toplumun özgürlüğü adına, 
toplumun bilgi edinme hakkı adına çok 
önemlidir ve demokrasinin olmazsa ol-
maz gereklerinden biridir. Bu hususu 
özellikle dikkatlerinize sunduktan sonra 
Anadolu Ajansımızın 85. yıl dönümünde 



Türkiye’nin kaderinde rol oynayan, ge-
lişmesine katkıda bulunan sizleri tebrik 
ediyorum. Dünyanın her köşesindeki tem-
silcilerinizi, Anadolu’nun her köşesindeki 
muhabirlerinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. Sizlerin şahsında bütün gazete-
cileri, doğru haber doğru bilgi peşindeki 
bütün arkadaşlarınızı da aynı sevgiyle 
selamlıyorum. 

Türkiye, demokrasisini, ekonomisini 
geliştirerek çağdaş uygarlık çizgisinde 
büyük adımlar atıyor. İletişim çağı olarak 
da anılan günümüzde haberciliğin yerel 
ve ulusal ölçekteki etkisi kadar evrensel 
ölçekteki yankıları da her geçen gün önem 
kazanmaktadır. Bunun insanlık için ne 
anlama geldiğini en iyi takdir eden siz-
lersiniz. Toplumun devletle birlikteliği, 
toplumsal dokunun korunması ve gelişti-
rilmesi en büyük önceliğimizi oluşturuyor. 
Türkiye’nin hızla geçmişin eksiklerini 
giderdiği, ekonomiden hukuka, kalkınma-
dan dışa doğru büyümeye her alanda ge-
lişme gösterdiği bugünlerde birlikteyiz. İn-
şallah çok daha güzel günlerde de beraber 
olacak, birlikte olacağız. Hepinizi yeniden 
sevgiyle selamlıyorum.



Polis Teşkilatının 160. kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri

Ankara | 9 Nisan 2005

Sevgili arkadaşlarım… Polis Teşkilatımızın 
160. kuruluş yıldönümü başta emniyet 
teşkilatımız, görevi başındaki bütün polis-
lerimiz olmak bütün emniyet camiamıza 
hayırlı olsun.

Modern anlamıyla 160 yıllık bir gelenek 
herkesin üzerinde düşünmesi gereken 
muhteşem bir birikimin adıdır. Unutma-
yalım ki bu 160 yılın içinde tarihi dönüm 
noktaları vardır. Tarihin akış istikametine 
yön veren Cumhuriyetimizin kuruluşu, 

Milli Mücadele yılları, devletin bütün 
kurumlarıyla yeniden inşa edilmesi, de-
mokrasinin yerleşmesi, sivil toplumun 
güçlenmesi, Türkiye’nin hızla bir kalkın-
ma sürecine girmesi, toplum ile devletin 
gücünü birleştirmesi devletimizin bütün 
kurumları gibi Emniyet Teşkilatımızın da 
büyük özverileriyle sağlanmıştır.

Türkiye hukuk ve demokrasi yolunda bü-
yük adımlar atarken, dünyaya açılırken, 



gücünü dünyaya yansıtırken unutmaya-
lım ki, hepimiz bu ülkeye kazandırdıkla-
rımızla büyük sorumluluklar üstlenmiş 
oluyoruz. Açık ve şeffaf bir toplumda, 
demokratik bir hukuk devletinde güvenlik 
birimlerimiz her zaman dikkatleri üzerin-
de toplamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tam 
bir hukuk devleti olarak, dünya devlet-
leri arasındaki artan itibarını ve gücünü 
devletin toplumla, toplumun da devletle 
ilişkilerine borçludur. Yani devletin gücü 
toplumun, toplumun gücü devletindir. 

Bu konuda Emniyet teşkilatımızın fedaka-
rane örnek çalışmaları, titizliği ve dikkati 
bu teşkilatta görev yapan her bir polisin, 
komiserin, emniyet amirinin, emniyet mü-
dürünün tebrik ve takdirini gerektiriyor. 
Zira emniyet ve asayiş alanındaki bir tek 
zaaf bütün ülkeyi ilzam edebilir. Emniyet 
Teşkilatımızda ülke sevgisinin, hukuk an-
layışının azami düzeyde olduğundan emin 
olduğum halde sorumluluğum gereği bir 
kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Türkiye, huzur ve barış yolunda büyük 
adımlar atmışken, Avrupa Birliği hedefi 
için ciddi bir sürece girmişken, iyi niyet-
li, art niyetli bütün dikkatler ülkemizin 
üzerindeyken emniyet mensubu her bir 
arkadaşımızdan, her bir vatandaşımızdan 
bu ülkenin huzur ve barışına daha çok 
katkıda bulunmasını hassaten istirham 
ediyorum. 

Bu konudaki başarılı uygulamalarınızla da 
gurur duyuyorum. Mala, şahsa ve topluma 
karşı işlenen suçlarla mücadelede inanıyo-
rum ki, çok boyutlu mücadelenizi titizlikle 
sürdürüyorsunuz. Keza, İnsan haklarının 

polis okullarımızda müfredata alınmış 
olması, emniyet personelinin üniversite ve 
Adalet Bakanlığı’yla işbirliği içinde eğitim-
lerinin artarak devam etmesi son derece 
önemlidir. 

Sevgili arkadaşlarım…

Bu şerefli görevin ne kadar zorluklar için-
de ifa edildiğini, gece yarısı bütün şehir 
uykudayken o şehrin emniyeti için eşini 
çocuklarını bırakıp görev başına gitmenin 
ne kadar dikkat isteyen bir disiplin gerek-
tirdiğini, bu mesleğin ne kadar fedakarlık 
istediğini emin olunuz ki, iyi biliyoruz. Bu 
görevi ifa eden her arkadaşımın, her kar-
deşimin moral seviyesinin en üst düzeyde 
olması en büyük arzumuzdur. İnşallah 
Türkiye’nin önündeki bütün zorlukları 
birlikte aşacak, adaletin geciktiği bütün 
alanları birlikte telafi edeceğiz. 

Sık sık vurguladığım bir gerçeği bura-
da bir kez daha ifade etmem gerekiyor. 
Türkiye’nin çözülemeyecek meselesi yok-
tur. Yeter ki, millet olarak, devlet olarak 
aynı istikamete bakalım. Yeter ki, barış ve 
huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın, 
özgür bir hukuk devleti vatandaşı olmanın 
paha biçilmez değerini aklımızdan çıkar-
mayalım. Kelimenin en geniş anlamıyla 
emniyetimizin en büyük güç kaynağı mil-
let olma irademizdir.

Milletin sağlam iradesi her tür yanlışı, 
her tür provokatif eylemi, her tür tahriki 
bertaraf edecek bir kaynaktır. Eminim ki, 
polisimiz bu bilinçle görevi başındadır. 
Yaptığınız şerefli görev gereği hassas bir 



terazi tuttuğunuzu, insana ve topluma dair 
sayısız tecrübe biriktirdiğinizi biliyorum. 
Türkiye, ekonomik ve sosyal sorunları-
nı çözebilmek için büyük bir dönüşüm 
yaşıyor. Huzur, güven ve istikrar ortamı 
sağlamlaşıyor. Ülkemizin gücü ve itibarı 
artıyor. 

Bu atmosfere yaptığınız katkılardan dola-
yı, çağın gereği olan teknolojiyi kullanarak 
sonuç alan sizleri tebrik ediyorum. Hem 
bireyin ve toplumun huzur ve mutluluğu 
için hukukun ince terazisini muhafaza 
edeceksiniz hem de yaptığınız işin gereği 
olarak yanlış insanı doğru insandan, yan-
lış işi doğru işten tefrik edeceksiniz. Bunu 
yapmak, bunu sıfır hata ile yapmak sahi-
den zor bir iştir. Ama zaten her emniyet 
mensubu bu zorluklarla baş edebilmek 
için bu seçkin göreve talip olmuştur. 

Bu anlamlı yıl dönümünüzde sizi kutlu-
yorum. Sadece asayişe, sadece güvenliğe, 
sadece huzur ve barışa bakmıyorsunuz, 
her biriniz görev yerleriniz neresi olursa 
olsun görevinizi eksiksiz yapmakla, azami 
dikkatle ülkemizin itibarına katkı sağlıyor-
sunuz. 160. yılında Emniyet Teşkilatımı-
zın bütün çalışanlarını tebrik ediyorum.



Sevgili çocuklar... Hepinizi sevgilerimle 
selamlıyorum.

Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan, 
bayram coşkunuzu paylaşmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum. Sizlerin aracı-
lığınızla bütün dünya çocuklarının çocuk 
bayramını da gönülden kutluyorum. Bu-

günün çocukları olarak, kalplerinizdeki 
güzellikleri, umutları, sevgileri yarınlara 
taşımanızı ve dünyayı bugün olduğundan 
çok daha güzel bir geleceğe taşımanızı dili-
yorum. Şuna inanın ki sizin dünyalarınız, 
bugün dünyanın ihtiyaç hissettiği ışığa, 
aydınlığa, saflığa fazlasıyla sahiptir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı Nedeniyle 

Çocukları Kabul

Ankara | 23 Nisan 2005



Bugünün büyükleri olarak sizin dünya-
larınızdan alacak çok şeyimiz olduğunu 
aklımızdan çıkarmamaya çalışıyoruz. 
Çünkü bizler de geçmişte sizin gibi hayata 
umutla, sevgiyle, heyecanla bakan çocuk-
lardık. İçimizde taşıdığımız nice güzelliği 
o çocukluk günlerinden alıp sakladık. 
Dünyanın tek çocuk bayramının sahibi bir 
millet olarak her 23 Nisan’da o güzellikleri 
yeniden hatırlıyor, yeniden yaşıyoruz.

Keşke bütün dünya sizlerin neşenizi, 
coşkunuzu, güzelliğinizi çok daha fazla 
yaşayabilse, paylaşabilse… O zaman ina-
nıyorum ki, dünyada bu kadar çok savaş, 
bu kadar çok acı, bu kadar çok kötülük 
olmazdı. Televizyonlarda her akşam gözü 
yaşlı çocuklar görmezdik. Sizler kalplerini-
zi dolduran güzellikle savaşları barışlara, 
acıları sevinçlere, kötülükleri iyiliklere 
çevirme şansına sahipsiniz. Bu şansı en iyi 
şekilde değerlendireceğinize ve dünyayı 
çok mutlu bir gezegen haline getireceğini-
ze inanıyorum.

Sevgili çocuklar…

Size düşen bir görev daha var. Hepiniz 
büyüyecek ve kendinize bir yol çizeceksi-
niz. Bu ülkeye, milletimize doktor olarak, 
öğretmen olarak, asker olarak, mühendis 
olarak, çiftçi olarak, işçi olarak ve başka 
pek çok alanda hizmetler edeceksiniz. 
Sizlerden dileğim, ne olursanız olun en 
iyisi olmaya gayret göstermenizdir. Sadece 
bu ülkeye değil, bütün insanlığa yararlı 
büyükler olmanızdır. Bunun için hazırlığa 
bugünden başlamalısınız; çok okumalı, 
çok merak etmeli, çok öğrenmelisiniz. Ül-

kemizi dünyanın gerisinde bırakmayacak, 
aksine önder ülke haline getirecek adımla-
rı bugünlerden atmaya başlamalısınız.

Ben sizlere çok inanıyor, çok güveniyo-
rum. Sizler de geleceğinize inanın ve ül-
kenizi çok sevin. Bu ülke için ve kendiniz 
için hayaller kurun. Hepinizi gözleriniz-
den öpüyor ve bütün dünya çocuklarının 
çocuk bayramını bir kere daha coşkuyla 
kutluyorum. 



Değerli konuklar, saygıdeğer katılımcılar, 
sözlerime, Çanakkale Savaşlarının 90. 
yıldönümünü anmak amacıyla düzenle-
nen bu tören vesilesiyle dost iki ülkenin, 
Avustralya Muharip Gaziler Bakanı ve 
Yeni Zelanda Başbakanını ülkemizde ağır-
lamaktan duyduğum büyük memnuniyeti 
ifade ederek başlamak istiyorum. Bu günü 

bizimle paylaşan diğer devletlerin tem-
silcilerine de en iyi dileklerimi sunuyor, 
hepinize hoş geldiniz diyorum.

Çanakkale Savaşları üzerine geçmişte çok 
şey yazıldı ve söylendi. Bu itibarla, savaşın 
klasik anlamda siyasi ve askeri sonuçla-
rı üzerine çok fazla bir şey söylememe 

Çanakkale Savaşlarının 90. 
Yıldönümü Törenleri

Gelibolu, Çanakkale | 24 Nisan 2005



gerek olmadığını düşünüyorum. Bugün, 
daha ziyade savaşın görünmeyen yüzüne 
ve insani tarafına değinmek istiyorum. 
Nitekim, 90 yıl sonra halen kitaplara, 
belgesellere konu olabilmesi ve katılan 
her ülkede olumlu duygular yaratabilme-
si, Çanakkale’de yaşananların klasik bir 
çatışmanın ötesinde anlamlar içerdiğini, 
insanların zihinlerine ve kalplerine en 
derin şekilde işlediğini ve böylece tarih ki-
taplarının anlatabileceğinin çok ötesinde 
bir nitelik taşıdığını göstermektedir. 

Bizim açımızdan Çanakkale, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk yürek atışlarının du-
yulduğu yerdir. Ayrıca, orada kaybettiği-
miz evlatlarımız arasında o kuşağın en iyi 
eğitimli gençleri de bulunuyordu. Hepsi 
vatanlarını savunmak için şahadet mer-
tebesine eriştiler. Cumhuriyet, onyıllarca 
çabalayarak yeni kuşaklar yetiştirdi. Ve o 
yeni kuşaklar orada kaybettiklerimizi ve 
kazandıklarımızı hiç unutmadılar. Tabii 
ki, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve 
dünyanın diğer yerlerinden gelip bu top-
rağa düşen askerleri de her zaman saygıy-
la hatırlıyoruz. 

Çanakkale’nin hikayesi aynı zamanda, 
Cumhuriyet’in temelinde yatan insan 
faktörünün ve vatan sevgisinin mucizevi 
bir bütünleşmesini de temsil etmektedir. 
Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder 
Atatürk’ün askeri dehasının en açık şekil-
de ortaya çıktığı Çanakkale’de verilen mü-
cadele, Türk halkına muazzam bir güven 
duygusu aşılamış, vatan için el ele verildi-
ği takdirde her türlü zorluğun üstesinden 
gelinebileceğini kanıtlamış ve böylece 

çökmekte olan bir İmparatorluğun külle-
rinden yeni ve geleceği parlak bir devletin 
doğacağının ilk müjdesini vermiştir. 

Çanakkale’de yaşananlar ayrıca, savaşın 
kendine özgü askeri ve siyasi mantığının 
ötesinde tüm katılanlar için insani bir 
ufuk açmıştır. Tarihin kaydettiği son şö-
valye ruhlu savaşlardan olan bu mücade-
lede Mehmetçik, karşısındakini düşman 
bir devletin mekanik yansıması olarak 
değil, kendisi gibi ümitleri, sevdaları ve 
hayalleri olan birer insan olarak görmüş 
ve iki tarafın askerleri arasında doğan 
saygı Türkiye Cumhuriyeti’nin ileride o 
gün savaştığı devletlerle kurduğu dostluk 
ve işbirliğinin organik dokusunu oluştur-
muştur. 

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte 
evlerinden binlerce kilometre uzaklarda 
bir mücadelenin içine düşen Anzaklar 
için ise, Çanakkale birçok şeyin değiştiği 
veya başladığı bir dönüm noktası teşkil 
etmiştir. Savaş sırasında yazılan mektup-
lar ve tutulan anı defterleri ile sonrasında 
kaleme alınan düşünceler, bize, Avustral-
ya ve Yeni Zelanda’dan gelerek, geride bı-
raktıkları sevdiklerini bir daha görememe 
korkusunu yaşayan gencecik insanların 
Çanakkale’de dünyaya yepyeni bir gözle 
bakmaya başladığını göstermektedir. 

Farklı kültürlerden gelmelerine rağmen 
birçok evrensel hasleti paylaştıklarını gör-
dükleri Türk insanıyla ve hasmına karşı 
vatanını koruma saikinden başka en ufak 
bir kin duygusu beslemeyen Mehmetçikle 
kaynaşmaları, genç Anzaklara, savaşların 



acımasız ve soğuk yüzünü göstermiş, böy-
lece günümüzde uluslararası toplumun 
saygın üyelerinden olan bu iki ülkede güç-
lü bir millet ve barış bilincinin oluşmasını 
sağlamıştır. 

Değerli konuklar… 

Her yıl 25 Nisan’da bu topraklarda be-
raberce toplanmamız, savaşın karanlık 
yüzünü bize en açık şekilde sergileyen bu 
kanlı mücadeleden gerekli dersleri çıkar-
dığımızı ve barışın değerini kalplerimize 
işlediğimizi göstermektedir. Nitekim bu-
gün bizi bir arada tutan gerçek bağ, ata-
larımızın savaşarak kazandığı saygıdan 
ziyade, sonrasındaki barış ve işbirliğinin 
kazandırdığı karşılıklı dostluk ve sevgidir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde yatan 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi bize bu 
konuda her zaman yol gösterici olmuştur. 
Bu sebepledir ki, Türkiye, dünyanın en 
istikrarsız bölgelerinden birinde bulun-
masına rağmen, 82 yıldır çevresinde mey-
dana gelen hiçbir krizin doğrudan sebebi 
veya tarafı olmamıştır. 

Bugün, Türkiye’nin bölgesinde sorunları 
çözme ve istikrar üretme çabasına da-
yanan yapıcı ve barışçı dış politikasının 
temelinde de bu ilke yatmaktadır. Samimi 
inancım, bugün, Türkiye ile Avustralya ve 
Yeni Zelanda arasındaki gerçek dostluğa 
dayalı mükemmel ilişkilerin, Türk’üyle 
Anzak’ıyla bu topraklarda şehit düşmüş 
tüm insanların ruhuna serinlik verdiği ve 
kaybettikleri yaşamlarına anlam kazan-
dırdığıdır. 

Saygıdeğer misafirler… 

Biraz önce ifade ettiğim düşünce ve duy-
guların ışığında, yüzümüzü hep ileriye 
döndürmemiz ve bu toprakları kanlarıyla 
sulamış insanlara gerçekten layık olabil-
mek için daha fazla neler yapabileceğimizi 
düşünmemiz gerekmektedir. Bunun için, 
dünyanın neresinde olursa olsun, savaş-
ları önlemek amacıyla daha fazla çaba 
sarfetmemiz, barışı tehdit eden unsurlarla 
işbirliği içinde ve kararlılıkla mücadele et-
memiz, bu doğrultuda, askeri yöntemlere 
dayalı mücadele yerine, anlaşmazlıkların 
kaynağındaki asıl sebepleri ortadan kal-
dırmaya yönelik tedbirleri almamız ve 
geliştirmemiz lazımdır. 

Farklı kültürler arasında sağlıklı bir etki-
leşim ve işbirliği imkanı yaratabilmeli, bu-
nun eksikliğinin yarattığı çatışma riskini 
bertaraf etmeli, küreselleşme olgusunun 
bizi birbirimizden ayıran ve zayıflatan de-
ğil, daha fazla kaynaştıran ve güçlendiren 
bir karakter kazanması için uğraş vermeli-
yiz. 90 yıl öncesinde Çanakkale Savaşı’yla 
başlayan süreç, Türklerle Anzaklar ara-
sında böyle bir sonuç yaratmıştır. Aynı 
karşılıklı saygı ve sevginin, tüm ülkeler ve 
kültürler arasında diyalog ve işbirliğiyle 
elde edilmesini hedeflemeli ve bunun ge-
reklerini yerine getirmeliyiz. 

Atatürk’ün çizdiği yolda, bu ilke ve hedef-
ler doğrultusunda ilerleyen Türkiye Cum-
huriyeti bugün Anzakların torunlarını 
yanında görmekten büyük bir memnuni-
yet duymaktadır. Bir şafak vakti, mitral-
yöz seslerinin arasında süngü hücumuna 



kalkan gencecik bedenlerin çarpışmasını 
düşünün... Bugün burada, onların siperle-
rinin ve mezarlarının yanı başında, dost-
luk için birleşen ellerimizi bir kez daha 
sıkıca kenetliyoruz. Onların bize bıraktığı 
en değerli şey, cesaret ve onurun barış ve 
dostlukta yankılanan sesidir. Bu sesi her 
zaman yüreklerimizde taşıyacağımıza ina-
nıyorum.

Değerli konuklar… 

Yaklaşık bir asırdır Anadolu topraklarında 
yaşayan Türklerin şanlı tarihinde birçok 
altın sayfa bulunmaktadır. Bunların ara-
sında Çanakkale Zaferi’ni özel yapan, etki 
ettiği toplumları ve insanları birbirine bu 
kadar yaklaştırması ve barışın değerini 
öğretmesidir. Bugün burada bu savaşın 
en acı dönemeçlerinden birinin başlangı-
cını birlikte anabiliyor, atalarımızın açtığı 
yolda karşılıklı saygı ve sevgi içinde yürü-
yebiliyor ve dostluğumuzun gücünden ha-
reketle geleceğe ümitle bakabiliyor olma-
mız, Çanakkale Savaşlarının herhalde en 
ayrıcalıklı boyutunu teşkil etmektedir. Bu 
saygı o derecede kutsal ve yüce bir nitelik 
kazanmıştır ki, burada Türk topraklarında 
şehit düşen Anzakları Türk halkı bağrına 
basmış ve kendi evladı saymıştır. 

Bu noktada, Türk halkının bu duyguları-
na en güzel şekilde tercüman olmuş yüce 
Atatürk’ün o eşsiz sözlerini tekrar etmek 
istiyorum: “Bu memleketin toprakları 
üstünde kanlarını döken kahramanlar! 
Burada dost bir vatanın bağrında bulunu-
yorsunuz. Huzur ve barış içinde uyuyun. 
Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun ko-

yunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını bu 
savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı din-
diriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır... 
Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat 
rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklar-
da canlarını verdikten sonra, artık bizim 
çocuklarımız olmuşlardır...”

Bu sözler, evlatlarımızın mezarlarına bı-
rakılmış kır çiçekleridir. Size bırakacağım 
sessizlikte onların renklerini ve kokusunu 
hissedebilmeniz için konuşmamı burada 
bitiriyor, uzak diyarlardan gelmiş bulunan 
tüm konuklarımızı bir kez daha içten en 
iyi dileklerimle selamlıyor, saygı ve sevgi-
lerimi sunuyorum.



Değerli konuklar, sizleri saygıyla selamlı-
yorum. Tarihimizde çok önemli yeri olan 
bu mekanda sizlerle olmaktan mutluluk 
duyuyorum. 

İki buçuk yıldır katıldığım sayısız etkin-
lik içinde beni en çok heyecanlandıran 
faaliyetlerin başında yeni eğitim kurum-
larının açılması geliyor. Zira eğitim gele-
ceğin aydınlanmasıdır, gelecek nesillerin 
özgürleşmesidir. Türkiye demokrasisiyle, 
ekonomisiyle, üretimiyle, eğitimiyle bir-
likte büyüme kararlılığındadır. Büyüme 
ve kalkınma potansiyeliyle dünyanın en 
büyük ülkeleri arasında yer alan ülkemiz 
eğitim alanında da dünyanın en büyükleri 
arasında yer almak durumundadır. 

Birkaç rakam vermek istiyorum: Türkiye 
ilköğretimden üniversiteye yaklaşık 18 
milyon gencimizin, çocuğumuzun eğitim 
sürecinde olduğu, dünyanın en dinamik 
ülkelerinden biridir. 79 üniversitemizdeki 
öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısı 80 
bindir. İlk defa bizim dönemimizde eğiti-
min Türkiye’nin en büyük önceliği haline 
gelmesi hükümet olarak gurur duyduğu-
muz başarılarımızdan biridir. 

Son üç yılın bütçesinde en büyük pay 
eğitime ayrılmıştır. Keza Cumhuriyet tari-
hinde ilk defa 2005 bütçesiyle Tubitak’ın 
AR-GE faaliyetlerine 450 trilyon liralık bir 
kaynak aktarılmıştır. Bu bütçe, bilim dün-
yamızda büyük heyecan uyandırmıştır. 
Yine bu dönemde öğrenci bursları yüzde 
yüz artırılmıştır. 2003 ve 2004 yıllarında 
470 okul 219 ek bina 8093 derslik yapıl-
mıştır. Haydi kızlar Okula kampanyasıyla 
150 bin dolayında kız çocuğumuz eğiti-
me kazandırılmıştır. Bütün okullarımız 
hızla bilgi teknolojisiyle donanmaktadır. 
Bugün bu heyecanımızı paylaşan sizlere 
özellikle teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler…

Bugün, dünyanın prestijli bir Üniver-
sitesi olan Avrupa Ekonomi Okulu ile 
Kavrakoğlu İşletme Enstitüsü tarafından 
hayata geçirilmek üzere hazırlanan eğitim 
programına ilişkin imza törenine iştirak 
etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 
Bu projeyle aynı zamanda çok değerli bir 
işbirliği modeli de gerçekleştirilmiş olacak 
ve ülkemiz, dünyada rekabetin en yoğun 
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yaşandığı “İş Yönetimi” alanında çeşitli ül-
kelere bilgi ihraç eder duruma gelecektir. 
Bunun gerçekleşmesinde en büyük onur 
payı, kuşkusuz, kendi geliştirdiği internet 
teknolojisiyle yıllardır “Yöneticilik” eği-
timi vermekte olan Kavrakoğlu İşletme 
Enstitüsü mensuplarına aittir.

 Bugün ayrıca, Avrupa ve Amerika’da 
mümtaz bir yeri olan ve bir ihtisas üni-
versitesi olarak eğitim dünyasına büyük 
katkılarda bulunan Avrupa Ekonomi 
Okulu tarafından şahsıma layık görülen 
“Fahri Yüksek Lisans Diploması”nı kabul 
etmekten şeref duyuyorum. Tesis edilen 
bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını ve 
bu alanda faaliyet gösteren diğer kuruluş-
larımıza da örnek teşkil etmesini temenni 
ediyorum. 

Tabiatıyla, “İş Yönetimi” alanındaki bu 
işbirliğinin, başta komşularımız olmak 
üzere, diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde 
genişletilmesini arzu ediyor ve bu vesiley-
le ilgili kuruluşlarımızı bu hususta proje-
ler hazırlamaya ve hayata geçirmeye davet 
ediyorum. Bu duygularla, emeği geçen 
herkese başarılar diliyorum.



Değerli vatandaşlarım... sevgili Bolulular... 
Hepinizi en içten duygularımla selamlı-
yor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Bolu’ya büyük hizmetleri geçen, büyük 
eserler bırakan İzzet Baysal’ı anmak üzere 
düzenlenen bu güzel törende sizlerle bir 
arada olma imkanı bulduğum için büyük 
mutluluk duyuyorum. Bu ülkeye, bu ül-
kenin geçmişte hizmeti geçmiş her insa-
nımıza bu vesileyle şükranlarımı sunmak 
istiyorum.

Hepiniz şahitsiniz ki, Türkiye ekonomisi 
son iki buçuk yılda büyük bir rüzgar, bü-
yük bir atılım hızı yakalamıştır. Her zaman 
söyledik, Ankara’da dürüst ve milletin sesi-
ni kulak ardı etmeyen bir yönetim anlayışı 
iktidar olursa, bu ülkenin bütün dertleri 
biter, bütün problemleri çözülür diye... 
İşte görüyorsunuz, iki buçuk yıl gibi kısa 
bir zaman içinde sizlerden aldığımız güç 
ve destekle ekonominin söküklerini bir 
bir dikmeye, bütün gediklerini kapatmaya 
başladık.

Eğer bu ülkenin yönetimleri yıllar yılı bu 
milletin sesine kulaklarını tıkamasalar, bu 

ülkenin gerçeklerine gözlerini kapamasa-
lar biz bu sıkıntıları yaşar mıydık? Tüyü 
bitmemiş yetimin hakkını arsıza, hırsıza, 
sahtekara, hortumcuya peşkeş çekmeseler, 
bu ülkenin zenginlikleri bu millete yetmez 
miydi? Şimdi o kayıp yılları bir tarafa bı-
rakarak önümüze bakmaya başlamanın 
zamanıdır.

Türkiye’nin dertlerinin ne olduğunu ve 
bunların nasıl çözüleceğini bizzat o sıkın-
tıları yaşayarak bulduk, öğrendik. Türki-
ye’deki en temel problemin yönetim prob-
lemi olduğu ortadadır. Onun için bizim 
siyaset anayasamızın değişmez maddesi, 
milletin sesine sağır olmamak ve insana 
hizmeti her şeyin önüne almaktır. Bunu 
sağlamak üzere görüyorsunuz dur durak 
dinlemeden gece gündüz çalışıyoruz.

Değerli vatandaşlarım... 

Bu ülke özel sektörüyle zengin kaynakla-
rını harekete geçirecek, potansiyelini işler 
hale getirecek, üretecek ve satacak. Kalkın-
mak için, ilerlemek için, rahatlamak için 
bundan daha başka bir yol yok. Geleceğin 
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dünyasında artık ekonominin sırtını dev-
lete dayamakla ayakta kalma şansımız yok. 
Yani bu ülkeyi, yine bu ülkenin insanları, 
sanayicisi, tüccarı, çiftçisi, esnafı, işletme-
cisi kalkındıracak. Bu ülkeyi sizler ayağa 
kaldıracaksınız. Bunu yapamazsak, daha 
nice yılı dışarıdan gelecek kredilerle bor-
cumuza borç ekleyerek heba ederiz. 

Bu gemi borçla bir yere kadar yürür; dev-
let ve millet olarak önümüze tarihi çok da 
uzak olmayan bir hedef koymalıyız: Tür-
kiye tükettiğinden çok üreten bir hale ge-
lecek, bundan kaçış yok! Bizim dünyanın 
gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerinden ne 
eksiğimiz var? Hiçbir eksiğimiz yok! Ge-
çen iki buçuk yılda bütün dünya gördü ki, 
onlardan eksiğimiz yok, fazlamız var. Biz 
inanıp bir hedefe kilitlendik mi, büyük bir 
hızla o hedefe varabilen bir milletiz. Bu di-
rayetimizi, bu gücümüzü tarihte defalarca 
gösterdiğimiz gibi, bugün de bir defa daha 
dünyaya ilan ediyoruz.

Aziz vatandaşlarım... 

Sizlerde şahitsiniz, hemen her gün ülke-
mizin ekonomisiyle ilgili haberler alıyo-
ruz. Yıllar yılı bu milletin sırtına kambur 
olmuş enflasyon belasından artık yavaş 
yavaş kurtuluyoruz. Ekonomimiz büyü-
me hızında dünyada ilk sıralarda yerini 
alacak bir istikrarla ilerliyor. Dış ticaret, 
turizm gelirlerinde rekor üstüne rekor 
kırılıyor. Uluslararası sermaye girişinde 
çok önemli artışlar yaşanıyor ve önümüz-
deki dönemde bu artışın çok daha fazla 
olacağı ortaya çıkıyor. Türkiye hem borçla-
rını ödüyor, hem büyümeye devam ediyor. 

Ekonomik göstergelerin neredeyse tama-
mı Türkiye’nin gerçekten çok önemli bir 
atılım içinde olduğunu gösteriyor.

Bizi asıl sevindiren, rakamların net olarak 
ortaya koyduğu bu gerçeğin, Türkiye’nin 
her yerindeki insanımızın kalkınma heye-
canıyla paralellik arz etmesidir. Çünkü her 
zaman ifade ettiğimiz gibi biz ekonomiyi 
rakamlardan ibaret görmüyoruz. Önemli 
olan, bütün bu göstergelerin insanımıza 
ne kazandırdığıdır. Bazıları, siz onların 
kim olduklarını gayet iyi biliyorsunuz, 
Türkiye’nin on yıllar boyunca ihmale uğ-
ramış bütün meselelerini bize fatura etme 
uyanıklığı içine giriyor.

Diyorlar ki Türkiye’de vatandaşın duru-
munda bir değişiklik yok, rakamlar yalan 
söylüyor. Hayır rakamlar yalan söylemi-
yor. Bakınız; Kişi Başına Milli Gelirimiz 
2002 yılında 2.623 dolar iken, 2003 yılın-
da 3.383 dolara ve 2004 yılında da 4.172 
dolara yükselmiş. Yani kişi başına milli ge-
lir iki yıl içinde yaklaşık iki katına çıkmış, 
yüzde yüze yakın artmış. Bu bir iyileşme, 
bir ilerleme değil mi?

Bakın, “Bu rakamlar bizim ülkemizin 
potansiyeli ile orantılı rakamlar değildir, 
milletimiz bundan daha fazlasını hak edi-
yor” derseniz, o zaman haklısınız. Bizim de 
inancımız o yöndedir. Bu millet inşallah 
çok yakında bunlardan çok iyi şartlara da, 
yine kendi emeği, yine kendi çalışması ve 
gayretiyle ulaşacaktır. 10 bin – 15 bin dolar 
seviyelerini de inşallah yakalayacağız ve 
o zaman Türkiye kalkınma yolunda çok 
önemli bir mesafeyi de arkasında bırakmış 
olacak.



Kimsenin sihirli formülü yok, biz vatanda-
şımıza yalan söyleyecek, onları boş umut-
lara sevk edecek tıynette insanlar değiliz. 
Birlik ve beraberlik içinde, aynı gelecek 
hedefleri uğrunda güçlerimizi birleştire-
rek çalışmadan Türkiye’nin biriken bunca 
problemine çözüm getiremeyiz. Göreve 
geldiğimiz günden beri bu ülkeyi şehir 
şehir dolaşıyoruz. Hemen her gün bu ül-
kenin bir başka bir başka şehrinde yeni bir 
fabrika, yeni bir işletme, yeni bir okul, yeni 
bir hastane, yeni bir yol açılıyor.

İnsafı olanlar yapılanları görüyor, farkı 
görüyor. İnanıyorum ki milletimin her 
bir ferdi bizim samimi gayretlerimizin 
farkında… Biz her gün onlarla iç içeyiz, he-
yecanımız onların da heyecanıdır. Bu yeni 
fabrikalar, bu üretim tesisleri, bu hizmet 
binaları, bu okul ve hastaneler, bu yollar 
ve konutlar inşallah Türkiye’nin medeni-
yet yolunun köşe taşları olacaktır. Şuna 
hepimiz inanalım, gelecek Türkiye’nin 
olacaktır. Bu millet, layık olduğu aydınlık 
geleceğe mutlaka kavuşacaktır.

Bağrından İzzet Baysal gibi nice hayırse-
ver, nice vatanperver insan çıkarmış bu 
milletin, medeniyet yolunda aşamayacağı 
bir engel olamaz. Rahmetli İzzet Baysal’ın 
bu şehrin her köşesine sinen hatırasını 
bir kere daha yadediyor, şükran duygula-
rımı ifade ediyorum. Bu coşku ve umutla 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 
bereketli ve aydınlık günler diliyorum.



Halepli Bahçe Projesi Temel 
Atma Töreni 

Şanlıurfa | 14 Mayıs 2005

Değerli Şanlıurfalılar… Sevgili vatandaşla-
rım… Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Böylesine güzel bir pro-
jenin temelinin atıldığı bu gün Peygam-
berler şehri Şanlıurfa’da sizlerin aranızda 
olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 
İnşallah bugün temeli atılmakta olan bu 
medeniyetler bahçesi, acının yerine mut-
luluğu, nefretin yerine sevgiyi, kavganın 
yerine kardeşliği koyma umudunu yitir-

memiş olan insanlığa bir ilham, bir serin-
lik, bir umut olacaktır.

Şunu kesin olarak biliyoruz ki bütün mu-
kaddes dinler insanlığı hayra, iyiliğe ve 
güzelliğe çağırmıştır. İnsanlık ne zaman 
bu ilahi çağrıya bihakkın uymuş, ne za-
man hayra, iyiliğe ve güzelliğe sadakat 
göstermişse huzuru ve mutluluğu da bul-
muştur. Üzülerek söylemeli ki, bugünün 
dünyasında karanlıklar aydınlığı, kötü-



lükler iyiliği, çirkinlikler güzelliği tehdit 
etme noktasındadır.

Bilgi ve teknoloji alanında dev adımlarla 
ilerleyen, uzayın derinliklerindeki sırları 
çözmek için büyük bir azimle çalışan in-
sanlık, ne yazık ki insanı anlamakta, ma-
sumiyeti yaşatmakta, ihtiraslara gem vur-
makta zorlanmaktadır. Savaşların masum 
insanların canlarına kastettiği, terörün 
haince planlar yürüttüğü, gelir dengesinin 
yoksullar aleyhine sürekli değiştiği, doğal 
çevrenin tahrip edildiği bir dünyada, her-
kesin elini kalbine koyarak bir kere daha 
düşünmesi lazım…

Dünya nasıl bu hale geldi, neden dünya-
yı toza dumana, acıya, sefalete mahkum 
ediyoruz? Bu soruların cevabını herkesin 
dürüstçe düşünmesi, hakkaniyetle bulma-
sı gerekiyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Bizim ait olduğumuz medeniyet, yaratıl-
mışı Yaradan’dan ötürü sevmeyi öğütleyen 
bir medeniyet… Ne demek bu? İnsanları 
kaşları gözleri için değil, tenlerinin rengi, 
kökleri kökenleri için değil, inançları kül-
türleri için de değil, evvela onları yarata-
nın büyüklüğü, kudsiyeti için seveceğiz. 
Elbette dil, kültür, inanç ve coğrafya bağla-
rımız olacak, ama insanı da insan olduğu 
için sevecek, canını, malını, masumiyetini 
korumayı bileceğiz. Bir insana zarar ve-
rirsek, aleme zarar vermiş olduğumuzu, 
bir insanın masumiyetine halel getirecek 
olursak alemi kirleteceğimizi, bir insanı 
yaralarsak alemi yaralayacağımızı aklımız-
dan çıkarmayacağız. Kendimiz için aziz 
bildiğimizi, başkaları için de aziz bileceğiz.

Sadece bu kadar mı? Aynı zamanda dünya-
nın bir yerinde yüreği kanayan biri varsa 
derdini derdimiz bileceğiz, bizden imdat 
isteyen biri varsa yardımına koşacağız. 
İşte bizim medeniyetimizin bize öğrettiği 
insanlık budur. Bu topraklara hakim olan 
kültür, bizim insanımızın gönlünde ya-
şamakta olan ahlak ve şuur da budur. Bu 
bakımdan, bu mukaddes topraklarda, bu 
Peygamberler Şehri’nde açılan bu mede-
niyet bahçesini, bu güzellikler bahçesini 
fevkalade önemsiyor, emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Değerli Şanlıurfalılar…

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafya, 
medeniyetlere beşiklik etmiş, tarihin akı-
şında başrolü oynamış müstesna bir coğ-
rafyadır. Bu topraklarda yaşayan insanlar 
olarak, tarihin hepimize yüklediği sorum-
lulukların bilinci içinde olmak durumun-
dayız. Dünyanın ışığını kaybettiği yerde 
insanlığı yeniden aydınlıkla buluşturma 
görevi yine bizlere, bu medeniyetler coğ-
rafyasına düşer. Çünkü Mevlanaları, Yunus 
Emreleri, Hacı Bektaş-ı Velileri, Karacaoğ-
lanları yetiştiren bu topraklar, medeniyet 
ırmağının asırlar boyunca en gür aktığı, 
maneviyat ikliminin en fazla hüküm sür-
düğü topraklardır.

Bize geçmişimizden miras kalan bu zengin 
kültürün, bu insani hazinenin kıymetini 
layıkıyla bilmek durumundayız. Bizi biz 
yapan değerleri yaşatacak, yeni kuşaklara 
aktaracağız. Bakınız bu bahçeyi en ziyade 
bereketlendirecek olan şey, bizlerin gö-
nüllerimizde yaşatacağımız medeniyet 
aşkı ve sadakati olacaktır. Düne kadar bu 
toplumun sosyal hayatında ağırlıklı yeri 



olan değerlerimizden eksilen varsa, dönüp 
o değerlerimizle yeniden kucaklaşacak, 
yeniden bugünlerimize taşıyacağız.

Pek çoğumuz efkara kapılıp “Nerede o eski 
günler?” diyoruz. Kendimizi kandırmaya-
lım, değişen günler değil, bizler değişiyo-
ruz. Bugünlerde dünün o eski tadı yoksa, 
araya araya o tadı, o manayı yeniden bula-
cağız. Kaybettiğimiz zenginliklerle hayatı-
mızı yeniden aydınlatacağız, eski muhab-
betleri, eski dostlukları, eski komşulukları, 
eski beraberlikleri yeniden canlandıracak 
ve yaşatacağız.

Halepli Bahçe çok güzel bir proje… Bu top-
rakların kimyasını, bu topraklara kokusu 
sinmiş medeniyetlerin barış ve esenlik 
içinde yaşadığı asırları, insanımızın fark-
lılıklardan zenginlikler ürettiği, dostluklar 
ürettiği tarihi yolculuğu yansıtıyor. Bütün 
dünya bu topraklarda yaşanan güzel bera-
berliklerin, ezeli dostlukların, sağduyu ve 
muhabbetin, hoşgörü ve esenliğin kıyme-
tini bilmeli, bütün dünya bu toprakların 
tarihinden bugünün dünyasına ibret ders-
leri çıkarmalıdır. Çünkü bizim medeniyet 
aşkıyla yoğrulmuş geçmişimizde, insan-
lığın barış ve hoşgörüyle dolu bir gelecek 
beklentisine ilaç olacak değerler vardır.

Değerli vatandaşlarım…

Kaybolan değerlerimize, unuttuğumuz 
kavram ve hassasiyetlere sahip çıkma-
mızı sağlayacak her adımı hem hükümet 
olarak biz sahip çıkmalıyız, hem de bu 
topraklarda yaşayan insanlar olarak sizler 
bağrınıza basmalısınız. Bugün burada attı-
ğımız adım öyle bir adımdır. Bana ulaşan 
bilgilere göre bir başka adım da birkaç gün 

sonra Viranşehir ilçemizin Eyyüpnebi bel-
desinde atılıyor. 17-18 Mayıs tarihlerinde 
Hazreti Eyyüp’ün kabrinin bulunduğu top-
raklarda, Hazreti Eyyüb’ün çekmiş olduğu 
sıkıntılara karşı gösterdiği sabırdan mül-
hem bir dizi etkinlik yapılacakmış.

Bizim halk kültürümüzde “Peygamber 
Sabrı” diye bir söz, bir deyiş var. İşte bu 
etkinlikler, bugünlerin kargaşasında boğu-
lan insanımıza o sabrı, o dirayeti, o süku-
neti hatırlatmayı amaçlıyor. Ülkemizden 
ve dünyadan sabrıyla, dirayetiyle ibret 
dersleri vermiş kişilere “Sabır Ödülleri” 
dağıtılacak. Geleneksel hale geleceği bu-
günden belli olan bu etkinlikler de, tıpkı 
burada temelini attığımız bu medeniyet 
bahçesi gibi insanımıza yeni ruh ufukları 
açacak, gönüllere serinlikler, dağarcıklara 
zenginlikler taşıyacaktır.

Bu güzel fikri hayata geçirenleri kutluyo-
rum. Mevlana diyor ki, “Ağacı görmüyor-
sun, ağaçtaki kuşu nereden göreceksin!” 
Bereket umduğumuz bu adımlarla ağacın 
yeniden farkına varmak konusunda sa-
mimi bir gayret gösteriyoruz. İnşallah bir 
zaman sonra bütün insanlıkla beraber 
ağaçtaki kuşu da göreceğiz ve o zaman 
sadece medeniyet bahçelerinden değil, 
gönül bahçelerinden de bülbüller hiç ek-
sik olmayacak. Bu inançla, bu duygularla 
sözlerime son veriyor, temelini attığımız 
bu güzel insanlık eserinin hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum.



Sevgili gençler…

Bir milletin tarihinde çok önemli kavşak 
noktaları vardır. Milletimiz için 19 Mayıs 
1919 tarihi de, bir devri kapatıp bir başka 
devri başlatan o kavşak noktalarından bi-
ridir. Bu günde istiklal meşalesi yeniden 

tutuşturulmuştur. 19 Mayıs 1919 günü, 
milletimizin esarete karşı direnişini ortaya 
koyduğu, özünden aldığı güçle topyekun 
bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür. 
19 Mayıs günlerden bir gün değil, Cum-
huriyetimizin ilk kıvılcımının ateşlendiği 
gündür. Osmanlı Devletini bakiyesi üze-

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
Nedeniyle Gençleri Kabul

Ankara | 19 Mayıs 2005



rinde Türkiye’nin temellerini atan Ata-
türk, bu ilk kıvılcımdan hayat bulan büyük 
kurtuluş destanının bir hatırası olarak 19 
mayıs gününü Cumhuriyetin sahibi olan 
gençlere armağan olarak bırakmıştır. 

Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığı-
mız bu gün, hem milli mücadelemizin si-
linmez bir hatırası, hem de yüzünü gelece-
ğe dönmüş nesiller için ilham kaynağıdır. 
Türk gençliği, tarih ve medeniyet mirasına 
sahip çıkarak aydınlık yarınlara taşıyacak, 
dünyaya örnek uygarlık adımları atacaktır. 
Türkiye sahip olduğu bu büyük servetle, 
çağdaş dünyaya güzellikler taşıyacak geliş-
melere imza atacaktır. Cumhuriyetin ema-
netçileri olan gençlerimiz, tarihsel biriki-
mimizi bilimle yoğurmakta, akılla vicdanı 
bütünlük içinde değerlendirmekte önemli 
mesafeler almıştır. Bugün geldiğimiz nok-
tada, Türkiye’nin geleceğinin bugünlerden 
çok daha parlak olacağına olan inancımız 
daha da pekişmiştir.

Sevgili gençler...

Bu ülkenin güçlü ve müreffeh bir ülke 
olması ve milletimizin yüzünün daima 
gülmesi için sizlere çok önemli görevler 
düşmektedir. Bir gününüzü bile boşa 
harcamadan geleceğe hazırlanmanız, bil-
ginize yeni bilgiler, düşüncelerinize yeni 
düşünceler eklemeniz gerekiyor. Hızla ge-
lişen ve değişen bir dünyada, millet olarak 
uygarlık yarışının en önlerinde koşabilme-
miz, siz gençlerin çağın gereklerine uygun 
bir donanıma sahip olmanızla mümkün 
olacaktır.

Boşa harcayacak tek bir dakikamız bile 
yoktur. Türkiye’yi hedeflerine vardırmak 
için samimiyetle çaba gösterenler, önle-
rine çıkan engeller ne kadar zorlu olursa 
olsun hedeflerine mutlaka ulaşırlar. Bu-
nun için siz sevgili gençlerimize en önemli 
tavsiyem, lütfen tam bir özgüven içinde 
olmanızdır. Kendinize güvenin. Ülkenize 
güvenin. Cumhuriyetimizin 100. yılına 
bilgi toplumu olma hedefine bütün un-
surlarıyla birlikte ulaşmış olarak girmek 
zorundayız.

Milletimize yakışan, tarihimize yakışan, 
ülkemize yakışan budur. 19 Mayıs 1919 
günü varoluş destanını yazmaya başlayan 
bir milletin gençleri olarak sizlere yakı-
şan da, şartlar ne olursa olsun yılmadan 
usanmadan Türkiye’yi yüksek hedeflerine 
ulaştırmak olacaktır. Lütfen bütün ara-
yışlarınızda, bütün sorgulamalarınızda, 
bütün fikir üretiminizde birlik ve bütünlü-
ğümüze, kardeşliğimize daha çok katkıda 
bulunun. 

Bizler sizin Türkiye sevdanıza ve taşıdığı-
nız büyük potansiyele her zaman inandık, 
güvendik. Türkiye’nin en büyük gücü, 
milletimizin en büyük umudu sizlersiniz. 
Türkiye’yi parlak ideallerine ulaştırmak 
için çok çalışacağınıza dair en ufak bir te-
reddüdüm yoktur. Gözlerinizdeki ışıltıda, 
Türkiye’nin aydınlık yarınlarını görüyor, 
heyecanlanıyorum. İnanıyorum ki, aşkla, 
muhabbetle çalışarak medeniyet yolculu-
ğundaki ülkemize büyük katkılarda bulu-
nacaksınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. 
Hepinizin bayramını kutluyor, sevgilerimi 
sunuyorum



Aziz dostlarım… Sözlerime başlarken hepi-
nizi, bütün Kahramanmaraşlıları en sami-
mi duygularımla selamlıyorum.

Kahramanmaraş, çağrışımları zengin bir 
şehrimizdir. Kurtuluş Savaşı’nda Sütçü 
İmam’la destanlaşan Kahramanmaraş’ın 
büyük onur duyacağı isimlerden biri 
de Üstad Necip Fazıl’dır. Tabii sadece 
Kahramanmaraş’ın değil bütün ülkemizin 
onurla sahipleneceği bir isimdir Necip 
Fazıl Kısakürek. Türkçe’nin en güzel şa-
irlerinden biri olan Üstad Necip Fazıl’ın 
izini süren güçlü bir düşünce ve edebiyat 
damarının bugün de ülkemizde genç ne-
sillerin ruhlarını beslemeye devam ettiğini 
takdirle izliyoruz. 

Bir asra yakın hayatında bu ülkenin dü-
şünce ufkunu genişleten, edebiyatında, 
sanatında ve estetiğinde derin izler bıra-
kan Üstad’ı saygıyla, minnetle, hayır dua 
ile anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Üstadla 
birlikte dilimizi, düşüncemizi, hayatımızı 
güzelleştiren, bize bir Türkiye ve dünya 
tasavvuru sunan bütün sanatçılarımızı, şa-

irlerimizi, edebiyatçılarımızı da saygıyla, 
şükranla anıyoruz. 

Genç yaşta tanıma bahtiyarlığına erdiğim 
Üstad Necip Fazıl bey, kelimenin tam karşı-
lığıyla sözün ve fikrin asaletini hakkıyla ta-
şıyan bir büyük düşünürdü. Bence Üstad’ı 
en iyi anlatan şey onun kendi kavramlaş-
tırmasıyla “ruh kökü”ne yüklediği geniş 
anlamdır. O, sadece kudretli bir şair ve sa-
natçı olarak değil, aynı zamanda etkili bir 
hatip olarak Türkiye’nin çok zor yıllarında, 
1940’lardan başlayarak nesilleri ısrarla 
“ruh kökü” üzerinde durmaya çağırdı. Bu 
ses yankısız kalmadı ve büyük bir diriliş 
akımı halinde çoğalarak Anadolu ruhuna 
bağlı nesiller üzerinde önemli tesirler bı-
raktı. 

Üstad’ın “Anadolu’nun ruh kökü” dediği 
şey, bizi biz, milleti millet, ülkeyi ülke, 
vatanı vatan kılan değerler bütünüydü. 
Şiddetin, öfkenin kol gezdiği zamanlarda 
o, yeni nesilleri Yunus’un sesiyle, yüreğiyle 
buluşturdu. Necip Fazıl gür bir sesle, bizi 
kendi zeminimize, kültürel köklerimize, 

Necip Fazıl Kısakürek’i Anma ve 
Kahramanmaraş Gecesi 

İstanbul | 28 Mayıs 2005



değerlerimize sahip çıkmaya, reddi miras 
etmemeye çağırdı. Bu değerler bütünü sa-
dece bu ülkeye ait olmayı sağlamıyor aynı 
zamanda bir dünya tasavvuru sunuyordu. 
Kimliğimizi, aşkı, tabiatı, ölümü, hayatı en 
güzel, en etkili bir şekilde anlattı, hissettir-
di, savundu.

Üstad, Batıdan esen sert rüzgarlara karşı 
doğunun ruhunu, büyük medeniyet biri-
kimini yeniden harekete geçirdi. Tabii ki, 
şair mizacının taşkınlıkları, keskin öfkesi 
içine doğduğu, büyüdüğü şartların ese-
riydi. O, büyük ıstırap çeken bir ruha sa-
hipti. Büyük bir iman ve ıstırap adamıydı. 
Doğu’yu da Batı’yı da medeniyet kökleriyle 
birlikte bilen, yorumlayan bir entellektüel, 
bir aydın olarak hiçbir zaman fildişi kule-
sine çekilmedi. Hiçbir zaman toprağına, 
insanına, kültürüne, irfanına tepeden 
bakan seçkinci bir aydın olmadı. Millete 
karşı, tarihe karşı, özellikle gençliğe karşı 
en üst düzeyde bir sorumluluk duydu. Bü-
tün gençliği, “zaman ve mekan” şuuruyla 
“Anadolu kıtası büyüklüğündeki” yeniden 
var olma davasına çağırdı. 

Değerli dostlarım…

İyi bildiğiniz gibi, düşünce dünyamız si-
yasi tarihimizle paralel bir gelişme göster-
miştir. Batılılaşma maceramızın başladığı 
tarihten itibaren içerideki direnç ile dışa-
rıdaki tazyikler aydın ve siyasetçilerimizi 
her zaman sancılı kılmıştır. Ne yazık ki, 
o acılı, sancılı dönemlerde çoğu zaman 
siyah beyaz renkler hayata hakim oldu ve 
toplumun kanaat önderleri de bu tablodan 
nasibini aldı. Yakın zamanlara kadar onla-

rın bu sancısını doğru anlamak kolay de-
ğildi, ama şimdi çekilen bütün sancıların 
var olmak ve var kalmak için çekildiğini 
biliyoruz.

Üstad, hem muhteşem bir tarihin yükünü 
omuzlarında hissetmiş hem de yepyeni bir 
ifadeyle etkilediği herkesi “ruh köklerimi-
ze” bağlanmaya, geçmişten kopmamaya 
çağırmıştır. Geleceğimiz, yani istiklalimiz, 
istikbalimiz madde ve mâna olarak birli-
ğimizi, mukaddeslerimizi, değerlerimizi 
muhafazaya bağlıdır. 

Aziz dostlar…

Bu topraklar büyük kaygılar taşıdı ve 
bu millet büyük badirelerden geçti . 
Evet, aslında bu kaygı, yani beka kaygısı 
Tanzimat’tan günümüze kadar gelen bir 
kaygıdır. Düşünce hayatımız bu kaygılar-
dan beslenmiş, siyasi hayatımız ziyadesiy-
le etkilenmiştir. Ne yazık ki, bizden önceki 
nesillerde olduğu gibi bizim nesiller de 
toplumun kanaat önderlerine ideolojik 
gözlüklerle baktılar ve açıkçası bu bakış 
bize çok da zaman kaybettirdi. Muhabbe-
tin, sevginin yerini husumet aldı, kardeş-
ler bile birbirini anlama güçlüğü çekti. 
Estetiği, acıyı, sevgiyi, hayatı kim daha 
güzel dile getirdiyse onu sevmek yerine si-
yasi, ideolojik ön kabuller, kutuplaşmalar 
belirleyici oldu.

Allah’a şükür ki, artık yeni nesiller dün-
yaya siyah beyaz gözlüklerle bakmıyorlar. 
Kim sözün, mananın asaletini, hakikatin 
vakarını koruyorsa, kim milletin sesini 
yükseltiyorsa oraya yönelmemiz gereki-



yor. Bu açıdan bakınca, bugünkü nesilleri 
çok daha talihli görüyorum. Bugün, bu 
ülkenin, bu milletin geleceğine, diline, dü-
şüncesine, mukaddesatına, onuruna her 
kim sahip çıkıyorsa, reddetmeden sahip-
leniyoruz ve yetişmemizde emeği geçen 
herkesi hayırla yâd ediyoruz. 

Aziz dostlarım…

Büyük ruhlar, büyük insanlar sadece ken-
dilerini yaşamıyor, başkalarını da, bizi de 
hissederek yaşıyorlar. Bu yüzdendir ki, 
Yunus Emre’nin sesi, Mevlana’nın sesi yüz-
yıllar sonra da dipdiri olarak bize ulaşıyor. 
80 yıllık meşakkatli bir hayatın özeti olan 
şiirlerine “Çile” adını veren Üstad Necip 
Fazıl’ın bu topraklardaki her insanın öykü-
sünü ruhunda yaşadığını, herkesin acısını 
yüreğinde hissettiğini düşünüyorum. 

Kuşkusuz şairler ve gerçek aydınlar yü-
reğimizde sadece acıları uyandırmazlar, 
aynı zamanda ruhlarımızın kandillerini 
yakarlar. Sadece zamanı ve mekanı his-
settirmezler, insanı, hayatı yeniden günı-
şığına çıkarırlar. “Gecesi sümbül kokan / 
Türkçesi bülbül kokan / İstanbul İstanbul” 
diyen şair bize ne çok şey söylemiş olur. 
Onlar, sevgiyi dirilten özellikleriyle anıl-
mayı daha çok hak ediyorlar. Sevgiyle ve 
aşkla bizi ruh köklerimize çağırıyorlar. Ne-
cip Fazıl yılında üstadı sevgiyle, rahmetle 
anarken hepinize şiir dolu, musiki dolu, 
sevgi dolu günler diliyorum. 



Keçiören Belediyesi Estergon 
Türk Kültür Merkezi açılışı 

Ankara | 29 Mayıs 2005

Değerli vatandaşlarım... sevgili Ankaralı-
lar... Hepinizi en güzel dileklerimle selam-
lıyorum.

Bu güzel akşamda, bir araya gelmemize 
vesile olan bu önemli medeniyet eserini 
başkentimize kazandırmanın heyecanını 
hep birlikte paylaşıyoruz. Milletleri güçlü 
kılan geçmişleridir; geçmişlerinden güç ve 
ilham almayan toplumlar geleceklerini de 

sağlam temeller üzerine inşa edemezler. 
Bu topraklarda asırlar öncesinden bugün-
lere sayısız medeniyetler kurmuş, sayısız 
tarih sayfaları yazmış bir milletin fertleri 
olarak tarihimizi sadece bir gurur vesilesi 
olarak değil, aynı zamanda geleceğimize 
yön veren bir kılavuz gibi de okuyoruz.

Çünkü milletimizin geçmiş nesilleri yaz-
dıkları tarih sayfalarıyla bize güçlüklerle 



başa çıkmanın, çöktüğümüz yerden doğ-
rulmanın, inancımızı asla yitirmemenin 
sırlarını taşıyan çok değerli bir miras bı-
raktılar. Bu medeniyet mirasına daha nice 
nesiller boyunca sadakatle bağlı kalaca-
ğımızdan, tarih şuuruyla önümüze çıkan 
her türlü engeli aşmanın yollarını bulaca-
ğımızdan asla şüphe etmiyoruz. Bu ülkede 
karanlıkların geçici, aydınlıkların kalıcı 
olmasının nedeni milletimizin ne olursa 
olsun istiklalinden asla taviz vermeyen bu 
tarih şuurudur.

Bilelim ki geleceğimizi aydınlatacak olan 
ışık da geçmişten bugünlere taşıdığımız 
bu tarih hazinesinin içinde saklıdır. O 
ışıkla aydınlanacak, Allah’ın izniyle dün-
yanın karanlıklarına da o kaynaktan ışık 
taşıyacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün burada Keçiören Belediyemizin 
yapımını gerçekleştirdiği dev bir kültür 
eserinin, bir tarih abidesinin açılışını yapı-
yoruz. Tarihimizin en önemli sembollerin-
den, türkülerimize konu olmuş Estergon 
Kalesi, bu güzel eserle yeni nesillerimize 
şanlı geçmişimizin gür sesini duyuracak-
tır. Böyle eserler, toplumumuzun zaman 
zaman yaşadığı özgüven eksikliklerinin 
de ilacı olacaktır. Çünkü bu eser, burada 
dimdik ayakta durduğu zamanlar boyun-
ca, milletimizin medeniyetler inşa eden 
büyük tarihini nesilden nesile anlatmaya 
devam edecektir. Bu eser, sadece zaferlerin 
değil, o zaferleri getiren medeniyet pers-
pektifinin de nişanesi olacaktır.

Hayatı ustalıkla kuran, inceliklerle beze-
yen, kahramanlıklarla zenginleştiren bir 
geçmişten bugünler için alınacak çok ders-
ler vardır. Mimariden musikiye, vakıflar-
dan esnaf birliklerine, saraylardan külli-
yelere, mescitlerden kalelere uzanan tarih 
sayfalarının esintisi böyle güzel eserlerle 
yaşayacak. Emek veren, gayret gösteren 
herkese, daha önceki güzel eserlere bu gü-
zel eseri ekleyen başta Başkanımız Turgut 
Altınok olmak üzere bütün Keçiören Bele-
diyesi çalışanlarına teşekkürlerimi takdir-
lerimi sunuyorum. Ankara’ya, Keçiören’e 
bu örnek eser hayırlı olsun diyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 



Zeugma Mozaik ve Arkeoloji 
Müzesi’nin Hizmete Açılışı

Gaziantep | 23 Haziran 2005

Sevgili vatandaşlarım… Hepinizi en iyi di-
leklerimle selamlıyorum. Zeugma Mozaik 
ve Arkeoloji Müzesi’nin hizmete açılışı 
vesilesiyle düzenlenen bu törene katılmak-
tan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Bugün açılışını yapacağımız bu müze, 
üzerinde yaşamakta olduğumuz toprakla-
rın zengin medeniyet birikiminin, kültür 

zenginliğinin bir nişanesi olarak nice za-
manlar boyunca hizmet verecektir. Bu mü-
zede sergilenecek eserler, Anadolu’nun bin 
yıllara uzanan geçmişine, bu topraklarda 
yaşayan insanların hikayesine dair önemli 
ve derin izler sergileyecektir. 

Bugünü anlamak, ancak dünü iyi bilmek-
le, geçmiş zamanda neler yaşandığını iyi 
kavramakla mümkündür. Türkiye, birçok 



medeniyete beşiklik etmiş, farklı inanç 
ve kültürleri potasında eritmiş, tarihin 
akışında baş rolü oynamış çok özel bir coğ-
rafyadır. Bizler, ayaklarımızı nasıl mümbit 
topraklara bastığımızı, nasıl büyük bir 
insanlık birikimine sahip olduğumuzu, 
dünya barışı için ne kadar anlamlı bir kül-
türel mirasa sahip olduğumuzu iyi değer-
lendirmeliyiz.

Hepimizin bir sorumluluğu var; bu top-
rakların tarihi, bu topraklardan bize kalan 
zengin miras, en önce korumamız gereken 
servetimizdir. Bu sorumluluğun bilinci 
içinde olmalı, çocuklarımıza da bu ülkeyi 
“Anadolu” kılan zenginliklere nasıl sahip 
çıkmaları gerektiğini öğretmeliyiz. Hepi-
miz, bu zengin kültürün, bu insani hazi-
nenin değerini en iyi şekilde bilmek du-
rumundayız. Bu toprakları zenginleştiren 
kültür dağarcığını, bu topraklarda iz bı-
rakmış medeniyetlerin barışla, dostlukla, 
hoşgörüyle geçirdiği devirleri, insanımızın 
farklılıklardan zenginlikler ürettiği o eşsiz 
tarih yolculuğunu iyi bilmek, iyi kavramak 
mecburiyetindeyiz.

Çünkü daha güzel, daha mutlu, daha ay-
dınlık bir gelecek inşa edebilmek için, bu 
toprakların tarihinden, medeniyet biriki-
minden almamız gereken çok önemli ders-
ler, çok önemli meziyetler vardır.

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak insanımızın zihinsel ve 
kültürel gelişimini en üst seviyeye taşıma-
nın, Türkiye’nin geleceği için hayati önem 
taşıdığının bilinci içindeyiz. Bu bilinçten 

hareketle bütçe imkanlarımızı da zorlaya-
rak kültür yatırımlarına kaynak aktarmak, 
yeni kaynak araştırmak konusunda büyük 
bir gayret gösteriyoruz. 

Bugüne kadar gelip geçen hükümetler 
daima kültürel yatırımlara bütçeden ayır-
dıkları paylar sebebiyle eleştirilmişlerdir. 
Zaman zaman biz de eleştiriliyoruz. Şunu 
açıkça ifade etmeliyim ki, bu topraklarda 
yaşayan insanlardan biri olarak devletin 
kültürel yatırımlara, kültürel faaliyetle-
re, kültürel oluşumlara gösterdiği ilgiyi, 
sağladığı imkanları asla yeterli ve makul 
görmüyorum.

Ancak şu da bir gerçek ki, Türkiye geçti-
ğimiz birkaç yıl süresince çok büyük bir 
ekonomik krizin hayati derecede önemli 
sonuçlarını negatiften pozitife çevirmenin 
mücadelesini vermiştir. Yıllardır kötüye 
giden, sorunları ihmal edilmiş, kaynakları 
har vurulup harman savrulmuş bir ülke-
nin yaşayabileceği bütün sıkıntıları hep 
birlikte yaşadık. Maalesef insanların iş 
derdine, aş derdine düştüğü bir yerde çok 
hayati, çok önemli, çok vazgeçilmez görün-
se de bazı konularda istenen ileri adımlar 
atılamıyor. Şükürler olsun ki bugün artık 
bu sıkıntıları yaşamıyoruz, artık millet 
olarak geleceğe bakmaya, yeni ufukların 
heyecanını yüreklerimizde hissetmeye 
başladık.

Açıkça ifade edeyim ki, bu yeni gelecekte 
beni en çok heyecanlandıran şey, bu top-
rakların geçmişindeki ihtişamına, tarihin-
deki medeniyet seviyelerine yeniden yük-
selmesi ihtimali, hayalidir. Bu toprakların 



yeniden medeniyetler yurdu olduğunu 
hayal etmek, yeniden dünyaya örnek ola-
cak bir esenlik kültürünün bu coğrafyadan 
yükseleceğini düşünmek, inanın tüylerimi 
diken diken ediyor. Bakınız inançla ve sa-
mimiyetle söylüyorum, bu hayalin gerçeğe 
dönüşeceği günleri çok yakın görüyorum.

Bunun için bu ülkenin, bu milletin var 
olan dinamiklerini, var olan değerler hazi-
nesini yeniden harekete geçirmek yeterli 
olacaktır. Çünkü bizler zaten bu medeni-
yetlerin hamuruyla yoğrulmuş çok zengin 
bir kültürün insanlarıyız. Yapacağımız şey 
kendimize inanmak, ülkemize inanmak, 
değerlerimize, zenginliklerimize ve en 
önemlisi birbirimize, aramızdaki kardeş-
lik bağlarına sımsıkı sarılmak, sahip çık-
maktır.

Zeugma Mozaik ve Arkeoloji Müzesi, 
sahip olduğu zengin eserlerle insanlığın 
geleceğine ışık tutacak bir derinliğe, bir 
perspektife sahiptir. Burada sergilenen 
eserler, insanlığın ortak kültürel birikimi-
nin, dünyayı ayakta tutan değerler ve ide-
allerin, medeniyetlerin zamana direnen 
eserlerinin ne derece kalıcı olduğunu da 
ortaya koymaktadır. Zannediyorum bu 
adım, hükümetimizin kültürel mirasımı-
zın korunması noktasındaki hassasiyetine 
dair de önemli bir işaret olacaktır. Bu duy-
gularla müzenin yöreye ve ülkemize hayır-
lı olmasını temini ediyor, emeği geçenleri 
kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.



Sevgili gençler… Polis Akademimizin değer-
li mezunları… Hepinizi en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum.

Bugün, en üst seviyede eğitim aldığınız Po-
lis Akademimizden mezun oluyor, vatana 
ve millete fedakarca hizmet etmek üzere 
yola çıkıyorsunuz. Sizlerin yaşadığınız 

gururu ve mutluluğu bütün samimiye-
timle paylaşıyor, Türkiye’nin emin ellerde 
olduğunu bilmenin huzurunu coşkuyla 
yaşıyorum. Sizler bu ülkenin yarınlarının 
teminatı olan, milletimizin yüz akı genç 
polislerimiz olarak Emniyet teşkilatımızın 
çeşitli noktalarında hizmet edeceksiniz. 
İnanıyorum ki sadece insanımızın güvenli-

Polis Akademisi Mezuniyet 
Töreni

Ankara | 1 Temmuz 2005



ğinin sağlanmasında, asayişin temininde ve 
kamu düzeninin korunmasında değil, ülke 
olarak hayat kalitemizin ve demokratik 
standartlarımızın yükselmesinde de büyük 
pay sahibi olacaksınız.

Şunu bir kere daha ifade edeyim ki Polis teş-
kilatımız, milletimiz için, yarınlarımız için 
çok önemli, çok hayati bir kurumumuzdur. 
Akademiden mezun olarak katılacağınız bu 
teşkilatın geçmişine, kültürüne ve AB yo-
lundaki bir Türkiye’de üstleneceği uygarlık 
misyonuna yakışır biçimde görevlerinizi 
yapacağınıza inancım sonsuzdur. Bu teşki-
latın bir parçası olmaya hazırlanırken, kalp-
lerinizin bu yüce millete hizmet edecek ol-
manın, bu büyük onuru yaşayacak olmanın 
heyecanıyla dolup taştığını da biliyorum. 

Sizlerden ricam; mensubu olduğunuz bu 
yüce milletin değerlerine bağlı, insanlık 
onuruna saygılı ve ülkesine hizmette sınır 
tanımayan bireyler olmanızdır. Geleceğin 
Türkiye’sinin sizler gibi bilgili, sizler gibi 
donanımlı, sizler gibi kültürlü gençlerimi-
zin omuzlarında yükseleceğini aklınızdan 
çıkarmayın.

Değerli gençler…

Türkiye sıkıntılarını geride bırakarak ay-
dınlık ufuklara doğru yola çıkmıştır. Bu 
uygarlık yolculuğunda toplumumuzun her 
bireyinin üstüne çok önemli görevler ve 
sorumluluklar düşmektedir. Sizler de mu-
hakkak ki emniyet teşkilatımızın mümtaz 
bireyleri olarak bu yolculukta yerlerinizi 
alacaksınız. Sadece bu toplumun güvenliği-
ni sağlamakla kalmayacak, bu ülkenin gele-

ceğinin inşasında da bilginiz, donanımınız 
ve kültürünüzle öncü rol oynayacaksınız. 
Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çağ-
daş hayat standartlarının yakalanmasına, 
insanlarımızın refah ve mutluluğunun 
arttırılmasına varlığınızla, duruşunuzla, 
liyakatinizle en üst seviyede katkıda bulu-
nacaksınız.

Hepimiz el ele, gönül gönüle bu uygarlık 
yarışını kazanacağız. Yıllar yılı millet olarak 
acısını çektiğimiz siyasi, ekonomik, idari 
ve kültürel hastalıkların nüksetmesine asla 
izin vermeyeceğiz. Vaktimizi ve enerjimizi 
asla zayi etmeden bu ülkeyi güçlü, müref-
feh ve ileri bir ülke haline getirecek, dünya-
nın lider ülkelerinden biri olacağız. Bunun 
için dik duracağız, doğru çalışacağız, üret-
ken ve dinamik olacağız, daima geleceğe 
bakacağız.

Sizleri Emniyet teşkilatımızın mümtaz bi-
reyleri olarak başarıya ulaştıracak olan yol 
haritası, milletimizin uygarlık hedeflerine 
ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yol harita-
sından farklı değildir. Hepimiz bu ülkenin 
geleceğinden sorumluyuz. İnanıyorum ki 
her biriniz bu bilinçle, 100. kuruluş yılına 
yaklaştığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz 
akı olmak, bu milletin yüzünü kara çıkar-
mamak için aşkla, şevkle çalışacaksınız.

Aranızda dost ve kardeş ülkelerimizden 
eğitim amacıyla ülkemize gelen genç polis 
adayları var; onların da ülkelerine aynı 
bilinçle hizmet edeceklerinden şüphe duy-
muyorum. Mezuniyetlerinizi bu duygularla 
kutluyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Allah yolunuzu açık etsin.



Dost ve kardeş ülkelerden ülkemize gelen 
sevgili gençler… Sizleri ülkemizde görmek-
ten ve misafir etmekten büyük memnuni-
yet duymaktayım.

Ülkelerarası kültürel işbirliğinin dost, 
komşu, akraba ülke ve topluluklar açısın-
dan ne kadar önemli olduğunu çok iyi bi-
liyoruz. Çünkü bununla bir yandan birço-
ğunuzun ülkesi ile uzun yıllar yaşadığımız 
kültürel ve tarihi mirasımızı korumaya 

çalışırken, diğer yandan yeni kurulmakta 
olan kültürel dostluk köprülerini güçlen-
diriyoruz. Bu çerçevede TİKA Başkanlığı 
ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversi-
tesi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde 
sizler için hazırlanmış olan “2005 Türkolo-
ji Yaz Staj Programı” ümit ederim ki Türk 
Dili’ni öğrenmenize, ülkemizi yakından 
tanımanıza katkı sağlamıştır. Bu nedenle 
ülkelerinize döndüğünüzde ülkemiz adına 
birer fahri konsolos görevini gönüllü yapa-

Türkoloji Öğrencilerini Kabul

Ankara | 21 Temmuz 2005



cağınızdan ve ülkemizin tanıtımına katkı 
sağlayacağınızdan eminim.

Sizler TİKA Başkanlığı tarafından Türko-
loji Projesi’nin uygulandığı ülkelerin gü-
zide üniversitelerin Türkoloji / Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümlerinde öğrenimine de-
vam eden 1200 öğrenci içerisinden seçile-
rek, Türk Dili’ni pratik yaparak öğrenmek 
için ülkemize davet edilmiş bulunmakta-
sınız. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Tür-
koloji Projesi 2005 Yaz Staj Programı”na 
Afganistan, Arnavutluk, Belarus, Bosna-
Hersek, Estonya, Gürcistan, Makedonya, 
Kazakistan, Litvanya, Moğolistan, Moldo-
va, Romanya, Türkmenistan, Ukrayna ve 
Özbekistan ile Kırım Özerk Cumhuriyeti, 
Tataristan Özerk Cumhuriyeti ve Dağıs-
tan Özerk Cumhuriyeti’nden olmak üzere 
toplam 15 ülke, 3 özerk cumhuriyet ve 
Kosova’da bulunan toplam 27 üniversite-
den katılım gerçekleşti. 

Hepinizin Türk Dili, edebiyatı, kültürü, 
tarihi ve coğrafyasını yakından tanıma 
imkanını elde etmiş bulunmanın ayrıcalı-
ğının sizlere sağlamış olduğu avantajları 
iyi değerlendireceğinizi ümit ediyorum. 
Bu vesile ile sizlere eğitim hayatınızın 
bundan sonraki aşamalarında başarılar di-
lerken, ülkemizde geçirmiş olduğunuz bir 
aylık Yaz Staj Programı’nda elde ettiğiniz 
birikimleri ve izlenimlerinizi ülkenizdeki 
arkadaşlarınızla paylaşacağınızı temenni 
eder, hepinize sevgilerimi sunarım.



Değerli Galatasaraylılar...

Türk sporunun asırlık çınarı, futbolumu-
zun dünyada da tanınan markası, güzide 
kulübümüz Galatasaray’ın 100. yıl gu-
rurunu paylaşmak için bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Galatasaray 100 yıllık tarihi 
boyunca, büyük hedeflere sahip olmak ve 
o hedeflere ulaşmak konusunda gençleri-
mizin önüne çok değerli örnekler koymuş-
tur. Sadece lig şampiyonluklarıyla değil, 
UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı ülkemize 
getirerek elde ettiği uluslararası başarı-
larla da Türk sporunun en büyük gurur 
kaynaklarından biri olmuştur.

Bugün Türkiye’nin kalkınma hedeflerine 
ulaşmasına dair örnekler verirken, Galata-
saray futbol takımının UEFA kupasına gi-
den yolda gösterdiği azim, inanç ve karar-
lılıkla dolu mücadeleden de söz ediyoruz. 
Galatasaray Kulübü 100 yılına sığdırdığı 
bu büyük başarılarla, Türk insanının özgü-
venine çok önemli katkılar yapmış, her in-
sanımızın gelecek umutlarını, hayallerini, 
hedeflerini tazelemiştir. 

Milletimiz, Galatasaray’dan artık daha bü-
yük başarılar bekliyor; bu hedefin gerçeğe 
dönüşmesini görmek için çok beklemeye-
ceğimizi ümit ediyorum. Bu güzel akşamın 
heyecanını sizlerle paylaşıyor, bütün Ga-
latasaraylı dostlarıma başarıyla dolu nice 
yüzyıllar diliyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü 100. Yıl 
Balosu

İstanbul | 4 Ağustos 2005



724. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri 

Bilecik | 11 Eylül 2005

Aziz vatandaşlarım… sevgili kardeşlerim… 
Sizlerin şahsında milletimin bütün fert-
lerini, doğudan batıya, kuzeyden güneye, 
yediden yetmişe hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum.

Bugün, Söğüt’te Alperenler serdarı Ertuğ-
rul Gazi’nin manevi huzurunda, bu ulu 
çınarın gölgesinde, tarihin en manidar 
hatıralarından birini yad etmek için bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Birliğimiz, be-
raberliğimiz, sevdamız, aşkımız ilanihaye 

devam etsin ve gölgelenmesin temennisiy-
le sözlerime başlıyorum. 724 senedir ilahi 
bir nağme gibi semaya yükselen, bereketli 
bir tohum gibi toprağa kök salan bu ulu 
çınar, bugüne kadar bizi adalet ve kardeş-
likte birleştirdiği gibi bundan sonra da bu-
luşma adresimiz olsun, gönül bağlarımızı 
ebedileştirsin, diyorum.

Ne mutlu bize ki, 724 yıl aradan sonra 
yine burada her şeyin başladığı yerde ha-



tıralarımızı tazelerken, sadece geçmişi an-
makla yetinmiyor, kardeşlik ruhunu bu-
gün de dipdiri koruyan bir millet olmanın 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu millet, bin 
yıldır bu topraklarda yoğrulan, Ahlat’tan, 
Malazgirt’ten Domaniç’e, Söğüt’e uzanan, 
buradan üç kıtayı kanatları altına alarak 
sayısız kavmi ve ülkeyi şefkatle, sevgiyle 
kuşatan bir millettir. Bu büyük milletin 
mensupları dün olduğu gibi bugün de 
tarihi yadigârın, mukaddes emanetlerin 
sahibi, bekçisi, emanetçisidir. 

Yeryüzünün bu merkezi coğrafyasında 
yüzyıllar boyu olduğu gibi bugün de 
onurla, izzetle, şeref le yaşıyorsak bunu 
ecdadımıza, onların ellerinde yoğrulan 
ruh kökümüze, manevi genlerimize borç-
luyuz. Onlara layık olmak için bugün var 
gücümüzle çalışıyor, gayret ediyoruz. 
Yüksek insanlık ideallerini, adaleti, erde-
mi, emeği, dayanışmayı en yüce değerler 
bilerek medeniyet yolunda durmadan, du-
raksamadan yolumuza devam ediyoruz. 

Burada, Ertuğrul Gazi’nin, gönül erleri-
nin işaret ettiği çizgide yedi asır kıtalar 
aşarak yürüyüşünü sürdüren ecdadımızı 
rahmet ve minnetle anarken bugün derin 
bir tarihi muhasebeye de mecburuz. Unut-
mayalım ki, buradan doğup yükselen me-
deniyetimizin manevi temelleri üzerinde 
bizler yüzyıllar boyu hem kendi izzet ve 
şerefimizi muhafaza ettik, hem de başka-
larına yol gösterdik. Mağrib ülkelerinden 
Balkanlara, Afrika’dan Güney Asya’ya ka-
dar gittiğimiz her yerde sevginin, hoşgörü-
nün, adaletin sancaktarı olduk. 

Aziz kardeşlerim…

Bizim medeniyetimizin mayası aşktır, 
ilimdir, irfandır. Biz, insanın tabiatını par-
çalayan, evrenle irtibatını koparan, ruh-
suzlaştıran, köksüzleştiren, insanı insana 
düşman eden, kardeşi kardeşe düşüren bir 
felsefenin değil, insanı yaratılmışların en 
şereflisi bilen, yaratılanı yaratandan ötürü 
seven yüksek bir medeniyetin varisleri-
yiz. Bugün, bir mübarek ruh, bir asil ideal 
olarak üzerimizde yükselen ecdadımızın 
şahs-ı manevisini temsil etme, yaşama ve 
yaşatma mesuliyetini her birimiz tek tek 
omuzlarımızda taşıyoruz. Şanla, şerefle, 
layık olma gayretiyle taşıyoruz. Bu ruhtur 
bizi birleştiren, bu anlayıştır, bu sevdadır. 
Aramızdaki kardeşlik bağı, başı ve sonu 
ebediyete uzanan sarsılmaz bir inançtan 
kaynaklanmaktadır. 

Biz, hesabını verebileceğimiz bir hayatı şe-
refle yaşama arzusundayız ve hayatı ancak 
bir muhasebe şuuruyla anlamlı buluyoruz. 
Biz, yeryüzünde fesat çıkaranlara, nifak to-
humları ekenlere karşı yüzyıllar boyu aynı 
kalp atışlarıyla, aynı ulvi nidalar etrafında, 
aynı ufka göz dikerek bir araya geldik. Dev-
letimizin kudreti, “ insanı yüceltmek” oldu, 
medeniyetimizin felsefesi insana hizmet 
oldu. Yüzümüz sonsuzluğa bakarken el ele 
gönül gönüle olduk. Hiçbir zaman kavmi-
yet davası, kabile davası gibi cahiliye gele-
nekleri ayağımıza zincir olmadı, olamadı. 

Biz, o davaları bin yıl önce aştık. Bizimle 
aynı inanç ikliminde olanların hukukunu 
korumakla yetinmedik, bizim gibi düşün-
meyen, bizim kıblemize yönelmeyenlerin 



can ve mal emniyetini de muhafaza ve 
müdafaa ettik. En uzaklardaki toplumlar, 
kavimler, kabileler bile akın akın gelerek, 
harmanlanarak selameti, güvenliği, em-
niyeti bizim adalet şemsiyemizin altında 
buldular. Bu yüzden, bizim tarihimizde or-
taçağ karanlığı olmadı. Bu yüzden, bizim ta-
rihimizde engizisyon mahkemeleri olmadı. 

Başkaları zifiri ortaçağ karanlığındayken, 
biz kıtadan kıtaya adalet meşaleleri taşı-
dık; ilim, irfan, medeniyet götürdük. Bizim 
inancımızda her bir varlığın, yaratılıştan 
gelen hakları vardır. Her insan, haklarıyla 
birlikte doğar. Haklar ve hürriyetler ba-
kımından kimsenin kimseye üstünlüğü 
yoktur. Keza, biz öyle bir medeniyetten 
geliyoruz ki, içinde yaşadığı tabiatın da, 
faydalandığı hayvanların da insan üzerin-
de hakları vardır ve tarif edilmiştir. Tabiatı 
tahrip etmeyeceksiniz; yiyip içecek ancak 
israftan kaçınacaksınız. Faydalanacak an-
cak hayvanlara eziyet etmeyeceksiniz.

Bu incelik, bu ahlak, bu şuur insan ve 
toplum tasavvurumuzda en üst seviyesine 
çıkmıştır. Bu yüzden, nifak tohumları, bu 
topraklarda hayat hakkı bulamıyor. Bu 
yüzden, hâlâ milletimiz yürek dağlayan 
felaketler karşısında muazzam bir daya-
nışma ve kardeşlik örneği sergiliyor. Kör 
ideolojilerin at gözlükleriyle, cahiliye alış-
kanlıklarıyla millete bakanlar, tarihe dina-
mizmini, hayatiyetini yitirmiş bir kadavra 
gibi bakanlar yaşayan bu ruhu, bu idraki 
anlayamazlar. Bu bir yaşama üslubudur, 
bu bir hayat felsefesidir. Milletimiz son-
suza kadar bu hayat felsefesini yaşatma 
azmindedir. 

Bu medeniyet çizgisinde zaman zaman 
kesintiler olabilir, ama bizi biz kılan, 
bizi millet kılan, milletimizi kardeş kı-
lan değerler her zaman aynı olmuştur. 
Çok acılar, çok felaketler, çok musibetler 
gördük; çok badirelerden geçtik. Ama, 
Allah’a şükürler olsun ki, istiklalimi-
ze gölge düşürmedik. Tarih şahittir; 
Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Şanlıurfa’dan 
K a h r a m a n m a r a ş ’ a ,  G a z i a n t e p’ t e n 
İstanbul’a destansı bir var oluş mücade-
lesi verdik. Yunus Emre’nin ‘Görklü Na-
zarı’ hâlâ üzerimizdedir, Mimar Sinan’ın 
muhteşem eserleri hâlâ semaya yükselen 
uygarlığımızın nişaneleridir, Fuzuli’nin 
ince mısraları hâlâ aydınlatır gönlümüzü. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugün sadece eşyaya, sadece güce, sadece 
istatistiklere bakanlar ne derlerse desin-
ler. Televizyon ekranlarından, gazete sü-
tunlarından bakarak “tarihin sonu geldi’’ 
diyenler, felaket senaryoları yazanlar, 
iddialarıyla birlikte bekledikleri sona ula-
şacaktır. Eğer bugün, insanlığın değerler 
sistemi aşınmışsa, eğer bugün insanın 
can ve mal emniyeti tehdit altındaysa bu-
rada, bu küresel yangın karşısında bizim 
de bir sorumluluğumuz var. Umutlarımı-
zı yeniden tazelemeli, medeniyetimizin 
kadim değerlerini yeniden aydınlatmalı 
ve insanlığa unuttuğu sözleri, unuttuğu 
hakikati yeniden hatırlatmalıyız. 

İşte, bugün yapmaya çalıştığımız budur. 
Sadece refah düzeyini artırma arzusu, sa-
dece ekonomik rekabet gücünü artırmak 
büyük ideal, büyük rüya sahiplerine yet-



mez. Evet, bizim insanlığa söyleyecek söz-
lerimiz var, dünyanın da bu sözleri duy-
maya ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti 
olarak, bütün vatandaşlarımızla, bütün 
kurumlarımızla yekvücut olarak huku-
kun, adaletin, kardeşliğin sesini yükselt-
memiz gereken bir dönemden geçiyoruz. 

Karamsarlığa zerre kadar prim vermeye-
ceğiz ve tarihin kader çizgisinde yürüme-
ye devam edeceğiz. Kendi toplumsal tec-
rübemizden olduğu kadar başkalarının 
tecrübelerinden de yararlanarak ilmin, 
aklın rehberliğinde geleceğe, birlikte 
yol alacağız. Her vesileyle ifade etmeye 
çalıştığım gibi, çatışma alanlarını değil, 
uzlaşma alanlarını, kardeşlik zeminini 
yücelteceğiz. Kimse olayların görünen 
yüzüne bakarak karamsarlığa, bedbinliğe, 
umutsuzluğa kapılmasın.

Türkiye’nin yolunu kesmek isteyenler yol 
kesicilerin akıbetine uğrar. Provokatörler 
provokasyonlarıyla baş başa kalır ve ‘er ya 
da geç’ mutlaka deşifre olurlar. Milletin 
maneviyatını kırmak isteyenlerin hevesle-
ri kursaklarında kalır. Her zaman hatırlat-
maya çalıştığımız bir gerçek var. Ecdadın 
şahs-ı manevisi bu millette, bu milletin tek 
tek evlatlarında yaşamaktadır.

Biz bu inançtayız. Tarihin ve coğrafyanın 
en çetin noktasında büyük meşakkatlerle, 
güçlüklerle sınanıyoruz. Allah’ın yardı-
mıyla bu zorlukları da geride bırakacağız. 
Bu meşakkatlerin bin mislini daha önce 
ateş çemberlerinden geçerek yaşadık. 
Metaneti, sabrı, sebatı, gayreti, çabayı, iyi 
niyeti elden bırakmadık, bırakmayacağız. 

Ülkemize dair büyük rüyalarımız var. 
Milletimize dair büyük rüyalarımız var. 
Bu rüyalar bir bir gerçekleşiyor. Geldiği-
miz noktada rahatlıkla diyebiliriz ki, çoğu 
gitti, azı kaldı.

Bütün mesele, özgüvenimizi yitirmeden 
elimizden geldiği kadar kötülüklere mani 
olmak, bütün mesele hukuk ve adalet te-
razisini şaşırmadan tutabilmektir. Bütün 
mesele, geçmişi unutmadan, tarihi doğru 
okuyarak geleceğe bakmaktır. Umutsuz-
luktan nemalananlar, zaaf lardan besle-
nenler, toplumun ıstırap duymasından 
kendilerine gün doğduğunu zannedebilir, 
hatta çağımızın etkin araçları eliyle kendi 
kıt akıllarınca tahrikler, provokasyonlar, 
ajitasyonlar tasarlayabilirler. Ama, kaya 
gibi sağlam duran, kan kardeşi, can kar-
deşi olmuş bu milletin ruh köküne nifak 
tohumlarını eriştiremezler. 

Bizim kardeşliğimiz, sadece hukuki teme-
li zayıf, söylemden, retorikten ibaret bir 
kardeşlik değildir. Biz, asırlardan beri kar-
deşiz. Ve ebediyen kardeş kalacağız. Bir 
metafizik temelden, bir evrensel idealden 
yoksun, tesadüfen bir arada yaşayan, tesa-
düfen bir arada yaşama gayreti gösteren 
bir millet değiliz. Birileri öyle zannedebi-
lir. Birileri, gücümüzü ‘kılıçtan’ aldığımızı 
düşünebilir. Yine birileri, zorla, baskıyla 
bir arada durduğumuzu vehmedebilir. 

Onlara söyleyecek tek bir sözümüz var; 
dönüp tarihi yeni baştan okusunlar. Oku-
sunlar ki, gücümüzün kılıçtan değil, bir-
likten doğduğunu anlasınlar. Okusunlar 
ki, asırlar boyunca cihana kaba kuvvetle 



değil, akıl ve vicdanla, adalet ve inanç-
la nizam verdiğimizi görsünler. Şeyh 
Edebali’yi okusunlar; Ertuğrul Gazi’yi, 
Osman Gazi’yi okusunlar. Söğüt’te vücut 
bulan küçük bir beyliğin, nasıl bir cihan 
imparatorluğuna dönüştüğünü iyi düşün-
sünler. Bilsinler ki, 7 asır önce burada fi-
lizlenen Ulu Çınarın kökleri, öyle yüzeyde 
değil, toprağın çok derinlerindedir. Geniş 
bir tefekkür ve bilgelik havzası vardır, 
onun altında.

Şeyh Edebali’nin altın kıymetinde öğüt-
leri vardır; Ertuğrul Gazi’nin, Osman 
Gazi’nin her bir harfi tecrübeyle sınanmış 
vasiyetleri vardır. ‘‘Ey Oğul, artık beysin! 
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana! 
Güceniklik bize, gönül almak sana! Suç-
lamak bize, katlanmak sana! Acizlik bize, 
hoş görmek sana! Anlaşmazlıklar bize, 
adalet sana! Haksızlık bize, bağışlamak 
sana! Ey Oğul, ananı, atanı say! Bereket 
büyüklerle beraberdir. İnancını kaybet-
me, Yeşilken çöllere dönersin. Ey Oğul; 
şunu da unutma: İnsanı yaşat ki, devlet 
yaşasın!’’ 

Ulu Çınarı, yakıp yıkan kasırgalara, ezip 
geçen tufanlara, içeriden dışarıdan vuran 
düşmanlara karşı ayakta tutan işte bu an-
layıştır. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye 
bu nasihatidir. Bu öğüt ne kadar değerliy-
se, ‘‘O, bizim boyumuzun ışığıdır, Terazisi 
dirhem şaşmaz’’, diyerek Şeyh Edebali’ye 
uyan, oğluna da uymasını vasiyet eden 
Ertuğrul Gazi’nin basireti de o kadar bü-
yüktür.

Değerli kardeşlerim… aziz milletimin bü-
tün fertleri… 

Burada Ertuğrul Gazi’nin manevi hu-
zurunda hepinizi bir kez daha muhab-
betle, kardeşlikle selamlıyorum. Eyüp 
Sultan hazretlerinden Akşemseddin’e, 
Mevlana’dan Mehmet Akif ’e bu mukaddes 
topraklara ruh ve mana aşılayan bütün bü-
yüklerimizi rahmetle anıyorum. Bize bü-
yük rüyalar gösteren, önümüzde gelecek 
ufku açan, büyük bir medeniyet mirası, 
büyük bir kardeşlik tecrübesi bırakan ec-
dadımızı saygıyla, rahmetle yadediyorum.

Allah, bize bir yurt, bize bir ülke, bize bir 
vatan, bize bir istiklal kazandıran şehit ve 
gazilerimize ebediyen rahmet eylesin. Me-
kanları cennet olsun. Kardeşlik ruhumuzu 
yaralamak isteyenlere ebediyen fırsat ver-
mesin. Milletimizi ilelebet payidar kılsın.



Medeniyetler Buluşması Töreni

Hatay | 25 Eylül 2005

Değerli davetliler... Farklı inanç ve kültürle-
rin saygıdeğer mensupları... Hepinizi saygı-
larımla selamlıyor, bu müstesna buluşma-
da aranızda olmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bu anlamlı buluşma medeniyet düşünce-
sinin etki alanını genişletme ve dünyayı 
saran çatışma dalgasına karşı uzlaşma 
kültürünün onurlu bir karşı duruşunu 
ortaya koymaktadır. Bu medeni tavır, bu-
radan bütün dünyaya insanlığın geleceği 

açısından son derece değerli bir insani 
perspektif yansıtmaktadır. Dünya barışı ve 
insanlığın mutluluğu için bu beraberlik, 
bu ortak duruş, bu duygu birliği son dere-
ce kıymetlidir.

Bugün burada tarih boyunca insanlığın ge-
lişiminde çok önemli roller oynamış farklı 
medeniyetlerin temsilcileri, dünyanın ge-
leceği için tercihini, barıştan, demokrasi-
den, insani değerlerden yana kullandığını 
duyurmaktadır. Ortak bir proje çerçevesin-



de gelişen bu duygu beraberliğini dünyaya 
verdiği barış, dostluk ve hoşgörü mesajın-
dan dolayı çok önemsiyoruz.

Farklı kültür ve inançlardan, farklı tarihi 
serüvenlerden gelen toplumların, evren-
sel değerler esasında bir arada yaşama, 
birbirini tanıma ve birbiriyle zenginleşme 
umudunu canlı tutmak sağduyu sahibi her 
insanın ortak sorumluluğudur. Anadolu 
toprakları, gerek tarihi ve kültürel biri-
kimi, gerek coğrafi konumuyla bu mutlu 
tecrübeye asırlar boyunca vatan olmuştur.

Asırlar boyunca farklı kültür ve medeni-
yetlerin bir arada, barış içinde ve mutlu-
lukla yaşadığı bir bir tarihin mirasçıları 
olarak, insanlığın geleceğine ışık tutacak 
birikimi bütün dünyayla paylaşmak istiyo-
ruz. Doğu ile Batı’nın, Asya ile Avrupa’nın, 
İslam alemi ile Hıristiyan dünyasının kesi-
şim noktası Türkiye’dir. Türkiye’nin asır-
lara uzanan tarihi tecrübelerinin bugün 
bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu barış ve 
hoşgörü kültürünün yeniden kazanılma-
sına önemli katkılar sunmakta kararlıdır.

Bu buluşma vesilesiyle bizi heyecanlandı-
ran husus, gezegenimizin yarınları adına 
beslediğimiz barış ve hoşgörü umududur. 
İnanıyoruz ki, yeni dünyayı şekillendire-
ceğine inandığımız çeşitlilik, çok kültür-
lülük, diyalog ve uzlaşı gibi kavramlar 
dünyanın geleceğinde ağırlıklarını bugün-
künden çok daha fazla arttıracaktır. Farklı 
medeniyetlerin, farklı toplumların, farklı 
etnik grupların, dinlerin ve dillerin aynı 
çatı altında barış içinde bir araya gelmesi 

gelecek adına kurduğumuz en güzel ha-
yaldir.

Bu hayalin somut bir nişaneye kavuştu-
ğu bu güzel buluşma bu bakımdan çok 
anlamlıdır. Bu vesileyle Hatay, çok sayıda 
medeniyeti buluşturan tarihsel dokusuyla 
dünyanın her yerine ulaşacak bir barış ve 
kardeşlik mesajı sunmuş oluyor. Bu güzel 
buluşmanın hayata geçirilmesinde emeği 
geçen başta Hatay Evrensel Değerleri Ko-
ruma Derneği’nin yöneticileri ve üyeleri 
olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunu-
yorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 



Atatürk’ü Anma Toplantısı

Ankara | 10 Kasım 2005

Sayın Cumhurbaşkanı… değerli misafir-
ler… Milli Mücadelemizin önderi, Cum-
huriyetimizin kurucusu, büyük asker ve 
devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, 67 yıl önce bugün ebediyete intikal 
etmiştir. Ancak, Onun geride bıraktığı en 
büyük eseri olan Cumhuriyetimiz bugün 
çok daha güçlü ve emin adımlarla geleceğe 
doğru yürümektedir. Cumhuriyeti onun 
işaret ettiği muasır medeniyeti aşma hede-
fine doğru taşımak inanıyorum ki, her bir 
vatandaşımızın en öncelikli görevidir. 

67. vefat yıldönümünde bugün Gazi Mus-
tafa Kemal’i minnetle anarken ne mutlu ki 
aynı zamanda muasır medeniyetleri aşma 
hedefine en çok yaklaştığımız bir döneme 
girmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimiz bu 
yolda en önemli merhalelerden birini 3 
Ekim’de geride bırakmış, AB ile katılım 
müzakerelerini başlatmıştır. Aziz milleti-
miz onun önderliğindeki milli mücadele 
ruhunu koruyarak ilk günkü azim ve 
kararlılığıyla az zamanda çok büyük işler 
başarmıştır.

Demokrasi laiklik ve bağımsızlık temelin-
de kurulan cumhuriyetimiz milletçe refah 

ve özgürlüğümüzün en büyük teminatı-
dır. Büyük bir mutlulukla görüyorum ki, 
yedi’den yetmişe bütün vatandaşlarımız 
bu şuur ve duygu birliğine sahiptir. Şu 
noktanın altını özellikle çizmek isterim; 
çok ağır bir bedel karşılığında kazanılan 
Cumhuriyetimizin kadrini bilmenin tek 
yolu, onu kuran değerlere sahip çıkmak-
tan, o değerleri yüceltmekten geçmekte-
dir. Biz, işte bu şuurla Cumhuriyetimize 
sahip çıktık. Bağımsız, laik ve demokratik 
Cumhuriyet değerlerini hayata geçirmek 
azmi içinde canla başla çalıştık ve şükürler 
olsun ki bu aziz vatanı muasır medeniyet 
ufkuna taşıdık.

Türkiye bugün güçlü bir ülkedir. Türki-
ye bugün bir güven ve istikrar ülkesidir. 
Bölgesel ve küresel barışın korunmasında 
aktif rol alan bir ülkedir. Bu itibarla da 
uluslar arası camianın saygın ve etkili 
üyelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye, 
Dünya kamuoyunda sessiz devrim olarak 
nitelendirilen büyük bir değişim ve dönü-
şüm sürecinden geçmektedir. Bu değişim 
hayatın bütün alanlarında büyük bir hızla 
ortaya çıkmaktadır. 



Türkiye yıllarca atıl kalan kapasitesini 
harekete geçirmiş, insanının büyük potan-
siyel ve dinamizmini ortaya çıkarmayı ba-
şarmıştır. Son üç yılda izlenen aktif dış po-
litikanın bir sonucu olarak ülkemiz büyük 
bir itibar ve etkinliğe kavuşmuştur. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yurtta sulh ci-
handa sulh ilkesi doğrultusunda dünyada 
giderek tırmanan şiddet ve çatışma kültü-
rüne karşı medeniyetler ittifakı projesinin 
öncülüğünü yapar hale gelmiştir. 

Değerli konuklar…

Kanaatimce vefat yıldönümünde Gazi 
Mustafa Kemal’i anmanın en iyi yolu onun 
ileri görüşlülüğü, yenilikçi ve akılcı yönleri 
üzerinde düşünmeye çalışmaktır. Zira aksi 
takdirde ne dünyayı anlamak, ne muasır 
medeniyet seviyesini yakalamak, ne de içe-
ride huzur ve istikrar ortamını korumak 
mümkün olmayacaktır. Bizim anlayışımız, 
onun “millete efendilik yoktur, millete 
hizmet vardır” anlayışıdır. Zira, Onun en 
büyük eseri olan Cumhuriyet meşruiyetini 
milli mücadeleden ve millet iradesinden 
almaktadır. 

Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olan-
da yine aynı millet iradesidir, aynı birlik 
ve beraberlik ruhudur, aynı kardeşlik bağ-
larıdır. Bu ülkenin bütün bireyleri, başka 
hiçbir özelliklerine bakılmaksızın, sadece 
vatandaş olmaları hasebiyle eşit haklara, 
eşit fırsatlara ve özgürlüklere sahiptir. 
Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti 
olmanın en önemli icabı budur. Cumhuri-
yetimizin temel değerleri milletimiz için 
ayırıcı değil, birleştirici, bütünleştirici bir 
niteliğe sahiptir; bu niteliklerin korunma-

sı, hatta daha da güçlendirilmesi için her-
kes gereken özeni göstermelidir. 

Türkiye’de adaletin, kalkınmanın, hu-
zurun ve barışın kalıcılaşması için, bi-
rer ayrılmaz bütün olan cumhuriyet ile 
demokrasinin temel prensiplerine sıkı 
sıkıya sarılmak gerekmektedir. Şahsım 
ve hükümetim adına mutlulukla, gururla 
söyleyebilirim ki, Türkiye Dünya’yı hay-
retlere sevk eden reformlarıyla Mustafa 
Kemal Atatürk’ün işaret ettiği medeniyet 
yolunda hızla ilerlemektedir. Bu önü açık, 
aydınlık bir yoldur. Bu yolda sarsılmaz bir 
azimle, tükenmez bir gayretle yürümekte 
kararlıyız.

Bu duygular içinde sözlerime son verir-
ken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 67. 
yılında bir kez daha minnet ve şükranla 
anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.



Siyaset Akademisi Mezuniyet 
Töreni

Ankara | 16 Şubat 2006

Çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… AK Parti farkının en açık 
örneği olan Ankara Siyaset Akademisi’ni 
bugüne kadar sürdürdüğü başarılı çalış-
malarından dolayı tebrik ederek konuşma-
ma başlamak istiyorum. 

Geçmişte ya da bugün, hemen her siyasi 
parti, eğitime büyük önem verdiğini dile 
getirdi ve benzeri kurslar açtı. AK Parti 
de eğitime önem verdiğini belirterek baş-

ta Ankara, İstanbul gibi illerimiz olmak 
üzere, akademiler kurdu. Ancak müfre-
data baktığınızda, katılıma baktığınızda, 
etkinliğine baktığınızda, AK Parti farkını 
çok net olarak bu akademilerde görebili-
yorsunuz. 

Ankara Siyaset Akademisi 4. dönem kurs-
larını bu son dersle tamamlamış oluyor. 4 
dönem boyunca kimlerin ders verdiğini, 
nelerin anlatıldığını incelediğiniz zaman, 



bu akademilerin, “dostlar alışverişte gör-
sün,” türünden etkinlikler olmadığını ko-
layca fark edebiliyorsunuz. Siyasetin hem 
teorisyenleri hem pratisyenleri; siyasetin 
içindekiler ve dışındakiler bu akademide 
birikimlerini değerli öğrenci arkadaşla-
rımızla paylaştılar. Gerçekten örneğine 
az rastlanır bir eğitim anlayışı, bir kalite 
anlayışı bu kurslarımıza hakim olmuş ve 
çok sayıda arkadaşımız bu kurslarımızdan 
istifade etmiştir. Ben konuşmamın hemen 
başında, bu çok kıymetli faaliyetlerinden 
dolayı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, 
teşekkür ediyorum, tüm katılımcılara da 
bu kursların hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’de siyaset, dönem dönem, iktidar 
hırsıyla, koltuk sevdasıyla, rant arzu-
suyla, oy kapmak amacıyla yapılmıştır. 
Ve maalesef buna yönelik gelenekler de 
siyasetimize nüfuz etmiştir. Öte yandan 
ülkemizde yine siyasetin tepeden inmeci, 
baskıcı, milletten, halktan kopuk bir seyir 
izlediği dönemleri de gördük. Burada da 
halka rağmen siyaset etmek gibi, siyasetin 
temel felsefesiyle çelişen bir durum ortaya 
çıkmıştır. Oysa siyaset, bütün bunların 
ötesinde, Halkı anlamak, halkı kavramak, 
milletin arzularını, taleplerini, özlemlerini 
iyi okuyabilmek, milletle aynı hedefe ba-
kabilmektir. Şimdi, rant kaygısıyla, oy kay-
gısıyla, çıkar kaygısıyla siyaset yapmanın 
Türkiye’ye bedelinin ne olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Millete rağmen, halka rağmen, 
tepeden inmeci, seçkinci, totaliter ya da 
ideolojik bir anlayışla siyaset yapmanın bu 
milleti nasıl ezdiğini, Türkiye’ye ne kadar 
vakit kaybettirdiğini de iyi biliyoruz. 

Bunların örneklerini öyle çok uzaklarda 
aramaya gerek yok. Türkiye’nin yakın siya-
si tarihine baktığınızda bunların örnekle-
rini zaten görebiliyorsunuz. Hatta bunları 
acı tecrübelerle bizzat yaşadık. İdeolojik 
siyasetle, marjinal siyasetle milleti, gençli-
ği kamplara böldüler. Siyasetin merkezini 
toplumdan boşalttılar. Siyasi kimlik adına 
ayrıştırıcı temalar üzerinden kavgalar, ge-
rilimler çıkardılar. Siyasi kadrolar, büyük 
toplumsal kesimlerin enerjisini çıkarları 
adına heba ettiler. Onların siyasetiyle, on-
ların yönetim biçimiyle Türkiye kaybetti, 
onlar kazandı. Nihayet AK Parti ile Tür-
kiye kendi gücüne kavuştu, özgüvenine 
kavuştu. AK Parti’yle siyaset aklandı, ülke 
ağırlıklarından kurtuldu. Eski ezberlerini 
bozamayanlar hala bu başarının sırrını 
merak ediyorlar. Ezberlerini bozdukları 
gün nerede hata yaptıklarını anlayacaklar 
ama, eski alışkanlıklar gerçeği görmeleri-
ne engel oluyor. Neden siyasetten tasfiye 
olduklarını, neden toplumdan koptukları-
nı bile anlayamıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, hemen bir örnek vereyim: Enf-
lasyon bu ülkenin başına 30 yılı aşkın 
bir süre adeta karabasan gibi çökmüştür. 
Ekonomiden siyasete, dış politikaya kadar 
tüm alanları olumsuz etkilemiştir. Bu ülke, 
bu millet enf lasyon yüzünden çok ağır 
bedeller ödemiştir. Fabrikaların kapısına 
kilit vurulmuştur, kepenkler kapanmıştır, 
insanlar iş bulamamış, işi olanlar işini 
kaybetmiştir. Ocaklar sönmüştür. Cebimiz-
deki para, emeğimiz, ekmeğimiz durduğu 
yerde erimiş, tükenmiştir. Toplumsal çürü-



me, göç, terör, istikrarsızlık… Bunların her 
biri bir şekilde enflasyonun bir ürünüdür. 
Peki nedir bu enflasyonun nedeni? Neden 
otuz yılı aşkın bir süre enflasyon dize geti-
rilememiştir? 

Bunun cevabı çok basit. Siyaseti halk için 
yapmazsanız, enflasyonu dize getiremezsi-
niz. Yolsuzluklara dur diyeceksiniz, israfa 
dur diyeceksiniz, devletin harcamalarını 
kontrol edeceksiniz, bütçenin iki yakasını 
bir araya getireceksiniz, maliyenizi, hazi-
nenizi dürüstçe, akıllıca yöneteceksiniz. 
Bu bugüne kadar böyle yapılmamıştır. 
Ne yapılmıştır? İşçiye, memura, çiftçiye 
olmayan parayı dağıt, kredi musluklarını 
sonuna kadar aç, yolsuzluğa, israfa geçit 
ver. Çünkü yakında seçim var, oy lazım. 
Peki seçim bitti. Ardından kaşıkla verdi-
ğini kepçeyle al. İşçiye memura üç kuruş 
zam yaptın, 10 kuruşunu enflasyonla geri 
aldın. Çiftçiye para dağıttın, adam trak-
törünü satacak hale geldi. Kredileri alan 
Üsküdar’ı geçti. E matbaa var, mürekkep 
var, kağıt var. Yeniden para bas. Yeniden 
dağıt. Enflasyon aldı başını gitti. Ve bu 
kısırdöngü yıllarca bu milletin emeğine, 
ekmeğine işte böyle musallat oldu. 

Öte yandan bakıyorsunuz ceberut bir yö-
netim, ceberut bir siyaset anlayışı ortama 
hakim olmuş. “Ben yaptım oldu,”. Millet-
ten haberi yok, milletin arzusundan, ta-
leplerinden haberi yok. Sırça saraylarında 
gününü gün ediyor, sokağa, çarşıya pazara 
çıkmıyor, çıkamıyor. Konuşmak yasak. Dü-
şünmek yasak. Şunu giyme yasak, şuraya 
gitme yasak. Sonuç: kendisini dünyaya 
kapatmış, gelişmelere kapatmış, kendisine 

mutlu bir azınlık oluşturmuş, adeta ülke-
nin geleceğine ipotek koyan bir siyaset. 
Milletimiz bunu da gördü, bunu da yaşadı.

Değerli arkadaşlarım…

Böyle bir siyaset anlayışıyla Türkiye’nin 
gidebileceği bir yön, bir hedef yoktu. Kısır-
döngülerin içinde, gel-gitlerin içinde, bir 
adım ileri, iki adım geri giden bir yönetim 
anlayışıyla Türkiye’nin varabileceği bir 
liman, bir istasyon yoktu. Milletimiz bunu 
gördü. Meydanlarda atılan nutukların ka-
rın doyurmadığını, bol keseden dağıtma-
nın Türkiye’yi düze çıkarmadığını, geçici 
çözümlerin derdine deva olmadığını, vit-
rin düzenlemeyle Türkiye’nin sorunlarına 
çare bulunmayacağını milletimiz yaşaya-
rak, ağır bedeller ödeyerek gördü. Belli 
geleneklerin, belli adetlerin yerleştiği bir 
siyaset anlayışı içinde, farklı bir şeyler söy-
lemenin ne kadar zor olduğunu biz çok iyi 
biliyoruz. Elhamdülillah, koltuk hırsımız 
olmadı. İktidar hırsımız olmadı, oy kay-
gımız olmadı, rant kaygımız hiç olmadı, 
bir kesimi, bir zümreyi zengin edelim de, 
gerisi ne olursa olsun gibi bir anlayışımız 
hiç olmadı. 

Biz yola böyle çıktık. Alnımız ak, niyetleri-
miz halis, hizmet aşkıyla yola çıktık. O alışı-
lageldik siyaset anlayışına ters olduğumuz 
için, yola çıktığımızda bize gülenler oldu. 
Doğruyu söyleyerek siyaset yapamazsınız 
dediler. Dürüstlükle siyaset olmaz dediler. 
Rant dağıtmazsanız iktidara gelemezsi-
niz dediler. İğneli fıçılara dokunursanız 
siyaset yapamazsınız dediler. Çok şükür 
hiç birine kulak asmadık. Biz milletimizle 



kucaklaştık. Yönümüzü milletimize dön-
dük. Milletimizle diyalog kurduk. Biz onu 
anladık. O da bizi anladı. 

Bugün şunu hiç kimse inkar edemez: AK 
Parti, siyasete yeni bir soluk getirmiştir, 
yeni bir anlayış, yeni bir kavrayış getir-
miştir. AK Parti, siyasete kalite getirmiştir, 
seviye getirmiştir. AK Parti bu ülkeyi temiz 
siyasetle, temiz siyasetçiyle, millete hizme-
ti kutsal addeden bir siyaset anlayışıyla bu-
luşturmuştur. İktidara gelirken söyledik-
lerimizle, bugün söylediklerimiz arasında 
hiçbir fark yoktur. O günkü hedeflerimizle, 
bugünkü hedeflerimiz arasında hiçbir fark 
göremezsiniz. 

Şimdi, bakınız: Siyasette kalitenin bir be-
deli vardır. AK Parti, bu bedeli göze alarak 
siyaset sahnesine çıkmıştır. 3 Kasım önce-
sinde, seçime girerken, hedeflerimizi tek 
tek ortaya koyduk. Sözü dolandırmadan, 
eğmeden, bükmeden programımızı kamu-
oyuyla paylaştık. Bu programı uygulama-
nın zor olduğunu, sabır istediğini de yine 
milletimize açık açık ifade ettik. Biz karşı-
lığı olmayan para basmayacağız dedik. Biz 
enflasyonla kararlılıkla mücadele edeceğiz 
dedik. Biz, Türkiye’nin potansiyellerini 
biliyoruz, bunları harekete geçireceğiz de-
dik. Türkiye’yi iç politikada, dış politikada, 
tarihine, misyonuna, vizyonuna yaraşır 
bir ülke haline getireceğiz dedik. Ülke 
içinde olsun, ülke dışında olsun, her bir 
vatandaşımızın, başı dik, onurlu, gururlu 
gezebileceği bir ülke inşa etmek istiyoruz 
dedik. Bu hedeflere ulaşmak konusunda 
da son derece kararlı olacağımızı samimi-
yetle dile getirdik. 

Çok şükür üç sene içinde bu hedeflerimizi 
de büyük oranda yerine getirdik. Ha, bazı 
hedeflerimizi tutturamadık. Örneğin 2005 
yılında enflasyonda hedefimiz yüzde 8’di, 
bunun altında kaldı, yüzde 7.7 oldu. 2004 
yılında büyüme hedefimiz yüzde 5’ti, yüz-
de 9.9 oldu. Bazı hedefleri tutturamadık, 
hedeflerimizi aştık. İhracatta, turizmde, 
özelleştirme gelirlerinde, doğrudan ulusla-
rarası yatırımlarda, faiz oranlarında, borç 
gerçekleşmelerinde elhamdülillah kimi za-
man son on yılların, kimi zaman cumhuri-
yet tarihimizin rekorlarını kırdık. Eğitim-
de, sağlıkta, tarımda, çevrede, ulaşımda, 
enerjide ve daha bir çok alanda Türkiye’yi 
tamamen bir şantiyeye çevirdik. Türkiye 
ekonomisi büyürken, enflasyon düşerken, 
normal şartlarda sosyal politikalar göz 
ardı edilir. Biz sosyal politikalarımızdan 
asla taviz vermedik. Kömür yardımı, 
emekli maaş zamları, ücretsiz ders kitabı, 
yoksullarla dayanışma, öğrenci kredileri, 
zorunlu tasarruf ve şimdi burada sırala-
manın epeyce vakit alacağı bir çok alanda 
sosyal politikaları uygulamaya koyduk. 

Her şeyden önce siyaseti, siyasetçiyi halkla 
barıştırdık. Esnafımızı, çiftçimizi haciz 
kıskacından kurtardık. Vergi barışıyla dev-
lete güveni tesis ettik. Bugün esnafın des-
teklenmesi, tarımın, çiftçinin, köylünün, 
hayvancılığın desteklenmesi konusunda 
daha önce örneği görülmemiş ilerleme-
ler kaydettik. Demokratikleşme ve insan 
hakları konusunda attığımız adımlar yine 
ortada. Türkiye, 200 yıllık Avrupa, 50 yılı 
aşkın Avrupa Birliği macerasında, bizim 
dönemimizde, 17 Aralık’ta ve 3 Ekim’de 
çok önemli virajları geride bıraktı. Bugün 



Türkiye, Avrupa Birliği ile katılım müza-
kerelerini yürüten bir ülke konumuna 
yükseldi. 

Değerli arkadaşlarım…

Liste uzayıp gidiyor. Burada yapılanları 
alt alta sıralamaya kalksam epeyce bir 
vaktimizi alır. Ben özetle şunu söylemek 
istiyorum. Siyaseti, halka hizmet etmenin 
bir aracı olarak göreceksiniz, görmelisiniz. 
Ancak bu şekilde siyasette başarılı olma 
şansına sahipsiniz. Millet size güvenecek. 
Millet size destek olacak, millet sizden dua-
sını esirgemeyecek. Çok şükür Türkiye’nin 
her türlü kaynağı var. Bu kaynakları en 
iyi şekilde, en akılcı şekilde kullandığınız 
ölçüde, millet için kullandığınız ölçüde ba-
şarının kapılarını aralama imkanınız olur. 

Her şeyden önce ufkunuz alabildiğince 
geniş olacak. Adeta bir pergel gibi, bir aya-
ğınız burada, milletin nabzının attığı yerde 
olacak, diğer ayağınız 72 alemi dolaşacak. 
Dünyanın neresinde ne oluyor, neden olu-
yor, bu benim ülkemi nasıl etkiler, bunun 
karşısında duruşum, konumum ne olmalı, 
bunu her zaman gündeminizde tutacaksı-
nız. Heyecanınızı, dinamizminizi hiç kay-
betmeyeceksiniz. Ve son olarak şunları da 
söyleyip konuşmamı bitirmek istiyorum. 
Şartlar ne olursa olsun, siyasette dürüst-
lükten, şeffaf lıktan, samimiyetten taviz 
vermeyeceksiniz. Bunu yaparsanız, millet 
sizi anlayacak, millet sizin arkanızda ola-
cak, tıpkı AK Parti örneğinde olduğu gibi 
millet sizi bağrına basacaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle sözlerime son veriyor, Anka-
ra İl Başkanlığımızı ve Siyaset Akademimi-

zi bir kez daha tebrik ediyorum. Genç ar-
kadaşlarımıza da siyaset yolunda başarılar 
diliyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum. 



Tıp Bayramı Kutlamaları

Ankara | 14 Mart 2006

Değerli misafirler… Bugün ülkemizde ilk 
Tıp Okulu’nun açılışının 179. yıldönümü. 
Bu vesile ile Türkiye’nin her köşesinde, in-
san hayatını her türlü menfaatin üzerinde 
tutarak fedakarca hizmet veren başta de-
ğerli hekimlerimiz olmak üzere bütün sağ-
lık çalışanlarımızı sevgiyle selamlıyorum. 

Bizim, yönetim anlayışımız, “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın!” düsturudur. Dolayısıyla 
esas gayemiz insana hizmettir. İnsanımızı 
hak ettiği hayat kalitesine kavuşturabilir-

sek, onun sağlığı başta olmak üzere bütün 
hukukunu koruyabilirsek, işte o zaman 
devletin ve milletin bekasından emin ola-
bilir, emniyet içinde yaşayabiliriz. 

Siz hekimlere insan sağlığının öneminden 
bahsedecek değilim. Bu iş zaten sizin işi-
niz. Biz, toplumun hayat kalitesini daha 
ileri götürmek için neler yapmalıyız soru-
suna cevap üretmekle, bunun altyapısını 
hazırlamakla yükümlüyüz. Zira çağımızda 
en önemli sorun devletin hiçbir vatanda-



şını dışarıda bırakmayacak şekilde sosyal 
güvenlik şemsiyesi altına almasıdır. 

Değerli hekim arkadaşlarım…

Çok özel ve saygın bir mesleğiniz var. Bu 
mesleğe başlarken hiçbir ayırım yapma-
dan insana hizmet etmeye yemin ettiniz. 
Hekimlik, mayasında özveri, sabır ve ta-
hammül olan bir meslektir. İnsanların en 
hassas, en kırılgan anlarında, kendilerini 
en çaresiz hissettikleri durumlarda muha-
tap oldukları hekimlerimiz sabır, şefkat ve 
metanetle onlara hizmet etmekte, şifaya 
vesile olma gayreti göstermektedirler. 
Ancak şunu üzülerek ifade etmeliyim ki, 
ülkemizde sağlık hizmetleri yıllardır ih-
mal edilmiş, en temel vatandaşlık hakkı 
olan sağlık hizmetine ulaşamayan vatan-
daşımızın sıkıntısı, çaresizliği vicdanları 
yaralamıştır. Başta hekimlerimiz olmak 
üzere sağlık çalışanlarımız da emeklerinin 
karşılığını alamamışlardır. Bu nedenle biz 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uygulama-
ya geçirdik. 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli 
aşamalar kat ettik. Bir yandan Aile He-
kimliği çalışmalarını sürdürürken, bir 
yandan da kamu sağlık hizmetlerini Sağlık 
Bakanlığımızın çatısı altında topladık. 
Bütün vatandaşlarımızın kamuya ait sağ-
lık kuruluşlarından eşit ve kaliteli sağlık 
hizmeti alabilmelerinin, ilaçlarını istedik-
leri eczanelerden temin edebilmelerinin 
önünü açtık. 

Sağlık hizmetlerinde özel sektörden de 
faydalanılmasını sağladık. Hekimlerimize 

ve diğer sağlık çalışanlarımıza hak ettik-
leri ücretin ödenebilmesine imkan veren 
Performansa Dayalı Katkı Payı Ödeme 
Sistemi’ni başlattık. Bu uygulama ile bir-
çok hastanemizde üretkenlik arttı, mesai 
saatleri gönüllü olarak uzadı. Ameliyat-
haneler daha uzun süre açık tutulmaya 
başlandı. Sağlık kuruluşlarımızda kayıt 
dışı işlemler, malzeme kullanımındaki 
israf ve dikkatsizlik azaldı, alımlarda ise 
verimlilik ön plana çıktı. Bu uygulamamı-
za hekimlerimizin önemli bir kısmı mua-
yenehanelerini gönüllü olarak kapatmak 
suretiyle destek verdi. Mesailerinin tama-
mını kamuda, halkımıza hizmet vererek 
değerlendirmeye başladılar. Şüphesiz bu 
olumlu adımları artırmak, maddi ve mane-
vi kazanımları çoğaltmak gerekiyor. Ancak 
lütfen şöyle bir geriye dönüp bakalım: 3 yıl 
önce bu anlattığım hususlarda neredeydik; 
şimdi neredeyiz? 

Değerli arkadaşlarım…

Yeri gelmişken burada bir hususu tekrar 
gündeme getirmek ve bazı tereddütleri 
gidermek istiyorum: Bildiğiniz gibi son 
günlerde “Yabancı hekimlerin Türkiye’de 
çalışabilmesi” tartışılıyor. Bu konu sanki 
biz Türk Hekimlerine güvenmiyormuşuz 
gibi çarpıtılıyor. Çarpıtma gayreti içinde 
olanlar insaf ölçülerini aşıyorlar. Bu alan-
da attığımız tarihi adımları bir kenara bı-
rakıp böyle bir teferruatı öne çıkarmak, tıp 
camiamıza da, hizmet bekleyen vatanda-
şımıza da, ciddi reformları hayata geçiren 
hükümetimize de açık bir haksızlıktır. 



Biz şimdiye kadar sağlık alanında ne yap-
tıysak başta hekimlerimiz olmak üzere 
bütün sağlık çalışanlarımızla birlikte, en 
geniş istişarelerle yaptık. Neyi başardıy-
sak hekimlerimizle, ebelerimizle, hemşi-
relerimizle, sağlık çalışanımızla birlikte 
başardık. Bunu kim görmezden gelebilir, 
kim inkâr edebilir. Şunu da unutmayalım; 
bu meselenin AB Uyum Süreci boyutu 
var, Kamu-Özel Ortaklığı ile gerçekleş-
tirilecek sağlık yatırımları boyutu var. 
Bizim doktorlarımız nasıl gidip Avrupa’da 
Amerika’da başarı ile hekimlik yapabili-
yorlarsa, elbette gerekli şartları taşıyan 
yabancı doktorlar da gelip ülkemizde he-
kimlik yapabilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz “Türkiye’de hekim sayısı yetersizdir” 
diyoruz. Ne yazık ki, bu Türkiye’nin ger-
çeğidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa 
Bölgesi’nde yer alan 52 ülke arasında kişi 
başına düşen hekim bakımından biz son 
sıradayız. Buna bir de geçmişten gelen 
dengesiz dağılımı eklerseniz ortaya çok 
vahim bir tablo çıkmaktadır. Bizim asıl 
amacımız bu tabloyu değiştirmektir. 

Biz bu tabloyu hem hekimimiz, hem de 
vatandaşımız adına değiştirmek istiyo-
ruz. Yoğun hasta sayısı hekimlerimizin iş 
yükünü ağırlaştırmakta, çalışma şartla-
rını güçleştirmektedir. Türkiye’de hekim 
sayısının artması yalnızca hastalarımızın 
değil, onlara hizmet veren siz değerli he-
kimlerimizin de işini kolaylaştıracaktır. 
Yurdumuzun her köşesindeki insanımı-

zın, hakkı olan kaliteli sağlık hizmetine ko-
lay erişebilmesi için elbette bütün çareleri 
düşüneceğiz. Bunu yaparken hekimlerimi-
zi, sağlık personelimizi mağdur etmemek, 
çalışma şartlarını ve hayat standartlarını 
iyileştirmek için de üzerimize düşeni yap-
tık, yapmaya da devam edeceğiz. 

Değerli misafirler…

Sağlık hizmeti ertelenemez, kesintiye 
uğratılamaz. Kimse bunun vebalini yükle-
nemez, hesabını veremez. Biz bu anlayışla 
projelerimizi yürütüyor, bu sorumluluk 
duygusuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin 
her köşesindeki vatandaşlarımıza, çağdaş 
standartlarda sağlık hizmetini kesintisiz 
bir şekilde sunmak üzere bütün imkanla-
rımızı seferber ediyoruz. Sizlerin de aynı 
sorumluluğu paylaşacağınıza samimiyetle 
inanıyor, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutlu-
yorum. 



18 Mart Şehitler Günü ve 
Deniz Zaferinin 91. Yıldönümü 

Etkinlikleri Töreni 

Çanakkale | 18 Mart 2006

Değerli vatandaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Bugün, tarihe unutulmaz bir iz bırakan 
Çanakkale Deniz Zaferimizin 91. yıldönü-
münü idrak ediyoruz. Bugün, 1915 yılında 
bütün dünyaya haykırdığımız “Çanakkale 

geçilmez!” sözünü, 91 yıl aradan sonra 
yüreklerimizde yeniden hissetmek üzere 
buradayız. Vatanseverlik, fedakarlık, ce-
saret gibi yüksek faziletlerin kahramanca 
sergilendiği Çanakkale Savaşları, hem 
Türk, hem de dünya tarihi açısından inkar 
edilemeyecek bir öneme sahiptir. 



Hiçbir cephe, Çanakkale gibi tarihin akı-
şını bütünüyle değiştiren bir etkiye sebep 
olmamıştır. Bu nedenle, 18 Mart Şehitler 
Günü’nü, her biri ayrı bir kahramanlık ser-
gileyen neferlerimizin, şehitlerimizin aziz 
hatırasını anmak, geçmişte yaşananlardan 
ibret çıkarmak için bir vesile kabul edi-
yoruz. Çanakkale’de ortaya konan istiklal 
mücadelesi, eşsiz bir destandır. Bu destanı 
Türkiye’nin dört bir yanından kalkıp gelen 
cengaverler yazmıştır. Bu destanı o gün-
kü Şam’dan, Bağdat’tan, Trablusgarp’tan, 
Mostar’dan, Hicaz’dan kalkıp gelen cenga-
verler yazmıştır. 

Çanakkale destanının yazılmasında payı 
olan şehitlerimizin, gazilerimizin her biri 
bizim yolumuzu aydınlatan meşaleleri-
mizdir. Çünkü onlar, bu ülkenin istiklal 
mücadelesini kaleme alan büyük müte-
fekkir ve şair Mehmet Akif Ersoy’un “Ne 
büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi / 
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi” 
dizelerindeki büyük kahramanlardır. 

Şunu asla unutulmamalıyız; Çanakkale’de 
elde ettiğimiz zafer, çökmekte olan bir im-
paratorluğun küllerinden yeni bir devletin 
doğacağının ilk müjdesini vermiştir. Yok-
luk içinde, imkansızlıklar içinde verilen 
bu eşsiz mücadeleden, geleceğin dünyasın-
da güçlü bir şekilde var olmayı başaran bir 
Türkiye doğmuştur. Her vatan evladının 
ecdadımızın ortaya koyduğu bu mücadele 
ruhundan, bu fedakarlıktan çıkaracağı çok 
büyük dersler vardır. “Ya istiklal, ya ölüm” 
kararını vermiş bu millet, sadece şanlı bir 
zafer değil, aynı zamanda geleceğini de 
kazanmıştır. 

Geçmişte verilen istiklal mücadelesini 
kavramadan, ülkemizin istikbal mücadele-
sinde başarılı olmamız mümkün değildir. 
Tarih boyunca elde ettiğimiz kahraman-
lıklara bir yenisini daha eklediğimiz bu 
büyük zafer, nasıl tek ses, tek nefes, tek 
yürek olduğumuzu gösteren aziz bir hatıra 
olarak daima hafızalarımızdaki tazeliğini 
koruyacaktır. Şehitlerimizin yattığı mezar-
lar, ülkemizin siperleridir. 

Bugün burada, onların siperlerinin ve 
mezarlarının yanı başında dostluk için bir-
leşen ellerimizi, bir kez daha sıkıca kenet-
liyoruz. Bugün, 100 yıla yakın bir süredir 
dimdik ayakta duran Cumhuriyetimizin 
yeni nesilleri olarak, bize miras bırakılan 
mücadele ruhunu heyecanla, sadakatle 
benliğimizde taşıyoruz. 

Aziz vatandaşlarım…

Çanakkale savaşı, eşsiz bir kahramanlık 
hikayesi olduğu kadar, aynı zamanda dra-
matik bir hikayedir. Bu savaşı diğer savaş-
lardan ayıran en önemli özellik, savaşın 
kendine özgü askeri ve siyasi mantığının 
ötesinde insani değerlerin ön plana çık-
masıdır. Bu savaş dünya barışı için, insani 
değerlerin yirminci yüzyıla taşınması için 
yeni bir ufuk açmıştır. Daha evvel hiç karşı 
karşıya gelmemiş milletlerin, ilk tanışık-
lığının cephede gerçekleşmesi çok hazin 
değil midir? 

Çanakkale’de bize karşı açılan cepheye 
katılan Anzak ordusu içinde yer alan Yeni 
Zelanda ve Avustralyalı binlerce genç, 
Türk gençleriyle maalesef  bu şekilde 



tanışmıştır. Lakin tarihin kaydettiği en 
büyük savaşlardan biri olan bu mücadele-
de, Mehmetçik, karşısındakini sadece bir 
‘düşmanlık’ nesnesi olarak değil, kendisi 
gibi ümitleri, sevdaları ve hayalleri olan 
birer insan olarak görmüştür. Her iki taraf 
da, cephede olmasına, birbirleriyle savaş-
masına rağmen, insani ilişkiler kurmayı 
başarabilmiştir. İki tarafın askerleri arasın-
da doğan saygı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ileride o gün savaştığı ülkelerle kurduğu 
dostluk ve işbirliğinin insani dokusunu 
oluşturmuştur. 

Bugün, Çanakkale’de bize karşı savaşan 
milletlerle siperden sipere uzanan bir köp-
rü, cepheden cepheye büyüyen yeni bir 
dostluk kurulmuştur. Bu dostluğun arka 
planında, Türk milletinin barışa dayalı 
dünya görüşü yatmaktadır. Türkiye bugün 
de, gerek bölgesinde gerek dünyada sorun-
ları çözme ve istikrar üretmeye yönelik, ya-
pıcı ve barışçı bir dış politika sürdürmek-
tedir. Bizler, çatışmanın değil; diyalogun, 
uzlaşmanın arayışı içindeyiz. 

Çanakkale cephelerinde elde edilen zafer, 
neredeyse hiçbir teçhizatı kalmamış bir 
ordunun, dünyanın dört bir yanından tak-
viye sağlayan bir orduya karşı kazandığı 
kesin bir zaferdir. Çanakkale savaşında 
canını ortaya koyan o şanlı neferlerimiz, 
Cumhuriyetin temelinde yatan vatan 
sevgisini temsil etmektedir. Çanakkale za-
ferleri, Türk halkına muazzam bir güven 
duygusu aşılamış, vatan için el ele verildiği 
takdirde, her türlü zorluğun üstesinden 
gelinebileceğini ispatlamıştır. Bugün de 
aynı dirayeti, aynı sabrı, aynı dayanışmayı 

gösterdiğimiz takdirde, istikbal mücadele-
mizi istiklal mücadelemiz gibi yaptığımız 
takdirde, bütün kalbimle inanıyorum ki, 
Türk milletinin önünde hiçbir güç dura-
mayacaktır. 

Milletimizin tarih boyunca edindiği mü-
cadele azmi, önümüze çıkan engelleri aş-
mamızda bizim en büyük yardımcımızdır. 
Çünkü bizler ayaklarımızı yere sağlam 
basıyoruz. Çünkü ayaklarımızı bastığımız 
topraklarda en değerli mücevherlerle, 
madenlerle bile kıyaslanmayacak bir zen-
ginlik yatmaktadır. Bu zenginlik, bu vatan 
uğruna canını veren, bu topraklar altında 
kefensiz yatan şehitlerimizdir. Çanakkale 
zaferimizin 91’nci yıldönümü dolayısıyla, 
bizlere bu aziz vatanı, bu büyük Cumhu-
riyeti emanet eden başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bütün istiklâl 
kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi 
minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. 
Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.



Doğumunun 125. Yılında Mustafa 
Kemal Atatürk Sempozyumu

Ankara | 15 Mayıs 2006

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar… 
Sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün doğumunun 125. yılı 
vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Sözle-
rimin başında özellikle bir hususa dikkat-
lerinizi çekmek istiyorum. O da şudur: 
Tarihe mal olmuş büyük şahsiyetler, sa-
dece kendi dönemlerindeki başarılarıyla 
değil, geleceği şekillendirmedeki rolleriyle 

de değerlendirilmelidirler. Ben de bugün 
sizleri, Atatürk’ün tarihi şahsiyeti üzerine 
romantik değerlendirmelerle yetinmekten 
ziyade, O’nun günümüze ışık tutan fikirle-
ri ve Cumhuriyetimizin kuruluş idealleri 
üzerinde düşünmeye davet ediyorum. 

O’nun “en büyük eserim” dediği Türkiye 
Cumhuriyeti, 20. yüzyılın başlarındaki 
milli bağımsızlık hareketlerinin sembolü, 
ilham kaynağı olmuştur. Büyük çalkantı-



larla başlayan 20. yüzyıl, tarih sahnesin-
den silinmek istenen Türk milletinin nasıl 
ayağa kalktığına yok olma sürecine girmiş 
Osmanlı Devleti’nin enkazından nasıl yeni 
bir devlet çıkarıldığına şahit olmuştur. Bu 
süreçte Mustafa Kemal’in liderliği, “Ya 
istiklâl, ya ölüm!” parolasında somutlaş-
maktadır. Türk milletinin bağımsızlık aşkı, 
bu yüksek ruhta karşılık bulmuştur. 

Atatürk’ün liderliğinde zaferle nihayetle-
nen milli mücadelemizden sonra, modern 
bir devletin inşası başlamış; zamanın ru-
huna uygun bir model ortaya konmuştur. 
Bu model, Türk milleti için bir yenilenme, 
modernleşme, muasırlaşma hamlesi ol-
muştur. 

Bildiğiniz gibi Atatürk, bir doktrin ya da 
ideoloji vazetmemiş, herhangi bir kalıp-
laşmış ideolojiye dayanma gereği hisset-
memiştir. O’nun dünya görüşünün temeli 
akılcılıktır, bilimdir. Millete hedef olarak 
gösterdiği “muasır medeniyet”e ulaşma 
yolunda akıl ve bilim hayatî öneme sahip 
değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Atatürk, tekâmüle, gelişmeye dayalı bir 
dünya tasavvuruna sahipti. Bu tekâmülün 
doğrultusunu tespit edip ona uygun dav-
ranmada akıl ile bilimin kılavuzluğuna ve 
milletin iradesine sonuna kadar güveni-
yordu. 

Bu gerçekçi, akılcı üslup, Atatürk’ün Cum-
huriyeti kurarken doğru tercihler yapma-
sında, tarihin akışını iyi ve doğru okuya-
bilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. 
İşte bu sebeple, sözlerimin başında da 
belirttiğim gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ü 

anarken ve anlamaya çalışırken üzerinde 
durmamız gereken asıl unsurlar, Cumhu-
riyet’imizin temelini oluşturan kurucu 
ilkelerdir. Çünkü bu ilkeler onun dünya 
görüşünün, tarihe ve topluma bakışının 
temelini teşkil etmektedir. 

Atatürk’ün f ikriyatının ve  Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan kav-
ramlar, genel bir çerçeve içinde “cumhu-
riyet”, “milli egemenlik”, “milli devlet” 
ve “laiklik” olarak sıralanabilir. Türkiye 
Cumhuriyeti bu kavramlar, bu fikirler üze-
rinde yükselmiştir. Bugün bizlere düşen 
görev, milli mücadeleden itibaren ortaya 
konan, Türkiye’nin istikametini belirleyen 
bu “doğru” tercihlere sahip çıkmak ve daha 
da ileriye taşımaktır. Şimdi bu kavramlar 
üzerinde kısaca durmak; geçmişten gele-
ceğe yol alırken bu kavramların önemi ile 
birbirlerini bütünleyici özelliklerine işaret 
etmek istiyorum. 

Değerli konuklar… 

Cumhuriyet, saltanatın kaldırılmasını ve 
“cumhur”un yani milletin yönetimini ifa-
de eder. Esasen demokrasinin dayandığı 
“demos” ile Cumhuriyetin dayandığı “cum-
hur” birbiriyle örtüşen kavramlardır. Cum-
huriyet ile demokrasi, birbirinde anlam 
bulan, birbirini bütünleyen kavramlardır. 
Bu manada saltanattan cumhuriyete geçiş, 
Türkiye’yi “muasır medeniyet”in değer ve 
kurallarıyla buluşturacak bir demokratik 
siyasi düzenin inşasına yönelik olarak 
atılmış en büyük adımdır. Milli egemenlik, 
modern demokrasinin; demokratik ve laik 
cumhuriyetin olmazsa olmaz şartıdır. Çün-



kü demokrasi, meşruiyetin kaynağını baş-
ka bir yerde aramayan, toplumda, millette 
gören bir siyasi düzenin adıdır. 

Atatürk’ün, egemenliği kayıtsız şartsız 
millete teslim eden anlayışı, Türkiye’nin 
bugün sahip olduğu demokratik rejim açı-
sından belirleyici bir önem taşımaktadır. 
Zira meşruiyetin temeline milleti koyma-
yan bir rejime demokrasi demek mümkün 
değildir. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a ayak basmasından itibaren dil-
lendirdiği milli egemenlik fikri, 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyetin ilânıyla birlikte 
gerçek anlamına kavuşmuş, demokratik 
bir siyasi düzenin tesis edilmesinin temel 
dayanağı olmuştur. 

M i l l i ,  ü n i t e r  d e v l e t ,  T ü r k i y e 
Cumhuriyeti’ni oluşturan bireylerin va-
tandaşlık temelindeki ortaklığına işaret 
etmektedir. Milli devlet, idari ve siyasi çağ-
rışımları kuvvetli bir kavram olmakla bir-
likte, sosyolojik bir muhtevaya da sahiptir; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içinde 
yaşayan ve vatandaşlık bağı ile Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bağlı olan her bir ferdi, 
milletimizin ayrılmaz ve eşit bir unsuru 
kabul etmektedir. 

Atatürk, hiçbir zaman inanç farklılıkları 
ve etnik köken esasında tanımlanan mil-
let anlayışlarına itibar etmemiştir. Bugün 
Türkiye, anayasal vatandaşlık zemininde 
tarih şuuruna ve ortak yaşama iradesine 
sahip, farklılıklarını zenginlik kabul eden 
bireylerin oluşturduğu güçlü ve demokra-
tik bir ülkedir. Milli devlet fikrine uygun 
şekilde bu ülkenin bütün bireyleri, başka 

hiçbir hususiyetlerine bakılmaksızın, sa-
dece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma-
ları hasebiyle eşittirler. 

Değerli konuklar… 

Demokrasinin ve toplumsal barışın temi-
natlarından biri olan laiklik, iki boyutlu 
bir kavramdır. Laikliğin birinci boyutu, 
devletin din kurallarına göre yapılandırıl-
mamasıdır. Bu, standartlaştırılmış, üniter, 
parçalı olmayan bir hukuk düzenini gerek-
tirir. Laikliğin ikinci boyutu ise devletin 
bütün dinî inançlar karşısında tarafsız, 
eşit mesafede bulunması, bireylerin din ve 
inanç alanındaki özgürlüklerini teminat 
altına almasıdır. 

Nitekim Anayasamızda cumhuriyetin 
nitelikleri maddesinde de bu husus kayıt 
altına alınmaktadır. 2. Maddenin gerekçe-
sinde laikliğin içeriği ve tanımı için şöyle 
denmektedir: Hiç bir zaman dinsizlik 
anlamına gelmeyen laiklik ise, her ferdin 
istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, 
ibadetini yapabilmesi ve dini inançların-
dan dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir 
muameleye tabi kılınmaması anlamına 
gelir. Bu özellikleriyle laiklik ilkesi, Cum-
huriyetimizin temel ve birleştirici bir ni-
teliğidir. 

Atatürk’ün hayata geçirdiği bu kavram ve 
ilkeler, kanaatimce bugün, O’nun akılcı ve 
tekâmülcü bakışına uygun olarak, çağdaş 
demokrasinin evrensel normlarına göre 
yorumlanmalı ve sürekli ileriye taşınmalı-
dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün millî müca-
deleden başlayarak yaptığı doğru tercihler 



ve bu tercihlerin ifadesi olan kavramlar, 
üzerinde özenle durulması gereken, mille-
timiz tarafından içselleştirilmiş, birleştiri-
ci kavramlardır. Bu kavramları “toplumsal 
ihtilaf ” alanları haline getirmekten hep 
birlikte özenle kaçınmamız gerektiğine 
inanıyorum. Bunun için öncelikle bu kav-
ram ve ilkelerin lafızları kadar ruhlarını 
da benimseyip korumamız gerekmektedir. 

Anayasamızda da ifade edildiği şekliyle, 
insan haklarına dayalı, laik, demokratik 
ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhu-
riyetimizin temel nitelikleri arasında bir 
öncelik sıralamasına gitmek, fikri değer-
lendirmelerimizi yanlış bir mecraya sü-
rükleyecektir. Şunu unutmayalım ki, Cum-
huriyetimiz artık kurum ve kurallarıyla, 
milleti ve fertleriyle demokratik olgunluğa 
erişmiştir. Cumhuriyetimiz adına bu gün 
sahip olduğumuz en büyük kazanım da 
bana göre budur. Bugün, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün doğum yıl dönümünü kutlar-
ken, Cumhuriyetimizin kuruluş idealleri-
ne her zamankinden daha yakın olmanın 
da bahtiyarlığını yaşıyoruz. Zira Türkiye 
Cumhuriyeti, bugün artık AB ile katılım 
müzakerelerine başlamış bir ülkedir. 

Değerli konuklar… 

Bu anlamlı günde ülkemiz adına iftiharla 
söyleyebilirim ki; Türkiye bugün muasır 
medeniyet yolculuğunda demokrasisini 
geliştirerek, vatandaşlık şuurunu güçlen-
direrek emin adımlarla ilerlemektedir. 
Anayasamızda, devletin amaç ve görevleri 
arasında gösterilen temel hak ve hürri-
yetlerin önündeki engelleri kaldırarak 

cumhuriyetine de, demokratik değerlerine 
de bağlı ve güçlü bireyler yetiştirmektedir. 
Bugünün anlamına ve önemine binaen 
yapmamız gereken şey, hem sahip oldu-
ğumuz değerlerin muhasebesini yapmak 
hem de mutlaka ileriye, daha ileriye doğru 
bakmaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı bugün bü-
tün dünyada yükselmeye devam etmekte-
dir. Türkiye’nin gelecek perspektifi, zaman 
kaybetmeden, gücünü, değerlerini, geniş 
imkan ve kaynaklarını harekete geçirerek, 
gelişme potansiyelini, ilerleme azmini 
en üst düzeye çıkarmaktır. Hedefimiz, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına heyecanla 
hazırlanan Türkiye’yi her açıdan dünyanın 
en gelişmiş, en saygın, en güçlü ülkeleri 
arasına katmaktır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
medeniyet perspektifi ve ilkeler manzu-
mesi, hepimiz için bağlayıcı ve birleştirici 
oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilerleyişini 
sürdürecek; milletimiz, refah ve özgürlük 
bakımından dünya milletleri arasında 
hak ettiği yere kavuşacaktır. Bu inançla 
sözlerime son veriyor, sizleri bir kere daha 
saygıyla selamlıyorum.



Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı Nedeniyle Gençleri Kabul 

Ankara | 19 Mayıs 2006

Sevgili gençler… 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, 20 Ekim 1927’de Cumhu-
riyetimizi emanet ettiği gençlere hitaben 
yaptığı o veciz tarihi konuşmada, Türk 
gençliğinin yol haritasını en açık biçimde 
ortaya koymuştur. O yol, Türkiye’yi bu-
günlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan 
aydınlık yoldur. 

Ey Türk gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 
Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve mü-
dafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikba-
linin yegâne temeli budur. Bu temel, senin 
en kıymetli hazinendir.

Atatürk’ün kurduğu modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk adımı 19 Mayıs 
1919’da atılmıştır. O gün bugündür Tür-
kiye medeniyet yolundaki yürüyüşünü 



sürdürüyor. Bu yolda sonsuza kadar “mu-
hafaza ve müdafaa” etmemiz gereken ve 
“en kıymetli hazinemiz” olarak gençliğe 
emanet edilen Cumhuriyetimizin değerle-
ri anayasamızda belirtilen temel ilkelerdir. 

İnanıyorum ki, gençliğimiz omuzladığı bu 
ulvi emaneti en zor şartlarda bile sadakatle 
koruyacak, savunacak ve geliştirecektir. 
Türk gençliği, miras aldığı Cumhuriyetin 
temelleri üzerinde yükselen kazanımlara 
sonuna kadar sahip çıkacak, gelinen nok-
tadan tek bir adım bile geri atılmasına asla 
izin vermeyecektir. Bu vazgeçilmez temel 
değerler hem gelişmeye açıktır, hem de 
birbirini tamamlar niteliktedir. 

Bu değerler devletimizin ve hukuk düze-
nimizin asli özellikleri olduğu içindir ki; 
anayasada belirtildiği şekliyle: “Türkiye 
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli da-
yanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hu-
kuk devletidir.” Bugün muhafaza ettiğimiz 
ve yarın müdafaa edeceğimiz bu kazanım-
lar en önemli ortak paydalarımızdır. Bu 
ortak paydalarımıza sahip çıkmak varlığı-
mızı, istiklalimizi, onurumuzu korumanın 
en temel şartıdır. Zira bu ilkelere sahip çık-
mak, istiklalimize ve istikbalimize sahip 
çıkmak anlamına gelmektedir. 

Cumhuriyete sahip çıkmak şüphesiz laf 
değil iş, emek ve değer üretmektir. Aksi 
takdirde bütün değerlerimizi slogana, söy-
leme indirgemiş oluruz. Başka ülkelerin 
hızla mesafe aldığı, yeni blokların, yeni it-
tifakların oluştuğu dünyanın, yani muasır 
medeniyet hedefinin gerisinde kalırız. 

Sevgili gençler…

Türkiye ne yazık ki, uzun yıllar içe dönük 
gerilimlerle enerjisinin büyük bir bölümü-
nü heba etmiştir. Şimdi hükümet olarak, 
devletin bütün kurumları olarak, toplumla 
el ele Türkiye’nin iç gerilimlerle kaybetti-
ği yılların telafisi için bütün gücümüzle 
çalışıyoruz. Hükümetimiz demokratik dü-
zenin gelişmesi, hukuk devletinin ikamesi 
ve ekonomik kalkınmamız için büyük bir 
hamle içindedir. Elde ettiğimiz bu büyük 
imkanı en iyi biçimde değerlendirmekte 
kararlıyız. Büyüme ve kalkınma hızımızın 
durmasına ya da yavaşlamasına fırsat ver-
meyeceğiz. 

Bakınız, Türkiye üç yılda yüzde 35’lik bir 
büyüme sağladı. Diğer bütün ekonomik 
rekorları bir yana bırakarak söylüyorum, 
yalnızca bu veri bile Türkiye’de güven, 
istikrar ve toplumsal huzur açısından 
paha biçilmez bir kazanımdır. İşte budur 
Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çık-
mak. Tam bu noktada, Türkiye yeniden 
gücünü toparlamış, hız kazanmış, önemli 
bir mesafe almışken, açık bir tertiple karşı 
karşıyayız. 

Terör bir kez daha o alçak tertiplerle hu-
zurumuza, kalkınmamıza, dayanışmamıza 
kastetmek istemiştir. Terörün istediği, 
aklı selimin gölgelenmesi, Türkiye’nin 
büyüme, ilerleme, kalkınma rotasını de-
ğiştirmesi ve içe kapanmasıdır. 19 Mayıs 
bayramı sevincimizi gölgelemek isteyen 
provokatörler iki gün önce alçakça bir 
tertiple Danıştay ikinci Mahkemesi’nin 
değerli hakimlerine saldırdılar ve Türkiye 
çok saygın bir hakimini, Sayın Mustafa Yü-
cel Özbilgin’i kaybetti. Allah rahmet eyle-



sin ve milletimizin başı sağ olsun. Terörü, 
teröristi, tetikçiyi ve onu karanlık emelleri 
için cinayete azmettirenlerle birlikte bir 
kez daha lanetliyoruz. Yaralı hakimlerimi-
ze de Allah’tan acil şifalar diliyoruz. 

Herkes emin olsun ki, Türkiye’de psi-
kolojik duvarlar örmek, kutuplaşmalar 
oluşturmak, halkımızın huzur ve güvenini 
sabote etmek isteyen ihanet odakları arka-
planlarıyla birlikte çözülecektir. Bu senar-
yo, bu oyun bozulacaktır. Hukuka kurşun 
sıkanlar, Türkiye’yi yolundan çeviremeye-
cektir. Bu olayın bütün failleri mevcuttur. 
Bunların bazı karanlık platform ve örgüt-
lerle ilişkilerini bir bir çözmek için uğra-
şıyoruz. Bütün elde edilen teknik bilgiler 
bu alçak tertibi yapanların Türkiye’nin 
yürüyüşünü durdurmak isteyen karanlık 
odaklarla ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Ülkemin öncelikle gençleri emin olsunlar 
ki, Türkiye’yi yolundan çevirmek iste-
yenlerin, Türkiye’nin büyüme iradesini 
gölgelemek isteyenlerin tezgahları başla-
rına yıkılacaktır. Cumhuriyet, 73 milyon 
vatandaşımızındır. Demokrasi, 73 milyon 
vatandaşımızındır. Hukuk devleti, 73 mil-
yon vatandaşımızındır. Bizi durdurmak, 
tereddüde, kaygıya, korkuya sevk etmek 
isteyen terörün her türlüsüne lanet ediyor 
ama acımızı yüreğimize gömerek yolumu-
za da devam ediyoruz. 

Biz, bize yaraşır bir vakarla, sabırla, meta-
netle ülkemizin yürüyüşünü sürdürmek 
zorundayız. Tereddüt, kaygı, korku, endi-
şe, gerilim tam da o karanlık emelleri ta-
şıyanların, tetikçilerin ve onları kiralayan-
ların istediği şeydir. Bizim millet olarak 
metanetimiz, vakur duruşumuz, infiale ka-

pılmak yerine hayatın tabii akışını devam 
ettirmemiz çok ama çok önemlidir. 

Sevgili gençler…

Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruya-
cak ve savunacak olan sizlersiniz. Yarın 
ülkemizin sorumluluk mevkilerinde sizler 
olacaksınız. Sizlerden ricam, daima açık 
fikirlerle kendinizi gerçekleştirmenizdir. 
Gün ışığındaki düşüncelerle, bilimle, akıl-
la ülkemizin ihtiyaç duyduğu değerleri 
üretmenizdir. Değer üretmenin, demokra-
tik hoşgörüden başka da bir yolu yoktur. 
Bütün bağnaz ve yobaz düşünceler karan-
lık oda düşünceleridir. Biz demokrasimizi, 
hukuk devletimizi geliştirmekle istiyoruz 
ki, ülkemizde karanlık odalar, ön yargılar, 
yargısız infazlar artık olmasın. 

Marjinal fikirler, dar bir mekanda, bir ko-
ridorda, bir amfide, bir odada cazip ve par-
lak gelebilir. Ancak unutmamalıyız ki bir 
düşünce, günışığına çıkmadan, test edil-
meden, paylaşılmadan gerçek anlamda bir 
düşünce değildir. Türkiye ve dünya tasav-
vuru olmayan, herkesin iyiliğini, huzuru-
nu, hukukunu korumayan düşünceler ne 
sizi ne de ülkemizi ileriye götürebilir. 

Birliğimizin, beraberliğimizin en yüksek 
düzeye çıkması gereken bir dönemde, bin 
bir zorlukla elde ettiğimiz huzur iklimi-
mizi sabote etmek isteyenlere asla fırsat 
vermeyin. Atatürk’ün muasır medeniyet 
hedefine ulaşmamızın yegane yolu Cum-
huriyetimizi demokrasimizle birlikte geliş-
tirmektir. Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı bütün 
yüreğimle bir kez daha kutluyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.



Kandilli Rasathanesi Müzesi 
Açılışı 

İstanbul | 21 Haziran 2006

Değerli konuklar… sevgili İstanbullular… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Bugün, tarihi ve kültürel unsurlarıyla 
göz kamaştıran İstanbul’umuza, maziyi 
günümüze taşıyan, halkımızın tarih bilin-
cini kuvvetlendirecek bir yeni müze daha 
kazandırmanın sevincini, mutluluğunu 

yaşıyoruz. Bu bina, yıllarca çeşitli bilimsel 
çalışmalara ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin 
jeofizik alanındaki önemli çalışmalarının 
bir kısmı bu binanın çatısı altında ger-
çekleştirildi. Onlarca yıl bilimsel amaç-
lara hizmet eden bu bina, özellikle bilim 
tarihimiz açısından önemli sayılan cihaz 
ve eserlerin sergilendiği bir müze olarak 
faaliyete geçiyor. 



Değerli konuklar…

İstanbul’un kendisi bir açık hava müzesi 
niteliği taşıyor. 12 milyon insanımızın her 
gün içinde yaşadığı, havasını teneffüs etti-
ği bu şehrin nice tarihi ve kültürel değeri, 
günümüzün yoğun şehir hayatı içerisinde 
fark edilmiyor. Tarihi yarımada denilen 
Eminönü bölgesini gözlerinizin önüne ge-
tirin. Dünyanın neresinde bu kadar köklü, 
bu kadar muhteşem, bu kadar farklı kültür 
ve medeniyetin eserlerini bir arada bulun-
duran bir şehir vardır? Şehrin bir ucundan 
diğer ucuna yürürken, aynı zamanda bin-
lerce yıllık tarihi soluma imkanını dünya-
nın başka hangi şehrinde bu kadar yoğun 
hissedebilirsiniz?

İstanbul, bizim en büyük müzemizdir. Üs-
telik bütün müzelerde durmuş, dondurul-
muş bir tarih mevcutken, açık hava müzesi 
niteliği taşıyan İstanbul, sürekli nefes alan, 
yaşayan bir müzedir. Çoğu müze sadece 
maziyi muhafaza ederken, İstanbul mazi 
ile bugünün iç içe geçtiği, bir arada hayat 
sürdüğü bir şehir, bir açık hava müzesidir.

Ancak geçmişin sadece güzelliklerini 
değil, acı tecrübelerini de hatırımızdan çı-
karmamamız gerekiyor. Çeşitli deprem ku-
şakları, fay hatları üzerinde bulunan ülke-
miz için bu müzenin barındırdığı eser ve 
vesikalardan alınacak çok önemli dersler 
var. Kandilli Rasathanesi Müzesi’nin başta 
İstanbullular olmak üzere tüm vatandaş-
larımızın deprem bilincinin gelişmesine 
hizmet edeceğini umuyorum. 

Bildiğiniz gibi, millet olarak geçmişte çok 
acı tecrübeler yaşadık. Bu acı tecrübeleri 
yeniden yaşamamak için, bu konuda ge-
rekli tedbirleri almak, depreme karşı her 
zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Bu 
bilinci yerleştirmek başta hükümet olarak 
bizim, sonra da ilgili bütün kurum ve ku-
ruluşlarımızın görevidir.

Kandilli, neredeyse depremle özdeşleşmiş 
bir isimdir. Ancak ilk bakışta kulağa çok da 
hoş gelmeyen bu özellik, aslında Kandilli 
Rasathanesi’nin kurumsal güvenilirliğini 
de ifade etmektedir. Dileyelim ki gelecekte 
deprem acılarıyla değil, hak ettiği şekilde 
buradaki bilimsel çalışmalarla, deprem bi-
lincinin yaygınlaşmasına yaptığı katkılarla 
daha fazla anılsın. Bu anlamda hem rasat-
hane, hem de bu değerli müze bir sembol 
eser olarak insanımızın hafızasında yerini 
alacaktır. Emeği geçenleri kutluyor, katkı-
ları için teşekkür ediyorum. Müzemizin 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.



“2006 Türkoloji Yaz Staj 
Programı” için Türk dünyasından 

gelen öğrencileri kabul

Ankara | 6 Temmuz 2006

Dost ve kardeş ülkelerden gelen sevgili 
gençler… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Sizleri ülkemizde ağırlamak-
tan büyük mutluluk duyuyorum. 

Unutmayın, burası sizin de ülkeniz, sizin 
de evinizdir. Hayatınızın her safhasında 
burayı, Türkiye’yi eviniz, yurdunuz olarak 

benimsemenizi diliyorum. Bizler, uzun bir 
süre birbirinden kopuk yaşamış dost, kom-
şu ve akrabalarız. Yüreklerimizdeki bağlar, 
köklü bağlardır. Bu bağları yeniden inşa 
edecek olan, uzun ayrılık yıllarımızı tela-
fi edecek olan sizlersiniz. Zira siz sevgili 
gençler bizim geleceğimizsiniz. 



Sizlere dönük projeleriyle büyük hizmet-
ler gören, bizi sizlerle buluşturan Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı-
mızın (TİKA) bu yöndeki çabalarını takdir 
ediyor, faaliyetlerini yakından takip ediyo-
rum. TİKA müşterek kültür coğrafyamız-
da bulunan dost ve kardeş ülkelerle iliş-
kilerimizi daha da güçlendirme çabasıyla 
büyük hizmetler yapıyor. Türkoloji Projesi 
kapsamında 15 ülke, 3 Özerk Bölgedeki, 29 
üniversitede, 2 bin 500 öğrencinin Türkçe 
öğrenmiş olması son derece sevindiricidir. 

Ayrıca, dünyanın değişik bölgelerinde 
bulunan veya yeni kurulmakta olan dil 
merkezleri de destekleniyor. Yine bu anla-
yış doğrultusunda, TİKA Başkanlığımız ile 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
işbirliğiyle düzenlenen “2006 Türkoloji 
Yaz Staj Programı” siz gençlerimizin Türk 
Dili’ni öğrenmenize, ülkemizin tarihini, 
kültürünü, folklorunu yakından tanımanı-
za katkı sağlayacaktır. 

Her biriniz, seçilmiş, güzide öğrenciler, 
gençlersiniz. İnanıyorum ki, sizler ülkele-
rinizin geleceğinde çok önemli roller ala-
caksınız. Yarınlarda dostluğumuz, huku-
kumuz, kardeşliğimiz sizler sayesinde çok 
daha derinleşecek. Zira bizim kuşağımız 
gençliğinde sizin kadar şanslı değildi. Dün-
ya kutuplara ayrılmıştı, demir perdeler 
vardı. Duvarların arkasında ne olup bittiği-
ni bilmiyorduk. Ama sizler, dünyanın bilgi 
kaynaklarına doğrudan ulaşılabilen bir 
dönemin gençlerisiniz. 

Bundan sonraki hayatınızda ülkelerimiz 
arasında gönüllü birer kültür elçisi olaca-

ğınızdan eminim. Sizler, 1990’lı yıllardan 
itibaren gelişen dostluk köprülerini daha 
da güçlendirecek, çok daha ileri bir nok-
talara taşıyacaksınız. Türk dilinin, Türk 
kültürünün, Türk medeniyetinin öncüleri 
olacaksınız. Türkiye olarak her zaman 
yanınızdayız, yanınızda olacağız. Türki-
ye, bugün dünyanın en saygın, en güçlü 
ülkelerinden biri haline gelmiştir. Dost 
ve kardeş topluluklarla tarihi ve kültürel 
bağlarımızı güçlendirmek için atılması 
gereken bütün adımları atıyoruz. 

Çok değil, 20 yıl öncesine kadar, yani 
sizlerin doğduğu tarihlerde birbirinin 
varlığından haberdar ama, birbirinden 
haber alamayan, birbirine ulaşamayan 
kardeşler olarak yaşıyorduk. Artık dünya-
nın dengeleri çok değişti, duvarlar kalktı 
ve aramızdaki bağlar kuvvetlendi. Şimdi 
Türkiye’den sizin ülkelerinize, sizin ül-
kelerinizden Türkiye’ye gençler geliyor, 
bilimdeki, edebiyattaki, sanattaki tecrübe-
leri paylaşıyorlar. Ayrı topraklarda edindi-
ğimiz tecrübeleri ortak bir birikime, ortak 
bir ideale dönüştürüyoruz. 

Bizlerin ortak bir dile, ortak bir kültüre, 
ortak bir coğrafya ve medeniyete sahip ol-
duğumuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkar-
mayın. Buradan ülkelerinize, annelerinize, 
babalarınıza, kardeşlerinize en içten sevgi-
lerimizi iletiyoruz. Yaz Staj Programı’nın 
verimli geçmesini temenni ediyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.



Dolmabahçe Sarayı Kutlama 
Gecesi

İstanbul | 7 Temmuz 2006

Değerli misafirler… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.

Tarihin bıraktığı tecrübe ve birikimin, 
insanlığın en değerli hazinesi olduğunu 
biliyoruz. Dünya üzerinde hüküm süren 
büyük medeniyetler, aynı zamanda bu-
güne ve geleceğe ışık tutan önemli izler 
bıraktılar. Yayınlanmış ciltlerce kitap, 
insanlığın zaman içendeki yolculuğunun 
zengin hikayesini anlatıyor. Ama sadece 
kitaplar değil, tarihe tanıklık eden büyük 
eserler; camiler, kiliseler, saraylar, külliye-
ler, kaleler, köprüler bu yolculuğun izlerini 
bugünlere taşıyor. Tarihten bugüne kalan 
her yapı bize çok değerli tecrübeler akta-
rıyor. Yeter ki bu zenginliği görecek bir 
derinliğin arayışı içinde olalım. 

Dolmabahçe Sarayı, 150 yıllık geçmişiy-
le Osmanlı Devleti’nin son döneminden 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan pek çok 
hatırayı barındıran değerli bir emanet… 
Geçmişle bağımızı kuvvetlendiren abide 
eserlerden biri… Ona iyi bakmalı, onu iyi 
korumalıyız. Bu eserin daha nice yıllar 

boyunca dimdik ayakta kalmasını, böylece 
gelecek kuşakların da tarihe tanıklık etme-
sini sağlamalıyız.

Bu bakımdan bu yıldönümü önemli bir 
fırsattır. Bu fırsatın en iyi şekilde değer-
lendirildiğini görmek bizi mutlu ediyor. 
Bu güzel tören vesilesiyle, tarihi ve kültü-
rel değerlerimizin yaşatılmasına katkıda 
bulunan herkesi kutluyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.



Polis Akademisi Mezuniyet 
Töreni

Ankara | 7 Temmuz 2006

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Polis teşkilatımız, millet olarak, devlet 
olarak gurur duyduğumuz köklü kurum-
larımızdan biridir. Bildiğiniz gibi bu yıl, 
Türk Polis Teşkilatımızın 161. kuruluş yıl-
dönümünü kutladık. Türk Polis Teşkilatı, 
milletimizin en güvendiği kurumların ba-
şında geliyor. Ne mutlu sizlere ki, böyle bir 

çatı altında ülkenize, milletinize hizmet 
edeceksiniz. Teşkilata katılan genç polisler 
olarak, mesleğin onurunu daha da yükselt-
mek için verilen görevleri layıkıyla yerine 
getireceğinizden eminim. 

Bu teşkilat, sizin gibi genç, idealist, çalış-
kan polislerimizle daha da güçlenecek, 
saygınlığını, güvenilirliğini daha da arttı-
racaktır. Sizler vazifelerinizi hakkıyla yeri-



ne getirmeye devam ettikçe, milletimiz de 
huzur ve güvenliği için birlik ve dirliği için 
gerektiğinde canını feda etmekten çekin-
meyen polislerimize olan şükran duygula-
rını her zaman taze tutacaktır. 

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim…

Şimdi burada heyecanla dolan yürekle-
riniz, inşallah göreviniz boyunca da bu 
ülkeye, bu millete hizmet etmenin aşkıyla, 
coşkusuyla çarpmaya devam edecektir. 
Şu gerçeği asla unutmayınız: Sizler bir 
yandan milletin güvenliğini sağlamaya ça-
lışırken, bir yandan da insanımızın devlete 
olan güvenini sağlamlaştıracaksınız.

Polislerimizin dikkat etmesi gereken en 
önemli iki husus, güvenlik ve güvenilir-
liktir. Güvenilir olmayan bir kurumun 
güvenliği tesis etmesi söz konusu olamaz. 
Bu nedenle, inanıyorum ki, teşkilatımızın 
hiçbir mensubu, toplum nezdinde bu itiba-
rın, bu güvenin zedelenmesine izin verme-
yecektir. Üzerinizdeki üniformaların değe-
rini iyi bilmelisiniz. Bu üniformalar, sizleri 
toplumdan ayırmamalı, uzaklaştırmamalı. 
Aksine bunlar, onların hizmetinde olduğu-
nuzu gösteren, sizleri milletimizle kaynaş-
tıran, vatandaşlarımıza güven veren işaret-
ler olmalı. İnsanlarımız zor zamanlarında 
en yakınında sizleri görmeli.

Her biriniz, devletle millet arasındaki 
vatandaşlık bağını daha da güçlendirmek 
için çalışmalısınız. Görevinizi yaparken en 
çok dikkat etmeniz gereken, hukuka riayet 
etmek, adaleti gözetmek, insan onuruna 
sahip çıkmaktır. Kanunsuzlukla mücade-
le, biliyorum ki sizler için en temel ilke 
olacaktır. Türkiye’de devlet ile toplumun 

kucaklaşmasında, demokratik düzenin 
tesisinde, hukuk devletinin yerleşmesinde 
Polis Teşkilatımıza hayati sorumluluklar 
düşüyor. 

Vatandaşlık duygusunun güçlenmesi, her 
bir insanımızın hak ve hukukunun em-
niyet altında olduğunu bilmesiyle müm-
kündür. Emniyet ve adalet duygusunda 
zaaf oluşursa, vatandaşlık bilinci yara alır. 
Birlik ve beraberliğimiz zedelenir. İşte bu 
nedenle sizin görevinizde herhangi bir 
zafiyete asla yer yoktur. Bütün emniyet 
mensuplarımızın zaten bu şuurla hareket 
ettiğinden eminim. 

Unutmayalım ki, topluma hizmet üre-
ten kurumlar olarak barışa, huzura ve 
adalete yaptığımız katkılar ülkemizin 
geleceğini aydınlatacaktır. Ankara Polis 
Akademisi’nden mezun olan siz değerli 
gençlerimizin bu mezuniyet töreni vesile-
siyle, aziz vatanımızın dört bir yanında fe-
dakarca görev yapan bütün emniyet men-
suplarımızı yürekten kutluyorum. Başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bu millet bu vatan bu bayrak için canını 
feda eden bütün şehitlerimizi minnetle, 
rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize 
de en derin şükranlarımı sunuyorum. On-
ların hatırası bizim için aziz bir emanettir. 

Bu ülkede huzurun ve toplumsal barışın 
güçlenmesine vereceğiniz katkılardan 
dolayı sizlere de şimdiden teşekkür ediyo-
rum. Aldığınız diplomaların milletimize, 
devletimize ve sizlere hayırlı, uğurlu olma-
sını diliyorum. Üstleneceğiniz görevleri 
hakkıyla yerine getireceğinize inanıyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum. 



Girne Amerikan Üniversitesi 
fahri doktora töreni

Girne, Kıbrıs | 20 Temmuz 2006

Sayın Cumhurbaşkanı, Girne Amerikan 
Üniversitesi’nin değerli Rektörü, değerli 
konuklar, sevgili öğrenciler… Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Aranızda 
olmaktan, böyle seçkin bir topluluğa hitap 
etmekten büyük mutluluk duyuyorum. 
Bana verdiğiniz fahri doktorluk unvanı 
için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Kuzey Kıbrıs’ın eğitim sektöründeki başa-
rısı tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Bugün, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniver-
sitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısı 
41 bin civarındadır. Bu öğrencilerden 
yaklaşık 15 bini, burada, Girne Amerikan 
Üniversitesi’nde öğrenim görüyor. Son beş 
yılda yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı 
yaklaşık yüzde 73 oranında artmıştır. Bu 



artışın Girne Amerikan Üniversitesi’nde 
yüzde 200’ün üzerinde gerçekleşmesi dik-
kat çekicidir

. İnşallah birkaç yıl içinde, üniversitelerde 
okuyan öğrenci sayısının, hedeflediğimiz 
60 bin rakamına ulaştığını hep birlikte gö-
receğiz. İnanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs yakın 
bir gelecekte yüksek öğretimde uluslarara-
sı bir cazibe merkezi olacaktır. 

Değerli konuklar…

Bildiğiniz gibi Türkiye, kıtaları ve medeni-
yetleri birbirine bağlayan önemli bir köp-
rü. Günümüzün çok kutuplu dünyasında 
bu durum, çok boyutlu, dengeli ve etkin 
bir dış politika yürütmemizi zorunlu hale 
getiriyor. Bu bakımdan Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Av-
rupa Birliği’ne tam üyeliğimiz bize olduğu 
kadar, Avrupa’ya da ciddi kazanımlar sağ-
layacaktır. Birliğin, farklı coğrafyalardaki 
etkinliğini artıracak, küresel bir aktör 
olma hedefine katkıda bulunacaktır. Bölge 
ve dünya barışına hizmet edecektir. 

Bu hepimiz için büyük bir fırsattır. Bu fır-
satın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. 
Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye, dünyanın 
bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyduğu “Medeniyetler İttifakı”na da bü-
yük katkı sağlayacaktır. Üyelik sürecimiz 
KKTC için de son derece önemlidir. Çok 
yönlü dış politikamızın diğer bir önemli 
boyutunu da Avrasya oluşturuyor. Bili-
yorsunuz, geçtiğimiz Kasım ayında Mavi 
Akım Projesi’ni hayata geçirdik. Geçen 

hafta da Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 
hattının açılışını yaptık.

Projelere yenileri eklenecek ve Türki-
ye çok yakın bir gelecekte dünyanın en 
önemli enerji koridorlarından biri haline 
gelecektir. Bu, KKTC için de önemli im-
kanların ortaya çıkması demektir. Bütün 
çabamız, işbirliğini geliştirmek bölgesel ve 
küresel barış, refah ve istikrara katkı sağla-
mak içindir. Sorunların barışçı yollardan 
çözümlenmesi, anlaşmazlıkların ortadan 
kaldırılması, çatışmalara son verilmesi 
için her türlü katkıyı vermeye hazırız. 
Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir çözüme 
kavuşturulması için, özellikle son birkaç 
yıldır attığımız yapıcı adımlar da bunun 
en açık göstergesidir. Karşılığında da ulus-
lararası camianın üzerine düşen sorumlu-
luğu yerine getirmesini bekliyoruz… 

Daha önce de söyledim, burada bir kere 
daha söylemek istiyorum: Fakat üzülerek 
görüyoruz ki, Rum tarafının uzlaşmaz 
siyasetinin bedeli, h al a, Kıbrıs Türk’üne 
ödetiliyor. Bu, son derece ciddi bir çelişki, 
son derece büyük bir haksızlıktır. Başta AB 
olmak üzere uluslararası toplum, çözüm-
den yana olduğunu açıkça gösteren Kıbrıs 
Türk halkına verdiği sözleri tutmalıdır. 
Ambargo ve kısıtlamalara hiç beklemeden 
son verilmelidir. Aslında, Ocak ayında 
açıkladığımız Eylem Planı, bu anlamda 
önemli bir fırsattır. 

Biz, bölgemizdeki ve dünyadaki bütün 
anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözüme 
kavuşturulması gerektiğini savunuyo-
ruz. Ancak maalesef, çatışmaların bütün 



acımasızlığıyla devam ettiğine, yanı ba-
şımızdaki bir ülkede masum insanların 
öldürüldüğüne şahit oluyoruz. Bu acıya 
bir an önce son verilmeli, saldırılar hemen 
durdurulmalı, bölgedeki şiddet sarmalı-
nın daha da büyümesine izin verilmeme-
lidir. Yıllar önce Kıbrıs’ta da benzer acılar 
yaşamıştık.

Değerli konuklar…

İşte bugün yıldönümünü kutladığımız 
1974 Barış Harek atı bu acılara sona er-
dirmiştir. Bu sayede şimdi Kıbrıs’ta barış 
ve huzur var. Bunun değerini iyi bilmeli, 
el ele vererek Kuzey Kıbrıs’ı daha mutlu, 
daha müreffeh bir geleceğe kavuşturma-
nın gayreti içinde olmalıyız. Zira Kıbrıs’ta 
barışın da, huzurun da, istikrarın da, çö-
zümün de, KKTC’ni ekonomik ve sosyal 
bakımdan kalkındırmaktan geçtiğini çok 
iyi biliyoruz.

Onun için, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin 
lokomotif sektörlerinden biri olan yüksek 
öğretime doğrudan ve dolaylı her türlü 
desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü, 
eğitimsiz kalkınma düşünülemez. Bugün 
Kuzey Kıbrıs’ta ekonominin iyi bir nok-
taya gelmesinde buradaki üniversitelerin 
büyük payı var. Üniversitelerin, Kuzey 
Kıbrıs’ın uluslararası alanda maruz kaldığı 
haksız kısıtlamalara karşı verilen müca-
deleye de öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, 
bilimsel birikimleriyle güç kattığını gö-
rüyoruz. Bu katkı uluslararası ilişkilerde 
ciddi açılımlar sağlamış, haklı davamızın 
dünya kamuoyuna anlatılmasında önemli 
bir rol oynamıştır. Başta Girne Amerikan 

Üniversitesi olmak üzere üniversitelerin, 
KKTC’nin dünyayla bütünleşmesinde de 
doğrudan ya da dolaylı ciddi katkıları ol-
muştur. 

1985 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’ndeki ilk özel üniversite olarak 
kurulan Girne Amerikan Üniversitesi 
bugün altı fakülte ve bir meslek yüksek 
okuluyla 40 farklı ülkeden gelen öğrenci-
lere son derece kaliteli bir eğitim veriyor. 
Üniversite’nin bütün bölümleri, bütün 
programları, birçok saygın ajans ve kurul 
nezdinde uluslararası yeterlilik elde etmiş, 
bu birçok ülke tarafından da tanınmıştır. 
Yoğun çalışmalarıyla bu başarılı sonuç-
ların elde edilmesinde emeği geçen tüm 
üniversite mensuplarını yürekten kutlu-
yor, sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 



Sayın Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nin Değerli Rektörü, Değerli 
Konuklar, Sevgili Öğrenciler… Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum… Aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyuyor, bana 
verdiğiniz fahri doktorluk unvanı için de 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Dünyaya açılan Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’nin dünya akademik camiasında 
geldiği konum hepimizi gururlandırıyor. 
27 yıllık bu köklü üniversitede 70 ülkeden 

15 bin öğrenciye eğitim veriliyor. 35 farklı 
ülkeden bin civarında akademik personel 
görev yapıyor. Bu, kısa zamanda gerçekleş-
tirilmiş büyük bir başarıdır. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan 
haksız izolasyona rağmen, uluslararası 
alanda saygın bir yer edinmeyi başarmış-
tır. 

Üniversite’nin, İslam Dünyası Üniversite-
leri Federasyonu’na, Uluslararası Üniver-
siteler Birliği’ne ve Avrupa Üniversiteler 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fahri 
Doktora Töreni

Gazimağusa, Kıbrıs | 21 Temmuz 2006



Birliği’ne tam üye olması, eğitim kalitesi-
nin de en önemli göstergesidir. Sizin başa-
rınız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
uluslararası kamuoyuna tanıtılmasında 
da önemli bir rol oynamıştır. Hızla geli-
şen eğitim sektörüyle Kuzey Kıbrıs, tüm 
dünyanın ilgi odağı olma yolunda kararlı 
adımlarla ilerliyor. 

KKTC üniversitelerindeki öğrenci sayısı-
nın birkaç yıl içinde 60 bine ulaşmasını 
bekliyoruz. İnanıyorum ki, Kuzey Kıb-
rıs’taki üniversitelerin, dünya üniversite-
leriyle rekabet gücü her geçen gün biraz 
daha artacaktır. Bu üniversitelerin, çıtayı 
daha da yükselteceğine, dışa açılma ça-
balarını sürdüreceğine, Kuzey Kıbrıs’ı 
yüksek öğretimde uluslararası bir cazibe 
merkezi haline getireceğine inanıyorum. 
Üniversitelerin, KKTC’nin dünyayla bü-
tünleşmesinde de doğrudan ya da dolaylı, 
son derece önemli katkıları olmuştur.

Değerli konuklar,

Bildiğiniz gibi, Türkiye olarak, coğrafi, si-
yasi, kültürel pek çok bakımdan stratejik 
bir konuma sahibiz. Kafkasya, Balkanlar 
ve Ortadoğu ile köklü bağlarımız var. Bü-
tün bunlar, günümüzün çok kutuplu dün-
yasında, çok boyutlu, dengeli ve etkin bir 
dış politika takip etmemizi gerektiriyor. 
Yine, Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumla-
rıyla ilişkilerimiz, dış politikamızın önemli 
bir boyutunu oluşturuyor. İlişkilerimizin 
geliştirilmesi bizim için olduğu kadar, 
Avrupa için de önemli kazanımları bera-
berinde getirecektir. Avrupa Birliği’ne tam 
üyeliğimiz, Birliğin, farklı coğrafyalardaki 
etkinliğini artıracak, küresel bir aktör 

olma hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. 
Bu, gerek bölge, gerekse dünya barış, is-
tikrar ve güvenliği açısından büyük bir 
fırsattır. Bu gerçeğin çok iyi görülmesi, bu 
fırsatın kaçırılmaması gerekiyor.

Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye, bugün 
dünyanın büyük ihtiyaç duyduğu Mede-
niyetler İttifakı’na çok daha fazla katkıda 
bulunacaktır. Avrupa Birliği sürecimiz 
KKTC bakımından da oldukça önemlidir. 
Çok yönlü dış politikamız içerisinde, yine 
Avrasya boyutunun da önemli bir yeri var. 
Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta Bakü-Tiflis-
Ceyhan petrol boru hattının açılışını ger-
çekleştirdik. Günlük 1 milyon varil, yıllık 
50 milyon ton kapasitesiyle dünya enerji 
arz güvenliğinin geliştirilmesinde hayati 
rol oynayacak dev bir projeyi hayata ge-
çirmiş olduk. Geçtiğimiz Kasım ayında da 
Mavi Akım Projesi’ni gerçekleştirmiştik. 

Bunun devamı da gelecek… Yeni projeler-
le, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi dün-
yanın en önemli enerji koridorlarından 
biri haline getireceğiz. Başta, Bakü-Tiflis-
Ceyhan olmak üzere bu alanda gerçek-
leştirilecek projeler Kuzey Kıbrıs için de 
önemli fırsatlar ortaya çıkaracaktır. Ger-
ginlik ve çatışma yerine, bölgesel ve küre-
sel işbirliğine imkan sağlayacak bir ortam 
oluşturmak için büyük çaba gösteriyoruz. 
Anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması, 
çatışmalara son verilmesi için her türlü 
katkıyı vermeye hazır olduğumuzu her 
fırsatta ifade ediyoruz. Sorunların barışçı 
yollardan çözümlenmesi dış politikamızın 
temel esaslarından biridir.



Yarım yüzyıla yakın bir süredir Doğu Akde-
niz bölgesinde devam eden Kıbrıs sorunu-
nun adil ve barışçı bir çözüme kavuşturul-
ması için, özellikle son birkaç yıldır attığımız 
yapıcı adımlar da bunu bütün açıklığıyla or-
taya koyuyor. Elbette karşılığını da bekliyo-
ruz… Fakat maalesef, uluslararası camianın 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme 
konusunda yeterince hassas davranmadığı-
nı görüyoruz. Rum tarafının uzlaşmaz siya-
setinin bedeli, h al a, Kıbrıs Türk’üne ödeti-
liyor. Bu, son derece ciddi bir çelişkidir. Bu, 
son derece büyük bir haksızlıktır. Ambargo 
ve kısıtlamalara bir an önce son verilmelidir. 
Başta AB olmak üzere uluslararası toplum, 
çözümden yana olduğunu açıkça ortaya 
koyan Kıbrıs Türk’üne verdiği sözleri yerine 
getirmelidir. Aslında, Ocak ayında açıkladı-
ğımız Eylem Planı, bu anlamda önemli bir 
fırsattır. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir.

Biz, bölgemizdeki bütün anlaşmazlıkların 
barışçı yollardan çözülmesinden yanayız. 
Bütün komşularımız için, bütün insanlık 
için barış, huzur, refah ve adalet istiyoruz. 
Ancak üzülerek görüyoruz ki, bugün, yanı 
başınızdaki bir ülkede sivil ve savunmasız 
insanlar acımasızca öldürülüyor. Bütün 
gayretlerimize, bütün ikazlarımıza rağmen, 
Ortadoğu’daki gerginlik giderek büyük bir 
yangına dönüşüyor. Buna seyirci kalamayız, 
kalmamalıyız. Saldırılar bir an önce dur-
durulmalıdır. Bölgedeki şiddet sarmalı hiç 
vakit kaybedilmeden sona erdirilmelidir. 
Yükselen ateşin daha vahim noktalara var-
maması için tarafları, ısrarla itidale davet 
ediyoruz. 

Yıllar önce burada, bu topraklarda da bü-
yük acılar yaşadık. 20 Temmuz 1974 Barış 

Harek atı’yla bu acılara son verilmiş, Kıbrıs 
yeniden huzura kavuşmuştur.

Değerli konuklar…

Bakınız, Kıbrıs’ta 32 yıldır barış ve huzur 
hüküm sürüyor. Bunun değerini iyi bil-
meliyiz. Kazanımlarımızı artırmak, Kıbrıs 
Türk’ünün refah seviyesini yükseltmek için 
birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Çünkü 
biliyoruz ki, Kıbrıs’ta çözümün de, barışın 
da, istikrarın da, huzurun da temelinde, 
KKTC’nin ekonomik ve sosyal bakımdan 
güçlenmesi yatmaktadır. 

Onun için, Kuzey Kıbrıs’ın kalkınmasına hiz-
met eden öncü sektörlerden biri olan yüksek 
öğretime büyük önem veriyoruz. Bu alana 
doğrudan ve dolaylı her türlü desteği ver-
meye devam edeceğiz. Biliyoruz ki eğitim, 
özellikle de yüksek öğretim, gerek sosyal 
ve kültürel gelişmenin, gerekse ekonomik 
kalkınmanın olmazsa olmazlarındandır. Eği-
timsiz kalkınmadan söz edemeyiz. Üniversi-
teler, haklı davamızın uluslararası kamuoyu-
na anlatılmasında önemli bir rol oynamayı 
sürdürecektir. Başta Doğu Akdeniz Üniversi-
tesi olmak üzere bütün üniversiteler, Kuzey 
Kıbrıs’ın maruz kaldığı izolasyona karşı 
verilen mücadeleye, öğrencisiyle, öğretim 
üyesiyle, bilimsel birikimleriyle güç katmış-
tır, katmaya da devam edecektir. 

Değerli katkıları için Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’ni gönülden kutluyor, bana 
verdiğiniz fahri doktora unvanı için tekrar 
teşekkür ediyorum. Sizleri bir defa daha 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Hayme Ana’yı Anma ve Göç 
Şenlikleri 

Domaniç, Kütahya | 3 Eylül 2006

Değerli Domaniçliler… Sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bugün burada, Anadolu’da inşa 
ettiğimiz kültür ve medeniyetin en önemli 
mimarlarından birini anmak için toplan-
mış bulunuyoruz.

Bakınız, bugünümüzü ve geleceğimizi şe-
killendirebilmek için tarihi birikimimizi 
çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler 

biliyoruz ki, geçmişleriyle bağlarını kopar-
mış milletlerin, gelecekleri de olmayacak-
tır. Onun için de, geçmişimizle geleceğimiz 
arasındaki köprüleri daha da sağlamlaş-
tırmak, bizi biz yapan değerlerimize sahip 
çıkmak, milletçe hafızamızı, tarih şuuru-
muzu canlı tutmak zorundayız. 

İşte bugün burada, bunu yapıyoruz. Fe-
dakarlık ve bilgelik timsali Hayme Anayı 



anıyoruz. Tarihimize yön veren Osmanlı 
Devleti’nin kurucuları Ertuğrul Gazi ve 
Osman Gazi’yi yetiştiren bu gönül zen-
ginliğini, bu devlet bilgeliğini, bu şefkat 
büyüklüğünü çok iyi kavramaya, bununla 
ufkumuzu genişletmeye her zaman ihtiya-
cımız var.

Elbette sadece geçmişi anmakla kalmaya-
cağız. Tarihte farklı inanç ve kültürden pek 
çok insanı şefkatle kucakladığımız gibi 
bugün de adaletin barışın ve kardeşliğin 
bayrağını yükseltmeye devam edeceğiz. 
İnanıyorum ki, Hayme Ana’ların evlatları 
olarak her birimiz bir Ertuğrul Gazi, bir 
Osman Gazi olabilme gayreti içerisindeyiz. 

Her zaman bu sorumluluk duygusuyla 
hareket edecek, Hayme Ana’nın oğlu Er-
tuğrul Gazi’ye verdiği şu öğütleri hatırlaya-
cağız: “Boyundan-soyundan olsun olmasın 
insanlara adil davran. Adaletten ayrılma 
ki insanların birlik ve dirlik kazansın. Yur-
dunda obanda herkes gezsin. Ululuk iste-
yen töreden ayrılmasın. Bu dünya bir otur-
ma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru 
işlerle insanların hizmetinde bulunursan 
ancak iftihar edebilirsin. Yüreğinden ima-
nı, dilinden duayı, davranışından fazileti 
hiç eksik etme. Bir de sabırlı ol, ekşi koruk 
sabırla tatlı üzüm olur.”

Sevgili vatandaşlarım…

İşte bu bilgelik ve hikmet dolu sözlerden 
de anlıyoruz ki Hayme Ana’ya aynı zaman 
da Devlet Ana denilmesi boşuna değildir. 
Hayme Ana, kocasının vefatından sonra 
Kayı boyunun dağılmasını önlemiş, sağlık 

ve selamet içinde göç etmesinde çok önem-
li bir rol oynamıştır. Ertuğrul Gazi ve Os-
man Gazi’ye obadan devlet olmaya giden 
yolu göstermiştir.

Tarih boyunca vatan ve millet sevgisiyle 
dolu nesillerin, unutulmaz kahramanla-
rın yetişmesinde Hayme Ana başta olmak 
üzere analarımızın rolü çok büyüktür. On-
ların hakkını kolay kolay ödeyemeyiz. Bu 
topraklarda Hayme Anaların temsil ettiği 
değerlerle, sevgiyle, adaletle inşa edilen 
medeniyetin mirasçıları olarak bizler, so-
rumluluğumuzun önem ve büyüklüğünün 
farkındayız. Hayme Ana gibi değerlerimizi 
anlamaya çalıştıkça, milletçe gönlümüzde 
yaşattıkça, inanıyorum ki medeniyetimi-
zin ilim adalet ve kardeşlik ışığı yolumuzu 
aydınlatmaya devam edecektir.

Medeniyetimizin mayası öyle güçlü ki, bizi 
öyle kopmaz bağlarla birbirimize bağlamış 
ki, bu birlik ve beraberliği, bu kardeşlik 
ve dayanışma ruhunu yaşattığımız sürece 
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, 
aşamayacağız hiç bir engel yoktur. İşte bu 
inanç ve şuurla başta Hayme Ana olmak 
üzere büyük kahramanlar yetiştiren, me-
deniyet değerlerimizi nesilden nesile akta-
rarak bizi kültür köklerimize bağlayan bü-
tün analarımızı rahmetle, şükranla anıyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



725. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri 

Bilecik | 10 Eylül 2006

Aziz vatandaşlarım… sevgili kardeşlerim… 
Sizlerin şahsında doğudan batıya, kuzey-
den güneye, yediden yetmişe milletimin 
bütün fertlerini hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum.

Geçen hafta Domaniç’te, Alperenler Serda-
rı Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana’nın 
huzurundaydık. Şimdi burada, Söğüt’te, 
Ertuğrul Gazi’nin, tarihe istikamet veren 

o büyük komutanın, o ulu çınarın muaz-
zez hatırasını yâd etmek için birlikteyiz. 
İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz ebedi-
yen devam edecek, kimsenin bu güzelliği 
bozmaya gücü yetmeyecek, bu muhabbeti 
hiçbir ihanet gölgeleyemeyecek. 725 sene 
önce bu topraklarda birbirinden bağımsız 
yaşayan, ihtilaflarla gücünü dağıtan küçük 
beyliklerden bir cihan devleti çıkaran o da-



yanışma ve feragat ruhuna o günkü kadar 
bugün de ihtiyacımız var. 

Ertuğrul Gazi’ye obadan devlet olmaya 
giden yolu gösteren annesi Hayme Ana’nın 
verdiği şu öğütleri Domaniç’ten sonra bu-
rada da bir kere daha tekrar etmek istiyo-
rum: “Boyundan-soyundan olsun olmasın 
insanlara adil davran. Adaletten ayrılma 
ki insanların birlik ve dirlik kazansın. Yur-
dunda obanda herkes gezsin. Ululuk iste-
yen töreden ayrılmasın. Bu dünya bir otur-
ma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru 
işlerle insanların hizmetinde bulunursan 
ancak iftihar edebilirsin. Yüreğinden ima-
nı, dilinden duayı, davranışından fazileti 
hiç eksik etme. Bir de sabırlı ol, ekşi koruk 
sabırla tatlı üzüm olur.”

725 senedir ilahi bir nağme gibi semaya 
yükselen, bereketli bir tohum gibi toprağa 
kök salan işte bu devlet bilgeliği, bugüne 
kadar bizi adalet ve kardeşlikte birleştir-
diği gibi bundan sonra da buluşma ad-
resimiz olacak, gönül bağlarımızı daha 
da güçlendirecektir. Şu birlikteliğimiz, 
şu gönülden coşku dolu beraberliğimiz 
şüphesiz burada söylenecek her sözden 
çok daha anlamlıdır. Bu birlik ruhunu, bu 
kardeşliğimizi sahici olarak yaşadığımız 
ve yaşattığımız sürece ecdadımızın izinde 
aynı istikamette yürümüş olacağız. Birliği-
mize kasteden, gücümüzü dağıtan, kardeş-
liğimizi gölgeleyen, millet olma bilincimizi 
yaralayan bütün ihtilaflar, bütün kavgalar 
beyhudedir, boştur.

Aziz vatandaşlarım…

Ne mutlu bize ki, 725 yıl aradan sonra yine 
burada her şeyin başladığı yerde hatırala-

rımızı tazelerken, sadece geçmişi anmakla 
yetinmiyor, kardeşlik ruhunu bugün de 
dipdiri koruyan bir millet olmanın bah-
tiyarlığını yaşıyoruz. Osmanlı devletinin 
burada filizlenen çınarı, dallarını üç kıtada 
22 milyon kilometrekarelik büyük bir ala-
na yayarak yine burada kök saldı. Çünkü 
Ertuğrul Gazi’nin o zaman henüz küçük 
olan beyliğine karşılık gönlü engin, inancı 
güçlü, ufku genişti. Düşüncesi, idealleri 
büyüktü ve o günkü beyliğin topraklarıyla 
mahdut değildi.

İşte Cihanşumul Osmanlı Devleti’ne giden 
yolu açan, burada bunun sağlam temelle-
rini atan bu ileri görüştür. Bu geniş ufuk, 
bu engin gönül, bu güçlü inançla yoğrulan 
ecdadımız, yüzyıllarca büyük bir coğraf-
yada farklı inanç ve kavimleri barış içinde 
birarada yaşatan büyük bir medeniyet inşa 
etti. Kafkasya’dan Balkanlara, Yemen’den 
Fas’a kadar, şefkatle, adaletle kuşattığımız 
sayısız ülke ve kavim bugün hala ecdadı-
mızı rahmetle yad ediyor, geçmişi özlem-
le arıyorlar. Çünkü, Osmanlı Devletinin 
çöküşüyle ortaya çıkan istikrarsızlık bu 
büyük coğrafyanın bazı bölgelerinde hâlâ 
sürüyor. Balkanlar ve Ortadoğu’da büyük 
acılar yaşandı. Bu topraklardaki adalet 
arayışı devam ediyor.

Bu çok önemli coğrafyada, tarihin bu kri-
tik dönemecinde, bize yine büyük sorum-
luluklar düşüyor. Zira, Osmanlının mede-
niyet birikimi ve devlet tecrübesi üzerinde 
kurulan modern Cumhuriyetimiz, bugün, 
bölgesinde ve dünyada bir istikrar unsu-
rudur. Çok şükür bugün Türkiye, dünyada 
hak ettiği itibar ve güce sahiptir. 



Eğer bugün, dünya insani değerlerini yi-
tirmeye başlamışsa, eğer bugün insanların 
can ve mal emniyeti tehdit altındaysa, bu 
küresel tehlike karşısında bize de önemli 
sorumluluklar düşüyor. Uluslararası cami-
anın saygın üyelerinden biri olarak adalet 
ve barışın tesis edilmesi yolunda etkin bir 
rol oynuyoruz. Bu etkin rolümüzün teme-
linde, Cumhuriyeti kuran kadroların geniş 
bir gelecek uf kuna sahip olmaları, çok 
önceden bugünleri görebilmeleri vardır. 
Burada, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bütün istiklal kahramanları-
mızı rahmetle, minnetle anıyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

Sadece refah düzeyini, sadece ekonomik 
rekabet gücünü artırmak büyük ideal, 
büyük ufuk sahiplerine yetmez. Türkiye 
Cumhuriyeti olarak, bütün vatandaşları-
mızla, bütün kurumlarımızla yekvücut 
olarak hukukun, adaletin, kardeşliğin 
sesini yükseltmemiz gereken bir dönem-
den geçiyoruz. Kendi toplumsal tecrübe-
mizden olduğu kadar başkalarının tecrü-
belerinden de yararlanarak ilmin, aklın 
rehberliğinde geleceğe doğru birlikte yol 
alacağız. Allah’ın izniyle hiçbir beşeri kuv-
vet bu milletin başını önüne eğdirmeye 
muktedir olamayacak.

Zira biz, kendi ruh kökümüz üzerinde 
yükseleceğiz. Kendi öz kimliğimize sada-
katle bağlı kalacağız. Ecdadımızın bize 
bıraktığı bu aziz vatanı geçmişteki bütün 
birikimiyle milletçe geleceğe taşıyacağız. 
Bugün aziz hatırasını andığımız Ertuğrul 
Gazi’lere layık olmak için var gücümüzle 

çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Da-
ima zulmün karşısında, adaletin yanında 
olacağız. Bu asil özelliğimizle tarihin en 
büyük kıyımlarının yaşandığı ve iki dünya 
savaşında milyonlarca insanın öldüğü 20. 
yüzyıl boyunca mazlum milletlerin ilham 
kaynağı olduk. 

Çünkü biz buradan doğup yükselen me-
deniyetimizin manevi temelleri üzerinde 
yüzyıllar boyu hem kendi izzet ve şerefi-
mizi muhafaza ettik, hem de başkalarına 
yol gösterdik. Kafkasyadan Balkanlara, 
Hicaz’dan Mağrib ülkelerine kadar gitti-
ğimiz her yerde sevginin, hoşgörünün, 
adaletin sancaktarı olduk. Zira bizim me-
deniyetimizin mayası aşktır, ilimdir, irfan-
dır. Biz, insanın tabiatını bozan, kalbiyle ir-
tibatını koparan, kardeşi kardeşe düşüren 
bir anlayışın değil, insanı yaratılmışların 
en şereflisi bilen, yaratılanı yaratandan 
ötürü seven yüksek bir medeniyetin mi-
rasçılarıyız.

Biz, şeref le yaşayabileceğimiz, hesabını 
verebileceğimiz bir hayatı tercih ediyo-
ruz. Hayatı ancak bir muhasebe şuuruyla 
anlamlı buluyoruz. Biz, yeryüzünde nifak 
tohumları ekenlere, fesat çıkaranlara, yüz-
yıllar boyunca, aynı kalp atışlarıyla, aynı 
ulvi amaçlar etrafında, aynı ufka yönele-
rek cevap verdik. Devletimiz gücünü ‘in-
sanı yüceltmek’ten aldı. İnsan yüceldikçe 
devletimiz yüceldi. 19. yüzyılın sonunda 
ve 20. yüzyılın başında, dünyanın bütün 
felaketlerinin üzerimize yağdığı en zor 
günlerde bile kavmiyet davası gütmedik. 
Zira biz kavmiyet ve kabile davasını ca-



hiliye geleneği olarak gören bir inanca 
mensubuz. 

Bu büyük ülkenin Başbakanı olarak diye-
bilirim ki, yoğun bir diplomatik trafiği yö-
nettiğimiz şu son dört yılda bütün temas-
larımızda, gittiğimiz her yerde tarihimizin 
olumlu yansımalarıyla karşılaşıyoruz. 
Çünkü, bize en uzak kavimler, kabileler 
bile selameti, güvenliği, emniyeti bizim 
adalet şemsiyemizin altında buldular. Çün-
kü, bizim tarihimizde ortaçağ karanlığı, 
engizisyon mahkemeleri olmadı. Başkaları 
ortaçağın zifiri karanlığındayken, biz kıta-
dan kıtaya adalet meşaleleri taşıdık; ilim, 
irfan ve medeniyetin merkezi olduk. 

Bizim inancımızda her insan, haklarıyla 
birlikte doğar. Hak ve özgürlükler açısın-
dan kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. 
Sadece insanın değil, bütün canlıların ya-
ratılıştan gelen hakları vardır. Hayvanlara 
eziyet etmeyeceksiniz, tabiatı tahrip et-
meyeceksiniz, yiyip içecek ancak israftan 
kaçınacaksınız. İşte biz insana ve tabiata 
böyle bir incelikle bakan, toplumsal hayatı 
bu ahlak ve şuurla inşa eden bir anlayışa 
sahibiz. Onun için, nifak tohumlarının 
bu topraklarda kök salma şansı yoktur. 
Onun için, insanımız yaşanan felaketler 
karşısında muazzam bir dayanışma örneği 
sergiliyor. 

Bu yaşama üslubuna, bu hayat felsefesine, 
bizi biz kılan, bizi millet kılan, insanla-
rımızı kardeş kılan değerlere dört elle 
sarılmaya devam edeceğiz. Çok acılar ya-
şadık, büyük badireler atlattık. Ama, mil-
letçe birlik ve beraberliğimizden, istiklal 

ve hürriyetimizden asla taviz vermedik, 
vermeyeceğiz. Bu ülkeye ihaneti aklından 
geçirenler bilsinler ki, gayretleri boşadır. 
Bu büyük milletin sabrını zorlayanlar, bu 
büyük milletin vakarını, asil duruşunu 
bir zaaf olarak görenler her zaman olduğu 
gibi hayal kırıklığına uğrayacaktır. 

Değerli kardeşlerim… 

Umutlarımızı tazelemeli, medeniyetimi-
zin kadim değerlerini yeniden yükseltme-
liyiz. İnsanlığa unuttuğu sözleri, unuttuğu 
hakikati yeniden hatırlatmalıyız. Zira, 
ecdadımızın manevi şahsiyeti tek tek 
milletimizin her ferdinde yaşamaktadır. 
Tarihin en zor dönemlerinde karamsarlığa 
kapılmadık, bugün de kapılmayacağız. İh-
tilaf ve çatışma alanlarını derinleştirmeye 
çalışanlara zerre kadar prim vermedik, 
vermeyeceğiz. Aksine ısrarla kardeşlik ve 
adalet zeminini güçlendirmenin gayreti 
içinde olacağız. Metaneti, sabrı, sebatı, iyi 
niyeti elden bırakmadık, bırakmayacağız. 
Ülkemize, milletimize dair büyük hedefle-
rimiz, büyük ideallerimiz var. 

Bu hedef lere bugün her zamankinden 
daha yakınız. Bütün mesele, özgüvenimizi 
yitirmeden ecdadımıza yaraşır bir vakarla 
dimdik durmaktır. Bütün mesele, adalet 
terazisini şaşırmadan dosdoğru tutabil-
mektir. Bütün mesele, asla reddi miras et-
meden, tarihi, yani kendi ruh köklerimizi 
doğru okuyarak geleceğe emin adımlarla 
yürümektir. İnsanların acılarıyla besle-
nenler, umutsuzluktan nemalananlar, 
zaaflardan medet bekleyenler önümüzü 
kesemez. Ektikleri nifak tohumlarıyla 



böyle derin köklere sahip bir milleti asla 
parçalayamazlar. 

Çünkü bizim kardeşliğimiz, sadece sözden 
ibaret bir kardeşlik değildir. Biz, kültürün, 
tarihin, coğrafyanın dokuduğu sağlam bir 
bağla birbirimize bağlıyız. Asırlardan beri 
kardeşiz, ebediyen de kardeş kalacağız. 
Biz, manevi temellerden, ortak ideallerden 
yoksun, zorla, baskıyla yada tesadüfen bir 
araya gelmiş bir millet değiliz. Bazıları 
böyle zannedebilir. Yine bazıları, gücümü-
zü ‘kılıçtan’ aldığımızı vehmedebilir. 

Böyle düşünenler dönüp tarihe yeni baş-
tan bir daha baksınlar. Gücümüzü kılıçtan 
değil, birlikten aldığımızı görecekler. Asır-
lar boyunca cihana kaba kuvvetle değil, 
akılla, vicdanla inançla, adaletle nizam 
verdiğimizi görecekler. 7 asır önce Söğüt’te 
filizlenen Ulu Çınarın köklerinin Hayme 
Ana’ların, Şeyh Edebali’lerin bilgeliğinden 
beslendiğini görecekler. Ertuğrul Gazi’nin, 
oğlu Osman Gazi’ye verdiği ve küçük bir 
beyliği, bir cihan devletine dönüştüren şu 
öğütleri görecekler: ‘‘Ey Oğul, artık beysin! 
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana! Gü-
ceniklik bize, gönül almak sana! Suçlamak 
bize, katlanmak sana! Acizlik bize, hoş 
görmek sana! Anlaşmazlıklar bize, adalet 
sana! Haksızlık bize, bağışlamak sana! Ey 
Oğul, ananı, atanı say! Bereket büyüklerle 
beraberdir. İnancını kaybetme, yeşilken 
çöllere dönersin. Ey Oğul; şunu da unut-
ma: İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın!’’

Ulu Çınarı, yakıp yıkan kasırgalara, ezip 
geçen tufanlara, içeriden dışarıdan vuran 
düşmanlara karşı 600 yıl boyunca ayakta 

tutan işte bu anlayıştır. Şeyh Edebali’nin 
Osman Gazi’ye bu nasihatidir. Bu öğüt ne 
kadar değerliyse, ‘‘O, bizim boyumuzun 
ışığıdır, Terazisi dirhem şaşmaz’’, diyerek 
Şeyh Edebali’ye uyan, oğluna da uymasını 
vasiyet eden Ertuğrul Gazi’nin basireti de 
o kadar büyüktür.

Değerli kardeşlerim…

İşte yüzyıllardır yolumuzu aydınlatan bu 
büyük basiret, bu yüce ferasettir. Milleti-
miz tarih boyunca gönlünü de vatanını da 
hep bu aşkla aydınlattı, adaletle hükmetti, 
adaletle paylaştı. Aynı mana ve ruhla geç-
mişten geleceğe uzanan bu yüce milletin 
birer ferdi olduğumuz için hepimiz bah-
tiyarız. Burada, Ertuğrul Gazi’nin manevi 
huzurunda, bu mukaddes topraklara 
bu ruh ve manayı aşılayan, milletimizin 
medeniyet yolculuğuna yön veren bütün 
kahramanlarımızı, bütün şehit ve gazileri-
mizi minnetle, rahmetle anıyorum. Allah, 
kardeşlik ruhumuzu yaralamak isteyenlere 
ebediyen fırsat vermesin. Milletimizi, ülke-
mizi, medeniyetimizi ilelebed payidar kıl-
sın. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Sevgili Batı Trakyalı kardeşlerim… değerli 
konuklar… Öncelikle hoş geldiniz diyor, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bu anlamlı toplantıda; Beşinci Batı 
Trakya Türkleri Kurultayı’nın açılışında 
aranızda olmaktan büyük mutluluk duyu-
yorum. 

Büyük fedakarlıklar sonucunda burada 
olabildiğinizi biliyorum. Zira, şu an ara-

mızda, Yunanistan’ın yanı sıra Almanya, 
İngiltere gibi ülkelerde yaşayan ve kurul-
taya oralardan gelen Batı Trakyalı kardeş-
lerimiz de var. Batı Trakya Türklerinin, 
haklarını savunmak için art arda yeni sivil 
toplum örgütleri kurduklarını, mevcut ku-
ruluşların da, daha aktif çalışmaya başla-
dığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Ayrıca, gerek Türkiye, gerekse Yunanistan 
ve diğer Avrupa ülkelerindeki bu kuruluş-

5. Batı Trakya Türkleri 
Kurultayı

İstanbul | 16 Eylül 2006



lar, uluslararası platformlarda etkin bir 
biçimde yer alıyor, davalarını başarıyla 
savunuyor. 

Biliyoruz ki, gönüllülük temelinde çalışan 
sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri bü-
yük itibar görmekte ve ses getirmektedir. 
Bu bakımdan, bütün Batı Trakya sivil top-
lum örgütlerinin, örnek bir işbirliği sergi-
lemeleri, tek vücut olarak hareket etmeleri 
son derece önemlidir. Ülkemizdeki Batı 
Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin 
çalışmaları da, bu haklı davaya önemli kat-
kılar sağlamaktadır. 

Derneğin, daha önce de iki kez ev sahipli-
ğini yaptığı Batı Trakya Türkleri Kurultayı, 
Batı Trakya Türk Azınlığının sorunları-
nın etraflıca tartışılması, bunlara çözüm 
yolları aranması açısından oldukça etkin 
bir forumdur. Beşinci Kurultay’a, önceki 
Kurultaylara kıyasla çok daha yüksek bir 
katılımın olması da sevindiricidir. Ancak 
bu yıl Kurultay’a, coşku kadar, maalesef 
hüzün de hakim. Zira, İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Aga artık aramızda değil. 
Müftü Mehmet Emin Aga, Batı Trakya 
Türkleri için sembol bir isimdi. Bir din 
bilgini olmasının yanı sıra, toplumunun 
saygın bir önderiydi. Zorluklardan hiç yıl-
madan, hayatını Batı Trakya Türk Azınlığı-
nın haklarını savunmaya adamıştı.

Batı Trakyalı kardeşlerimizin, onun yok-
luğunda da, birlik ve beraberlik içinde, 
onun çizdiği yolda ilerleyeceğine inanı-
yoruz. Bu vesileyle, huzurlarınızda bir 
kez daha, Mehmet Emin Aga’yı rahmetle 

anıyor, Batı Trakyalı soydaşlarımıza baş-
sağlığı diliyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Sorunlarınızın çözülmesi ve azınlık hak-
larından tam olarak yararlanabilmeniz 
için, şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da yanınızda olacağız. Sizlere her 
türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 
Amacımız, Batı Trakyalı soydaşlarımızın, 
Yunanistan’ın saygın ve eşit vatandaşları 
olarak, başta Lozan olmak üzere, ikili ve 
uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan 
haklarından yararlanmalarıdır. Biz, gerek 
Yunanistan’daki, gerekse Türkiye’deki, 
hakları uluslar arası anlaşmalarca teminat 
altına alınmış azınlıkları aramızdaki dost-
luk köprüsü olarak görüyoruz. 

Hükümet olarak, Yunanistan dahil bütün 
komşularımızla ilişkilerimizde yeni bir dö-
nem başlattık. Bizim dış politikada temel 
parametremiz, “düşman üretmek değil 
dost kazanmak” olmuştur. Yunanistan ile 
ilişkilerimizde başlattığımız bu yeni dö-
nemde en temel önceliklerimizden biri, 
Batı Trakya’da yaşayan kardeşlerimizin 
durumunu iyileştirmek oldu. Sosyal, siya-
sal ve ekonomik hayata daha aktif katıl-
manızın önündeki engellerin kaldırılması, 
kazanımlarınızı korumanız, hak ve hürri-
yetlerinizin gelişmesi, daha müreffeh ve 
kaliteli bir hayat yaşamanız için üzerimize 
düşenleri yerine getirmeye çalıştık, çalış-
maya devam ediyoruz.

Bu süreçte oluşturulan ve etkin şekilde ça-
lışmaya devam eden diyalog mekanizma-



ları, Yunanistan’la ilişkilerimizde güven 
ortamının pekiştirilmesine hizmet etmek-
tedir. Sorunların çözülmesi için elverişli 
bir zeminin oluştuğunu görmek, gelecek 
için bize ümit vermektedir. İkili işbirliği-
miz, başta ticaret, enerji, ulaştırma ve tu-
rizm olmak üzere birçok alanda gelişmeye 
devam etmektedir. Bizce bu süreçteki en 
önemli kazanım, her iki tarafın da diyalo-
ga önem vermesi, mevcut sorunların çö-
zümünün ilişkilerin geliştirilmesine bağlı 
olduğunu görmesidir. İlişkilerimizdeki 
olumlu seyrin devam etmesi ve daha da 
elverişli bir zeminin oluşması için büyük 
çaba sarf ediyoruz. 

Diyalog sürecinin, Batı Trakyalı soydaşla-
rımızın özellikle günlük hayatlarına yan-
sıdığını, sınırlı da olsa bazı iyileşmelerin 
yaşandığını da memnuniyetle görüyoruz. 
Ancak, bunların soydaşlarımızın beklen-
tilerinin çok gerisinde kaldığını biliyoruz. 
Yunanistan’ın, temel bazı sorunlara yöne-
lik tutumunda henüz bir değişiklik olma-
dığını üzülerek görüyoruz. Başta eğitim, 
müftülük, vakıf lar, etnik kimliklerinin 
inkarı ve Yunan Vatandaşlık Yasası’nın 
iptal edilmiş 19. maddesi uyarınca Yunan 
vatandaşlığını kaybeden Batı Trakyalıların 
mağduriyetleri olmak üzere birçok sorun 
hâlâ devam ediyor.

2004 yılında Yunanistan’a yaptığım zi-
yaretin Batı Trakya ayağında, yaşanan 
sıkıntıları yerinde görme imkanım oldu. 
Ayrıca, başta milletvekili arkadaşlarımın 
oluşturduğu heyetler olmak üzere, sık sık 
Batı Trakya’yı ziyaret eden heyetlerimizin 
tespit, görüş ve önerilerini değerlendiri-

yoruz. Bölgeden ülkemize gelen heyetleri 
dinliyoruz. Bu konudaki beklentilerimizi 
Yunan tarafına da anlatıyoruz. Bir AB üye-
si olarak Yunanistan’ın, Batı Trakya Türk 
Azınlığına, AB standartlarına uygun azın-
lık haklarını artık sağlaması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Değerli konuklar... 

Batı Trakya Türklerinin eğitimle ilgili so-
runlarının çözümü öncelikli konularımız 
arasındadır. Batı Trakyalı çocuk ve gençle-
rimizin, ana dillerinde, AB standartlarında 
eğitim görmesi gerekmektedir. Bildiğiniz 
gibi, Azınlığın kendi dilinde eğitim görme 
hakkı, Lozan Antlaşmasının yanı sıra, ilgili 
uluslararası sözleşmelerde de yer almakta-
dır. Ancak, mevcut şartlar, Azınlığın özel-
likle ortaokul-lise düzeyinde ihtiyaçlarına 
cevap vermemektedir.

Soydaşlarımızın nüfusun yarısını oluş-
turduğu İskeçe ve Gümülcine’de sadece 
birer tane Azınlık lisesi var… Buna karşılık 
Gümülcine’de 25, İskeçe’de ise 37 Yunan 
devlet lisesi mevcut. Bu durum, sorunu 
bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. 
Türk Azınlığı geçtiğimiz yıl İskeçe’de yeni 
bir okul açılması için girişimde bulunmuş, 
fakat hâlâ bir cevap alınamamıştır. Ayrıca, 
Azınlığın gerek kendi gelişimi, gerekse 
Yunanistan’ın refahına katkı sağlayabil-
mesi için zorunlu eğitimin, Azınlık okul-
larında da diğer Yunan okulları gibi 9 yıla 
çıkartılması gerekmektedir. 

Azınlığın da çağdaş normlarda ve AB stan-
dartlarında eğitim görmesi gerektiğini her 



vesileyle Yunan makamlarının dikkatine 
getiriyoruz. Biliyorsunuz, Azınlığın ve 
Türkiye’nin bütün çağrılarına rağmen, 
Müftüler hâlâ seçimle iş başına gelmiyor. 
1913 Atina Antlaşması hükümleri hala 
uygulanmıyor. 

Yunanistan ısrarla Müftü atama uygula-
masını sürdürüyor. Konuşmamın başında 
da belirttim, İskeçe Müftüsü merhum 
Mehmet Emin Aga, hayatının önemli bir 
bölümünde, seçilmiş Müftü olarak görev 
yapmıştır. Bu yüzden yargılanmış, hatta 
hapse atılmıştır. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine taşınan dava, seçilmiş Müf-
tüler lehine sonuçlanmıştır. 

Batı Trakya Türkleri, atalarından miras 
kalan Müslüman vakıflarının yönetiminde 
söz sahibi olma hakkından, 1967 yılında 
mahrum bırakılmışlardır. İdare kurulla-
rının atanması, vakıf mülklerinin elden 
çıkarılması gibi sonuçlar doğurmuştur. 
Türkiye’deki gayrimüslim cemaatleri gibi 
Müslüman Türk Azınlığı da, vakıflarının 
idare kurullarını seçebilmelidir. Batı Trak-
ya Türk Azınlığının etnik kimliğinin inkar 
edilmesi, hatta isminde ‘Türk’ kelimesi 
bulunan sivil toplum örgütlerinin bile ya-
saklanmasının hiçbir izahı olamaz. 

Yunan Vatandaşlık Yasası’nın, yalnızca He-
len ırkından olmayan vatandaşlara uygula-
nan 19. maddesinin iptaline geriye doğru 
işlerlik kazandırılmadığı için on binlerce 
Batı Trakyalı Yunanistan vatandaşı mağ-
dur olmuştur. Yalnızca Yunan vatandaşlığı 
değil, aynı zamanda AB vatandaşlığı da 
ellerinden alınan soydaşlarımızın mağdu-

riyetleri devam etmektedir. Yunanistan, 
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadeleye 
ilişkin Avrupa Komitesi (ECRI) gibi kuru-
luşların bu yönde yaptığı çağrıları duyma-
maktadır.

A z ı n l ı ğ ı m ı z ,  Yu n a n i s t a n’ ı n ,  h a t t â 
Avrupa’nın en geri kalmış bölgelerinden 
birinde yaşamaktadır. Bölgenin kalkın-
ması, gençlerimize yeni iş imkanları oluş-
turulması ve soydaşlarımızın hayat şart-
larının AB standartlarına yükseltilmesi 
konusunda işbirliğine hazır olduğumuzu, 
Yunanlı muhataplarımıza her vesileyle 
iletiyoruz. Batı Trakyalı soydaşlarımız, AB 
vatandaşı olma ayrıcalığına da sahiptirler. 
Ancak, bu ayrıcalığın kağıt üzerinde kal-
maması, soydaşlarımızın eğitimden dini 
özgürlüklere kadar yayılan çok geniş bir 
yelpazede, AB normlarından yararlanması 
gerekmektedir. İnancına, kimliğine, gele-
nek ve göreneklerine sahip çıkan, gerek 
Yunanca’ya, gerekse Türkçe’ye hakim, iyi 
eğitimli, müreffeh bir Batı Trakya Türk 
Azınlığı, Yunanistan’la aramızdaki ilişkile-
re de ciddi katkılar sağlayacaktır. 

Değerli Batı Trakyalı kardeşlerim…

Biz, hem ikili, hem de uluslararası düzey-
de sorunlarınızın takipçisi olmaya devam 
ediyoruz. Unutmamalısınız ki sizin, Yunan 
vatandaşlığının yanı sıra, AB vatandaşı 
olma ayrıcalığınız var. Bu ayrıcalığı en iyi 
şekilde kullanmalı, eğitimden ekonomiye 
her alanda AB’nin sağladığı avantajlardan 
yararlanmalısınız. Bir Yunan vatandaşı 
olarak Türkçe’nin yanı sıra Yunanca’yı da 
en iyi şekilde öğrenmelisiniz. Davanız için 



çalışırken, birlik ve beraberlik içinde ha-
reket etmeli, zorlukların sizi yıldırmasına 
izin vermemelisiniz. Çocuklarınızın iyi 
eğitim görmesini temin etmelisiniz. 

Bu konuda biz de her türlü desteği sağla-
maya devam edeceğiz. Kendinizin, bölge-
nizin ve ülkenizin refahı için çalışırken, 
Türkiye ile bağlarınızı güçlü tutmalısınız. 
İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde 
çok önemli olan köprü rolünüzü devam 
ettirmelisiniz. Batı Trakya’nın ekonomik 
kalkınması için daha çok çaba sarf etmeli-
siniz. Modern toplumlarda, geleneksel üre-
tim metotları insanların hayati ihtiyaçları-
nı karşılamaya yetmemektedir. Önünüzde 
yeni ufukların açılabilmesi için gençlere 
girişimci ruhu aşılamalı, onlara cesaret 
vermelisiniz. İşadamlarınızın da, Türkiye 
ve komşu diğer ülkelerle daha fazla ticaret 
yapma imkanlarını araştırmasında büyük 
yarar vardır. 

Değerli konuklar... 

Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarını, 
Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel ve ulusla-
rarası kuruluşlarda sürekli gündeme geti-
riyoruz. Yine, Kurultay’a da davet edilen, 
uluslararası alanda faaliyet gösteren bir-
çok sivil toplum kuruluşu, bu sorunları ele 
alan raporlar hazırlamaktadır. Batı Trakya 
Türk Azınlığının durumu, ne yazık ki ulus-
lararası kamuoyu tarafından yeterince bi-
linmiyor. Bu bakımdan, Batı Trakya Türk-
leri Kurultayı gibi faaliyetler, uluslararası 

kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından 
da son derece önemlidir.

Böyle anlamlı bir organizasyonu başarıyla 
gerçekleştiren, başta Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma Derneği mensupları olmak 
üzere, bütün Batı Trakyalı kardeşlerimi 
kutluyorum. Bu birlik, beraberlik ve da-
yanışma ruhuyla, inanıyorum ki, sesiniz 
her yerde yankı bulacaktır. Beşinci Batı 
Trakya Türkleri Kurultayı’nın hayırlı ol-
masını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.



10. Türk Devlet ve Toplulukları 
Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği 

Kurultayı

Antalya | 18 Eylül 2006

Saygıdeğer devlet ve hükümet başkan-
ları, değerli konuklar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Bugün burada Türk Dev-
let ve Topluluklarının saygın liderleri ve 
seçkin simalarıyla bir araya gelmekten; 
dostluğumuzu, kardeşliğimizi, işbirliği-
mizi pekiştirmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum.

Bildiğiniz gibi Türk Dünyası, stratejik, 
ekonomik ve kültürel açıdan çok geniş bir 
coğrafyaya yayılmıştır. Zengin enerji kay-
nakları, dinamik, genç nüfusu ve bereketli 
topraklarıyla bu coğrafya, bize de, dünyaya 
da çok geniş imkanlar sunmaktadır. Tari-
hin önümüze çıkardığı büyük fırsatlarla 
karşı karşıya bulunuyoruz. Bu imkanları 
en iyi şekilde değerlendirmek mecburiye-



tindeyiz. Zira yurt edindiğimiz coğrafya-
nın sırtımıza vurduğu yükler var. Şanlı bir 
mazinin, köklü bir tarihin omuzlarımıza 
yüklediği sorumluluklar var.

Onun için inanıyorum ki, bugün bu kurul-
tay vesilesi ile bir araya gelişimizin anlamı 
büyüktür. Türk devlet ve topluluklarından 
gelen temsilcilerin burada ortak sorunla-
rımızı tartışmaları, uygulanabilir siyasi, 
ekonomik ve kültürel projeler üretmeleri 
son derece önemlidir. 

Değerli dostlar…

Önemlidir diyorum çünkü yeni bir baş-
langıç mevsimindeyiz. Dünyamız soğuk 
savaş sonrasında yeniden şekilleniyor. Bu, 
onyılları alacak bir süreç olabilir. Ne yazık 
ki, bu süreç çok sancılı da geçebilir. Daha 
yeni Filistin ve Lübnan’da tanık olduğu-
muz gibi büyük acılara, yeni yıkımlara da 
yol açabilir. Yaşadığımız çalkantılar, etra-
fımızda tanık olduğumuz acılar, korkarım 
ki bunun ilk işaretleridir. Yine de amacım 
burada büyük bir felaketin, bir yıkımın 
yaklaşmakta olduğunu haber vererek ge-
reksiz bir endişe meydana getirmek değil-
dir. Hayır, ben aslında, içinden geçtiğimiz 
dönemin barındırdığı imkan ve fırsatlara 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Nihayet 
korktuğumuz gelişmeleri, savaş ve çatış-
maları önlenmesi de bizlerin bu imkan ve 
fırsatları ne kadar değerlendirdiğine bağlı 
olacaktır.

Şurası muhakkak ki, günümüzün tehdit ve 
tehlikeleri, dolayısıyla yaşadığımız küresel 
değişim sürecinin olumsuz etkileri en çok 

bu coğrafyada hissedilmektedir. Ancak bu 
krizleri, büyük fırsatlara çevirmek bizim 
elimizdedir. Bilirsiniz, ihtiyaç, medeni-
yetin üstadıdır, derler. İşte bu zor şartlar, 
bu tehdit ve tehlikeler, bu sarp dağlar, bu 
coğrafyayı tarih boyunca bir medeniyet 
merkezi yapmıştır. 

Bugün dünya siyasetinin ağırlık merkezi 
başka coğrafyalara kaymış gibi görünebi-
lir. Ancak bilmeliyiz ki, bizim için sadece 
iki seçenek mevcuttur. Bu siyasetin ya öz-
nesi ya da nesnesi olmak durumundayız. 
Belki dünyanın başka bölgelerinde başka 
halklar için üçüncü bir ihtimal vardır. 
Belki sınırlı bir etkiye maruz kalarak olup 
bitenleri seyretmeleri mümkündür. Ancak 
dünya siyasetinin oyun sahası hiç şüphe 
yok ki bu coğrafyadır. 

Bu coğrafyanın sakinleri için de seyirci 
kalma lüksü yoktur. Ya başkalarının oluş-
turduğu siyasete maruz kalmakla yetinen 
pasif unsurlar olacağız, ya da bu siyaseti 
oluşturan aktörler arasında yerimizi alaca-
ğız. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum; 
Dünya siyasetinin ya nesnesi olacağız ya 
da öznesi. Ama bizim mahallemizde oy-
nanan bu iktidar oyununun dışında kal-
mamız biz istesek te sözkonusu olamaz. 
Öyleyse tarihi ve coğrafi bir mecburiyetle 
karşı karşıyayız. 

Ben bunu şöyle ifade ediyorum: Bakınız 
biz, tarihte derinliği olan, tarihe istikamet 
veren bir milletin evlatlarıyız. Biz tarih ya-
pan, tarih yazan bir milletiz. Yaşadığımız 
çağda ülkeler, küresel ve bölgesel aktörler 



olarak ikiye ayrılıyor. Bana göre aslında, 
dönemsel ve tarihsel aktörler olarak da 
ayrılmalıdır. Gücü, içinde bulundukları 
dönemin şartlarından kaynaklanan aktör-
ler, şartlar değişince etkilerini kaybederler. 
Oysa biz, öyle gelip geçici şartların ortaya 
çıkardığı bir unsur değiliz. Onun için diyo-
rum ki biz, tarihsel bir aktörüz.

Değerli dostlar…

Bizim zayıflığımız dönemseldir. Soğuk sa-
vaşın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan 
imkan ve fırsatlar, tarihin döngüsünde 
bizler için yeni ve parlak bir dönemin 
işaretidir. Tabiatı gereği, Türk Dünyası ile 
olan ilişkilerimizin dış politikamızda çok 
özel bir yeri var. Bu ilişkilerimizde askeri, 
siyasi ve ekonomik çıkarı belirleyici bir 
parametre olarak görmüyoruz, göremeyiz. 
Türk devlet ve topluluklarıyla ilişkilerimi-
zi her türlü ölçülebilir menfaatin üstünde 
değerlendiriyor, bunu tarihi bir sorumlu-
luk kabul ediyoruz. 

Burada karşımıza çıkarılan önemli bir tu-
zağa da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
O da şudur; aramızdaki münasebetlerde 
içe kapanmacı politikalar, izolasyonist 
yaklaşımlar, bizleri birbirimizden uzaklaş-
tıracak, ortak tarihimizden koparacaktır. 
Ben buna ‘tecrid tuzağı’ diyorum. Bizleri 
21. yüzyılın imkan ve fırsatlarını değer-
lendirmekten alıkoyacak bir şey varsa, o 
da budur. O da, birbirimizin meselelerine 
kayıtsız kalmak, uluslararası camiada bir-
likte hareket etmekten kaçınmak, dış poli-
tikalarımızı koordine etmemektir.

Sevgili kardeşlerim…

Anadolu Türkleri ile Hazar’ın doğusunda-
ki Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk 
kavimlerinin ilişkilerinde son yüzyıllar-
da boşluklar meydana gelmiştir. Sadece 
Hazar’ın batısındaki kardeşlerimizle, 
özellikle de Azerbaycan Türkleri ile ilişki-
lerimiz 20. yüzyılın başlarına kadar devam 
etmiştir. Soğuk Savaş sona erip Sovyetler 
Birliği ve Yugoslavya dağılana kadar Kaf-
kaslar ve Balkanlarda bulunan Türklerle 
ilişkilerimizde de benzer bir kopukluk 
yaşanmıştır. Ne mutlu bize ki, bugün bun-
ların hepsi artık mazide kalmıştır. 

21. yüzyıl bize, aramızdaki bağları güçlen-
dirmemiz, dayanışmamızı artırmamız için 
tarihi fırsatlar sunmaktadır. Türk Dünyası 
olarak bu fırsatları çok iyi değerlendirme-
liyiz. İşbirliği alanlarımızı geliştirmemiz, 
bölgemizin ve halklarımızın refahına hiz-
met edecektir. Bölgemizde de, dünyamızda 
da barış ve istikrarın korunmasına hizmet 
edecektir. 

Değerli konuklar…

Dünya politikasında devletler artık bir-
den fazla ittifakın üyesi olmaktadırlar. Bu 
türden bölgesel ve küresel örgütlenmeler, 
üçüncü taraflara karşı olmadığı gibi dış-
layıcı oluşumlar da değildir. Tam aksine 
uluslararası sistemin daha etkin çalışması-
na katkıda bulunmaktadır. Küresel sistem-
le entegrasyonu artırmaktadır. Türkiye 
olarak biz, Avrupa Birliği ve İKÖ ile olduğu 
gibi Türk Dünyası ile de ilişkilerimizi geliş-
tiriyoruz. ABD ve Rusya ile olduğu gibi Çin 



ile de iyi ilişkiler içindeyiz. Bütün küresel 
ve bölgesel aktörlerle olan ilişkilerimizi 
birbirinin alternatifi olarak değil tamamla-
yıcısı olarak görüyoruz. 

İngilizce konuşan ülkeler, Fransızca konu-
şan ülkeler, İspanyolca konuşan ülkeler 
farklı siyasi, ekonomik ve askeri ittifakla-
rın yanı sıra kendi aralarında da aynı dil ve 
kültür etrafında bir araya gelmektedirler. 
Fransızca konuşan milletler topluluğu, 
İngilizce konuşan milletler topluluğu, İs-
panyolca konuşan milletler topluluğu hep 
bu anlayışın eseridir. Öyleyse neden bizler 
de dış politikada koordineli hareket ederek 
sinerji oluşturan, birbirlerinden güç alan 
böyle bir yapı oluşturmayalım.

Açık söylüyorum, bizim fazlamız var, ek-
siğimiz yoktur. Biz aynı dili konuşan, aynı 
tarih ve coğrafyayı paylaşan bir milletin 
çocuklarıyız. Tarihin hem de yakın bir 
döneminde emperyal ya da sömürgeci 
arayışlar sonucu tanışmış, birbirimize di-
limizi ya da dinimizi bu yolla benimsetmiş 
de değiliz. Onun içindir ki, bizim tarihte 
derinliğimiz var, diyorum. Türkçe konu-
şan devletler topluluğu, hem uluslararası 
platformlarda daha aktif ve etkin roller 
oynamamızı sağlayacak, böylece halkla-
rımızın çıkarlarını daha iyi korumamıza 
imkan tanıyacak, hem de bölgemizde barış 
ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Bütün kardeş devlet ve toplulukları bu ko-
nuda daha fazla gecikmeden gerekli adım-
ları atmaya davet ediyorum. Türkiye ola-
rak biz, bu konuda gereken sorumluluğu 
üstlenmeye hazırız. Esasen bu istikamette 

önemli adımlar attık, atıyoruz. Bakınız, 
Bağımsız Türk cumhuriyetlerine ulusla-
rarası platformlarda her türlü desteği ver-
meye devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne yönelik haksız tecridin 
kaldırılması bizim için bir milli davadır. 
Kırım, Ahıska, Irak ve Gagauz Türklerine 
daha önce olmadığı kadar siyasi ve ekono-
mik destek verdik, veriyoruz. 

Türk Cumhuriyetleri ile olan ticaret hac-
mimiz giderek artıyor. Hükümet olarak 
bu konuda her türlü kolaylığı sağlıyoruz. 
Türk Hava Yollarının Türk Cumhuriyetle-
rinde gitmediği yer kalmamıştır. Bakü-Tif-
lis-Ceyhan petrol boru hattı hizmete açıldı. 
Bakü-Tif lis-Erzurum Gaz boru hattı da 
yakında hayata geçecek. Kars- Ahilkelek- 
Tiflis Bakü Demiryolu projesinin temelini 
de inşallah gelecek yıl atacağız. Bunlar, 
Türk Dünyasına mensup devletlerin kendi 
aralarındaki işbirliğinin dünya refahına 
yapacağı katkıyı göstermesi açısından 
önemli örneklerdir. 

Ağırlıklı olarak Türk Devlet ve Topluluk-
larına katkı sağlamak üzere kurulan Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA)’nin 
çalışmalarına büyük önem veriyoruz. 
TİKA’nın bütçesini artırdık. Son yıllarda 
Türk Dünyasına yönelik teknik ve kültürel 
proje sayısında bir patlama yaşanmıştır. 
Türk devlet ve topluluklarında ziyaret 
etmediğim hiçbir yer kalmamıştır. Türk-
lerin azınlık olarak yaşadıkları yerlere, 
Batı Trakya’ya, Bulgaristan’a, Kırım’a ve 
Makedonya’ya da ziyaretlerim oldu. Son 
40 yılda yeni bir Türk etki alanının doğma-
sını sağlayan göçmen işçilerimizin yaşadı-



ğı başta Almanya olmak üzere bütün Batı 
Avrupa’da yaşayan Türklerle defalarca bir 
araya geldim. Bundan başka Amerika ve 
Avustralya’da yaşayan Türk kardeşlerimle 
de görüştüm.

Değerli kardeşlerim…

Üzerinde önemle durmamız gereken 
konulardan biri de belli oranda dil bir-
likteliğini sağlayabilmemizdir. Gaspıralı 
İsmail’in 19. yüzyılın sonunda ortaya 
koyduğu düstur bugün bizler için hala 
geçerliliğini korumaktadır. “Dilde birlik, 
fikirde birlik, işte birlik” düsturunu hayata 
geçirmeye bugün her zamankinden daha 
fazla ihtiyacımız var. Elbette, dil birliğimi-
zi sağlayabilmemiz, birbirimizi sorunsuz 
anlayabilmemiz bugünden yarına olacak 
bir iş değildir. Fakat önemli olan bu yolda 
ciddi adımlar atmak, kararlı olmaktır. Bu 
amaçla Türkiye’de her yıl onlarca Türko-
loji Kongresi yapılmakta, birçok dil eğitim 
projesi hayata geçirilmektedir. Bu projele-
rin birçoğu ya TİKA, yada Tanıtma Fonu 
tarafından desteklenmektedir. 

Bugün açılışını yaptığımız Kurultayımızda 
bu konuyla ilgili önemli prensip kararları 
alınacağını umut ediyorum. Türklerin 
bütün unsurlarıyla tarih sahnesinde özgür 
ve müreffeh olarak yeniden yer almaları 
için aramızdaki bağlarımızı, dayanışma-
mızı daha da güçlendirmek zorundayız. 
Ortak hedef lerimizi temenni olmaktan 
çıkartıp somut projelere dönüştürmenin 
zamanı gelmiştir. Modern dünyanın takip 
ettiği kalkınma ve yönetim modelleri ile 
uluslararası işbirliği yöntemlerini kendi-

mize uyarlamalıyız. Tarihi birikimimizin, 
varisi olduğumuz değerlerin, modern 
zamanlarda da insanlığın ortak medeniye-
tine önemli katkılarda bulanacağını ortaya 
koymalıyız.

Değerli kardeşlerim…

Sözlerime son vermeden önce üç somut 
önerimi özetle ortaya koymakta yarar 
görüyorum. Öncelikle; ekonomik ve tica-
ri alanda, başta enerji olmak üzere kar-
şılıklı yatırımların artırılması ve kendi 
aramızda bir tahkim kurumunun hayata 
geçirilmesini de kapsayan bir yol haritası 
çıkarmalıyız. Kültürel alanda, dil birlik-
teliğine yönelik çalışmaları hızlandırma-
lıyız. Ortak tarihimizin yeniden yazmalı, 
bunu okullarımızda ders kitabı olarak 
okutmalıyız. Siyasi konularda ise, Türkçe 
konuşan devletler topluluğu oluşturarak 
uluslararası platformlarda dayanışmamızı 
güçlendirmeliyiz. Kıbrıs ve Karabağ gibi 
sorunlarda ortak hareket etmeliyiz. Türk 
dünyasındaki yerel yönetimler ve sivil 
toplum örgütlerinin işbirliğini de güçlen-
dirmeliyiz. 

Bunları tartışacak olan Kurultayımızın 
bütün Türk Dünyasına, bölge ülkelerine ve 
insanlığa hayırlı olmasını diliyor, sizleri bir 
kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Değerli öğretim üyeleri… sevgili öğren-
ciler… değerli konuklar... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Yeni akade-
mik yılın eğitim camiamıza, bilim kurul-
larımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Üniversite hayatına 
yeni başlayan gençlerimiz başta olmak 
üzere, bütün öğrencilerimize de başarılar 
diliyorum. Akademik yılın, Türkiye’nin 
her alanda yaşadığı büyük değişime pa-

ralel olarak çok daha başarılı geçeceğine 
inanıyorum.

Değerli konuklar…

Bildiğiniz gibi, Cumhuriyetimizin ilk yılla-
rında ülkemizde yükseköğretim kurumu 
olarak yalnızca İstanbul Darülfünunu 
vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
1933 yılında aldığı kararla İstanbul Da-

Maltepe Üniversitesi Akademik 
Yılı Açılış Töreni

İstanbul | 7 Ekim 2006



rülfünunu kaldırılarak, yerine İstanbul 
Üniversitesi kuruldu. 1946’da çok partili 
döneme geçildiğinde Türkiye’de yalnızca 
üç tane üniversite vardı. İşte bu tarihten 
sonra, reformların sürdürülmesi, demok-
rasimizin güçlenmesiyle birlikte üniversi-
telerimizin sayısı da hızla artmıştır. Üni-
versitelerimizin sayısı 1973’te 9’a, 1978’de 
19’a yükselmiştir. Hükümetimiz dönemin-
de kurulan 15 yeni üniversiteyle birlikte 
bugün bu rakam 100’e yaklaşmıştır. 

Değerli dostlarım…

Hedefimiz yüksekokul bulunmayan tek bir 
vilayetimizin kalmamasıdır. Yalnızca yeni 
üniversiteler açmanın, öğrenci sayısını art-
tırmanın yeterli olmayacağını hepimiz çok 
iyi biliyoruz. Bugün yüksek öğrenim gören 
yaklaşık 2.5 milyon öğrencimiz var. Öğ-
renci sayımız arttıkça, başta öğretim üyesi 
olmak üzere ihtiyaçlar da tabii ki artıyor. 
Yeni üniversitelere yapılacak atamalarla 
birlikte, inanıyorum ki, öğretim üyesi başı-
na düşen öğrenci sayımız gelişmiş ülkeler 
seviyesine ulaşacaktır.

Bakınız, burada altını önemle çizmek is-
tediğim bir husus daha var: Biz biliyoruz 
ki, üniversitelerimizdeki eğitim kalitesini 
yükseltmek tek başına yeterli olmayacak-
tır. Her şeyden önce, gencimizin üniver-
siteye sağlam bir temele sahip olarak gel-
mesi gerekiyor. Bunun için biz, üniversite 
öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. 

Ortaöğretim, ilköğretim ve hatta okul 
öncesi eğitimindeki kaliteyi daha üst se-
viyelere çıkarmak için hükümet olarak 

Cumhuriyet tarihimizde bir ilki gerçekleş-
tirerek bütçemizden en büyük payı eğiti-
me ayırdık. Sivil toplum kuruluşlarımızın, 
hayırsever işadamlarımızın, vatandaşla-
rımızın desteğiyle “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyasını başlattık. Bu sayede 180 
binin üzerinde kız çocuğumuz okula baş-
ladı. Her yıl kamuya tahsis edilen personel 
sayısının yüzde 50’den fazlasını milli eği-
tim hizmetleri için tahsis ettik. 2003–2006 
arasında 210 bin kadrolu ve sözleşmeli 
öğretmen ataması yaptık. Bu yıl 17 bin 
yeni öğretmen daha almayı planlıyoruz. 
İhtiyaç olan her yere bir okul yaptırmanın 
gayreti içinde olduk. Son 4 yılda 2 bin 710 
yeni okul yapılmış ve hizmete açılmıştır. 
Aynı dönemde inşa edilen derslik sayısı da 
85 binin üzerindedir. “Eğitime Yüzde 100 
Destek” kampanyasıyla hayırsever insan-
larımız da bu eğitim seferberliğine yoğun 
şekilde katılıyorlar.

Elbette sadece okul yapmakla, yaptırmakla 
eğitim kalitemizi istediğimiz seviyelere 
çıkarmanız mümkün değildir. Dünyamız 
bugün hızla değişiyor, bilgi teknolojisi ala-
nında baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. 
Bizim bu büyük değişimin dışında kalma-
mız düşünülemez. Bu teknolojilerin öğ-
rencilerimizin hizmetine sunulması artık 
bir zorunluluktur. Bu ihtiyacı karşılamak 
için de harekete geçtik ve bugüne kadar 
okullarımıza 406 bin bilgisayar gönderdik 
Yine okullarımızın ADSL sistemi ile inter-
nete bağlanması yolunda da dev adımlar 
attık. Şubat 2006 itibariyle ilköğretim 
okullarımızın yüzde 45’ine, lise ve dengi 
okullarımızın yüzde 86’sına internet imka-
nı sağlamış olduk. Böylece artık, ilköğretim 



öğrencilerimizin yüzde 82’si, lise ve dengi 
okul öğrencilerimizin yüzde 95’i okulların-
da internetten yararlanabiliyor. İnşallah bu 
yılın sonuna kadar 17 bin 502 okulumuzu 
daha internetle buluşturacağız.

Değerli konuklar…

Bakınız, bu öğrencilerimizin bilgi tekno-
lojilerinden yararlanabiliyor olmaları, 
üniversite döneminde kendilerine son 
derece önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu 
sağlam temel üzerine, çağa yakışan binayı 
kurmak çok daha kolay hale gelecektir. 
Böylece, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap 
verecek, ufku açık, bilgili, donanımlı yeni 
nesiller yetişecektir. İnanıyorum ki onlar 
Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin en büyük 
ideali olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin 
ötelerine taşıyacaklardır. Onlara bu büyük 
sıçramayı gerçekleştirebilecekleri zemini 
hazırlamak hepimizin öncelikli görevidir.

Bilgili, donanımlı, açık fikirli, demokra-
siye sonuna kadar bağlı, hukuka inanan 
gençlerimiz Türkiye’nin en büyük gü-
vencesidir. Bugün burada gençlerimizle 
birlikte Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
olan inancımızı bir kere daha tazeliyor, ya-
rınlara umutla bakıyoruz. Yeni akademik 
yılın tekrar hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Atatürk’ü Anma Toplantısı

Ankara | 10 Kasım 2006

Sayın Cumhurbaşkanı… sayın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı… değerli 
konuklar… Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. İstiklal Mücadelemizin önderi, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 
68’inci yıldönümünde rahmetle, şükranla 
anıyoruz. 

Bu yıl 10 Kasım’da, işaret ettiği muasır 
medeniyetleri aşma hedefine doğru daha 
çok mesafe almış, milletimizin refah ve 
özgürlük standartlarını daha çok yükselt-
miş olarak O’nun aziz hatırasını anmanın 

bahtiyarlığını yaşıyoruz. En büyük eserim 
dediği Türkiye Cumhuriyeti, son yıllarda. 
millet olarak sağladığımız ilerlemeler, 
elde ettiğimiz kazanımlarla bölgesinde 
ve dünyada bir istikrar ve refah unsuru 
haline gelmiştir. Türkiye, özgür, müreffeh 
dünyanın aktif bir üyesi, evrensel değer-
lerin güçlü bir savunucusu, küresel barış 
ve istikrara katkı yapan önemli bir aktör 
olmaya devam edecektir. 

Bugün içerde ve dışarıda elde ettiğimiz 
başarılar, her şeyden önce Cumhuriyeti-
mizin kuruluş felsefesinin ürünüdür. Ve 



hiç şüphe yok ki, ekonomik kalkınma ile 
demokratik reformları birlikte gerçekleş-
tirmemiz sayesinde mümkün olmuştur. 
Ne mutlu bize ki, AB ile katılım müzake-
relerine başlamış olan ülkemiz, Cumhuri-
yetimizin kuruluş ideali olan çağdaşlaşma 
hedefine bugün her zamankinden daha 
yakındır. Medeni milletler camiasının say-
gın bir ülkesi haline gelen Türkiye, Avrupa 
Birliği’nin eşit ve onurlu bir üyesi olma 
yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bizlere emanet bıraktığı de-
mokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Cumhuriyetimizi bütün değer ve 
kurumlarıyla yaşatmaktadır, ilelebet ya-
şatacaktır. Büyük bir memnuniyetle görü-
yoruz ki, 83 yıllık Cumhuriyet rejimimiz 
milletimizle kucaklaşmıştır; milletimiz de 
Cumhuriyet değerlerimizi özümsemiştir.

Değerli konuklar…

Son yıllarda dünyanın sessiz devrim 
olarak söz ettiği büyük bir değişim ve 
dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Türkiye 
yıllarca atıl kalan büyük potansiyelini ha-
rekete geçirmiş, imkan ve kaynaklarını en 
verimli biçimde kullanarak ciddi bir atılım 
başlatmış, bir istikrar ve güven ülkesi hali-
ne gelmiştir. Bugün, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesi 
doğrultusunda, bölgemizde ve dünyada 
barışın korunmasında aktif rol oynuyoruz. 
Dünyada giderek tırmanan şiddet ve çatış-
ma kültürüne karşı, Medeniyetler İttifakı 
projesine öncülük ediyoruz. Bütün bunlar 
kısa zamanda ne kadar büyük mesafeler 
aldığımızı ortaya koymaktadır.

Değerli konuklar…

Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün 
bu yıldönümünde, O’nun mücadele heye-
canını yaşamanın, fikirlerini çok daha iyi 
anlamanın gayreti içerisinde olmalıyız. 
Bana göre bu, onu en doğru anma biçimi 
olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bizlere emaneti olan Cumhuriyetimiz, 
milli mücadele zaferimizin neticesi ola-
rak millet iradesinden doğmuştur. İşte bu 
yüzden biz de, O’nun “millete efendilik 
yoktur, millete hizmet vardır” ilkesini şiar 
ediniyoruz. 

Atatürk, aziz milletimizin her bir ferdini, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı teme-
linde birleştirmeyi başarmıştır. Onun için 
de Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet değer-
lerimizi her türlü gündelik siyasi tartış-
manın üzerinde tutarak, ayrıştırıcı değil 
birleştirici, milletimizin bütün fertlerini 
kucaklayan bir mutabakat çerçevesi şek-
linde muhafaza etmeliyiz. Cumhuriyeti-
mizi daha yükseklere taşıyacak olan birlik 
ve beraberliğimizi, toplumsal barışımızı 
ancak bu şekilde güçlendirebiliriz.

Unutmayalım ki, biz büyük bir milletiz. 
İnanıyorum ki, üstesinden gelemeyece-
ğimiz hiçbir güçlük yoktur. Yeter ki öz-
güvenimizi kaybetmeyelim. Türkiye’nin 
önü açık, geleceği aydınlıktır. Bu inançla 
sözlerime son verirken, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 
68. yıldönümünde bir kez daha rahmetle, 
şükranla anıyorum. Bu vesileyle İstiklal 
Mücadelemizin bütün kahramanlarını da 
rahmetle yad ediyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.



Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Programı

Ankara | 22 Aralık 2006

Değerli konuklar… Konuşmamın başında, 
büyük şair ve mütefekkirimiz Mehmet 
Akif Ersoy’u vefatının 70. yılında rahmetle 
anıyor, sizleri, en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. 

Biliyoruz ki, her millet, kendi kültürünü, 
başka milletlerden farkını yetiştirdiği 
büyük şahsiyetlerle ortaya koyar. İngiliz-
ler kendilerini Shakespeare’le, Fransızlar 
Victor Hugo’yla, Avusturyalılar Mozart’la 

ifade ederler. Doğrusu bu bakımdan biz 
millet olarak, muhteşem bir zenginliğe, 
eşsiz bir mirasa sahibiz. Bu topraklarda 
bu milletin bağrında çok büyük mütefek-
kirler, büyük edipler, büyük şairler yetiş-
miştir. Bizim medeniyetimizin temelinde 
tefekkür ve sanat vardır.

Sanatlar içinde de baş köşeyi her zaman 
edebiyat almıştır. Mevlana’dan Yunus’a, 
Fuzuli’den Şeyh Galib’e tefekkür ve sanatla 



yoğrulmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. 
Bize zengin bir kültür mirası bırakan bu 
değerlerimizin her biri, milletimizi millet 
kılan kültür köprüsünün birer olmazsa 
olmaz parçasıdır. Onlar, geçmişle bugün 
arasında sarsılmaz bağlar kurmuşlardır.

İşte bu köprünün en önemli isimlerinden 
biri de Mehmet Akif ‘tir. Hiç şüphesiz Meh-
met Akif, milletimizin her ferdinin gururla 
sahip çıktığı büyük bir değerimizdir. Meh-
met Akif, Türkçe’yi harikulade kullanan, 
en yalın söyleyişi en güçlü çağrışımla bu-
luşturan müstesna bir şairdir. Öyle özgün, 
öyle mükemmel bir üsluptur ki onunki, 
Mehmet Akif ’in şiiri için başlı başına ayrı 
bir şiir ülkesidir demek, yetmez.

Bana göre Mehmet Akif ’in şiiri, içinde 
bir imparatorluğu barındırır. 70 yıl önce 
ebediyete uğurladığımız bu büyük şairi-
mizin eserleri, bugünde milletimizin duy-
gularına tercüman olmaya devam ediyor. 
Mehmet Akif ’in izini süren güçlü bir edebi 
damarın, bugünkü nesillerin ruhlarını 
beslediğini görmek bizim için ayrı bir mut-
luluktur. Unutmamalıyız ki, yeni nesilleri-
miz, bizi biz yapan gerçek değerlerimize, 
büyük medeniyet birikimimize sahip çıktı-
ğı ölçüde, millet olarak varlığımızı gelece-
ğe taşıyabileceğiz. İnanıyorum ki, gelecek 
nesiller de bu istikamette yürüyeceklerdir.

Değerli konuklar…

Mehmet Akif Ersoy, kudretli bir şair ol-
duğu kadar kendini milletinin, vatanının 
istiklal ve istikbal mücadelesine adamış 
büyük bir dava adamıdır. O, özellikle 

1900’lerin başından itibaren ülkemizin en 
sıkıntılı günlerinde büyük fedakarlıklarda 
bulunmuş bir vatanperverdir. O, her za-
man büyük düşünen, Batıdaki gelişmeleri, 
İslam dünyasının geri kalma sebeplerini 
derin bir tefekkürle analiz eden, geniş 
ufuklu, öncü bir münevverdir.

Reddi miras etmeden, tarihi birikimimiz-
le, kimliğimizle, özümüzle, değerlerimizle 
birlikte yeniden var olmamızı savunan 
Mehmet Akif, muhteşem mısralarıyla milli 
ruhu yeniden harekete geçirmiştir. Yeri 
geldiğinde yazdıklarıyla halkının heyecan-
larını tutuşturan bir ateş, yolunu aydınla-
tan bir meşale; yeri geldiğinde de onları 
cami kürsüsünden vatan savunmasına da-
vet eden bir hatip olmuştur. O, kimliğiyle, 
inancıyla, mukaddesatıyla, ülkesiyle her 
zaman gurur duymuş, ömrünü bu değer-
lere adamıştır. Çanakkale muharebelerini 
destansı mısralarıyla ölümsüzleştirdiği 
gibi Birinci Dünya Savaşının enkazı al-
tında kalan umutsuzlara yeniden diriliş 
ruhunu aşılamıştır. 

Onun, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kür-
süye çıkıp milletine seslenmesi, bilgisini, 
heyecanını, umudunu milletiyle paylaşma-
sı; bir diriliş hareketinin başlamasına, mil-
li mücadele ruhunun alevlenmesine çok 
önemli katkılarda bulunmuştur. En büyük 
cesaret, en büyük fedakarlıklarla dolu eş-
siz bir mücadelenin şairidir Mehmet Akif. 
Merhamet dolu gönüllerin olduğu kadar, 
haksızlığa boyun eğmeyenlerin şairidir. “ 
Yumuşak huylu isem, kim dedi uysal ko-
yunum; kesilir belki fakat çekmeye gelmez 
boyunum” mısraları onundur.



O birliğin, vahdetin, yıkılmaz bir inancın 
şairidir. Milli bir duruş sergilemiş ama 
kavmiyetçiliği de şiddetle reddetmiştir. 
Onun en büyük özelliklerinden biri de bu 
kör taassuba karşı verdiği mücadeledir. 
Zira o, bu milletin Arnavut’uyla, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Kürt’üyle aynı öze sahip tek 
bir millet olduğunu savunmuştur. Onun 
için demiştir ki “ Bir zamanlar bizde millet, 
hem nasıl milletmişiz; Gelmişiz dünyaya 
milliyet nedir öğretmişiz!” Bu milletin, 
ortak kimliğini terk ederek, özünü inkar 
ederek ayakta duramayacağını, yeniden 
istiklaline kavuşamayacağını görmüştür.

Dolayısıyla, Mehmet Akif, hem yazdıkla-
rıyla, hem nutuklarıyla, hem eylemleriyle 
bu milletin gönlünde ebediyete kadar bir 
milli kahraman olarak kalmaya devam 
edecektir. Hiçbir zaman milletimizin gön-
lünden çıkmayacak, hafızasından silinme-
yecektir. O, bir münevver, bir mütefekkir, 
bir şair, bir yazar, bir hatip, bir öğretmen, 
olarak yolumuzu aydınlatmaya devam edi-
yor, devam edecek. 

Değerli dostlar…

Bugün hangi görüşe, hangi kimliğe men-
sup olursa olsun, milletimizin her bir ferdi 
Mehmet Akif ’le ortak bir paydada bulaşa-
bilmektedir. Çünkü O, bu toprağın bütün 
değerlerine sahip çıkmıştır. Çünkü O, bu 
millete eşsiz bir istiklal marşı armağan et-
miştir. Bu marş, bütün mazlum milletlere 
ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı, ta-
rihten silinmek istenen bir milletin hangi 
değerlere sarılarak bağımsızlığını kazandı-
ğını gösteren son derece anlamlı bir tarihi 

belgedir. Özellikle bugün, yaşanan zihin 
bulanıklığını bertaraf etmek için dönüp 
İstiklal Marşının bütün kıtalarını tekrar 
tekrar okumalı ve okutmalıyız.

Çünkü İstiklal Marşı, yeniden millet oluşu-
muzun en özlü vesikasıdır. Çünkü İstiklal 
Marşı, bugün her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ve bera-
berliğimizi en veciz biçimde ifade eden bir 
“mutabakat belgesi”dir. Mehmet Akif ’ “O, 
benim değil milletimin eseridir” diyerek 
bu eşsiz eseri bizlere armağan etmiştir. 
Bu armağanı, inşallah milletçe sonsuza 
kadar muhafaza edeceğiz. Biliyoruz ki, bu 
marşta konuşan, bütün dünyaya seslenen, 
zalimlere meydan okuyan milletimizin ta 
kendisidir. 

İstiklal Marşı’nın altında Mehmet Akif 
Ersoy’un imzasının yanı sıra, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin, bü-
tün milletimizin imzası vardır. Gazilerimi-
zin şükür duası, şehitlerimizin sonsuzluk 
şiiridir İstiklal Marşı. Onun içindir ki, 
Mehmet Akif ’in, Milletimizin gönlündeki 
yeri şehitlerle beraberdir. Onun içindir 
ki, Mehmet Akif ’in kabri, Edirnekapı şe-
hitliğindedir. İşte bu yüzden, milletimiz, 
sahip olduğu en değerli hazinelerden biri 
olan ve 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde kabul edilen bu marşı, 
o günden bu yana anayasal güvence altına 
almıştır. “Allah bu millete bir daha istiklal 
marşı yazdırmasın” diyen Mehmet Akif ’in 
aziz hatırasını bir kez daha şükranla anı-
yor, kendisine Allah’ tan rahmet diliyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar… 
Sözlerimin başında sizleri saygıyla selam-
lıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımızın 80. 
kuruluş yıldönümünde aranızda olmak-
tan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu 
vesileyle ulusal güvenliğimiz bakımından 
büyük bir sorumlulukla belirleyici öneme 
sahip görevlerini yerine getiren teşkilat 
mensuplarımızı tebrik ediyor, başarıları-
nın artarak devamını diliyorum. 

Önemli tarihi merhalelerden geçerek, pek 
çok badireyi aşarak bugünlere gelmiş bü-
yük bir milletin, güçlü bir ülkenin, sağlam 
bir devlet geleneğinin mensuplarıyız. Tür-
kiye Cumhuriyeti, varoluşunu “barış esa-
sında” tanımlayan, bölgesinde ve dünyada 
bu istikamette aktif rol üstlenen bir devlet-
tir. İşte bu müessir devlet geleneğimizin en 
önemli unsurlarından biri de, istihbarat ve 
güvenlik kuruluşlarımızdır. Bugün gerek 
ulusal, gerekse uluslararası alanda güven-
lik, her zamankinden daha büyük önem 
kazanmıştır. Böyle bir dönemde Milli İstih-
barat Teşkilatımız, ulusal güvenliğimize 

olduğu kadar bölgesel ve küresel barışa da 
önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Biliyoruz ki yaşadığımız çağda artık, ulusal 
güvenlik ile bölgesel ve küresel güvenlik 
birbirini tamamlayan unsurlar haline gel-
miştir. Elbette devletlerin ve toplumların 
birbiriyle bu kadar yakın ilişki içinde ol-
ması eski dünyaya göre çok daha karmaşık 
yepyeni ağlar oluşturmuştur. Yaşadığımız 
dünyanın açıklayıcı kavramları da ulusla-
rarası ilişkilerden ekonomiye, teknoloji-
den enformasyona kadar bütün alanlarda 
değişmektedir. Özellikle yakın bölgemizde 
yoğunlaştığı görülen asimetrik güçler 
arasındaki mücadele, ulusal güvenliğimiz 
açısından dikkat etmemiz gereken nok-
taların değiştiğini ve çoğaldığını bizlere 
göstermektedir. Artık, II. Dünya Savaşının 
ardından ortaya çıkan geleneksel tehdit-
lerden, nitelik olarak çok daha farklı teh-
ditlerle karşı karşıyayız. Bu durum farklı 
bir güvenlik anlayışı geliştirmemizi ve ted-
birlerimizi de güncelleştirmemizi gerekli 
kılıyor. Şüphesiz bu noktada bilgi çağının 

MİT’in 80. Yıldönümü 
Kutlamaları

ANKARA | 11 Ocak 2007



gerektirdiği araç ve yöntemleri doğru 
kullanarak yeni bilgileri, yeni gelişmeleri 
sağlıklı analiz etmek ulusal güvenliğimiz 
için büyük önem kazanmıştır. Bilgiye 
ulaşma araçlarının çoğalmasıyla birlikte, 
analiz ve yorum imkanları da artmıştır. 
Biz, bütün kurumlarımızın bu imkanları 
en iyi şekilde kullanarak gelişmesi için 
çaba sarf ediyoruz. Zira bu, milletimizin ve 
devletimizin bekası açısından son derece 
önemlidir. 

Değerli konuklar… 

Klasik güç tanımlamalarının geçersiz kal-
dığı bu yeni dönemde istihbaratın etkin-
liği, hızı ve doğruluğu, güvenlik stratejile-
rinin öncelikli meselesi haline gelmiştir. 
Soğuk savaş sonrası dönemin ardından 
uluslararası sistemin içine girdiği inanıl-
maz hız ve boyuttaki değişim süreci, istih-
baratı daha da karmaşık ve esnek bir şekle 
sokmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılması 
eski tehdit unsurlarında büyük değişime 
yol açmıştır. 

Ekonomik çıkarların yönlendirmesi baş-
ta olmak üzere daha karmaşık, çok daha 
fazla dikkat ve özen gerektiren yeni bir 
durum ortaya çıkmıştır. Stratejik ve tak-
tik istihbarat ayrımı da teknolojinin hızla 
değişmesi nedeniyle eski netliğini kaybet-
miştir. Bununla birlikte dünyadaki bilgi 
ağlarının yaygınlaşması, istihbarat servis-
leri için yeni fırsatlar doğurmuştur. Ancak 
bu bilgiler çok büyük boyutlara ulaşmış 
aynı zamanda gerçeklerin yanında yalan 
ve dezenformasyona yönelik içerikleri de 
barındırmaya başlamıştır. Bu da tabii ki, 

ciddi analiz sorunlarını ortaya çıkarmış-
tır. Dolayısıyla bilgi toplamak kadar belki 
daha da fazla bilgiyi doğru analiz edebil-
mek önem kazanmıştır. Bu durum, kuşku-
suz bu mesleği icra edenleri de derin bir 
değişime zorlamaktadır. Bu da, istihbarat 
servislerinin yalnız sırlarla değil bilgilerle 
de ilgilenmelerini, yalnız belgelerle değil 
uzmanlarla da çalışmalarını gerekli kıl-
maktadır. Zira çok iyi biliyoruz ki, dünün 
bilgi düzeyi, bugünün ve yarının dünyası-
na yetmez. 

Bakınız dün, trilyonlarca dolarlık mal ve 
hizmet alımının internet üzerinden ger-
çekleşmesi hayal bile edilemezdi. Dolayı-
sıyla geçmişin birikimi kadar geleceğin 
dünyasının alacağı şekle göre hazırlan-
mak, stratejik açıdan, milli bütünlüğü-
müzün korunması, ülke olarak rekabet 
gücümüzün artması bakımından hayati 
derecede önemlidir. 

Değerli konuklar… 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği 
gibi, “Gözlerimizi kapatıp yalnız yaşadığı-
mızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember 
içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşa-
yamayız. Aksine, gelişmiş, uygarlaşmış 
bir ulus olarak medeniyet ağının üzerinde 
yaşayacağız.” Bunun için de 21. yüzyılın 
en büyük gücü “bilgi”ye sahip olmak artık 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Şüphesiz, 
bilgiye ulaşmanın en etkin yollarından 
biri de “istihbarat”tır. Teknolojinin bütün 
dünyadaki üretiminde, gelişmesinde ve 
kullanımında en önemli paya istihbarat 
ve güvenlik birimlerinin sahip olması bir 



tesadüf değildir. Zira istihbarat, geleceğe 
yöneliktir ve amacı karar verme mekaniz-
malarını doğru bilgilendirmek ve doğru 
yönlendirmektir. Onun içindir ki, istihba-
rat servisleri, gelecek öngörüleri üretmeli, 
stratejiler oluşturmalı ve bu amaçlara 
hizmet edecek bilgileri toplamalıdır. So-
runların nasıl çözüleceği üzerinde fikirler, 
stratejiler geliştirirken, bir taraftan da bu 
sorunların yaşanmaması için istihbari 
faaliyetlerde bulunmalıdır. Yani, erken 
haber almak, önleyici tedbirlere odaklan-
mak, istihbaratın asli fonksiyonudur. Aksi 
takdirde zamanında elde edilmeyen doğru 
bilgi, zamanında yapılmayan doğru analiz, 
yeni ve karmaşık tehditleri bertaraf etme-
ye yetmez. 

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Kuru-
luşunun 80. yılını kutlayan Milli İstihba-
rat Teşkilatımız da bu vizyonla yoluna 
devam etmektedir. Bir yandan görev ta-
nımlamasını yenilemekte, diğer taraftan 
organizasyon yapısını buna uygun şekilde 
yeniden biçimlendirmekte ve güçlendir-
mektedir. Milli İstihbarat Teşkilatımızın 
milli güvenliğimizin sağlanması ve milli 
menfaatlerimizin korunmasında ne ka-
dar önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz. 
Onun için biz, Milli İstihbarat Teşkilatımı-
zın gelişmesi için her türlü katkı ve deste-
ği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 
Sayın müsteşarımın takdire şayan bir dü-
rüstlükle yaptığı özeleştiri ve işaret ettiği 
hedeflerin gerçekleştirilmesini; ülkemizin 
geleceği, milletimizin ve devletimizin 
bekası için son derece önemli ve ertelene-
mez buluyorum. 

Her hukuk devleti, halkının refah ve gü-
venliğini sağlamak, geleceğini teminat 
altına almak zorundadır. Biz bütün politi-
kalarımızı oluştururken hem milletimizin 
refah ve güvenliğini, hem de bölgemizin 
barış ve huzurunu her zaman öncelikle 
göz önünde bulunduruyoruz. İnanıyorum 
ki, bu anlayışla çalışmalarını sürdüren 
Milli İstihbarat Teşkilatımız, şimdiye ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da üzerine 
düşen görevi en mükemmel şekilde yapa-
caktır. Bu vesileyle burada, Sayın Müste-
şarımıza ve fedakarca görev yapan tüm 
Teşkilat mensuplarına teşekkür ediyor, 
Milli İstihbarat Teşkilatımızın 80. kuruluş 
yıldönümünü kutluyor, sizleri bir kere 
daha saygıyla selamlıyorum.



Kahramanmaraş’ın Düşman 
İşgalinden Kurtuluşunun 87. Yıl 

Dönümü Töreni

Kahramanmaraş | 12 Şubat 2007

Sevgili Kahramanmaraşlılar, aziz vatandaş-
larım… Sizleri, en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Bugün burada, milli mücadele 
tarihimiz açısından çok büyük bir önemi 
olan gerek bağımsızlık destanımıza, gerekse 
Cumhuriyet tarihimize her alanda büyük 
kahramanlar hediye etmiş Kahramanmaraş 
şehrimizin kurtuluş bayramını kutluyoruz. 
Başta Kahramanmaraşlı vatandaşlarım 

olmak üzere tüm milletimizin bayramını 
kutluyor, bu vesile ile istiklal mücadelemizin 
bütün şehitlerini ve başta Cumhuriyetimizin 
banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyo-
rum. 

Çok değil, sadece bir insan ömrü kadar geç-
mişte, bu ülkede çok önemli bir kahraman-



lık destanı yazılmış; muazzam bir istiklal 
mücadelesi verilmiştir. Yakın tarihimizdeki 
bu büyük mücadelenin en önemli neferleri 
hiç şüphe yok ki, bugün de kahraman ola-
rak anılan Maraşlılardır. Kahramanmaraş 
işgal altında yaşamaya, müstemleke olmaya 
karşı yükselttiği itiraz nedeniyle, tarihimize 
“kendi kendini kurtaran şehir” olarak geç-
miştir. Vatanı, bağımsızlığı, özgürlüğü, mu-
kaddes değerleri uğruna canını feda eden 
Kahramanmaraşlılar, bütün dünyaya bizim 
nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir. 
Kahramanmaraş adı Türk milletinin vatanı, 
bayrağı, namusu ve inancıyla özdeşleşmiştir. 
İşte, Maraş’ın yiğitliği, Maraş’ın cengâverliği, 
Maraş’ın “kahraman” sıfatını alması, istiklal 
mücadelemizde, vatan müdafaasında üstlen-
diği bu öncü roldendir. Kahramanmaraş’ın 
sembolü haline gelen Sütçü İmam’ın, işgal-
cilere karşı sesini yükseltip “Bugün namus 
günüdür” diyerek yaktığı istiklal meşalesi, 
Maraş’la birlikte bütün vatanın istikbalini, 
bütün milletin ikbalini aydınlatmıştır. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar… 

İşgalci güçlerin mütecaviz tavrına isyan 
eden Sütçü İmam, bugün Türk milletinin 
namus ve istiklal mücadelesinin sembolü 
olmuş, herkesin gurur duyduğu, bağrına 
bastığı bir tarihi şahsiyet haline gelmiştir. 
Bu milletin en zor anlarında bağrından çı-
karttığı kahramanların adı saymakla bitmez. 
Başta askeri dehası ve siyasi ufkuyla Cum-
huriyetimizi kuran Atatürk olmak üzere, 
istiklal mücadelesi tarihimizde de isimlerini 
sıklıkla andığımız Maraşlı Sütçü İmam, İz-
mirli Hasan Tahsin, Erzurumlu Nene Hatun, 
Gaziantepli Şahin Bey bu kahramanlardan 
yalnızca birkaçıdır. Türk bayrağının Maraş 

Kalesi’nden indirilmesini kabullenemediği 
için, “Bayrak dalgalanmadan Cuma namazı 
kılınmaz” diyerek bağımsızlık mücadelesine 
destek veren Rıdvan Hoca da bu kahraman-
larımızdan biridir. Bu nedenle 7 Şubat 1973 
tarihinde TBMM tarafından Maraş’a verilen 
‘kahramanlık’ payesi, aslında bütün mille-
timize verilmiş bir unvandır. Bizler de bu 
önemli günde, vatanın istiklali için çarpışan 
şehitlerimizi, gazilerimizi yad ediyor, verilen 
bağımsızlık mücadelesini bütün kalbimizle 
yeniden hissediyoruz. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar… 

Geçmişte ortaya çıkardığımız kahramanlar, 
bu vatan için ‘namus borcu’ olarak gördük-
leri bir istiklal mücadelesi başlattılar ve 
alınlarının akıyla bu mücadeleyi tamama 
erdirdiler. Bizler de, milletimizin bize verdiği 
görevi boynumuzun borcu olarak görüyo-
ruz. Ülkemiz için her şeyden daha önemli 
olan ‘adalet ve kalkınma’ mücadelesini 
alnımızın akıyla sürdürmeye çalışıyoruz. 
Geçmişte, milletimizin topyekûn verdiği mü-
cadele istiklal mücadelesiydi. Bugün, bizim 
istiklalimizi korumakla birlikte vermemiz 
gereken mücadele ise istikbal mücadelesidir. 
Biz, şimdi bunun mücadelesini veriyor; laik, 
demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan 
Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviye-
sinin üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün 
artık hepimiz geleceğe, istikbale tam bir öz-
güvenle, emin adımlarla yürüyoruz. Bu duy-
gularla sözlerime son verirken, bir kez daha 
Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 
87. yıldönümünü, bütün Kahramanmaraş-
lıların bayramını kutluyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.



İstiklal Marşı’nın Kabulünün 86. 
Yıldönümü

Ankara | 12 Mart 2007

Değerli konuklar, değerli arkadaşlar… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 
86’ncı yıl dönümünü idrak etmenin onu-
runu ve mutluğunu yaşıyoruz. Onur duyu-
yoruz, çünkü bu marşı her söylediğimizde, 
yeniden “istiklalimize” vurgu yapıyor, 
istiklalin önemini yüreğimizde hissediyo-
ruz. Bizler, millet olma şuuruna erdikten 
sonra, tarih boyunca istiklalini bir ferman 

gibi boynunda taşımış, istiklali milleti-
mizin en önemli fazileti, erdemi sayarak 
bugünlere kadar gelmişiz. Büyük mütefek-
kir ve büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un 
bizlere armağan ettiği milli marşımızı, 
dünyadaki diğer milletlerin marşlarından 
ayıran en önemli nokta da budur. Çünkü 
bizim milli marşımızın adı “istiklal”dir. 
Her milletin, milli marşının bir adı vardır. 
Bu isimler, hiç kuşku yok ki, hem yazıldığı 



dönemin, hem de o milletin karakterini, 
ruhunu yansıtır. İşte bizim milletimizin en 
belirgin karakteri, milli marşımızın adında 
zikredildiği gibi istiklaldir; yani hürriyet-
tir, yani kimseye boyun eğmemektir, yani 
bağımsızlıktır. Zaten milletimizin süzül-
müş ruhunu, iradesini temsil eden ve dile 
getiren Mehmet Akif de, bu yüksek şuurla, 
 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım

diyerek bağımsızlığın, hürriyetin ne kadar 
önemli olduğuna işaret etmiştir. 

Unutmayalım ki, Mehmet Akif, İstiklal 
Marşı’nı kaleme alırken, İstiklal Savaşı 
henüz sona ermemişti. Keza, İstiklal Mar-
şı’mızı yazan Mehmet Akif ’in İstiklal Mü-
cadelesi devam ederken Türk milletinin 
iradesinden doğan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kurucu milletvekillerinden 
biri olduğunu da hatırlamak durumunda-
yız. Mehmet Akif ’in destansı şiirine,
 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al  
 sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son  
 ocak

mısralarıyla başlaması, hem bu millete 
duyduğu sonsuz güveni yansıtır hem de, 
geleceğe emin adımlarla, istiklalin hazzı-
nı yaşayarak yürümesini telkin eder. Bu 
yüzdendir ki, can kulağıyla dinlediği bu 
aziz sesi 86 yıldır onurla, şerefle yediden 
yetmişe her okuyuşunda Türk milletinin 
yüreği kabarır. 

Değerli arkadaşlar… 

İstiklal Marşı, milletimizin ortak sesi, or-
tak vicdanıdır. İstiklal Marşı, tarihten silin-
mek istenen bir milletin hangi değerlere 
sarılarak İstiklal Mücadelesini kazandı-
ğının belgesi olarak insanlık tarihi içinde 
çok özel bir yerde durmaktadır. Daha önce 
merhum Mehmet Akif ’in vefatının yıldö-
nümünde de vurguladığım gibi, İstiklal 
Marşı, millet olarak ihtiyaç duyduğumuz 
milli birlik ve beraberlik idealimizi ifade 
eden en önemli “mutabakat belgesi”dir. 

Buraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. 
Zira, bu berat nişanesi, bu mutabakat bel-
gesi, bu zafer takı yok edilmek istenen bir 
milletin evlatlarının kanıyla bir daha yere 
düşürülmemek üzere alınmıştır. “Allah 
bir daha bu millete yeni bir istiklal marşı 
yazdırmasın” diyen Mehmet Akif ”in yaka-
rışının anlamı da bu bayrağın, bu sancağın 
bir daha yere düşmemesi içindi. Milli ve 
manevi değerlerimizin neredeyse her bi-
rine göndermelerde bulunan bu marşı, bu 
şiiri bütün kıtalarıyla birlikte yeniden ve 
yeniden okumalıyız. 

Değerli arkadaşlar… 

Bu marş, elbette Mehmet Akif Ersoy’un ka-
leme aldığı bir şiirdir. Ancak, Mehmet Akif 
Ersoy, mekânı cennet olsun, teklif edilme-
sine karşın bu şiir karşılığında ödenecek 
hiçbir ücreti kabul etmemiştir. Çünkü 
büyük şairimiz, yazdığı İstiklal Marşı için 
“o, benim değil, milletimindir” demiştir. 
Hemen hemen bütün edebi eserlerini, ko-
nuşmalarını bir araya topladığı Safahat’ı-



na İstiklal Marşı’nı koydurmamasının tek 
nedeni de, hiç kuşku yok ki budur. Milleti-
miz de, kendisine armağan edilen bu eşsiz 
şiir karşılığında Mehmet Akif ’i gönlüne, 
vicdanına katmış; ona, içinden çıkardığı 
bütün değerli şairlerden daha büyük bir 
önem atfetmiştir. Türk milleti, Mehmet 
Akif Ersoy’u hep hatırında tutmuş, onu 
baş tacı etmiştir. Büyük şairimizin aziz 
hatırasına daima sahip çıkmış, hatta onu 
şehitlik mertebesine yakıştırdığı için, 
Mehmet Akif ’i, büyük bir kadirşinaslıkla 
Edirnekapı Şehitliği’ne defnetmiştir. Biz-
ler, bu armağanı Allah’ın izniyle sonsuza 
kadar muhafaza edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar… 

Dünya üzerinde bugün yaşanan çatışma, 
gerilim ve krizlerden tarihte yaşananlara 
da bakarak dersler çıkarmalıyız. Medeni-
yetlerin birbirini hasım olarak gördüğü, 
küçümsediği, birbiriyle çatıştığı değil, bü-
tün medeniyetlerin birbirine saygı duydu-
ğu, ortak değerlerini yücelttiği, birbiriyle 
dayanışma içine girerek ittifak edebildiği 
bir yaklaşıma güç vermeliyiz. Bunun için, 
Türkiye olarak, hükümet olarak, temel 
misyonu “barış” olan bir projeye öncülük 
ediyoruz. Bunun için, bölgemizin savaşlar-
la değil, barışla, adaletle anılmasını istiyor, 
herkesin çıkarının savaşta değil barışta ol-
duğu söylüyoruz. İstiklalin hazzını tatmış 
bir milletiz ve başarımızın herkese örnek 
olmasını istiyoruz. Millet olmamızı sağla-
yan değerlere sonuna kadar sahip çıkmalı, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal’in işaret ettiği gibi “hiçbir dahili ve 
harici bedhahın”, hiçbir gücün bu değer-

lere zarar vermesine, yıpratmasına izin 
vermemeliyiz. 

Değerli arkadaşlar… 

Bizler, hükümet olarak geleceğin Türki-
ye’sini inşa etmek için çalışıyoruz. Sabırla, 
Milletimizin hak ettiği Türkiye’yi tesis 
etmek için gece gündüz çalışıyoruz. He-
defimiz, en büyük varlığımız olan devleti-
mizi, Cumhuriyetimizi, 100’üncü yılında 
hak ettiği güce ve itibara ulaştırmaktır. 
Atatürk’ün işaret ettiği ve gösterdiği “mu-
asır medeniyet” hedefini aşmamız hem 
köklerimize sahip çıkmamıza hem de hı-
zımızı kesmeden yürüyüşümüze bağlıdır. 
Millet olarak, hep birlikte birbirimizin 
hukukuna, vatandaşlarımızın hukukuna 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukuna 
sahip çıkarak… Bu hislerle, başta İstiklal 
marşımızın şairi Mehmet Akif ’i, Çanakka-
le ve İstiklal Savaşının şehit ve gazilerini 
minnetle, şükranla anıyorum. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde İstiklal Marşımızın 
kabulünün 86’ncı yıldönümünün bir kez 
daha milletimize hayırlı olmasını diliyor, 
sözlerimi cennetmekan şairin bir yakarı-
şıyla bitiriyorum: “Allah milletimize bir 
kez daha istiklal marşı yazdırmasın!“ Sizle-
ri, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.



Değerli vatandaşlarım, sevgili Çanakkale-
liler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Hem Çanakkale için, hem bütün 
Türkiye için anlamı çok büyük olan Çanak-
kale Zaferi’nin 92. yıldönümünde sizlerle 
birlikte olmanın heyecanını, mutluluğunu 
yaşıyorum. Bundan 92 yıl önce bu toprak-
larda şanlı ve eşsiz bir vatan müdafaası 
sergileyen başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, 
aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad 
ediyorum. 

Aradan geçen zamana rağmen bu toprak-
lara her geldiğimizde, Çanakkale sırtlarını 
her dolaştığımızda o günleri yeniden yaşı-
yor, büyük bir heyecan duyuyoruz. Tarihte 
eşine az rastlanan bu büyük mücadelenin 
kahramanları bize sadece bir vatan değil, 
daima yükseklerde tutmamız gereken is-
tiklal meşalesini de miras bıraktılar. Her 18 
Mart günü onların bu topraklardaki aziz 
hatırasını yâd ederken, “Toprak, uğrunda 
ölen varsa vatandır” gerçeğine de bir kere 
daha vâkıf oluyoruz. Bir kere daha bu top-

18 Mart Stadyumu’nda Deniz 
Zaferi’nin 92. Yıldönümü Töreni

Çanakkale | 18 Mart 2007



raklarda yaşamanın, bu toprakların insanı 
olmanın şuuruna eriyoruz. 

Milletimizin önüne çıkan zorlukları aşma 
konusundaki muazzam iradesinin simgesi 
olan Çanakkale Destanı, en yakın zamanda 
muasır medeniyet seviyesinin ötelerine 
ulaşmayı kendine hedef seçmiş olan Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin en güçlü ilham kay-
nağıdır. Cumhuriyetimizin kuruluş ideali 
olan bu hedefi yakalamayı, bu uğurda gece 
gündüz demeden var gücümüzle çalışmayı 
en öncelikli görevimiz sayıyoruz. Bunu bu 
ülkenin gelecek nesillerine olduğu kadar, 
Çanakkale’de, Kurtuluş savaşında bu top-
rakları bizlere vatan kılmak için can veren 
şehitlerimize borçlu olduğumuzu unutma-
yacağız. Şükürler olsun ki Türkiye yakın 
geçmişteki karanlıklardan, sıkıntılardan 
önemli ölçüde arınarak bu Cumhuriyet 
idealini yakalamaya her yıl biraz daha yak-
laşıyor. Bugün her insanımız bu idealin 
gerçeğe dönüşeceği o güzel geleceğe bü-
tün kalbiyle, bütün benliğiyle inanır hale 
gelmiştir. Artık her insanımız, Türkiye’nin 
ufkunu saran aydınlığı görmeye, o umut ve 
heyecanı kalbinde hissetmeye başlamıştır. 
Çanakkale kahramanlarının hatırasına 
yakışan o aydınlık Türkiye idealine ulaş-
mamıza çok az kalmıştır, bunu da bütün 
dünyaya buradan ilan ediyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz. Bizi 
tek bir millet, Türkiye’yi bizlere mukad-
des bir vatan kılan bütün değerlerimize 
sadakatle bağlıyız. Bu vatanı savunmak 
için Konya’dan, Trabzon’dan, İzmir’den, 
Diyarbakır ’dan, Gaziantep’ten koşup 
gelen isimsiz kahramanlar gibi hepimiz 

kalplerimizde Türkiye sevdası taşıyoruz. 
Türkiye’nin medeniyet değerlerine, kül-
tür ve ahlakına, birlik ve beraberliğine, 
bu ülkeyi zenginleştiren bütün renkleri-
ne aşkla bağlıyız. Bizler bu güzel ülkede 
sadece vatandaş olmadık, aynı zamanda 
dost olduk, kardeş olduk, arkadaş olduk, 
yoldaş olduk, komşu olduk, akraba olduk, 
tanış olduk, birbirimizin dayanağı olduk. 
Aynı Yunus’un, aynı Mevlâna’nın, aynı Pir 
Sultan Abdal’ın pervanesi olduk. Bugün 
tarihin sona erdiğini, bizi millet yapan 
değerlerin zaafa uğradığını düşünen varsa 
bu topraklarda hâlâ çınlamakta olan “Ça-
nakkale geçilmez” nidalarına kulak versin. 
Türkiye’nin büyüklüğüne inanmayanlar, 
aydınlık bir geleceği bu ülkeye yakıştıra-
mayanlar gelip şehitlerimizin kabirleriyle 
çizilmiş bu mukaddes memleket haritasına 
iyi baksın. Türkiye’yi güçlü kılanın ne oldu-
ğunu, bu milletin özünde taşıdığı cevheri 
iyi anlasın. 

Değerli vatandaşlarım… 

Çanakkale zaferleri, Türk halkına muaz-
zam bir güven duygusu aşılamış, vatan için 
el ele verildiği takdirde, her türlü zorluğun 
üstesinden gelinebileceğini ispatlamıştır. 
Bugün de aynı dirayeti, aynı sabrı, aynı da-
yanışmayı gösterdiğimiz takdirde, istikbal 
mücadelemizi istiklal mücadelemiz gibi 
yaptığımız takdirde, bütün kalbimle ina-
nıyorum ki, Türk milletinin önünde hiçbir 
güç duramayacaktır. 

Türkiye’nin son dört yılda gerçekleştirdiği 
gelişme ve kalkınma hamlesi bütün dün-
yanın dikkatini çekecek bir hale gelmiştir. 
Türkiye’nin her geçen gün küresel serma-
yenin, uluslararası yatırımcıların daha çok 



ilgisini çekmesinin sebebi sağladığımız 
güven ve istikrardır. Türkiye’nin kronik-
leşmiş sorunlarını çözüyor, ülkemizin 
kayıp yıllarını telafi etmeye çalışıyoruz. 
Türkiye’ye sevgimizi, Türkiye’ye sadaka-
timizi Türkiye’yi büyüterek gösteriyoruz. 
Şimdi de Türkiye’ye güvenerek, sizlere 
güvenerek yeni hedefler koyuyoruz. Nedir 
o hedefler? 2013 yılında kişi başına milli 
geliri 10 bin doları aşmış, Gayrı Safi Milli 
Hasılası 1 Trilyon YTL’ye ulaşmış mutlu ve 
müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz. 

Okullarında çağın gerektirdiği her türlü 
donanımın bulunduğu, hastanelerinde en 
ileri sağlık hizmetlerinin verildiği, şehirle-
rinde planlı kentleşmenin en güzel örnek-
lerinin sergilendiği bir Türkiye. İstanbul’da 
olanın Çanakkale’de, Ankara’da olanın 
Diyarbakır’da, Antalya’da olanın Artvin’de, 
Iğdır’da, Kars’ta da olduğu bir Türkiye. Öz-
gürlüklerin, milli gelirin, yatırım imkanla-
rının Türkiye’nin her yerine hakkaniyetle, 
adaletle dağıtıldığı bir Türkiye… Barışın, 
adaletin, hakkaniyetin hakim olduğu, 
herkesin vatandaşlık haklarını kullandığı, 
kimsenin haksız rekabete maruz kalmadığı 
bir Türkiye… Sadece ekonomisi güçlü olan, 
sadece uluslararası ilişkilerde büyük itibar 
sahibi bir Türkiye değil, hem maddi hem 
manevî dinamiklerine sahip çıkan bir Tür-
kiye… Bu hedefler artık uzak değil, hayal 
değil. 

Millet olarak bugüne nasıl geldiysek, bü-
yük badireleri nasıl geride bıraktıysak 
yarınki Türkiye’ye de öyle ulaşacağız. Dün, 
Darül Fünunda, Tıbbiye Mektebinde oku-
yan gençlerimiz ideallerini, daha bir büyük 
bir ideal, daha ulvi bir gaye için bırakarak 
Çanakkale’ye geldiler ve burada şehit oldu-

lar. Bizlere aziz bir vatan, şehit kanlarıyla 
yıkanmış bir toprak bıraktılar. Tüm şehit-
lerimizin aziz ruhlarını şahit tutarak söz 
veriyoruz; Bugün bizler de bu mukaddes 
emanete sadakatle, onurla, şerefle sahip 
çıkacağız. Şartlar ne olursa olsun, milleti-
mizin başını yere eğdirmeyeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Evet, dün Çanakkale’de üniversite öğren-
cileri, okullarında eğitim gören gencecik 
çocuklarımız şehit olarak okullarını bo-
şalttılar ama, bugün çok şükür, 2 milyon 
gencimiz üniversite sıralarında, 14 milyon 
gencimiz ilköğretim ve liselerde eğitim gö-
rüyor. Bu gençlik o aziz şehitlerin ruhani-
yetine, emanetine layık olacaktır. Bu genç-
lik, Türkiye’nin hedeflerini, özlemlerini 
gerçekleştirecektir. Bu gençlik, birlik ve be-
raberlik ruhunu, kardeşlik şuurunu koru-
maya devam edecektir. Çanakkale ruhuna 
sahip çıkan herkes bu vatanın, bu ülkenin 
evladıdır, sahibidir. Her vatandaşımızın 
hukuku devletimizin güvencesindedir. 73 
milyon vatandaşımızın her ailesinde bir 
Çanakkale hatırası var. Bu aziz hatıraya göl-
ge düşürmeye kimsenin gücü yetmez. Her 
zorluğu yenebilir, her hedefe ulaşabiliriz, 
Çanakkale’yi geçilmez kılan o milli ruhu 
asla kaybetmeyeceğiz, kaybetmemeliyiz. 
Biz daha nice yıllar boyunca millet olarak 
her 18 Mart gününü Türkiye’nin geleceği-
ne ilham verecek, ışık verecek, güç verecek 
bir inanç ve ruh ile kutlamaya devam ede-
ceğiz. Bu duygularla sözlerime son verir-
ken, şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bütün istiklal 
kahramanlarını rahmetle, minnetle anıyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Şehitler Abidesi’nde Deniz 
Zaferi’nin 92. Yıldönümü Töreni
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Değerli davetliler… Tarihimizde çok önem-
li bir yere sahip olan Çanakkale Deniz Za-
ferimizin 92. yıldönümünü idrak ettiğimiz 
bu törende sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahra-
manlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz 
hatırasını rahmetle, şükranla yâd ediyo-
rum. Onlar, tarihte eşi benzeri görülmemiş 
bir destan yazdılar. Onlar, suları yokuşa 

akıttılar ve imanla, aşkla galip geldiler. 
Asalet, inanç ve cesaret sahibi bir mille-
tin, dünyadaki en güçlü zırhlarla, en ağır 
silahlarla donanmış bir orduyu bile dize 
getirebileceğini gösterdiler. Yeryüzündeki 
en güçlü silahın vatan ve millet sevgisi 
olduğunu bütün dünyaya ilan ettiler. Bu 
zafer, dünyanın dört bir yanından gelmiş 
zırhlı birlikler tarafından tarihe gömülme-
ye çalışılan bir milletin “tarihe sığmayacak 



kadar büyük olduğunu” anlatır. Çanakkale 
kahramanları sayesinde bu millet, külle-
rinden yeniden doğmuştur. Hepsinin ruhu 
şad olsun. 

Şehitlerimizin aziz ruhları daima bize eş-
lik edecek, milletimizin ebedi yürüyüşün-
de yolumuzu aydınlatacaktır. Çanakkale 
şehitlerimizi saygıyla andığımız bu özel 
günde, aynı aşkla, aynı ruhla, aynı heye-
canla, aynı coşkuyla bu topraklara bir kez 
daha bakıyoruz. Tek nefes, tek ses, tek yü-
rek halinde bir kez daha “Çanakkale geçil-
mez” diyoruz. O neferlerin eşsiz mücadele-
si sayesinde Çanakkale savaşı tarihimizin, 
asaletimizin, karakterimizin kesin bir 
zaferine dönüşmüştür. Bu savaşla açıkça 
görülmüştür ki, Türk milletinin karakteri 
özgürlüktür, istiklaldir, bağımsızlıktır, 
başka hiçbir millete boyun eğmemektir. 
Zira Çanakkale’de elde edilen zafer, İstiklal 
Savaşımızda elde edilen zaferin adeta bir 
önsözü olmuştur. 

Değerli davetliler… 

Çanakkale’de cereyan eden savaş, yalnızca 
Türk milletinin değil, neredeyse bütün 
insanlığın kaderini tayin eden bir hadi-
sedir. Zira bu destanı vatanından dört 
bir tarafından kalkıp gelen ve burada 
toprağa düşen şanlı neferlerimiz yazmış-
tır. Tarihte hiçbir cephenin, Gelibolu gibi 
dünya tarihinin akışını bu kadar köklü 
biçimde değiştiren bir etkisi olmamıştır. 
Çanakkale’de, tüm dünyaya insanlık der-
si verilmiştir. Bu savaş, dünyanın başka 
bölgelerindeki savaşlar gibi sadece askeri 

ve siyasi değerlerin değil, esas itibariyle 
insanî değerlerin ön plana çıktığı bir savaş 
olmuştur. Tarih boyunca hiçbir zaman kar-
şı karşıya gelmemiş milletler, ne hazindir 
ki, ilk defa bu cephede karşılaşmışlardır. 
Çanakkale savaşına katılan Anzak ordu-
sundaki Yeni Zelandalı ve Avustralyalı 
binlerce genç, Türk gençleriyle ilk defa 
bu cephede tanışmıştır. Ancak, tarihin 
kaydettiği en büyük savaşlardan biri olan 
bu mücadelede, Mehmetçik, en ağır savaş 
şartlarında bile, karşısındaki düşmanın 
kendisi gibi ümitleri, sevdaları ve hayalleri 
olan birer insan olduğunu unutmamıştır. 

Bizim devlet ve millet olarak felsefemiz 
adalettir, barıştır. Anafartalar Komutanı 
Gazi Mustafa Kemal’in işaret ettiği üzere 
ilkemiz “yurtta sulh cihanda sulh”tur. Bu 
anlayışa sahip çıktığımız için bugün de 
bütün dünya sathında barışın öncülüğünü 
yapıyoruz. Şehitlerimiz, kendisinden son-
raki vatan evlatları esenlik içinde, barış 
içinde, huzur içinde yaşasınlar diye çarpış-
tılar, canlarını feda ettiler. Bugün burada, 
onların kabirlerinin yanı başında dostluk 
için birleşen ellerimizi, bir kez daha sıkı-
ca kenetliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. 
yılını kutlamaya hazırlanan yeni nesiller 
olarak, bize düşen en önemli görev şehitle-
rimizin miras bıraktığı bu vatanı, bir uçtan 
bir uca adaletle, özgürlükle, kardeşlikle, 
dostlukla şenlendirmektir. Türkiye, dün 
olduğu gibi bugün de hem bölgesinde 
hem de dünyadaki sorunlar için yapıcı ve 
barışçı temele dayanan çözüm arayışlarını 
sürdürmektedir. 



Değerli davetliler… 

Ayaklarımızı bastığımız bu topraklar, 
kefensiz yatan yüz binlerce şehidimizin 
verdiği mücadele ile şereflenmiş, onların 
ruhu ve ideali ile şekillenmiştir. Ebedi 
istirahatgahları başında şehitlerimize söz 
veriyoruz. Bizlere aziz bir emanet olarak 
bıraktıkları bu eşsiz mirası, bu ülkeyi, 
bu vatanı, bu bayrağı, bu istiklal marşını 
kendi onurumuz, kendi şahsiyetimizden 
daha değerli sayarak sahip çıkacağız. Bu-
gün milyonlarca çocuğumuz, milyonlarca 
gencimiz Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor. 
Akın akın Çanakkale’ye gelen yüz binlerce 
gencimiz buradan bir ruhla dönüyor. Bu 
nesillerin hepsi Mehmetçiktir. Bu nesil-
lerin hepsi Türk milletinin asil neslidir. 
Hani, Çanakkale Destanı’nda Akif ’in ruh 
portresini çizdiği nesil. 
 
Âsım’ın nesli... diyordum ya… nesilmiş gerçek; 

İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmiyecek…

…Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; 

Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor! 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 

Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer.  

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...  

Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi...  

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

“Gömelim gel seni tarihe!” desem, sığmazsın.  

Herc u merc ettiğin edvara da ya yetmez o ki-
tab. . . 

Seni ancak ebediyyetler eder istiâb…

…Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana âğûşunu açmış duruyor peygamber. 

Şehitlerimizin uğruna can verdiği mu-
kaddes değerlere sıkı sıkıya sarıldıkça 
bu ülke, bu millet başı dik bir şekilde yü-
rümeye devam edecektir. Bu duygularla 
sözlerime son verirken, şehitlerimizi ve 
Anafartalar komutanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere bütün İstiklal 
kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, 
şükranla anıyorum. 18 Mart Şehitler Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferimizin 92’nci yıl-
dönümü kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.



Değerli emniyet mensupları, değerli arka-
daşlar… Sadece sizler için değil, toplumu-
muz açısından da manevi anlamı büyük 
olan Polis Haftası’nda sizlerle beraber 
olmaktan, sizlerin hissiyatınızı paylaşmak-
tan büyük mutluluk duyuyorum. 

Emniyet teşkilatımız, ülkemizin en köklü 
kuruluşlarından biri… Bu yıl, polis teşkila-
tımızın 162’nci kuruluş yıldönümünü kut-
luyoruz, kutlayacağız. Vatandaşlarımızın 
iyi gününde de, kötü gününde de yanında 
olan polis teşkilatımızın milletimizin nez-
dinde çok itibarlı ve çok önemli bir yeri 
var. Milletimizin en güvendiği kurum-
larımızın başında Emniyet Teşkilatımız 
geliyor. Bunun en büyük sebebi, polisleri-
mizin can, mal, mülk, namus, bayrak gibi 
kutsal değerlerin, en temel varlıklarımızın 
emniyetini sağlamak için cansiperane 
görevlerini yapıyor olmalarıdır. Ne mutlu 
ki, böylesine kutsal ve hayati öneme sahip 
değerlerin savunulmasında polislerimiz, 
vazifelerini fedakarca yerine getiriyorlar. 
Bu sayede, halkımız da emniyet güçleri-
mize destek oluyor, kendileri için canını, 
kanını feda etmekten çekinmeyen polis-

lerimize olan şükran borcunu her fırsatta 
dile getiriyorlar. 

Elbette, şikâyetler vardır, olmaya devam 
edecektir. Emniyet güçlerimiz her türlü 
şikâyetin, suçun üzerine kararlılıkla git-
seler, suçluları yakalayıp adalete teslim 
etseler bile, toplumsal hayat devam ettiği 
müddetçe, yeni suçlar, yeni suçlular or-
taya çıkmaya devam edecektir. Ancak, bu 
süreçte hiç değişmeyecek olan bir gerçek 
vardır, o da şudur: Emniyet teşkilatımız 
her zaman insanlarımızın dert kapısı, in-
sanlarımızın ilk müracaat noktası ve ilk 
yardım istasyonu olmaya devam edecektir. 
Zira bugün de böyle bir görevi, böyle bir 
fonksiyonu başarıyla icra ediyor, yediden 
yetmişe tüm vatandaşlarımızın güvenlik 
taleplerine cevap veriyor. İşte, polis teşki-
latımızın asıl başarısı da, yardımla adını 
özdeşleştirmesi, her türlü imdat çağrısın-
da ilk akla gelen kurum olmasındandır. 
Polis Haftası dolayısıyla, böyle bir güvenin 
oluşmasında katkısı olan bütün polisleri-
mizi kutluyor, milletim adına teşekkürü 
bir borç biliyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Heyetini Kabul

ANKARA | 2 Nisan 2007



Değerli arkadaşlar… 

Sizlerden ricam, vatandaşlarımızın zih-
nindeki, yüreklerindeki bu güven fotoğ-
rafını titizlikle korumanız, bu fotoğrafın 
bozulmaması, solmaması için canla başla 
çalışmanızdır. Çünkü milletimizin, devle-
timizin güvenliğini sağlamakla sorumlu 
olan sizler, aynı zamanda devletin güve-
nilirliğini sembolize ediyorsunuz. Millete 
verdiğimiz güven, devletin sokaklardaki 
temsilcisinden başlıyor. Sokaktaki vatan-
daşımızın emniyet ve adalet duygusunda 
zaaf oluşursa, toplumsal doku zedelenir. 
Bu nedenle, üzerinde devletin verdiği 
üniformayı taşıyan hiçbir emniyet mensu-
bumuzu, bu güveni sarsacak hal ve tavır 
içinde görmeyi hiçbirimiz istemeyiz. Bu 
üniforma güvenin sembolüdür, bu ünifor-
ma yardımın sembolüdür. Biz de, hükümet 
olarak, polislerimizin her türlü sıkıntısını, 
derdini paylaşmak, bunlara çözüm üret-
mek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Polislerimiz nasıl ki milletimizin dert 
kapısı ise, bizler de polislerimizin dert ka-
pısı olmaya gayret ediyoruz. Devletimizin 
imkânları ölçüsünde, adalet ve hukuk çer-
çevesinde polislerimizin her türlü sıkın-
tısını çözmek, vatandaşlarımıza daha iyi 
hizmet verebilecekleri ortamı tesis etmek 
için imkanlarımızı zorluyoruz. 

Adaletin, hukukun, insan onurunun ko-
runması için çalıştığımız müddetçe mil-
letin bize olan güveni devam edecektir. 
Biliyorum ki sizler bunun farkında olan, 
bunu kendine en temel ilke edinmiş bir 
kurumun temsilcileri olarak burada bu-
lunuyorsunuz. Topluma hizmet üreten 

kurumlar olarak barışa, huzura ve adalete 
yaptığımız katkılar ülkemizin sadece bu-
gününü değil, geleceğini de aydınlatacak-
tır. Bu vesileyle, görevleri başında şehit 
düşen güvenlik güçlerimizin tümünü bir 
kez daha minnet ve rahmetle anarken, 
kahraman gazilerimize de en derin şük-
ranlarımı sunuyorum. Onların hatırası 
bizim için aziz bir emanettir, bu emanete 
hep birlikte sahip çıkacağız. Bu ülkede 
huzurun, hukukun, adaletin, toplumsal 
barışın güçlenmesine katkı sağlayan her 
polisimize, her vatandaşımıza sizlerin şah-
sında teşekkür ediyorum. Bu hislerle, bir 
kez daha bütün polis teşkilatımızın Polis 
Haftasını kutluyorum.



Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duygu-

larımla selamlıyorum. Bugüne kadar bin-

lerce okul, hastane, fabrika, yol açılışına 

katıldığımız gibi bugün de burada hayırlı 

bir faaliyetin başlangıcı için bir aradayız. 

Sözlerime başlarken bu anlamlı çabanın 

hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum. 

Bilgi toplumunun yeni araçlarından in-
ternet, bilginin yeryüzündeki dolaşımını 
kolaylaştırırken birçok negatif unsuru 
da beraberinde getiriyor. Bilgiden, bilgiyi 
kullanma araçlarından geri kalamayaca-
ğımıza göre çağımızın bu güçlü iletişim 
araçlarını bilginin doğru kullanımı için ha-
rekete geçirmek zorundayız. Zira, küresel-
leşmenin bu güçlü enstrümanı karşısında 

Sonpeygamber.info İnternet 
Portalı’nın Tanıtım Toplantısı

İstanbul | 19 Nisan 2007



milli ve manevi değerlerin aşınması sade-
ce bizim ülkemiz, bizim insanımız için de-
ğil, küresel düzeyde ve birçok alanda yeni 
sorunlara yol açabilmektedir. Emniyet ve 
asayiş sorunlarından hukuk alanına kadar 
yeni sorunlar, yeni suç biçimleri ortaya 
çıkmıştır. Geçtiğimiz günlerde bir büyük 
gazetemizin de Ankara’da başlattığı Temiz 
İnternet Kampanyasında bu sorunların 
altı çizilmiştir. Temiz internet, temiz yöne-
tim, temiz basın bütün bu talepler sağlıklı 
bir toplumun olmazsa olmaz şartları hali-
ne gelmiştir. Toplumsal sorumluluk duyan 
herkes bu alanlarda gelecek nesillerin 
emniyetini, ruh ve beden sağlığını düşün-
meye, tedbirler almaya mecburdur. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz üzere Türkiye son dört buçuk 
yıl içinde her alanda olduğu gibi bilişim 
sektöründe de önemli gelişmeler yaşamış, 
e devlet uygulaması çağın hızına uygun 
olarak hayata geçmiştir. Milli eğitim siste-
mimiz başta olmak üzere çağın bu güçlü 
aracının çocuklarımız tarafından kulla-
nılması için büyük bir seferberlik başla-
tılmış, hemen bütün okullarımız internet 
ve ADSL sistemiyle buluşmuştur. Bilgiye 
erişimi kolaylaştıran bu uygulamalardan 
kastımız kuşkusuz Cumhuriyetimizin 
muasır medeniyet hedeflerinin gerisinde 
kalmamak, çağın hızına uygun olarak mil-
letler arası rekabette hak ettiğimiz kalkın-
mayı sağlamaktır. 

Bu vesileyle bir hususun altını çizmek 
istiyorum. Çağımızın hızlı, etkili ve güçlü 
iletişim aracı olan internet, küreselleşen 

dünyada çok önemli bir fonksiyon gör-
mektedir. Lakin burada dikkat etmemiz 
gereken yeni bir durumla karşı karşıyayız. 
Hepimiz teyakkuz halinde olmalı ve bu 
imkanın manevi dinamiklerimiz için bir 
zaafa, bir yıkıma, bir tahribata değil bir 
uyanışa, dirilişe vesile olmasını sağlama-
lıyız. Aksi halde bugün uç veren sorunlar 
yarın hiçbir devletin ve toplumun baş ede-
meyeceği sorunlara yol açabilir. 

İnternet yayıncılığıyla birlikte akademik, 
entelektüel bilginin serbestçe ve özgürce 
dolaşımından teknik bilgiye kadar bütün 
alanlarda sadece kolaylıklar gelmemiş 
aynı zamanda yeni zorluklar da gelmiştir. 
Bilgi kirlenmesi, yanlış bilgilerin doğrula-
rın yanında yer alması, hukukun çiğnen-
mesi, internetin ahlaki çözülmenin aracı 
haline getirilmesi, istismarın, şiddetin 
yaygınlaşması nesillerin beden ve ruh sağ-
lıklarından sorumlu hiç kimsenin kabul 
edebileceği hususlar değildir. 

Geçtiğimiz yıl dünyanın bütün ülkelerinde 
küresel bir soruna dönüşen karikatür kri-
zi de göstermiştir ki, dünyanın barışa ve 
adalete, diyalog ve iletişime en çok ihtiyaç 
duyduğu bir dönemde internet uluslarası 
provokasyonların aracı olarak da kullanı-
labiliyor. Keza, aile kurumu başta olmak 
üzere toplumu ayakta tutacak milli ve ma-
nevi değerlerimiz yıkıcı saldırılara maruz 
kalabiliyor. Birçok hukuksuzluğun, men-
fur cinayetin de bu yolla işlendiği kriminal 
analizlerle, polis ve mahkeme kayıtlarında 
ortaya çıkmaktadır. Öyleyse bütün anne 
ve babaların, bütün kurumların toplumun 



bekasını tehdit eden bu araçlara yeni bir 
dikkatle bakması gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar…

Müslümanlar olarak peygamberler silsi-
lesinin sonuncusu, ilahi vahyin taşıyıcısı, 
doğruluk ve ahlak timsali, rahmet elçisi 
sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
doğumunu kutladığımız anlamlı bir haf-
tadayız. O, farklılıklarımızın kin ve nefret, 
düşmanlık ve çatışma kaynağı olmaması 
gerektiğini söyleyen, tarihi tecrübesinde 
bunun en parlak örneklerini ortaya ko-
yan güçlü bir mesajın sembolüdür. Tarih 
boyunca bu mesajın ulaştığı her yerde 
insanların canları, malları, dinleri, dilleri, 
namus ve şerefleri emniyet altında olmuş-
tur. Bunun için bizim tarihimiz, medeniyet 
ve devlet tecrübemiz eşsiz bir ilham kay-
nağıdır. Bizim tarihimizde kimsenin mu-
kaddeslerine dokunmak, kimseye kendi 
inandığını dayatmak yoktur. Bu anlayışın 
hakim olduğu coğrafyalarda, bütün inanç-
lar yüzyıllarca barış ve emniyet içinde 
yaşayabilmiştir. Onun için insanlığın bu 
haftada, onun zamanları aşan ebedi me-
sajını, sevgi, barış ve adaleti hatırlamasını 
ümit ediyoruz. 

Bugün, sevgili Peygamberimizin hikmet-
li sözlerine, özünde barış ve adalet olan 
kutlu mesajına her zamankinden çok 
daha fazla ihtiyacımız var. İslam’ın barış, 
sevgi ve adalet mesajını yüceltmeli, sevgili 
peygamberimizin çağrısını daha gür bir 
sesle duyurmalıyız. İnanıyorum ki, Kutlu 
Doğum Haftası vesilesiyle düzenlenen 

etkinliklerin, bu yoldaki çabalara önemli 
katkıları olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Biz, bütün yeryüzünde adaleti, barışı, 
sevgi ve hoşgörüyü savunuyoruz. Mede-
niyetler Arası İttifak projesine öncülük 
ederken savaşın, çatışmanın, öfkenin, şid-
detin yerini aklın, sevginin, barışın alma-
sını istiyoruz. Medeniyetlerarası rekabet, 
toplumlar arası rekabet, devletlerarası 
rekabet bir tahakküm ilişkisiyle değil bir-
birini doğru anlama çabasıyla barışa, ada-
lete, kalkınmaya hizmet edebilir. İşte tam 
bu noktada doğru bilgiye erişim büyük 
önem kazanmaktadır. Özellikle, insanların 
mukaddes değerleri hakkındaki bilgilen-
me çağımızda hayati derecede kritik bir 
ehemmiyet kazanmıştır. Ne yazık ki, İslam 
alemi bugün kendi kendiyle konuşur-
ken de, kendi dışındaki dünya ile temas 
ederken de katı önyargılarla yüzyüzedir. 
Bugün Irak ve Afganistan başta olmak üze-
re dünyaya yansıtılan İslam imajı hiçbir 
Müslüman toplumun ve İslam’ın asla hak 
etmediği bir görüntüdür. Adı “barış” olan 
bir dinin önderinin izini süren milyarlarca 
Müslüman’dan hiçbiri, ama hiçbiri şiddet, 
nefret ve kin duygularıyla hareket edemez. 
Hele din adına şiddet uygulamanın hiçbir 
dini, insani, hukuki izahı olamaz. 

İnancına güvenen inanç hürriyetinden, 
düşüncesine güvenen düşünce hürriyetin-
den korkmaz. 

Her türlü bağnazlık, tahammülsüzlük 
demokrasinin düşmanı, insani değerlerin 



karşıtıdır. Dün Malatya’da meydana gelen 
cinayet her türlü laneti hak eden bir cina-
yettir. Ne yazık ki Son zamanlarda bizim 
kültürümüze, inancımıza ve medeniyeti-
mize yabancı bir kin ve nefret edebiyatının 
yayılmak istendiğini görüyoruz. Öfke ve 
şiddet içeren bu söylemin ne kadar tehlike-
li olabildiğini son menfur hadiselerde hep 
beraber gördük. Bu konuda daha önce çok 
açık uyarılarda bulundum. Vatan elden gi-
diyor, din elden gidiyor gibi kışkırtıcı söy-
lemlerin genç dimağları nasıl zehirlediği 
ortadadır. Tahammülsüzlük ve bağnazlığı 
kimse pompalamasın. Çünkü bu toprak-
ların mayasına uygun olmayan bu söylem 
tutmaz. Sadece bu ülkeye, bu millete zarar 
verirsiniz. 

Eğer illa da düşman icat etmek istiyorsanız 
işte ben size gösteriyorum. Türkiye’ye si-
zin ektiğiniz kin ve nefret tohumlarından 
daha büyük zarar verecek bir düşmanı 
ben bilmiyorum. Diyorum ki, gelin hep 
birlikte sesimizi yükseltelim, düşmanlığa 
düşman olalım, husumete husumet ede-
lim. Bu topraklarda yüzyıllardır farklı din 
ve mezhepler barışca bir arada yaşamak-
tadır. Bu durumu değiştirmeye, bu barış 
ve hoşgörü kültürünü sarsmaya kimsenin 
gücü yetmeyecektir. Ülkemizin huzuruna, 
kardeşlik iklimimize kast edilmiştir. Türk 
milleti adına bu vahşeti nefretle karşılıyor, 
şiddetle kınıyorum. Ancak şunu da belirt-
meden geçemem; kimse bu vahşeti fırsat 
bilerek Türkiye’ye, Türk milletinin sahip 
olduğu yüksek değerlere haksızlık yapma-
ya kalkışmasın. Bunu yapanlar o vahşetin 
sorumlularıyla aynı amaca hizmet edecek-
lerini iyi bilmelidir. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugün burada açılışı yapılan Web Portalı 
inanıyorum ki, doğru bilgilerin, hakika-
tin taşıyıcısı olacaktır. Meridyen Destek 
Derneği’ne bütün anne ve babalar adına 
teşekkür ediyorum. Gayretlerinin insan-
lığa hizmet etmesini diliyorum. Burada 
barışa, selama, kardeşliğe, merhamete, 
şefkate hizmet edecek bir bilgi havuzu 
oluşturacak olan siz kardeşlerime en sa-
mimi duygularımla selam ve sevgilerimi 
sunuyorum. 



Sevgili çocuklar… Hepinizi sevgilerimle se-
lamlıyor, ülkemize hoş geldiniz diyorum. 
Sizlerin aracılığınızla dünya çocuklarının 
23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 
Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan, 
bayram coşkunuzu paylaşmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum. Bir kere daha 
dünyanın bütün çocuklarının kalplerinin 

daima sevinç ve mutlulukla dolu olmasını, 
onların kalplerindeki aydınlığın bütün 
dünyayı sarmasını diliyorum. 

Bu bayram vesilesiyle dünyanın her ya-
nından gelerek burada buluştunuz, kay-
naştınız, duygularınızı, kültürlerinizi, zen-
ginliklerinizi paylaştınız. Sizlerin bu sıcak 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı nedeniyle 

yabancı uyruklu çocukları kabul

Ankara | 20 Nisan 2007



beraberliğiniz dünyamızın geleceği açısın-
dan bizlere umut veriyor. İnanıyorum ki 
sizler, gelecekte dünyanın bugünkünden 
çok daha güzel, çok daha sevgi dolu, çok 
daha barış dolu bir yer olmasına vesile 
olacaksınız. Maalesef bugünün büyükleri 
olarak sizlere acının, gözyaşının, yokluğun 
ve yoksulluğun olmadığı bir dünya sun-
maktan uzağız. Ancak biliniz ki dünyanın 
esenliği için gayret gösterenlerin sayısı hiç 
de az değildir. 

Sevgili çocuklar… 

Şuna bütün samimiyetimle inanıyorum ki; 
yeryüzünde bir gün mutlaka dostluğu ve 
barışı seçenlerin sesi bütün seslerden daha 
gür çıkacak. İnsanlık olarak bir gün mutla-
ka yanlışlarımızdan döneceğiz, savaşlara, 
güç çekişmelerine, barışı zedeleyen bütün 
yanlışlara son vereceğiz. Varlıklı olanlar 
yoksulların elinden tutacak, dünyanın 
kaynaklarını adaletle, kardeşçe paylaşaca-
ğız. Bir gün gelecek dünyada güne acıyla, 
korkuyla, endişeyle, açlıkla uyanan tek bir 
çocuk bile kalmayacak. Ben bütün samimi-
yetimle o güzel geleceğe inanıyorum. 

O güzel geleceği ortaya koyduğunuz insani 
zenginliklerle, sahip çıkıp zenginleştirdiği-
niz evrensel değerlerle, dostça ve kardeşçe 
yaşama iradenizle sizler tesis edeceksiniz. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan ve-
silesiyle bütün dünya çocukları bir araya 
geldi. Bu güzel tablo, bu sıcak buluşma, 
geleceğin dostluk ve barışla dolu dünyası 
için en önemli işarettir. Sizler yarının bü-
yükleri olarak inanıyorum ki bugünü asla 
unutmayacak, hayatınız boyunca bu güzel 

beraberlik anlarından ilham alacaksınız. 
Hepinize iyi eğlenceler diliyor, hayatınız 
boyunca bütün günlerinizin böyle sevgiyle 
dolu geçmesini temenni ediyorum. 



Sevgili çocuklar… Sizleri sevgiyle selamlı-
yorum. Bütün dünya çocuklarının tek bay-
ramı olan bu güzel günde, sizin aranızda 
bulunmak, yüzlerinizdeki tebessümü pay-
laşmak, bizi de sizler gibi şenlendiriyor. 
Ben, sizler aracılığıyla ülkemizin her köşe-
sindeki çocuklarımızın Çocuk Bayramını 
kutluyorum. 

Aslında ülkemizin bütün çocuklarıyla bir 
araya gelip, hepsini kucaklamak, hepsinin 
derdiyle tek tek ilgilenmek, hepsinin yü-
zünü güldürmek isterdim ancak maalesef 
buna imkan yok. Çocuklarımızın tümünün 
yüzünü güldürebilmenin tek yolu, ülkemi-
zin her bir karışına sevgi tohumları ek-
mek, ülkemizin her yanında hiç kimsenin 
bozamayacağı barış rüzgârları estirmektir. 
Her geçen yıl bu hedefimize daha da yak-
laşıyoruz. Bizim arzumuz her 23 Nisan’da 
ülkemizi bir önceki yıla göre daha kalıcı 
bir barışa ve huzura kavuşturmak, daha 
çok sevgiyle buluşturmaktır. İstiyoruz ki, 
gökkuşağında yedi renk nasıl kardeşçe, 

dostça birbirine bağlı olarak duruyorsa, 
yedi bölgemiz de aynı gökkuşağındaki 
renkler gibi birbirine sımsıkı bağlı olsun, 
birbiriyle kardeşliğini sonsuza kadar koru-
sun. Ancak bu kardeşlik, bu dostluk tablo-
sunu sağladığımız ölçüde her yıl daha faz-
la anne-babanın, daha çok çocuğumuzun 
mutluluğunu sağlamış oluruz. 

Sevgili çocuklar… 

Bizler, sizin yüzlerinizdeki tatlı gülümse-
melerden güç alıyoruz. Sizden özellikle 
rica ediyorum; anne ve babalarınıza her 
zaman gülün, iyi davranın, onları hiçbir 
zaman üzmeyin. Eğer bugün anne ve ba-
balarınızın yüzünü güldürürseniz, inanın 
bana, yarın bütün insanlığın yüzünü gül-
dürür, mutlu edersiniz. Bu yüzden bütün 
insanlığı mutlu etmeye önce anne ve ba-
larınızı mutlu etmekle başlayabilirsiniz. 
Sizin iyi eğitilmeniz, iyi insanlar olarak 
yetiştirilmeniz, çevreyle, insanlarla barışık 
bir kültür edinmeniz, yabancılara hoşgörü 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı Nedeniyle 

Çocukları Kabul

Ankara | 23 Nisan 2007



ile yaklaşmanız sizin için önemli olduğu 
kadar bütün insanlık için de büyük önem 
taşıyor. İnsanları sevmekten, ülkenize 
hizmet etmekten, dünyaya barışın ege-
men olması için gayret göstermekten asla 
vazgeçmeyiniz. Çünkü sizler bizim için, 
insanlık için, dünya için bir umutsunuz, 
güvencesiniz. 

Hepiniz büyüyecek ve seçtiğiniz alanlarda 
belirlediğiniz hedeflere yürüyeceksiniz. 
Önünüzde uzun bir hayat yolu var. Dünya-
nın geleceğini sizin belirleyeceğiniz hedef-
ler, sizin bugün kurduğunuz hayaller şe-
killendirecek. Bu nedenle hem insanlığın, 
hem dünyanın, hem de ülkemizin mutlu-
luğu için hayaller kurun, bu hayallerinizin 
peşinden koşun. Bugün gözlerinizdeki ışıl-
tı ne kadar canlıysa, ruhlarınızdaki neşe 
ne kadar coşkuluysa dilerim yarınlarda 
da öyle olur, aydınlığınız dünyayı sarar, 
coşkunuz hayatı güzelleştirir. Sizlere tav-
siyem kalplerinizde, ruhunuzda karanlığı 
değil aydınlığı, savaşı değil barışı, nefreti 
değil sevgiyi, düşmanlığı değil dostluğu 
yüceltin. Meraklı olun, bilmediğiniz şeye 
karşı düşman olmayın, tanımaya çalışın, 
öğrenme gayretinizi hiç eksiltmeyiniz. Her 
zaman yeniliğe açık olun, araştırın, dü-
şünün; düşüncelerinizi korkmadan ifade 
edin. 

Bu ülkenin, bu milletin üretken, açık fikir-
li, yeniliklerden korkmayan, değerlendir-
me kabiliyetine sahip, kültürlü, donanımlı 
genç akıllara ihtiyacı var. İnanıyorum ki 
çok çalışacak ve bizlerin bıraktığı yerden 
Türkiye’yi geleceğine taşıma sorumlulu-
ğunu devralacak, bu ülkenin ideallerini 

gerçeğe dönüştürmek konusunda güçlük 
çekmeyeceksiniz. Hepinizden beklentimiz 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün koyduğu muasır mede-
niyet seviyesinin üstüne çıkma hedefine 
sıkı sıkıya bağlı kalmanız, Cumhuriyeti-
mizin temel değerlerini korumanız, milli 
ve manevi değerlerimizden güç alarak 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine inanma-
nızdır. Hepinize inanıyor, güveniyoruz. 
Bayramınızı bir kere daha kutluyor, 
bir sonraki 23 Nisan’da daha güzel bir 
Türkiye’de buluşmayı diliyorum.



Sevgili gençler… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlu-
yorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız, Genç-
lik ve Spor Bayramı’nı milletçe büyük bir 
coşkuyla kutladığımız bu günde sizlerle 

birlikte olmaktan büyük mutluluk duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, bugün, milletimiz için çok 
önemli bir başlangıcın yıldönümü. Tarih 
boyunca en büyük serveti hürriyet olan, 
hiçbir dönemde hiçbir devlete boyun eğ-
meyen milletimiz, 19 Mayıs 1919 günü, 

19 Mayıs gençlik ve spor 
bayramı nedeniyle gençleri 

kabul

Ankara | 19 Mayıs 2007



Atatürk’ün Samsun’a gelişiyle birlikte 
vatan topraklarının istilasına karşı bayrak 
açarak istiklal meşalesini yakmıştır. Yüz 
binlerce gencimiz, Cumhuriyetle taçlan-
dırdığımız bağımsızlık mücadelesinde 
vatanı ve hürriyeti için, Türkiye’nin istik-
lali için canını feda etmiştir. Ne mutlu ki, o 
günlerde bağımsızlık için şehitlik mertebe-
sine ulaşan o yiğit memleket evlatları, aynı 
ruh kökünden gelen yepyeni, pırıl pırıl bir 
genç nesle kapı aralamış, milletimizin ye-
niden var oluşuna vesile olmuştur. 

Bu yeni gençlik, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gençliğe hitabesinde söylediği 
gibi, istiklalimizi, Cumhuriyetimizi ilele-
bet muhafaza ve müdafaa etmek sorum-
luluğunu, inanıyorum ki, en güzel şekilde 
yerine getiriyor, getirmeye de devam ede-
cektir. Zira, bugün artık Cumhuriyetimize 
sıkı sıkıya bağlı, anayasamızda belirtilen 
“laik, demokratik, sosyal bir hukuk devle-
ti” ilkelerinin tümüne birden sahip çıkan 
bir gençlik mevcuttur. Çünkü bu gençlik, 
mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane 
temelinin bu dört ilkeyi muhafaza ve mü-
dafaa etmekten geçtiğinin şuurunda olan 
bir gençliktir. Bugünkü gençlik, büyük 
şair Yahya Kemal’in de dediği gibi, “kökü 
mazide olan ati”dir. Yani, asırlar evveline 
uzanan tarihi mirasına da, geleceğine de 
sonuna kadar sahip çıkan bir gençliktir. 
İstiklaline de istikbaline de aynı cesaretle, 
aynı dirayetle, aynı kararlılıkla sahip çı-
kan bir gençliktir. Geçmişindeki destansı 
başarılardan ilham alan ama geçmişe sap-
lanıp kalmayan, motivasyonunu gelecek 
hedefleriyle sağlayan bir gençlik. Kültürel 
mirasını muhafaza eden, geçmişine sırtını 

dönmeyen, yüzünü geleceğe çeviren, milli 
değerleriyle insanlığın medeniyet biri-
kimlerini kaynaştırmayı başarmış, barışçı, 
insani duyarlılığı yüksek bir gençlik. 

Sevgili gençler…

Ben, özgüveni yüksek olan bugünkü genç-
liğimize güveniyorum. Ülkemizin dört bir 
yanında her zaman bir arada olduğum 
genç kardeşlerim, bana Türkiye’nin yarın-
larının bugünden çok daha parlak olacağı 
inancını aşılıyor. Bu gençlik, sahip olduğu 
medeniyet mirasına, manevi iklimine sa-
hip çıkarak ülkemizi, milletimizi aydınlık 
yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek uygar-
lık adımları atacaktır. Keza, son yıllarda 
ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişme-
si yönünde büyük adımlar atılmıştır. Bu 
adımların atılmasında yediden yetmişe 
tüm vatandaşlarımızın payı vardır, ancak 
elbette en büyük pay daha çok değer, daha 
çok emek, daha çok iş üreten gençlerimi-
zindir. Cumhuriyetimiz’in emanetçileri 
olan gençlerimiz, tarihsel birikimimizi bi-
limle yoğurmakta, akılla vicdanı bütünlük 
içinde değerlendirmekte önemli mesafeler 
almıştır. 

Sevgili gençler…

Bu ülkenin güçlü ve müreffeh bir ülke ol-
ması, milletimizin yüzünün daima gülme-
si için sizlere çok önemli görevler düşüyor. 
Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir aktör 
olarak dünya siyasetinde, ekonomisinde 
ve kültürel yaşamında söz sahibi olması 
için gece gündüz demeden çalışmak ve 
ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin 



üzerine çıkarmak zorundayız. Bunun için 
Türk gençliğinin eğitimli, vizyon ve ufuk 
sahibi, evrensel değerleri özümsemiş, 
çağdaş dünyadaki gelişmeleri yakından 
izleyen bir donanıma sahip olması büyük 
önem taşıyor. 

Hükümetimizin en öncelikli hizmet alanı 
olarak eğitimi belirleyerek, bu alana bü-
yük yatırımlar yapması, gençliğimize ve 
geleceğimize verdiğimiz önemin bir so-
nucudur. Gençlerimiz toplumsal ve siyasi 
alan içinde daha fazla söz sahibi olmalıdır. 
Gençlerimiz sadece söz dinleyen, nasihat 
edilen kimseler olarak görülmemeli, aynı 
zamanda söz sahibi olan, fikirlerini ifade 
eden, kulak verilen, heyecanıyla topluma 
dinamizm kazandıran kimseler olmalıdır. 
.Güçlü idealleri olan insanların ülkeleri de 
güçlü olur. Bu yüzden ideallerinizi, hedef-
lerinizi, azminizi asla yitirmeyin. 

Sizleri temsilen konuşan arkadaşımız 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne Türk 
gençliği adına gayet güzel cevap verdi. Ben 
de Atatürk’ün hitabıyla sizlere seslenmek 
istiyorum. Gençler, Cumhuriyetimizi her 
geçen gün daha yükseklere taşırken “cesa-
retimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren 
sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye 
ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan 
sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli 
sembolü olacaksınız. Gelecek sizindir.” Bu 
inançla bayramınızı tekrar kutluyor, sizle-
ri sevgiyle selamlıyorum.



Sayıştay’ın 145. Kuruluş 
Yıldönümü

Ankara | 29 Mayıs 2007

Değerli Sayıştay mensupları, saygıdeğer 
arkadaşlar… Sayıştay’ın kuruluşunun 145. 
yıldönümünü kutluyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Daima temiz yönetim ve temiz devlet ta-
leplerinin adı olan Sayıştay devletimizin 
temel ve önemli kuruluşlarından biridir. 
Bu önemli günde Türkiye’nin bugünkü 

meseleleri ve yarınki hedefleri üzerinde 
durmak istiyorum. Türkiye bugün temel 
meselelerini çözmüş olmakla birlikte ya-
pısal bazı sorunlarla hala büyük güç ve 
enerji kaybetmektedir. Türkiye’nin bugün 
hak ettiği kalkınma seviyesinde olmama-
sının, daha yüksek hayat standartlarına 
ulaşamamasının temelinde bu yapısal zaaf 
noktaları vardır. 



Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana milletimizin bizden bekle-
diği ciddiyet içinde ekonomimizi disiplin 
altına almanın, suiistimalleri ortadan kal-
dırmanın hassasiyeti, gayreti içinde olduk. 
Bu mücadeleyi Türkiye’nin kalkınması 
için bir olmazsa olmaz, bir vazgeçilmez 
olarak gördük. Çünkü hem suiistimallerin 
Türkiye’ye ödettiği fatura hızla kabarıyor-
du, hem de çok daha acısı, vatandaşlarımız 
devleti yönetenlere karşı, hükümetlere 
karşı, bürokratlara karşı, devlet kurumları-
na karşı ciddi bir güven bunalımına sürük-
leniyordu. Bu fotoğrafı değiştirmek için 
samimiyetle gayret gösterdik, şeffaflaşma 
yolunda, demokratikleşme yolunda önem-
li adımlar attık. Hem mevzuat açısından, 
hem de uygulama açısından ciddi bir deği-
şim sürecinden geçtik. Gördük ki, sadece 
suistimalleri önleyerek bile Türkiye’nin 
kaynak bekleyen bir çok yatırımını ger-
çekleştirecek birikimi sağlayabiliyoruz. Bu 
ne demek? Hem ülkemizin ihtiyacı olan 
yatırımların yapılabilmesi demek, hem de 
bu yatırımların insanımızın öteden beri en 
büyük sıkıntısı olan borç yüküne yeni ağır-
lıklar eklenmeden gerçekleştirilebilmesi 
demek. 

Her ay ülkemizin dört bir tarafında, hem 
ülkemizin kalkınması, hem de bölgeleri-
mize adaletli biçimde yatırım ve hizmetle-
rin gitmesi adına son derece büyük önemi 
olan açılışlar gerçekleştiriyor, temeller atı-
yoruz. Bu törenlerle bir çok tesisi bir arada 
açıyor, o şehirlerimizde, o bölgelerimizde 
hatırı sayılır bir değişimin yaşandığına 
şahitlik ediyoruz. Bu tesislerin arasında 
okullar, hastaneler, konut projeleri, yollar, 

kavşaklar, çevresel düzenlemeler, altyapı 
çalışmaları, hizmet binaları, sanayi tesisle-
ri gibi çok çeşitli, çok yönlü tesisler vardır. 
Hepsi ihtiyaçtır, hepsi vatandaşımızın bir 
derdine derman olacak, ülkemize gele-
cekte da hizmet verecek, fayda üretecek 
yatırımlardır. Bunlar aynı zamanda böl-
gesel kalkınmanın ülkemizin makro gös-
tergeleriyle uyumlu bir dinamizm içinde 
olduğunun da işareti olan yatırımlardır. 
Nasıl oluyor bunlar? Devletin kaynakları-
nın sadece ve sadece milletin ihtiyaçlarına 
harcanmasıyla, düne kadar çarçur edilen, 
ona buna peşkeş çekilen kaynaklarımızın 
harcanması gereken yere harcanmasıyla 
oluyor. 

Değerli katılımcılar…

Bütün bunlara paralel olarak geçen dört 
buçuk yıllık süre içinde Türkiye aynı za-
manda borçlarını azaltan bir ülke karak-
teri de kazanmıştır, bunu da çok önemli 
görüyoruz. Türkiye’nin kamu net borç 
stoku hem 2005 yılında, hem de 2006 
yılında azalma göstermiştir, istikrarın de-
vamı durumunda bu trendin devam ede-
ceğinden de şüphemiz yok. Önemli olan 
şu üç kavramın beraberce uygulanmasını, 
bir bütünlük arz etmesini sağlamaktır: 
Mali disiplin, denetim ve şeffaflık. Bir ülke 
ekonomisinin güvenilir bir temel üzerinde 
yükselmesinin belki de ilk şartı bu güven 
duygusudur, bu adalet zeminidir. Bu nok-
tada denetlemenin önemi kendiliğinden 
önem kazanıyor. Sayıştay ağırlığıyla, eko-
nomiye doğrudan etkileriyle öne çıkıyor. 
Bu sebeple son dönemde ekonomimize 
olan güvenin artmasında, adalet duygu-



sunun pekişmesinde ve elde edilen kaza-
nımlarda Sayıştay’ın kurumsal ağırlığının 
da önemli bir rolü ve payı olduğunu ifade 
etmek gerekir. 

Türkiye’nin yine bu son dört buçuk yıl 
içinde her alanda büyük bir değişim 
yaşadığı inkar edilmez bir gerçektir. Bu 
değişim ülkemize önemli kazanımlar ge-
tirmekle birlikte özellikle kurumlarımıza 
zorluklar da getirmiştir. Bu süreçte bir 
yandan AB uyum yasalarını hayata geçir-
mek, diğer yandan ekonomimize işlerlik 
kazandırmak, büyümeyi teşvik etmek, 
ticaretin ve yatırımın önündeki engelleri 
kaldırmak adına bir çok yasal düzenleme 
yaptık. Bu yenilenme içinde Sayıştay geçiş 
döneminin getirdiği zorlukları başarıyla 
aşmasını bilmiştir. Bu nedenle bütün Sa-
yıştay mensuplarına ayrıca şükranlarımı 
ifade etmek isterim. 

Değerli katılımcılar…

Bütün ülkeler için gelişme ve kalkınma 
önemi tartışılmayacak kadar hayati hedef-
lerdir. Ancak bugünün dünyasında görü-
yoruz ki bu baş döndürücü süreç zaman 
zaman amacını kaybederek amansız bir 
rekabete ya da güç mücadelelerine dö-
nüşebiliyor. Bu ülkeler arası ilişkiler için 
de, ülkelerin iç dinamikleri açısından da 
böyledir. 

Bugün artık kesin olarak biliyoruz ki 
hukuk, ekonomik hedeflerin, ticari reka-
betin, büyüme hedeflerinin de önceliği 
olmak durumundadır. Hukuk, sistemin 
omurgası, temel zemini, olmazsa olma-

zıdır. Hukuku ve adaleti tesis etmek ne 
kadar önemliyse, her türlü işlem ve uygu-
lamanın hukuktan meşruiyet bulması da o 
kadar önemlidir. Aynı şekilde adaletsiz bir 
ekonomik büyümenin toplumsal huzuru 
ve mutluluğu tesis etmesi mümkün değil-
dir. Sadece ekonomik süreçlerin sağlıklı 
işlemesi için değil, insani değerlerin ve 
doğal hayatın korunması bakımından da 
denetleyici bir hukuk misyonuna ihtiyaç 
vardır. Ben bütün denetleme kurumlarımı-
zın ve özellikle de Sayıştay’ın misyonuna 
da böyle geniş bir çerçeveden bakmanın 
gerekli olduğu kanaatini taşıyorum. 

Değerli katılımcılar…

Sayıştay Başkanlığımız mali denetim orga-
nı olarak, kamu yönetiminin doğru, etkin 
ve verimli işleyişi konusunda hukuk devle-
ti anlayışının temel taşlarından biri olarak 
görevini başarıyla sürdürüyor. Bir buçuk 
asırdan bu yana Sayıştay, kamu idareleri-
nin, sosyal güvenlik kurumlarının bütün 
gelir ve giderlerinin denetimi, dolayısıyla 
da devletin şeffaflaşması konusunda çok 
önemli bir rol oynuyor. Devletimizin oto-
kontrol mekanizmasının olabildiğince 
sağlıklı işlemesi için büyük gayretler sarf 
ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 
adına böylesine önemli bir görevi ifa eden 
Sayıştay, adeta milletimizin denetim eli ol-
muştur. Bugün de, adaletin mülkün temeli 
olduğu gerçeğinden hareketle, devletin 
kaynaklarının sorumsuzca sarf edilmesi-
nin önünde durmaya devam ediyor. 

Kamu kurumlarının kesin hesaplarının 
bağlanmasında Sayıştay’ın gördüğü işlev 



kamu kaynaklarının rasyonel kullanımı 
bakımından hayati önemdedir. Nitekim 
Avrupa Birliği tam üyelik sürecinin önü-
müze getirdiği önemli sorumluluklarımız-
dan biri de mali saydamlık, performans 
esaslı bir denetimin getirilmesidir. Bu 
fonksiyonları yerine getirecek en önemli 
kurumumuz Sayıştay’dır. Merkezi yöne-
timin tek bir muhasebe sistemine kavuş-
masını sağlamakla, 5018 sayılı yasaya 
getirdiğimiz yeniliklerle bu sistemi güç-
lendirdik ama daha önemlisi önümüzdeki 
dönemde Meclisten geçireceğimiz Sayış-
tay Kanunu’dur. Bunu en kısa zamanda 
gerçekleştireceğiz. Çünkü Sayıştay hesap 
mahkemesidir ve adaletin terazisini tutan 
devletin en önemli elidir. 

Değerli davetliler, değerli arkadaşlar…

Hükümete geldiğimizde Türkiye’nin sıkı 
bir mali disipline kavuşması, kamu kay-
naklarının rasyonel kullanımı, kamu borç 
yükünün azaltılması konusunda önemli 
kararlar alacağımızı söylemiştik. Bunu 
gerçekleştirmek için ise bir dizi tedbir ala-
cağımızı açıkladık. Bu tedbirler arasında; 
yeni gelir kaynaklarını harekete geçirmek, 
harcama disiplinini sağlamak, kamu hiz-
metlerinde etkinliği ve verimliliği artır-
mak, reel borçlanma maliyeti ile büyüme 
hızı arasındaki uyumu gözetmek, uzun 
vadeli borçlanmayı, geri ödeme kapasitesi 
olan yatırımlara yönlendirmek, kısa vadeli 
borçlanmayı, finansman amacı ile değil 
nakit dengesini sağlamak amacı ile yap-
mak, iç ve dış borçların reel maliyetlerini 
dikkate alarak etkin bir borç yönetimine 
geçmek, hazine, Merkez Bankası, Maliye 

Bakanlığı ve ekonomiyle ilgili diğer birim-
leri etkin bir koordinasyona kavuşturmak, 
tüm kamu kuruluşlarının nakit hareketle-
rini borçlanma ihtiyacını tespite yönelik 
olarak izlemek gibi tedbirler vardı. Nite-
kim, bu sözümüzde durduk ve devletin 
imkanlarının çarçur edilmesine, “devletin 
malı deniz” anlayışına asla geçit vermedik. 
Çok şükür, bu programımızdan azami öl-
çüde verim aldık. 

Türkiye’de onlarca yıl sonra ilk kez bizim 
dönemimizde bütçe fazla verdi. Mücade-
lemizin temelini “3Y” formülüne, yani 
yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla 
mücadeleye dayandıracağımızı söyledik, 
bunda da önemli ölçüde başarı sağladık. 
Bu mücadelede başarılı olmamızı sağlayan 
en önemli adımlar, hiç kuşku yok ki, de-
mokratikleşme ve şeffaflaşma konusunda 
attığımız adımlar olmuştur. Hepiniz çok 
iyi hatırlarsınız, hükümetimizden önce, 
kamu kaynaklarının kullanımı konusunda 
çok ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Merkezi 
bütçe her ay, her yıl açık veriyordu. Ka-
mudaki, özel sektördeki yolsuzluklar hem 
Türkiye’nin kaynaklarını heba ediyor, hem 
de yatırımı, üretimi adeta baltalıyordu. 

Bakınız, 1998 ila 2002 arasında tam 21 
banka batırıldı. Zira, söz konusu bu batık 
bankaların borçları, yani onlarca milyar 
dolar tümüyle devletin sırtına yüklendi. 
Ancak biz, hükümet olarak geçmişteki 
kötü yönetimlerin vatandaşımızın sırtına 
yüklediği yükleri bir bir ortadan kaldırdık, 
tasfiye ettik. Batık bankaların ülkemizi ve 
milletimizi zarara uğratmasına fırsat ver-
medik. Batık bankaların yakasına yapıştık, 



görev zararı diye adlandırılan zararın taz-
min edilmesi için gereken tüm girişimleri 
başlattık. Bu sayede milyarlarca doların 
tahsilini gerçekleştirdik. 

Değerli davetliler, değerli arkadaşlar…

Göreve geldiğimiz gün, öncelikli hedefle-
rimizden biri, kamu kaynaklarının idareli 
ve verimli kullanımı için gereken adımları 
atmaktı. Bu amaçla, yaptığımız ilk icraat-
lardan biri, milletvekili lojmanlarının bo-
şaltılarak satışa sunulması oldu. Devlette 
şeffaflık esasına dayalı bir düzenleme yap-
tık ve bu dönemde tasarruf tedbirleri ağır-
lık kazandı. Öncelikle 13 tane bakanlığı 
lağvederek, bakanlık sayısını 35’ten 22’ye 
indirdik, devletin kasasına bir kalemde 
katrilyonlar kazandırdık. Kamuya makam 
aracı alımını durdurduk, kamu idareleri-
nin zorunlu olmayan harcamalarına son 
verdik. Bürokratik işlemlerin azalttık, 
şirket kurma süreleri kısaldı, işlem sayısı 
azaldı. Türkiye’de ilk defa ilaçta yüzde 
80’e varan indirimler yaptık ve kamu ilaç 
harcamalarında yıllık 900 milyon dolar 
tasarruf sağlandı. 59. hükümetten önce 
yüzde 90 olan kamu net borç stokunun 
milli gelire oranı iktidarımızla Maastrich 
Kriterleri’ni yakalayacak düzeye geldi. 
Türkiye’nin borç yükü azaldı. Borç ödeme-
lerine ayrılan kaynak oranı azaldı, hizmet 
imkanları arttı. Bizim iktidarımızdan önce 
Türkiye’nin kaynakları faiz ödemelerine 
gidiyordu. Bizim hükümetimizden sonra 
bu ülkenin kaynakları yine bu ülkenin 
menfaati için, bu milletin menfaati için 
kullanılmaya başladı. 

Türkiye demokratikleşme yolunda, adalet 
yolunda, kalkınma yolunda hızla sorunla-
rını çözerken hepimize büyük sorumluluk-
lar düşüyor. Adaletin tecellisi için çalışan 
bütün kurumlarımıza ve Sayıştay Başkan-
lığımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 
Sayıştay’ın 145. kuruluş yıldönümünü bir 
kez daha kutluyor, Sayıştay’ın değerli üye-
lerine ve tüm çalışanlarına başarılarının 
devamını diliyorum.



Değerli davetliler, kültür ve sanat haya-
tımızın saygıdeğer temsilcileri… Sizleri 
en içten duygularımla selamlıyorum. 
İstanbulumuz ve ülkemiz için son derece 
önemli ve değerli gördüğümüz çok özel 
bir projenin, “SANTRALİSTANBUL”un 
bu ilk önemli buluşmasında sizlerle ol-
maktan büyük keyif ve mutluluk duyu-
yorum. 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti 
İstanbul’a çok yakışacağı daha şimdiden 
belli olan bu zengin projenin bugünlere 

gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımı 
sunuyorum. 

Zaman zaman yoğun gündem maddeleri 
arasında, gündelik problemler arasında 
kaybolan, kaybedilen çok önemli bir ger-
çek var. İnsanın sadece maddi zenginlik-
lere değil, anlam dünyasını geliştirecek, 
kişiliğini derinleştirecek, ufuk ve vizyo-
nunu genişletecek, kültürel bir zenginleş-
meye de ihtiyacı var. Bu çağın en önemli 

Santralİstanbul Müzesi’nin 
Açılış Töreni

İstanbul | 11 Temmuz 2007



yanılgılarından biri, insanı salt ekonomik 
bir varlık olarak görmek, tanımlamak 
olmuştur. Oysa tarih boyunca gelip geçen 
büyük medeniyetlerden biliyoruz ki, an-
cak insani bir temeli olan, hayatı bir bütün 
olarak kavrayan ilerlemeler kalıcı olabili-
yor. Kültür ve sanat, toplumların gelişme 
ideallerine ruhunu katan olgulardır. Top-
lumların dünyaya yansıyan yüzlerinde de 
devlet adamları ve ünlü komutanlarından 
çok sanatçılarını, kültür adamlarını görü-
rüz. İngiliz toplumunu Şekspir’siz, Alman 
toplumunu Goethe’siz, İtalyan toplumunu 
Leonardo da Vinci’siz, Türk toplumunu 
Mimar Sinan’sız düşünmek mümkün mü-
dür? Elbette değildir ve iyi ki de değildir. 
Dünyayı güç ilişkilerinden ibaret gören-
lerin, hayatı güç ilişkileriyle okuyanların 
insanlığa reva gördüğü manzarayı hep bir-
likte üzülerek izliyoruz. Hukuksuz savaş-
lar, işgaller, acılar, gözyaşları, yoksulluklar, 
yoksunluklar, kirlilikler. Oysa uygarlığın 
esas kriteri, esas kudret, esas güç insanî 
erdemlerin yüceltilmesi, insan ruhunun 
zenginleşmesi olmalıdır. 

Değerli dostlar… 

Bugün insana ait bütün kadim değerleri 
ayakta tutanlar dünün ve bugünün sa-
natçılarıdır, insanlığın kültür mirasıdır. 
Bu anlamda “Santralistanbul”, bize umut 
ve heyecan veren bir proje. Görülüyor ki, 
herşey de bu heyecan ve umudumuzu boşa 
çıkarmayacak bir güzellik ve bütünlük 
içinde sürüyor. İstanbul’un ilk elektrik 
santrali olan Silahtarağa, tarihin kültür 
ve sanatla buluştuğu istisnai bir mekan 
haline geliyor. Bugün hep birlikte bu güzel 

yolculukta bir soluklanma anının keyfini 
yaşıyoruz. İnşallah Eylül ayında bütün 
çalışmalar tamamlanacak ve İstanbul’a gü-
zellikler yayacak bir medeniyet santraline 
kavuşmuş olacağız. 

Son yıllarda İstanbul’un tarihi yapılarını 
bugünün güzelliklerine açma noktasında 
önemli adımlar attık. “İstanbul Modern” 
buna güzel bir örnektir. İnanıyorum ki 
santralistanbul da bir çok başka projeye 
örnek olacaktır. Yine inanıyorum ki, birçok 
kültür ve medeniyetin beşiği olmuş, farklı 
inanç ve geleneklerden gelen bir çok toplu-
luğun asırlar boyunca dostça ve kardeşçe 
yaşadığı bu dünyalar güzeli şehrin sembol-
leri arasında SANTRALİSTANBUL’un özel 
bir yeri olacaktır. Benim şahsen çok önem-
sediğim bir başka husus da, bu güzel ese-
rin ortaya çıkmasında Türkiye’nin önemli 
ticari gruplarının, yerel yönetimlerimizin 
ve entelektüellerimizin ortak bir çaba or-
taya koymalarıdır. 

Bu birlikteliği, bu dayanışmayı çok de-
ğerli, çok anlamlı görüyorum. Çünkü 
benim hayalini kurduğum mutlu ve 
aydınlık Türkiye, böyle nitelikli birlik-
teliklerin, böyle paylaşımların eseridir. 
SANTRALİSTANBUL’a emeği geçen her-
kese şükranlarımı sunuyorum. İstanbul 
çok değerli bir eser kazanmıştır, payı olan 
herkes bu gururu doya doya yaşamalı. Bu 
güzel buluşma için katılan bütün dostları-
mıza teşekkürlerimi ifade ediyor, sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.



Sayın genel başkanlar, sevgili vatandaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Bu an-
lamlı günde sizleri en kalbi duygularınla 
selamlıyorum. 

Bugün, Söğüt’te Alperenler serdarı Er-
tuğrul Gazi’nin, tarihe istikamet veren o 
büyük kumandanın aziz hatırasını yâd 
etmek, onun şahsında sembolleşen tarihi 
mirasımıza sahip çıkmak için onun mane-

vi huzurundayız. Allah’a şükürler olsun ki, 
Ertuğrul Gazi’nin yaktığı meşale ve onun 
etrafında şekillenen duygu birliğimiz 726 
yıldan bu yana hiç sönmedi. Bu birlik, 
beraberlik, kardeşlik meşalesi, inşallah 
sonsuza dek parlayacak ve bu kandilden 
yayılan ışıkla gönüllerimiz aydınlanmaya 
devam edecektir. Bu ulu çınar, bu köklü 
medeniyet, bu dipdiri kültür birikimi ar-
kamızda durdukça ve biz bu kutlu mirasa 

726. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri

Bilecik | 9 Eylül 2007



sadakatle sahip çıktıkça bu milletin sırtı 
yere gelmeyecektir. 

İşte bugün, kutlu bir Ramazan ayının 
eşiğinde hilali beklerken buradayız ve 
ecdadımızın manevi huzurundayız. 726 
yıl önce bu topraklarda ihtilafa düşmüş 
küçük beyliklerin ittifak edip bir cihan 
devletine dönüşmesinden, bugün dahi al-
mamız gereken ibretler, dersler, mesajlar 
var. Bu mesaj, annesi Hayme Ana’nın oğlu 
Ertuğrul Gazi’ye verdiği öğütte saklıdır. 
Devletin, birliğimizin, dirliğimizin ancak 
adaletle sağlanacağından bahseden Hay-
me Ana’nın bilgece sözlerini, asırlar sonra 
tekrar etmek istiyorum. Böylece bu gök 
kubbe altında bizler de tıpkı Hayme Ana 
gibi, bir hoş seda, bir tatlı nağme bıraka-
biliriz. 

Boyundan-soyundan olsun olmasın insan-
lara adil davran. 

Adaletten ayrılma ki insanların birlik ve 
dirlik kazansın. 

Yurdunda obanda herkes gezsin. 

Ululuk isteyen töreden ayrılmasın. 

Bu dünya bir oturma yeri değildir. 

Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların 
hizmetinde bulunursan ancak iftihar ede-
bilirsin. 

Yüreğinden imanı, dilinden duayı, davra-
nışından fazileti hiç eksik etme. 

Bir de sabırlı ol, ekşi koruk sabırla tatlı 
üzüm olur. 

Değerli kardeşlerim… 

Bu topraklarda, 726 yıl önce, sadece 
dünyanın gördüğü en muhteşem devlet-
lerden birinin temeli atılmamıştır. Bu 
topraklarda aynı zamanda, dünyanın en 
muhteşem medeniyetlerinden birinin de 
temeli atılmıştır. Osmanlı, diğer birçok 
bakımdan olduğu gibi, medeniyet üretme 
bakımından da fevkalade münbit olan bu 
topraklarda neşvüneva bulmuş en önemli 
medeniyetlerden biridir. Osmanlının diğer 
medeniyetlerden en önemli farkı, kendi 
medeniyetini diğer medeniyetleri yok 
ederek değil, onları da içine alacak şekilde 
kurmuş olmasıdır. Bugün rahmetle andı-
ğımız Ertuğrul Gazi’nin temellerini attığı, 
Osman beyin devlet haline dönüştürdüğü 
Osmanlı’nın tarihte bıraktığı büyük izin 
en önemli sebebi budur. Bu medeniyet, bu-
gün Batı medeniyetinin temel ilkeleri olan 
birçok unsuru muhteva ediyordu. 

Farklı dinlere mensup, farklı diller ko-
nuşan, farklı kültürel donanımlara sahip 
onlarca milyon insan, Osmanlı medeniye-
tinin kuşatıcılığı içinde yüzlerce yıl barış 
ve huzur içinde yaşamışlardır. Batı, bu 
medeniyet düzeyine ancak, karanlık bir 
ortaçağ ile iki büyük dünya savaşı yaşadık-
tan sonra ulaşabilmiştir. Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk öncülüğünde kurulun çağdaş 
Türkiye Cumhuriyeti de bu topraklarda 
aynı barış, hoşgörü ve çokluk içinde birlik 
anlayışıyla dünyaya örnek bir devlet ola-
rak yükselmiştir. Medeniyetler çatışması 



tezini ortaya atanlar, doğu medeniyeti ile 
batı medeniyetini hep birbirlerinin karşı-
tı olarak düşünmüşlerdir. Oysa Osmanlı 
medeniyeti tecrübesi, bu iki medeniyetin 
birbirine karşı olmadığını, tam tersine 
birbirinin tamamlayıcısı olduğunu ortaya 
koymuştur. Medeniyet tasavvurumuzda, 
Batının teknoloji alanında geldiği mu-
azzam noktayı nasıl göz ardı edebiliriz? 
Medeniyet tasavvurumuzda, demokrasi, 
insan hakları ve özgürlükler üzerine ku-
rulu modern devlet anlayışını nasıl yok 
sayabiliriz? Medeniyet tasavvurumuzda, 
sanat, edebiyat, kültür alanında dünyada 
ortaya çıkmış birikimi nasıl elimizin ter-
siyle itebiliriz? 

Elbette bunların hepsi, kim üretmiş olursa 
olsun aynı zamanda bizimdir. Ama bizim, 
bunların ötesinde de değerlerimiz vardır. 
Yaşadığımız coğrafyadan tevarüs eden de-
ğerlerimiz vardır. Göç edip geldiğimiz ata 
yurtlarımızdan miras kalan değerlerimiz 
vardır. İman ve ahlakla şekillenen köklü 
değerlerimiz vardır. Bütün bunlarla, artık 
dünyanın ortak mirası haline dönüşen çağ-
daş kazanımları bir arada değerlendirecek 
medeniyet beklentisinin odağında Türkiye 
vardır. Bunu, gittiğimiz her yerde, Orta 
Asya’da, Orta Doğu’da, Balkanlarda, Kuzey 
Afrika’da, hatta Avrupa’da ve dünyanın 
hemen yer yerinde görüyoruz. Dünyanın 
geldiği yer, muasır medeniyet idealinin, 
sadece bir bölgeyle, sadece bir toplumla 
sınırlı olmasına imkan vermemektedir. 

Avrupa Birliği’ne üyelik hedefimiz ve 
BM çerçevesinde hayata geçirmekte ol-
duğumuz Medeniyetler İttifakı projesi, 

Türkiye’nin sahip olduğu yüksek idealler, 
medeniyet değerleri ve muazzam potansi-
yel ile diğer medeniyetlerin işbirliğine gü-
zel bir örnek olacaktır. Tasavvur ettiğimiz 
medeniyetin kökleri elbette bizde olacak, 
ama tıpkı Osman Gazi’nin rüyasında oldu-
ğu gibi, dalları bütün dünyayı içine alacak-
tır. Çünkü, coğrafi sınırların değil, teknolo-
jinin, kültürün, sanatın, yani medeniyetin 
gücünün esas olduğu bir çağda yaşıyoruz. 

Bugün burada Ertuğrul Gazi’yi anarken, 
bize düşen, Osman Gazi’nin rüyasını, me-
deniyet bağlamında yeniden hayata geçir-
mektir. Bugün, madem bu ülkeyi bize yurt 
edinen alperenlerin, bu Horasan erenleri-
nin topraklarına ayak bastık, bu dergâha 
konuk olduk, öyleyse bu ulu erenlerin 
çağları aydınlatan mesajlarına kulak vere-
lim. Gönüllerimizi onların aydınlık gönül-
lerine ayna olarak tutalım ki, yolumuzu 
kaybetmeyelim. Kulaklarımızı kendi se-
simizle değil, atalarımızın hikmetli sözle-
riyle dolduralım. Bu sayede tarihi çınarın 
köklerinden yapraklarına dek uzanan 
adaletin, merhametin, sabrın, aklıselimin 
bir devlet geleneği olarak kuşaktan kuşağa 
nasıl aktarıldığını görelim. Kadınlarımızın 
bilgeliğini, ferasetini sembolize eden Hay-
me Ana’nın oğlu Ertuğrul Gazi de, kendi 
oğlu Osman Gazi’ye aynı bilgelikle nasihat 
etmiştir. “Terazisi dirhem şaşmaz” dediği 
Şeyh Edebali’ye hürmet etmesini, onun sö-
zünden çıkmamasını vasiyet etmiştir. Şeyh 
Edebali’nin tarihin gördüğü en büyük im-
paratorluklardan birinin kurucusu Osman 
Gazi’ye nasihati de Hayme Ana’nın nasi-
hati gibi, geçmişten günümüze yolumuzu 
aydınlatıyor. Her vesileyle tekrarlıyoruz ve 



bu tekrardan büyük bir manevi hoşnutluk 
duyuyoruz. 

Ulu bir çınar gibi yükselen Osmanlı 
İmparatorluğu’nun manevi temelleri, ma-
lumunuz olduğu üzere Şeyh Edebali’nin 
Osman Gazi’ye söylediği şu sözlerle atıl-
mıştır: 

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar; ak-
şam ezanında ölürler. 

Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip ola-
sın. 

Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi bü-
yük değildir. 

Bütün fethedilmeyen sırlar, bilinmeyenler, 
görülmeyenler, ancak senin faziletinle gün 
ışığına çıkacaktır. 

Ananı-atanı say. 

Bil ki, bereket büyüklerle beraberdir. 

Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşil-
ken çorak olur, çöllere dönersin. 

Daima açık sözlü ol. 

Her sözü üstüne alma, gördün söyleme, 
bildin bilme. 

Sevildiğin yere sık gidip gelme ki, itibarın 
zedelenmesin. 

Şu üç kişiye acı: Cahiller arasındaki âlime, 
zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarı-
nı kaybedene. 

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıda-
kiler kadar emniyette değildir. 

Haklı olduğunda mücadeleden korkma.

İşte bu toprakların üzerinde büyük bir 
medeniyetin, köklü bir devlet geleneğinin 
oluşmasında kuşkusuz bu derin sözlerin 
payı kadar bu anlayışın muhafaza edil-
mesinin de payı çok büyüktür. Nitekim 
Osman Gazi de, kendinden sonra gelen 
Orhan Gazi’ye verdiği aynı manadaki, aynı 
güzellikteki, aynı derinlikteki mesajlar ile 
asırlar boyunca sürecek barışın, esenliğin, 
kardeşlik ikliminin tohumlarını ekmiştir. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye, bölgesinin ve daha geniş eski Os-
manlı coğrafyasının en önemli ülkelerin-
den biri durumundadır. Çok zor bir coğraf-
yada barış ve istikrar unsuru olan Türkiye 
Cumhuriyeti, bu coğrafyanın toplumları 
için örnek bir vizyon ortaya koymakta-
dır. Bize düşen bu zor coğrafyada birlik 
ve beraberlik ruhunu koruyarak Türkiye 
Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler sevi-
yesinin üzerine çıkarmaktır. İçeride birlik 
ve beraberliğimizi koruyabildiğimiz süre-
ce Türkiye’nin aşamayacağı engel yoktur. 
Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin 
yolu ise ortak değer ve hedefler etrafında 
kenetlenmeyi başarmaktan geçmektedir. 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 



Devlet anlayışı birlik-beraberliğimizin te-
melidir. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye ve Türk milleti küçük düşünemez, 
büyük düşünmeye mecburdur. Biz sadece 
İstanbul’u, İzmir’i, Ankara’yı değil, Hak-
kari’sinden, Konya’sına, Diyarbakır’ından 
Edirne’sine, Mersin’inden Samsun’una 
81 vilayeti aynı sevgiyle kucaklamalı, 
780 bin kilometrekare vatan toprağını 
aynı ruhla sahiplenmeliyiz. Türkiye’de 
S a r a y b o s n a ’ n ı n ,  G ü m ü l c i n e ’ n i n , 
M o s t a r ’ ı n ,  Üskü p’ ü n ,  M a n a s t ı r ’ ı n , 
Filibe’nin, Kırcaali’nin, Dobruca’nın, 
Sancak’ın, Priştine’nin emaneti var. Türki-
ye, İskeçe’nin, Girne’nin, Gazi Mağusa’nın, 
Kerkük’ün, Kırım’ın, Hicaz’ın, Şam’ın, 
Bağdat’ın, Yemen’in, Trablus’un da ema-
netini, hatırasını yüreğinde hisseder. 
Burada Bakü’nün kardeşliğini de hisse-
deriz, Karadağ’ın acısını da yüreğimizde 
taşırız. Burada Bişkek’in de, Taşkent’in de, 
Almaatı’nın da kardeşliği yüreğimizi zen-
ginleştirir. Bu yüzden burada kimse küçük 
düşünemez, büyük düşünmeye, sorumlu-
luk duygusuyla harekete mecburdur. 

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikle-
rini, medeniyet ufkumuzu bir kez daha 
bizlere hatırlatan bir vesile olarak değer-
lendiriyorum. Diyorum ki, bir olalım, iri 
olalım, diri olalım. Sözlerimin sonunda 
Alperenler Serdarı Ertuğrul Gazi başta ol-
mak üzere bu aziz millete önderlik etmiş, 
yol göstermiş, mazimize derinlik ve şan 
katmış bütün büyüklerimizi rahmetle anı-
yor; sizleri saygıyla selamlıyorum. 



Polis Akademisi 2007 - 2008 
Eğitim Öğretim Yılı Açılışı

Ankara | 18 Eylül 2007

Değerli kardeşlerim, sevgili gençler… 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Polis Akademisi’nin yeni eğitim yılının 
ülkemize, milletimize, özellikle siz değerli 
öğrencilerimize hayırlar getirmesini dili-
yorum. 

Ülkemizin en değerli eğitim kurumla-
rından birinin öğrencisi olma gururunu 
yaşıyorsunuz. Ayrıca yine, ülkemizin, 
Cumhuriyetimiz’in en köklü ve en şe-

refli teşkilatlarından birinin, Türk Polis 
Teşkilatı’nın birer üyesi olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyorsunuz. Bununla ne 
kadar övünseniz, ne kadar iftihar etseniz 
azdır. Üzerinizdeki üniforma, ülkemizin, 
milletimizin, demokrasimizin, özgürlüğü-
müzün, bağımsızlığımızın, istikrarımızın 
teminatıdır. Tam 162 yıldır, milli güven-
liğimizin, huzur ve esenliğimizin önemli 
bir bölümünü Polis Teşkilatımız sağlıyor. 



Bu teşkilatın saygınlığı, işte bu sınıflardan, 
amfilerden, dersliklerden yetişen siz ve 
sizin gibi vatan evlatları sayesinde tam 
162 yıl hiç bozulmadan, yıpranmadan 
korunmuştur. Bu nedenle de, sizlere ve siz-
lere emek veren tüm yetkililere, tüm öğret-
menlerinize milletim adına şükranlarımı 
iletmek istiyorum. 

Sevgili öğrenciler, değerli arkadaşlar…

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, 
bugün dünyamız, artık küresel bir köye 
dönüşmüş durumdadır. Kitle iletişim 
araçlarının sağladığı bu yakınlık, serma-
yenin ve bilginin küreselleşmesine zemin 
hazırladığı kadar, terör ve güvenlik sorun-
larının da küreselleşmesini beraberinde 
getirmiştir. Bugün artık dünya üzerindeki 
her ülke, küresel terör tehdidine açık bir 
hale gelmiş durumdadır. Çalkantılı bir 
coğrafyada bulunan ülkemiz, bu tehdidi 
zaman zaman en sıcak ve en ağır şekilde 
hissetmiştir. Ne yazık ki, bazı ülkeler, bir 
gün kendilerine de yönelebilecek olan 
bu tehdide karşı bigane kalmakta, tüm 
dünyayı, tüm insanlığı tehdit eden teröre 
karşı gerekli önlemleri almak konusunda 
isteksiz davranmaktadır. 

Her zaman söylüyoruz, burada bir kez 
daha tekrar etmek istiyorum: Terörün iyisi 
kötüsü olamaz. Senin teröristin iyi, benim 
teröristim kötü mantığıyla terörle müca-
dele edilemez. Terörist örgütleri doğrudan 
ya da dolaylı olarak destekleyerek, en azın-
dan terör ve terörist karşısında sessiz kala-
rak, bu insanlık suçunun önüne geçilemez. 
Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde, 

İngiltere’de, İspanya’da, Türkiye’de masum 
insanlara kasteden terör, eğer önü alına-
mazsa, yarın başka ülkelerde, başka büyük 
şehirlerde boy göstermeye çalışacaktır. Biz 
diyoruz ki, gelin, bu insanlık suçuna karşı 
birlikte mücadele edelim. Biz diyoruz ki, 
gelin, bizim haklı mücadelemize destek 
verin. Biz diyoruz ki, gelin, çocuklara, ma-
sum insanlara kasteden, yuvaları yıkan, 
şehirleri, sokakları kan gölüne çeviren bu 
saldırılara birlikte dur diyelim. Aksi tak-
dirde bizi yakan ateş, bir gün sizin de oca-
ğınıza düşebilir. Bize yönelen bombalar, 
bize yönelen silahlar, bir gün döner, sizi 
de vurabilir. Dünya bunu böyle görmek zo-
rundadır. Tüm ülkeler, tek tek bunu böyle 
görmek zorundadır. 

Küresel terörün bu boyutunu göremeyen-
ler çok ağır bedeller ödemeye de mahkum 
kalacaklardır. Küresel terörle mücadele 
etmenin yolu, küresel işbirliği yapmaktır. 
Teröre karşı ortak bir mücadele ortaya 
koymak, ortak bir duruş sergilemektir. 
Teröre karşı dayanışma ve yardımlaşma-
nın temel şartı ise bu mücadelede samimi 
olmak; tazıya tut, tavşana kaç dememektir. 
Türkiye nasıl dünyanın dört bir köşesine 
asker gönderdiyse, teröre karşı samimi bir 
duruş sergilediyse, insani amaçlı operas-
yonlara destek verdiyse, böyle net bir tavır 
takınmaktır. Bir kısım örgütleri terörist 
ilan etmek yetmiyor, bu örgütlerle ve yan 
kuruluşlarıyla etkin bir mücadele vermek 
gerekiyor. Şunu herkes bilmelidir ki, Tür-
kiye, kendisine yönelen terörist unsurlara 
karşı sonuna kadar mücadele etme azim 
ve kararlılığına sahiptir. 



Değerli kardeşlerim…

Bu vesileyle şunu özellikle ifade etmek 
istiyorum: Türk Polisi, Türk Polis Teşkilatı, 
tarihi boyunca birliğimize, istikrarımıza, 
güvenliğimize yönelik her türlü saldırı-
yı bertaraf etme konusunda dünyanın 
takdirini kazanan bir mücadele içinde 
olmuştur. İşte en son Ankara’da, gerçekleş-
me fırsatı bulamadan tespit edilen saldırı 
girişimi, polisimizin bu konudaki tecrübe-
sinin de somut bir göstergesi olmuştur. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Türkiye, geride bıraktığımız 5 yıl içinde, 
her alanda dünyanın takdirini kazanan 
bir atılımın içinde olmuştur. Demokra-
tikleşme konusunda, uluslararası ilişki-
lerde, ekonomide, güvenlik ve istikrarın 
sağlanmasında, önemli adımlar attık, 
önemli kazanımlar sağladık. Türkiye’yi, 
Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma 
konusundaki çabamız, aynı heyecanla, 
aynı kararlılıkla devam ediyor. 

Dikkat ediniz, istikrar yoksa güvenlik 
yoksa ne demokratikleşme konusunda, ne 
ekonomide, ne de diğer alanlarda başarı 
sağlamamız mümkün değildir. Demok-
ratikleşme ekonomik kalkınmaya zemin 
hazırlayacak, ekonomik kalkınma da 
Türkiye’nin içte ve dışta güvenli, istikrarlı, 
güçlü bir ülke olmasını sağlayacaktır. Bi-
zim, bunların hiç birinden taviz vermemiz 
mümkün değildir. Çünkü bunlar iç içe 
geçmiş, birbirini destekleyen, birbirini var 

eden, zincirleme olarak birbirini etkileyen 
kavramlardır. 

Türkiye, geçmişte yüksek ve belirsiz enf-
lasyon nedeniyle çok ağır sosyal bedeller 
ödemiştir. Enflasyonla mücadelede başarı 
sağlanamadığında, Türkiye’de göç artmış, 
yoksulluk artmış, gelir dağılımındaki 
uçurum artmış, suçlarda ve terörde tır-
manma gözlenmiştir. Aynı şekilde işsizlik, 
aynı şekilde yüksek faiz oranları… Bunlar 
sadece birer ekonomik kavram değildir. 
Bunlar, sosyal yapımızı, istikrarımızı, kal-
kınmamızı, ilerlememizi ve tabii ki güven-
liğimizi yakından ilgilendiren konulardır. 
Bunların hepsini bir arada, bütünlüklü 
olarak düşünmek ve buna göre politikalar 
belirlemek zorundayız. İşte bu noktada 
sizlere, değerli polislerimize çok önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin 
güvenliğinin korunmasında, devletle mil-
letin kaynaşmasında, adaletin, eşitliğin, 
demokrasinin yerleşmesinde ve gerçek-
leşmesinde, sizlere önemli sorumluluklar 
düşmektedir. İnanıyorum ki sizler, bu ağır 
sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek 
konusunda, 162 yıl boyunca olduğu gibi 
bugün ve gelecekte de kararlılık içinde ol-
maya devam edeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım…

Herkes şunu çok iyi bilsin ki, birlik ve be-
raberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yet-
meyecektir. Devletimizin vatandaşlarıyla 
bütünleşmesine, halkımızın huzur içinde 
geleceğe emin adımlarla yürümesine kim-
se engel olamayacaktır. Şu salonda bulu-
nan değerli kardeşlerim, onlarla birlikte 



Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca 
görev yapan tüm polis kardeşlerim, dün 
olduğu gibi bugün de, yarın da Türkiye’nin 
teminatı olmaya devam edeceklerdir. Bu 
vesilesiyle, aziz vatanımızın dört bir yanın-
da fedakârca görev yapan bütün emniyet 
mensuplarımızı yürekten kutluyorum. 
Milletimizin sürdürdüğü medeniyet yol-
culuğu boyunca şehitlerimizin aziz hatıra-
sını daima canlı tutacak, asla unutmayaca-
ğız. Onun için de topraklarımız, birlik ve 
beraberliğimiz üzerinde karanlık emeller 
besleyenlerin hevesleri her zaman kursak-
larında kalacaktır. Kimsenin Türkiye’yi 
karanlığa sürüklemesine izin veremeyiz, 
vermeyeceğiz. 

Türkiye, milletiyle, devletiyle her türlü 
hileyi, tuzağı bozacak, terörü bertaraf 
edecek güce ve iradeye sahiptir. Bunu da, 
sizlerle, emniyet teşkilatımızla, silahlı 
kuvvetlerimizle, bütün kurumlarımızın 
eşgüdümü ve milletimizin dayanışmasıyla 
gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle sizleri bir 
kez daha kutluyor, şahsınızda Türk Polis 
Teşkilatı’na şükranlarımı sunuyorum. 
Ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bu millet, bu vatan, bu bayrak 
için canını feda eden bütün şehitlerimi-
zi minnetle, rahmetle anıyor, kahraman 
gazilerimize de en derin şükranlarımı 
sunuyorum. Ayrıca yeni ders yılında hepi-
nize başarılar diliyor, hepinize sevgilerimi 
sunuyor, eğitiminizde emeği geçen, görev 
alan herkese de bu vesileyle teşekkürleri-
mi iletiyorum. Yeni eğitim-öğretim yılınız 
hayırlı olsun...



Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk’ü Anma 

Toplantısı

Ankara | 10 Kasım 2007

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanımız, değerli 
konuklar… Sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal mü-
cadelemizin önderi, büyük devlet adamı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 
69. yılında saygıyla anarak sözlerime baş-
lıyorum. 

Atatürk’ü vefat yıldönümünde anarken 
hep birlikte onun fikir ve eserleri üzerin-

de yeniden düşünmeli, güncelliğini ve 
değerini hiçbir zaman kaybetmeyen temel 
felsefesini anlamaya çalışmalıyız. Bugün 
büyük bir özgüvenle bir kez daha diyoruz 
ki, büyük eserim dediği, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti, O’nun işaret ettiği yolda ile-
lebet yaşayacaktır. Bu emanetine bugün 
de aynı yüksek ruh ve şuurla sahip çıka-
rak Cumhuriyetimizi daha da yükseklere 
taşımaya kararlıyız. O’nun gösterdiği mu-



asır medeniyetleri aşma hedefine doğru, 
milletimizin her bir ferdine en ileri hayat 
standartlarını sağlamak için büyük bir se-
ferberlik içindeyiz. 

İnanıyorum ki, milletimiz O’nun eserle-
rine, Cumhuriyetimizin bütün değer ve 
kurumlarına geçmişte ve bugün olduğu 
gibi, gelecekte de sahip çıkacaktır. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da Cum-
huriyet değerlerimizi her türlü siyasi ve 
toplumsal tartışmanın üzerinde tutmaya 
devam edeceğiz. Bana göre, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız 
bu günü, O’nun mücadele heyecanını ya-
şayarak, fikirlerini çok daha iyi anlamaya 
çalışarak geçirmek en doğru anma biçimi 
olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar…

Türkiye bugün, Cumhuriyetimizin kuruluş 
idealine uygun olarak özgür ve müreffeh 
dünyanın, medeni milletler camiasının 
saygın bir ülkesi haline gelmiştir. Son 
yıllarda millet olarak gerçekleştirdiğimiz 
kalkınma hamleleriyle bu hedefe her 
zamankinden daha çok odaklanmıştır. 
Aziz milletimiz, milli mücadele ve istiklal 
ruhunu ilk günkü azim ve kararlılığıyla ko-
rumuş, ülkemiz tarihi mesafeler almıştır. 
Milletimizin en büyük başarılarından biri, 
sadakatle sahiplendiği Cumhuriyeti, De-
mokrasi ile taçlandırmasıdır. Bugün, mil-
letimizin refah ve özgürlük standartlarını 
daha da yükseltmiş olmanın verdiği huzur 
ve onurla başımız dik, alnımız ak bir millet 
olarak tarih sahnesindeyiz. 

Bakınız, geçtiğimiz yüzyıl başında çok 
önemli badireler atlatan Türkiye, yüzyılın 

sonunda ve içinde bulunduğumuz bu yeni 
yüzyılda çok güçlü bir ülke konumuna 
yükselmiştir. Türkiye, yeni milenyumun 
yükselen yıldızı olarak her geçen gün gü-
cüne güç katmaktadır. Ülkemiz ekonomik, 
sosyal ve siyasi sorunlarını aşarak, her 
alanda büyük bir değişim ve dönüşümü 
gerçekleştirerek bir güven ve istikrar ülkesi 
haline gelmiştir. Milletiyle, parlamento-
suyla, ordusuyla; eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet kurumlarıyla bölgesinin en güçlü, 
dünyanın en itibarlı devletleri arasındaki 
yerini almıştır. Atatürk’ün “yurtta sulh, ci-
handa sulh” ilkesine uygun olarak, bölgesel 
ve küresel barışın korunmasında aktif rol 
üstlenmektedir. Türkiye, bütün dünyada 
tırmanan şiddet ve çatışma kültürüne karşı 
dünyanın her bölgesindeki barış arayışları-
nın en aktif sözcüsü olmuştur. 

Türkiye, özellikle son yıllarda gerçekleştir-
diğimiz reformlarla dünyanın en büyük 17. 
ekonomisi, Avrupa’nın en büyük 6. ekono-
misi haline gelmiştir. Türkiye’nin ekono-
mik gelişmesi ile demokratik gelişmesinin 
paralel yürümesi çok ama çok önemlidir. 
Zira demokratik istikrar ile ekonomik is-
tikrar bize göre birbirini tamamlayan iki te-
mel sütundur ve ülkemiz bu iki temel sütun 
üzerinde yükselmektedir. Sessiz devrim 
olarak adlandırılan önemli dönüşümlere 
imza atan Türkiye, ekonomik kalkınma ile 
demokratik reformları eş zamanlı olarak 
gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, Türkiye ola-
rak cumhuriyetimizin ve demokrasimizin 
kazanımlardan geri adım atmamız hiçbir 
şekilde söz konusu olamaz, olmamıştır, 
olmayacaktır. Demokrasi, özgürlükler, in-
san hakları gibi siyasal ve hukuki alandaki 
çağdaş adımlarımız, ülkemizin yıllarca atıl 
bırakılan kapasitesini harekete geçirmiş, 



vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri 
güven zeminine oturtmuştur. Demokrasi 
ve hukukun özgürlük zemininde gelişmesi 
beraberinde ekonomik kalkınmanın da 
manivelası, itici gücü olmuştur. 

Değerli konuklar…

Bu anlamlı gün vesilesiyle bir hususu 
tekrar vurgulamakta yarar görüyorum. 
Türkiye’nin toplumsal enerjisini büyüterek 
ekonomik ve demokratik gelişme istikame-
tine kanalize etmek için ortak değerlerimi-
zi tartışma konusu olmaktan çıkarmamız 
gerekmektedir. Bizi akamete uğratacak, 
bizi yolumuzdan alıkoyacak olan en büyük 
tuzak, ortak ve birleştirici değerlerimiz 
üzerinden yürütülen yıpratıcı tartışma-
lardır. Millet olarak kadim değerlerimiz, 
medeniyet birikimimiz, Cumhuriyet kaza-
nımlarımız başta olmak üzere bize ait bü-
tün değerler birleştiricidir. Unutmayalım 
ki, Cumhuriyetimiz büyük Türk milletinin 
ortak değeridir. 

Cumhuriyeti ve onun ilkelerini koruma 
misyonu bütünüyle toplumumuzun, mil-
letimizin uhdesindedir. Her toplumsal, si-
yasal tartışmayı ortak, birleştirici değerler 
zeminine taşımak, hem yapay ihtilaflara 
yol açmakta, hem de akılcı, rasyonel kamu-
sal tartışmanın önünü tıkamaktadır. 1919 
yılının 19 Mayıs’ında Samsun’a ayak basan 
Atatürk’ün zihninde bir dünya tasavvuru 
vardır. Bu tasavvur, dönemin cihanşümul 
değerlerine dayanan bir tasavvurdur. Milli 
egemenlik, milli devlet gibi temel değerler, 
onun dünyayı kavrayan cihanşümul bakışı-
nın ürünleridir. Bugün Atatürk’ü referans 
göstererek hareket etmek, evrensel değer-
leri ve çağdaş normları gözeterek hareket 

etmeyi; milli benliğimizi koruyarak çağ-
daş dünyaya açılmayı gerektirmektedir. 
Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın yolu, 
bugün de Türkiye’yi evrensel demokratik 
normların rehberliğinde büyütmek ve güç-
lendirmektir. 

Değerli konuklar… 

Hükümet olarak, bu şuurla, bu sorumlu-
luk duygusuyla hareket ediyoruz. Tarihin 
de, günümüz şartlarının da bize yüklediği 
sorumluluğun bilincinde olarak, milleti-
mizi ve memleketimizi daha ileriye taşıma 
gayretlerimizi en üst seviyede tutmakta 
ısrarcıyız. Bu vesileyle açıklamak isterim 
ki, Başbakanlığa bağlı olan Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bu kuruma 
bağlı kuruluşların Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aziz hatırasına ilişkin çalışma-
larını daima destekliyor, bu çalışmalara bü-
yük önem veriyoruz. 2005 yılında Yüksek 
Kurum Başkanınca şahsıma sunulan Ata-
türk Ansiklopedisi çalışmaları bu yıl hız 
kazandı. Atatürk Ansiklopedisi’nin, onun 
70. ölüm yıldönümünde, yani 2008 Kasım 
ayı itibariyle tamamlanacağını diliyor ve 
bekliyoruz. Böylece Atatürk’ün kişiliği 
ile millî mücadeleyi doğrudan etkileyen 
1918–1938 yıllarını içine alan olaylar, 
şahsiyetler, kurum ve kuruluşlara ilişkin 
bilgiler, akademik bir süzgeçten geçirilip 
güvenilir birincil kaynaklara dayanılarak 
ortaya konmuş olacaktır. Bu düşüncelerle, 
ölümünün 69. yılında Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan 
için şehit düşmüş, gazi olmuş tüm kahra-
manlarımızı bir kez daha rahmet, minnet 
ve şükranla anıyor, hepinizi saygı ve sevgi-
lerimle selamlıyorum.



Değerli konuklar, saygıdeğer bilim adam-
ları… Sizleri en içten sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. 6. Uluslararası Atatürk 
Kongresi’ne katılımınızdan dolayı şükran-
larımı sunuyor, 235 değerli bilim adamı-
nın iştirakiyle yapılan bu önemli kongreye 
hoş geldiniz diyorum. Bu yıl kongremize 
hem katılım bakımından, hem de yurtdı-
şından gelen bildirilerin sayısı bakımın-
dan ilgi geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla 
artmıştır, bunun da mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Bizi mutlu eden bir başka husus da bu 
yıl Atatürk Kongresi’nin Atatürk Haftası 

içinde gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu an-
lamlı kongre vesilesiyle Cumhuriyetimizin 
kurucusu Atatürk’ü saygıyla anıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaş-
kanı, Millî Mücadele ve İstiklâl Savaşı-
mızın kahraman komutanı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, bağımsız güçlü ve modern 
Türkiye’nin temellerini atmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti’ni onurla ve gururla taşıdı-
ğımız bir emanet olarak görüyor, üstüne 
titriyoruz. Bugün geleceğe umutla, gü-
venle, kararlılıkla bakan Türkiye’nin bu 
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tarihi mirasa bağlılığı her geçen gün art-
maktadır. 100. kuruluş yılını kutlamaya 
hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni 
dünyanın en ileri ülkeleri arasına sokmak 
bizim gelecek kuşaklarımıza olduğu kadar, 
geçmişimize karşı da en büyük borcumuz, 
görevimizdir. 

Atatürk’ün Türkiye’yi “muasır medeniyet 
seviyesi”nin ötelerine taşıma hedefini iler-
leme mücadelemizin ana fikri, temel rotası 
olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yürüyen 
Türkiye, bir yandan Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik çalışmalarını hızla sürdürürken bir 
yandan da bölgesinde barışın ve adaletin 
teminatı olmak için bütün gücünü kullan-
maktadır. Uluslararası toplumun bugün 
en saygın üyelerinden biri olan Türkiye, 
kendi için istediğini komşuları için de is-
teyen adalet sahibi bir ülkedir. Atatürk’ün 
“yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini temel 
alan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde 
barış ve istikrarın öncü ülkesidir. Avrupa 
ülkelerinin en büyük 6. ekonomisi, dün-
yanın 17. büyük ekonomisi olarak Türkiye 
Cumhuriyeti, demokrasisini ve hukuk dev-
leti anlayışını her alanda geliştirmektedir. 
Demokraside, insan hak ve hürriyetlerin-
de, özgürlüklerin kullanımında kat ettiği-
miz mesafenin bütün dostlarımıza örnek 
olması en büyük temennimizdir. 

Değerli katılımcılar… 

Bu yıl altıncısında buluştuğumuz Ulus-
lararası Atatürk Kongresi, milletimizin 
sadece geçmişi hatırlamak noktasında de-
ğil, geleceği düşünmek konusunda da çok 
değer verdiği bir etkinliktir. Atatürk’ü 69. 

vefat yıldönümünde anarken hep birlikte 
onun fikir ve eserleri üzerinde yeniden 
düşünmeli, güncelliğini ve değerini hiçbir 
zaman kaybetmeyen temel felsefesini anla-
maya çalışmalıyız. Kongredeki sunulacak 
bildiriler, özellikle 1919-1938 yılları ara-
sında yaşanan ve bugünün gelişmelerine 
de ışık tutan hadiseler hakkında bize yeni 
açılımlar kazandıracaktır. Bugünleri anla-
mak, insanlığın geleceği adına ferahlatıcı 
bakış açılarına sahip olabilmek için tarihi 
iyi bilmek, iyi anlamak zaruridir. 

Günün meselelerine tarihi perspektif le 
bakmayı bugün her dönemde olduğun-
dan daha önemli görüyoruz. Bu sebeple 
bu anlamlı toplantının açılışında sizlerle 
beraber olmaktan ayrı bir mutluluk duyu-
yorum. Çünkü Atatürk sadece Türkiye’ye 
değil, bütün dünya ülkelerine özellikle 
mazlum milletlere örnek olmuş, bağımsız-
lık ve özgürlük sembolü olarak yüreklerde 
yer etmiş, bugünlere önemli barış mesaj-
ları bırakmış bir liderdir. Savaş meydanla-
rında kazanılan askeri zaferlerde olduğu 
kadar, yeni kurulan Türkiye Cumhuriye-
tinin siyasi, sosyal ve kültürel sahalardaki 
dönüşümünde bizzat tayin edici rol oyna-
mıştır. 1922 yılında söylediği bir cümle 
var ki, bunu huzurlarınızda tekrar etmek 
istiyorum. Bakınız ne diyor: “Biz hayat ve 
bağımsızlık için mücadele eden ve bu kan-
lı mücadele manzarası karşısında bütün 
medeniyet dünyasının hissiz seyirci kaldı-
ğını görmekle içi kan ağlamış insanlarız.” 
Bu cümle bugünün gerçekleri göz önüne 
alındığında da büyük anlamlar taşıyan bir 
cümledir. 



Maalesef bugün güç dengeleri mazlum 
milletlere ağır faturalar çıkartacak biçim-
de bozulmuş, ülkeler kendi menfaatlerini 
insanlığın barış ve esenliğinden önde tutar 
hale gelmiştir. Dünyayı karanlığa doğru 
götüren, insanlığa acı ve gözyaşı dışında 
bir şey getirmeyen bu tablo medeniyetin 
bekası ve insanlığın geleceği adına son 
derece düşündürücüdür. Ülkelerinin yö-
netiminde söz sahibi olan bütün liderlerin, 
bütün bilim adamlarının ve bütün mil-
letlerin bu kötü gidişi durdurmak adına 
önemli görev ve sorumlulukları vardır. Bir 
an önce aklıselim dünyaya hakim olmazsa, 
kan, kin ve şiddet duyguları yerini akla 
bırakmazsa korkarım ki gelecek kazana-
nı olmayan bir dünya olacaktır. Sizlerin 
malumunuz olduğu üzere, Atatürk hayatı 
boyunca hem bölgede, hem dünyada ‘sa-
mimi’ ve ‘sürdürülebilir barış’ konusunda 
ısrarlı olmuştur. Bizler de insanlığın barış 
ve esenliği konusunda ısrarlı olacağız, 
daha önemlisi taraf olacağız. Bugün bütün 
dünyada yürüttüğümüz diplomatik ve si-
yasi mücadelemiz barış ve adalet içindir. 
Bundan herkesin emin olmasını istiyoruz. 

Ancak şu da bilinmelidir ki, ülkemizin bü-
tünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği 
bizim için vazgeçilmezdir, kim bu değer-
lerimize kasteden bir hareket içine girerse 
milletimizin 70 milyon ferdini karşısında 
bulur. Milletimizin nesilden nesile aktardı-
ğı en önemli miras Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran istiklal ruhudur. Çok iyi biliyoruz 
ki, istiklalini kaybedenler, istikbalini de 
kaybederler. Milli kimliğimizi korumak, 
milli menfaatlerimizi her türlü hesabın 
üzerinde tutmak, milli hassasiyetlerimizi 

bölgesel güç dengelerine kurban etme-
mek, çağdaş dünyanın onurlu bir parçası 
olmak ve evrensel değerleri özümseyerek 
çağdaş yaşam standartlarına kavuşmak 
istiklalimizi ve istiklalimizi bir arada göze-
tebilmenin gereğidir. 

Değerli konuklar… 

Bizim en büyük hedefimiz Türkiye 
Cumhuriyeti’ni layık olduğu seviyelere 
taşımak, aziz milletimizi müreffeh ve 
mesut kılmaktır. Türkiye, bölgesinde ve 
dünyada bir demokrasi, barış ve istikrar 
ülkesi olarak yükselecek, 21. asrın lider 
ülkeleri arasına mutlaka girecektir. Bunun 
için milletimizi ve memleketimizi ilgilen-
diren her meseleyi kendi şahsi davamız 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bu şekilde 
ortaya çıkabilecek millî hassasiyet ve milli 
mutabakat, ülkemizin parlak istikballere 
ulaşabilmesinde zemin teşkil edecektir. 

Hükümet olarak tarihi sorumluluğumu-
zun bilincinde olarak, milletimizi ve ülke-
mizi çok daha aydınlık bir geleceğe taşıma 
gayretlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. 
Milletimiz bu yolda en büyük yardımcımız 
ve destekçimizdir. 70 milyon el ele, gönül 
gönüle verdik, medeniyet hedeflerimize 
doğru büyük bir aşk ve heyecanla koşu-
yoruz. En büyük gücümüz milletimizdir. 
Milletimizle aramıza kimse, ama kimse 
giremez. Hiçbir hain niyet, hiçbir kirli gi-
rişim bugüne kadar milletimizin bu ortak 
heyecanını söndürmeyi başaramamıştır, 
asla da başaramayacaktır. Türkiye, Cum-
huriyet hedeflerini yakalamak için kararlı 
yürüyüşünü sürdürecek, demokratik ge-



lişmesini engellemek isteyen bütün provo-
kasyonları bertaraf edecektir. Atatürk’ün 
en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin 
temel değerlerini yaşatarak; demokratik, 
laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni her alanda geliştirmeye, 
yüceltmeye devam edeceğiz. Bu duyguyla 
her geçen günü bir öncekinden ileride ta-
mamlamak, ülke olarak dünya barışına ve 
insanlığın esenliğine en üst seviyede kat-
kıda bulunmak için canla başla mücadele 
edeceğiz. 

Değerli bilim adamları… 

Sözlerime son verirken, ülkem ve milletim 
adına düşünce ve bilim hayatımıza, bilgi 
birikimimize katkılarınız için tek tek her 
birinize şükranlarımı ifade ediyorum. 
Atatürk sadece bizim için değil milli ege-
menliğe, çağdaş değerlere ve barış felsefe-
sine sahip olan uluslararası toplum için de 
önemlidir, anlamlıdır, iyi incelenmesi ve 
örnek alınması gereken bir devlet adamı-
dır. Bu etkinliğin, Atatürk’ü, düşüncesini 
ve eserlerini daha iyi anlamak ve anlat-
mak için yararlı olacağını düşünüyorum. 
Kongrenin başarılı geçmesini diliyor, tüm 
katılımcılara sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum.



Saygıdeğer Cumhurbaşkanları, değerli 
konuklar… 11. Türk Devlet ve Toplulukları 
Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultay’ı-
na katılmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in konuğu olarak dost ve 
kardeş Azerbaycan’da bulunmaktan duy-
duğum mutluluğu ifade ederek sözlerime 
başlıyorum. 

Türk Devlet ve Topluluklarının seçkin 
liderlerini, farklı coğrafyalardan şevk ve 
heyecan ile Bakü’ye gelerek, kardeş halk-
lar arasında işbirliğini güçlendiren bu 
Kurultay’a katılan dostlarımı bütün yüre-
ğimle selamlıyorum. Buradan Aşkabad’a, 
Taşkent ’e ,  Buhara’ya ,  Semerkant ’a , 
A l m a a t ı ’ y a ,  B i ş k e k ’ e ,  L e f k o ş a ’ y a , 
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Gümülcine’ye, Ankara’ya, Kerkük’e selam 
olsun. Buradan bütün insanlığın mutlu-
luğu için, huzuru için adaletin, merhame-
tin, hakkaniyetin sesi yükselsin ve bu ses 
bütün insanlığın vicdanında yankılansın 
inşallah. Geçtiğimiz yıl Antalya’da ya-
pılan 10. Kurultay’dan sonra bu kez 11. 
Kurultay’ın kardeş ülke Azerbaycan’da 
toplanmasını sağlayan değerli kardeşim 
Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve bu Kurultay’ın 
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Türkiye ile Can Azer-
baycan arasındaki ebedi bağların mimarla-
rından büyük devlet ve siyaset adamı Hay-
dar Aliyev’i de bu vesileyle bir kez daha 
hürmetle ve rahmetle anıyorum. Haydar 
Aliyev’in ‘bir millet, iki devlet’ vurgusu, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün 
‘Azerbaycan’ın kederi bizim kederimiz, se-
vinci bizim sevincimizdir’ anlayışı, dostlu-
ğumuza ve geleceğimize ışık tutmaktadır. 

Değerli kardeşlerim, dostlarım…

Geniş bir coğrafyada yaşayan ülkelerimiz 
ve kardeş topluluklarımız, tarihin derin-
liklerinden gelen yakın, güçlü ve sarsılmaz 
bağlarla birbirlerine bağlıdır. Bu kardeş-
liğimiz köklerini kadim değerlerimizden, 
derin tarihi, kültürel ve insani bağlardan 
almaktadır. Burada bizleri birleştiren bu 
bağlar aynı zamanda ülkelerimize, bizlere 
büyük imkanlar da bahşetmektedir. Tarihi 
olaylar geçmişte bu bağlarımızın ortaya 
çıkmasını engellemiş ve aramıza sınırlar 
koymuşsa da, bugün yine bahtımızı açacak 
tarihi imkanlarla yüz yüzeyiz. Kaçırdığı-
mız fırsatları telafi ederek yeni bir diriliş 
meşalesi yakabilmemizin önünde hiçbir 

engel olmadığını iyi bilmeli ve önümüz-
deki tarihi fırsatı tarihi bir imkana çevir-
meliyiz. Bunun için kardeşlik temelindeki 
bağlarımızı canlandırarak, işbirliğimize 
hayatiyet kazandırmalı, halklarımız ara-
sındaki yakınlığı güçlendirerek sosyal, 
kültürel ve ekonomik açıdan yeniden şah-
lanışa kalkmalıyız. 

Dünden bugüne, özellikle son 15 yılda 
aldığımız mesafe açıkça göstermiştir ki, 
birbirimize kavuşmamızı engelleyen ka-
palı yolların hepsi açılmıştır. Birlikte inşa 
edeceğimiz yeni bir dünya ve aydınlık bir 
gelecek bizleri beklemektedir. Bu geleceği-
mizin mimarı yine bizler olacağız. Bizler, 
evrensel dayanışma ve kardeşlik bağlarını 
güçlendirdikçe, yeni ve sağlam köprüler 
kurdukça, her zaman hürmetle andığımız 
atalarımızın rüyalarını da gerçekleştirmiş 
olacağız. İşte hepimizi bir araya getiren, 
siyasetçisi, sanatçısı, fikir adamı ve öğ-
rencisiyle ülkelerimizi buluşturan böylesi 
Kurultaylar ortak gelecek vizyonumuzu 
belirlemede birer dönüm noktasıdır. Do-
layısıyla buralarda yapılan çalışmalara 
ve birlikte üretilen fikirlere, gösterilen 
hedeflere büyük değer verdiğimizi huzur-
larınızda dile getirmekten büyük şeref 
duyuyorum. 

Aziz kardeşlerim…

Yakın çevremizde meydana gelen olaylara 
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyo-
rum. Bütün dünyadaki siyasi, ekonomik 
gelişmelerle birlikte özellikle Irak’ta ve 
Ortadoğu’da yaşananlar karşısında sürekli 
uyanık olmamız, gelişmelerden gerekli 



sonuçları çıkarmamız gerekiyor. Zira pay-
laştığımız ortak coğrafyada veya mücavir 
bölgelerde meydana gelen gelişmeler 
bütün Türk dünyasını da etkileyebilecek, 
gerekli basireti göstermediğimiz takdirde 
bizi ağır sonuçlarla yüz yüze getirecek ge-
lişmelerdir. 

Geçtiğimiz hafta ABD ziyaretimde de dile 
getirdiğim gibi Karabağ bunların içinde 
belki en ağır yaralardan biridir. Evet, 
Karabağ hepimizin kanayan yarasıdır. 
Bizlere burada ev sahipliği yapan değerli 
kardeşlerimizin topraklarının önemli bir 
bölümü yanı başındaki bir devletin işgali 
altındadır. Bir milyona yakın kardeşimiz, 
bu haksız işgalin neticesinde kendi ül-
kesinde mülteci durumuna düşmüştür. 
Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı 
kadar uluslararası camianın gözünü ka-
patamayacağı kadar açık bir haksızlıktır. 
Bölgemizde barışın, istikrarın, refahın ve 
işbirliğinin hakim olabilmesi için en temel 
şartlardan biri Ermenistan’ın bu işgaline 
son vermesi, uluslararası hukuk ve toplu-
mun çağrılarına uymasıdır. Ermenistan, 
evrensel değerlere, temel insan haklarına, 
komşuluk ilişkilerine, hiçbir hukuk kaide-
sine uymayan bu kabul edilemez tutuma 
ve haksız işgale derhal son vermelidir. 
Türkiye bu konuda her zaman can kardeşi 
Azerbaycan’ın yanında olmuştur, bundan 
böyle de yanında olacaktır. 

Irak’taki Türkmen kardeşlerimizin du-
rumu keza ortadadır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Türkleri yıllardır haklı bir 
mücadele vermekte, tüm iyi niyetli çözüm 
çabalarına rağmen izolasyonlara maruz 

bırakılmaktadır. Balkanlarda veya ortak 
coğrafyamızın çeşitli bölgelerinde yaşa-
yan soydaşlarımızın sıkıntıları hepimizin 
müşterek derdidir. Bütün bu zorlukların 
üstesinden gelebilmemiz için tek bir yol 
vardır. O da her zaman söylediğimiz gibi 
aramızda daha sıkı iş ve güç birliği, kuvvet-
li dayanışma olmasıdır. 

Uluslararası gelişmelerin Avrasya coğraf-
yasına etkileri, Türk dünyasının geleceği 
açısından da önem taşımaktadır. Küresel-
leşen dünya teknolojik ve ekonomik geliş-
melerle yeni fırsatlar sunarken, beraberin-
de yeni tehditleri getirmektedir. Avrasya 
bölgesinin maruz kaldığı, aşırı akımlar, 
terörizm, fakirlik, silah ve uyuşturucu 
kaçakçılığı gibi tehditlerin küresel niteliği 
uluslararası toplum tarafından da idrak 
edilmiştir. Avrasya bölgesinde bulunan 
ülkeler bölgesel ve küresel işbirliğine cid-
di katkıda bulunabilecek durumdadırlar. 
Bu nedenle, bölge ülkeleri ve toplumları 
arasında ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliş-
tirilmesi elzemdir. Esasen, günümüz teh-
ditleri ile en etkin şekilde mücadele için 
demokratik, sosyal ve ekonomik reformla-
rın teşvik edildiği çok boyutlu bir yaklaşım 
benimsenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Değerli cumhurbaşkanları, değerli katılım-
cılar… Çağımız dayanışma çağıdır. İşbirliği 
ve dayanışma, bugün için belki çoğu atıl 
durumda olan büyük imkanlarımızı ha-
yata geçirme fırsatı verecektir. Bizler bir-
birimizin doğal ortaklarıyız. Tarihimiz ile 
kültürümüz ile inancımız ile barışık ola-
rak aramızdaki işbirliği potansiyelini hare-
kete geçirmeliyiz. İşte bu Kurultayımızda 



bütün bu konuları hemen her düzeyde 
ele alabilme, değerlendirebilme imkanını 
bulacağız. 

Esasen bugünkü dünya düzeninde başarı-
yı yakalayabilmenin yolu, tam bir işbirliği 
ve dayanışma içinde olmaktan geçmekte-
dir. Dünyadan kendimizi soyutlayarak hak 
ettiğimiz yere gelmemiz mümkün değildir. 
Bu nedenle, demokratikleşme, hukukun 
üstünlüğü, saydamlık, iyi yönetişim, temel 
insani hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, 
bölgesel ve küresel bütünleşme çabaları-
nı güçlendirmek gelecek vizyonumuzun 
temeli olmalıdır. Ortak bölgemiz olan 
Avrasya’nın insan kaynakları ve doğal 
zenginlikleri, tüm sorunların aşılmasına 
imkan verecek boyuttadır. Rekabet yerine 
işbirliği ruhunun hakim olması hepimizin 
yararınadır. 

Bugüne kadar kardeş halklar arasında 
önemli adımlar atmaya, ilişkilerimizi ileri 
düzeylere taşımaya gayret ettik. Bunlardan 
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler 
düzeyinin birçok yönden örnek alınması 
gerektiğini düşündüğümü de bu vesileyle 
vurgulamak isterim. Türkiye ile Azerbay-
can arasında son yıllarda hayata geçirilen 
ve bir zamanlar hayal dahi edilemeyecek 
büyük projeler günümüzdeki işbirliği ve 
dayanışmanın en somut göstergesidir. 
Geçtiğimiz yıl işletmeye açılan Bakü-Tiflis-
Ceyhan petrol boru hattı, yakın zamanda 
tam kapasite ile faaliyete geçecek Bakü-Tif-
lis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu hattı ülkelerimizi 
yakınlaştıran bağlara işaret etmekte, aynı 
zamanda bu projeler Asya ile Avrupa’yı, 

Batı ile Doğu’yu birbirine yakınlaştırmak-
ta, katılımcı ülkelerin ekonomik gelişmele-
rine ve jeo-stratejik önemlerine katkı sağ-
lamaktadır. Aynı zamanda küresel ölçekte 
de önemi olan bu projelerin daha geniş bir 
coğrafyada bütün kardeş halklarımızın ka-
tılımlarına açık olarak, bölgemizin refah, 
işbirliği ve istikrarına katkı sağlamasını 
hep beraber düşünmemiz ve değerlendir-
memiz gerekiyor. 

Geçtiğimiz son Kurultay’da da vurguladı-
ğım gibi nasıl ki İngilizce konuşan ülkeler, 
Fransızca konuşan ülkeler, İspanyolca 
konuşan ülkeler kendi içlerinde aynı dil 
ve kültür etrafında bir araya geliyorlarsa, 
bizler de dış politikada koordinasyon ha-
linde olan böyle bir yapıyı oluşturabiliriz. 
Güzel dilimizi konuşan Türk Dilli Devlet-
ler Topluluğu, hem uluslararası platform-
larda halklarımızın çıkarlarını daha iyi 
korumamıza imkan verecek hem de barış 
ve istikrara katkıda bulunacaktır. Bu çerçe-
vede dil birlikteliğini sağlama yolunda ya-
pılacak çalışmalara da ağırlık vermeliyiz. 

Ortak tarihimizin yeniden yazılması ve 
bu müşterek tarihin ders kitabı olarak 
okutulması önemle üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Türk cumhuriyetleri 
arasındaki her türlü işbirliğinin daha plan-
lıve koordineli, diğer bir ifadeyle kurumsal 
olmaının vakti çoktan gelmiştir. Bu amaçla 
Türk dili konuşan Ülkeler Devlet başkan-
ları zirvesinindaimi bir sekreteryasının 
kurulmasını teklif ediyorum. Öte yandan, 
Antalya Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları Zirvesi’nde Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev 



tarafından dile getirilen Parlamentolara-
rası Konsey Kurulması ve Akil Adamlar 
Konseyi kurulması konusunda da gerekli 
çalışmaları başlattık. 

Değerli dostlar…

Siz değerli kardeşlerimle paylaştığım ileri-
ye yönelik bu vizyonu gerçekleştirebilmek 
yine bizlerin elindedir. Bunu yapabilme 
gücümüzün, birikimimizin, yeteneğimizin 
ve daha önemlisi irademizin bulunduğun-
dan eminim. Gelecekte, bugünlerimizden 
daha yakın, daha güçlü ve sağlam ilişkiler 
ve işbirliği içinde olacağımıza da aynı 
şekilde inanıyorum. Bunu gerçekleştire-
mezsek gelecek nesillere hesap veremeyiz. 
Ortak geleceğimizi hazırlayabilmemiz için 
bu Kurultayımız gibi ortak forumlarda 
alınan kararları belki adım adım ancak 
gerçekçi ve kararlı bir şekilde hayata ge-
çirebilmeliyiz. Burada alınacak kararlar, 
oluşturulacak ortak vizyon biz yöneticiler 
için yol gösterici ve ışık olacaktır. Bu süreç-
te desteğimizi hiçbir zaman esirgemeye-
ceğimizi, daima çalışmalarınızın yanında 
olacağımızı açıkça bildirmekte büyük mut-
luluk duyuyorum. 

Sayın cumhurbaşkanları, değerli kardeşle-
rim, saygıdeğer misafirler…

Burada bulunan bütün değerli konuklar 
bilmektedir ki başkalarının hayal dahi 
edemediğini Türk toplulukları gerçekleş-
tirebilecek yetenektedir. Bunu geçmişte 
başardık. Şimdi de başarabiliriz. Ortak 
tarihimizde olduğu gibi, bundan sonra 
seyreden veya izleyen değil, önde giden, 

tayin eden olacağız. Lider ülkeler, imre-
nilen ülkeler olacağız. Bunu başaracak 
olanlar, burada bulunan veya burada 
olamasa da gönlü, ruhu, kalbi ve vicdanı 
bizlerle olan bütün kardeşlerimizdir. Bu 
tabloda kararlı adımlar attığımız takdirde 
bugünkünden çok daha güzel günleri hep 
birlikte yaşayacağız. Bu arzu ve inancımı 
tekrar vurgulayarak sizleri en içten sevgi-
lerimle kucaklıyor, sizler aracılığıyla diğer 
Türk illerindeki kardeşlerime selamlarımı 
iletiyor, ev sahibi can kardeş Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı ve Kurultay’ın gerçek-
leşmesine katkı sağlayan herkese tekrar 
teşekkürlerimi sunuyorum.



Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Etkinliği

Ankara | 27 Aralık 2007

Değerli dostlar, değerli kardeşlerim… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Bugün burada, büyük şair, fikir ve eylem 
adamı Mehmet Akif Ersoy’u anmak için 
toplanmış bulunuyoruz. Sözlerime baş-
larken büyük mütefekkir ve şair Merhum 
Akif ’i bütün milletimiz adına, bütün genç-
liğimiz adına rahmetle, minnetle anıyo-
rum. Mekanı cennet olsun. 

Merhum Akif ’i bütün özellikleriyle, bütün 
hayat hikayesiyle, bütün mücadelesiyle, 
derdiyle, davasıyla, edebiyatıyla, felsefesiy-
le çok iyi bilmek zorundayız. Dün olduğu 
gibi bugün de önümüzdeki meselelere ışık 
tutacak, yolumuzu aydınlatacak bir kanaat 
önderidir Mehmet Akif. Daha öncekiler 
gibi bizim neslimizin yetişmesinde tayin 
edici bir tesiri olan Akif, sözünü geçmişte 
söylemiş ve geçmişte kalması gereken bir 



şair ve düşünür değildir. Onun düşüncesi 
bugün de dipdiridir, yarın da öyle olacak-
tır. Akif ’in “ideal nesil” olarak önümüze 
koyduğu “Asım’ın nesli” olabilmek için 
gayret göstermeli, onun bize armağan 
ettiği İstiklal Marşı’nın ve Safahat’ın her 
bölümünün ruhuna ve manasına uygun 
nesiller yetiştirmeliyiz. 

Burada tespit ettiğim bir yanlışı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Akif denince belli şi-
irleri, belli destanları hatırlanıyor. Safahat 
bir bütün olarak adeta göz ardı ediliyor. 
Oysa Safahat’ın yedi safhası da gençleri-
miz tarafından bilinmek zorundadır. Aksi 
takdirde Akif ’i eksik ve kısmen de yanlış 
tanımış oluruz. Kuşkusuz tek başına İs-
tiklal Marşı, tek başına Çanakkale Destanı 
hiçbir şairin ulaşamayacağı bir zirvedir 
ama Akif ’te bizim başka meselelerimize, 
başka dertlerimize çok sahici, yol gösterici 
çözümler de vardır. 

İmparatorluğun son nesli ile Cumhuriyet’in 
ilk neslinin hususiyetlerini bir arada şah-
sında birleştiren Mehmet Akif, “İstiklal 
Şairi”, “Milli Şair” sıfatları dışında yeni 
nesiller tarafından maalesef yeterince 
bilinmemekte, bunun da ötesinde, tabir 
caizse bir entelektüel unutkanlığa kur-
ban edilmemelidir. Zira hayatıyla birlikte 
Akif ’i ve eserini anlamak, milletimizin 19. 
yüzyıldan itibaren yaşadığı umutsuzlukla-
rı ve bu umutsuzlukların umuda çevrilişi-
ni anlamak demektir. Onun hüznü, acısı, 
sevinci, umudu bizim olduğuna göre onu 
bütün olarak kavramaya, anlamaya özen 
göstermeliyiz. Hangi badirelerden, hangi 
acılardan geçerek bugüne kavuştuğumuzu 

anlamak için Akif ’in hikayesini de tüm bo-
yutlarıyla bilmeliyiz. Çünkü onun hikayesi 
Cumhuriyet tarihimizin önemli bir par-
çasını anlatmaktadır. Aksi takdirde millet 
oluşumuzun, yedi düvele karşı muazzam 
bir dirençle yeniden küllerimizden doğdu-
ğumuzun idrakine eksik varırız. Akif ’e öv-
güler dizerek, hamasetle onun mefkuresi-
ni daraltmak, onu belli bir zaman dilimine 
yahut kendi idrak sınırlarımıza mahkum 
etmek bir düşünür, bir şair olarak Akif ’e 
yapılacak büyük bir haksızlıktır. 

Evet Akif, bu milletin destanını yazan bir 
büyük fikir adamıdır; eseri Safahat, bu 
milletin destanıdır. Fakat unutmamamız 
gereken bir şey var. Bu destan tarihte ya-
şanmış ve bitmiş bir destan değildir. De-
vam eden bir destandır. Bu destan, bugün 
de bize yol gösterecek olan bir kılavuzdur. 
Akif ’i şairlerden bir şair olarak anlatanlar 
onun büyük dünyasına ve büyük derdine 
bigane olanlardır. Akif, yalnızca destan 
yazmamış, büyük bir şairin, muzdarip bir 
ruhun bütün acılarını duyarak bu milletin 
acılarını, öykülerini, kurtuluş çaresini gös-
termiştir. Onun şiirinde “mahalle kahvele-
ri” de, “sefalet” de, yoksulluk da, milletçe 
mücadele etmemiz gereken meskenet ve 
tembellik de büyük yer tutmuştur. O, kör 
taassubun, hurafenin karşısında ışığın, 
aydınlığın habercisidir. 
 
Allah’a dayan, sa’ye sarıl, (çalış) hikmete  
 ram ol

Yol varsa budur, bilmiyorum başka  
 çıkar yol



diyen Akif hayatın, umudun, heyecanın 
şiirini yazdığı kadar insani acıların, yok-
sullukların da şiirini yazmıştır. 

Onun bugünkü nesillere, bugünkü sanat-
çılara en çok örnek olması gereken yanı 
umutsuzluk karşısındaki asil tutumudur. 
İstiklal aşkıyla tutuşan ve bu aşka milyon-
ların kalbini dirilten Akif, umutsuzluğa, 
yenilgiye, teslim olmaya asla prim verme-
miştir. Akif ’in şahsında ve eserlerinde çok 
kuvvetli yer tutan umut ve diriliş duygusu, 
bütünüyle bir medeniyet tasavvurunun ve 
bu medeniyete olan güvenin neticesidir. 
 
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen  
 al sancak

Sönmeden Yurdumun üstünde tüten  
 en son ocak

mısraları, Akif ’in çok zor bir zaman di-
liminde bile koruduğu güçlü ümidinin 
eseridir. 

O, ait olduğu millete sonuna kadar güveni-
yordu. Milletin gücünü, milletin birliğin-
de bulur Akif; “İttihad yaşatır, yükseltir; 
tefrika yakar, öldürür” derken birliğin 
gücüne vurgu yapar. Mehmet Akif, mil-
letin birliğine hizmeti sadece eserleriyle 
değil, eylem ve dava adamı kimliğiyle de 
perçinlemiştir. Balkan Savaşı sırasında Be-
yazıt, Fatih, Süleymaniye kürsülerinden, 
Milli Mücadele’de Balıkesir Zağanos Paşa, 
Kastamonu Nasrullah Camii ve Ankara Ta-
ceddin Dergahı’nda ve daha pek çok cami 
kürsüsünden millete seslenerek ümitsizli-

ğe karşı direncin, inancın, azmin en güçlü 
sembolü olmuştur. 

Milli Mücadele’nin başlangıcından itiba-
ren Akif ’in eylem adamı kimliği daha da 
tebarüz etmiştir. Çanakkale Şehitleri’ndeki 
“O, rüku olmasa dünyada eğilmez başlar” 
mısrası, Akif ’in şahsiyet özelliklerini an-
lamada bize yol gösterici olmalıdır. Asla 
eğilmeyen, bükülmeyen, umutsuzluğa, 
yeise düşmeyen büyük bir şahsiyettir Akif. 
Bu yüksek şahsiyet özellikleri, asla bir 
üstünlük iddiasına dönüşmez Akif ’te. O, 
kudretli şairliğini bile küçümser ve davası-
nı şiirinden üstün tutar. Çoğu zaman mer-
hametin, adaletin sesi olur. Şiiri, sanat için 
yazmaz; memleket davası, millet davası 
için vasıta haline getirir. Medeniyetimizin 
akıl ve duygu dünyasını ruhuna sindirmiş 
bir insan olarak, yüksek meziyetlerden 
asla taviz vermez. 

Akif ’in düşünce dünyası, kadim kül-
türümüz ve medeniyetimiz ile şimdiki 
zamanın sahici değerlerini birleştirmeyi 
gerektirir. İslam medeniyetinin içinde 
bulunduğu halden memnun değildir; kur-
tuluşun öncelikle bir iç dönüşümden geç-
tiğini bilmektedir. Ana gayesi, İslam’ı asrın 
idrakine söyletmektir. “Bilgi, müminin 
yitik malıdır” düsturuna uygun şekilde, as-
rın bilgisi ile kadim değerlerimizin birlik-
teliğine vurgu yapar. Milletin 19. asırdan 
itibaren yaşadığı çalkantılı süreci bütün-
lüklü şekilde kavrayan Akif, hiçbir zaman 
kendi medeniyetinden şüphe etmez. Bu 
medeniyetin umdeleri, şimdiki zamanda 
yaşanan çalkantıdan çıkmak için asıl reh-



berdir onun için. Asım ve Asım’ın nesli, 
onun ümidini hayalini beslemektedir. 

Değerli dostlar…

Asım’ın nesli bugün buradadır. Hepinizin 
Akif ’in duygu ve düşünce dünyasını kavra-
manız bu bakımdan çok mühimdir. Genç-
ler için tarihi şahsiyetler birer pusuladır, 
birer rehberdir. Tarihi şahsiyetleri, tarihte 
kalan şahsiyetler olarak görürsek ileriye 
doğru bir tek adım atamayız. Eğer öncü-
lerimize, geçmiş dönemde yaşayan fikir 
adamlarımıza, devlet ve sanat adamlarımı-
za, tarihi mirasımıza sahip çıkmazsak, on-
ları unutursak tam Akif ’in işaret ettiği gibi 
“atiyi karanlık görerek azmi bırakmak” 
durumunda kalır, üzerinde yürüdüğümüz 
zemini kaybederiz. 

Akif ’in şahsiyeti, serüveni, düşüncesi, 
sizler için, milletimiz için yön gösterme-
ye devam etmektedir. Sizin Akif ’e ilginiz, 
Akif ’in büyük davasını hissetmeniz O’nun 
haksızca unutulmuşluğunu aşmamıza ve 
bu ülkenin düşünce ikliminde hak ettiği 
yeri almasına vesile olacaktır. Unutmaya-
lım, medeni bir toplum olmanın da, mede-
niyet iddiası taşımanın da olmazsa olmaz 
şartı, kendi değerlerini bilmek ve onlara 
sadakatle sahip çıkmaktır. Bunun aksi, bir 
toplumu tarihsizleştirir, hafızasızlaştırır; 
deyim yerindeyse köksüzleştirir. Evet, 
Akif ’i bütün hususiyetleriyle kavramak, 
yeniden hatırlamak medenilik iddiamızın 
bir gereğidir. Buradaki çabamız, varlığımız 
da bu iddiamızın takipçisi olduğumuzun 
ispatıdır. 

Değerli dostlar…

Akif ’i rahmetle ve minnetle bir kez daha 
yad ediyor, sizlere saygılar sunuyorum. 



“Afganistan: Tarih Bilincinden 
İşbirliğine Somut Adımlar” 

Fotoğraf Sergisi Açılışı

Ankara | 4 Ocak 2008

Değerli misafirler... Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin 
Afganistan’ın yeniden imarına katkılarını 
konu alan bu fotoğraf sergisinin açılışı 
dolayısıyla sizlere hitap etmekten büyük 
memnuniyet duyuyorum.

Türkiye ve Afganistan, iki dost ülke olma-
nın ötesinde, kelimenin tam anlamıyla iki 
kardeş ülkedir. Her iki ülkenin tarihini 
ve kültürünü birbirinden bağımsız dü-
şünmek adeta imkansızdır. Bugün tüm 
dünyaya ışık tutan, büyük  şair ve gönül 
üstadı Mevlana hazretleri, 13. Yüzyıl’da 



Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuştur. 
20. yüzyıl başlarında dış güçlere karşı 
bağımsızlık ve egemenliklerini koruma 
mücadelesi veren Türk ve Afgan halkları 
arasındaki dayanışma, 1921 yılında “Türk-
Afgan Dostluk Anlaşması”nın imzalan-
masıyla somutlaşmıştır. Dikkat ediniz, bu 
anlaşma,  Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti’nin akdettiği ilk uluslararası 
anlaşmadır.

Türkiye, 1920’li  ve 1930’lu yıllarda 
Afganistan’ın modernleşme ve çağdaşlaş-
ma atılımlarına ilham kaynağı olmuştur. 
Bu dönemde, Afganistan’a uzmanlar, 
doktorlar, mühendisler gönderilmiş, Ka-
bil Üniversitesi’nin nüvesini teşkil eden 
okullar ile Tıp Fakültesi, Harp Okulu ve 
Devlet Konservatuvarı bu dönemde Türki-
ye tarafından kurulmuştur. Afganistan’ın 
sevinci, bizim sevincimiz, Afganistan’ın 
hüznü, bizim hüznümüzdür. Türk Kurtu-
luş Savaşı sırasında Afganistan halkının 
Türk milletine verdiği katkı ve desteği 
unutmamız mümkün değildir. Son yıllar-
da Afganistan’da yaşanan sıkıntıları da 
Türk milleti yüreğinde hissetmiş, varını 
yoğunu Afganistan’ın barış ve istikrar 
mücadelesi için seferber etmiştir. Son 30 
yılda, işgal ve iç savaş nedeniyle istikrarın 
bozulduğu, ekonomik altyapının büyük 
zarar gördüğü, asayişin sağlanamadığı 
Afganistan’da, huzur ve barışın sağlanma-
sı yönünde Türkiye önemli girişimlerde 
bulunmuştur. 2001 Bonn Konferansı ile 
başlayan yeniden yapılanma sürecine Tür-
kiye aktif bir şekilde katılmakta ve etkin 
destek sağlamaktadır. 

Türkiye, Afganistan’da güvenliğin tesisi 
amacıyla kurulmuş bulunan Uluslararası 
Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) komu-
tasını iki kez, ISAF bünyesindeki Kabil 
Bölge komutanlığını bir kez üstlenmiştir. 
Türkiye, zor durumdaki kardeş Afgan 
halkının yardımına koşmayı manevi bir 
sorumluluk addederek ekonomik alanda 
ülkenin yeniden imarı çalışmalarında da 
önemli rol almıştır. Türkiye 200 milyon 
dolar tutarındaki yatırımıyla Afganis-
tan’daki en büyük yatırımcı ülke konu-
mundadır. 60 Türk müteahhitlik firması 
1,6 milyar dolar tutarında 209 proje üst-
lenmiştir. Vardak ilinde 2006 yılı Kasım 
ayında faaliyete başlayan İl İmar Ekibimiz 
marifetiyle bölgesel ölçekte altyapı faali-
yetlerine ivme kazandırılmıştır. 

Değerli misafirler...

Türkiye’nin Afganistan için uygulamakta 
olduğu imar ve kalkınma yardımı proje-
leri, Cumhuriyet tarihimizde tek bir ülke 
için geliştirilen en kapsamlı sürdürülebilir 
kalkınma yardımı programıdır. Ülkemizin 
Afganistan’a yönelik kalkınma yardımları 
Dışişleri Bakanlığımız ve TİKA aracılığıy-
la gerçekleştirilmektedir. 2006 yılı Ocak 
ayında Londra’da yapılan Afganistan 
Donörler Konferansı’nda 2010 yılına de-
ğin sağlamayı taahhüt ettiğimiz yardım 
miktarı   TİKA tarafından gerekli projeler 
için kullandırılmaktadır. TİKA 2004 yı-
lında Kabil Program Koordinatörlüğü’nü 
faaliyete geçirmiştir. Daha sonra Mezar-ı 
Şerif ’te ve son olarak da Vardak’ta birer 
ofis açarak Afganistan’daki yeniden imar 
çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçeve-



de Türkiye Afganistan’da eğitim, sağlık ve 
içme suyu altyapısı konularında yoğun-
laşan çok sayıda proje gerçekleştirmiştir. 
Bakınız, bu noktada birkaç örneği sizinle 
paylaşmak istiyorum: Bina ve teçhizat 
eksikliğinin had safhada olduğu ülkede, 
27 okul inşaatı ve donanımı tamamla-
narak 38 bin öğrenciye doğrudan eğitim 
hizmeti sağlayacak kapasite oluşturul-
muştur. Ülke genelinde 5 hastane inşaatı 
ve bunların tadilatı gerçekleştirilmiş, 2 
klinik onarılmış ve işletmeye açılmış, 6 
klinik inşa edilmiştir. Gezici klinikler ve 
aşı kampanyaları yoluyla sağlık hizmetleri 
ücra yerleşim yerlerine kadar ulaştırılmış; 
böylece toplam 750 bin Afganlı’ya sağlık 
hizmeti verilmiştir. TİKA aracılığıyla 
Afganistan’da içme suyu şebekesi bulun-
mayan yerleşim birimlerinde 78 adet su 
kuyusu açılarak hizmete sokulmuş, 1 arıt-
ma tesisi ile 1 su deposu ve iletim hattının 
inşaatı tamamlanmıştır.

Değerli konuklar...

Afganistan ve Afgan halkı için yaptığımız 
bu ve buna benzer çalışmalar, iki ülke 
ve halklar arasındaki kardeşliğin bir ge-
reğidir. Afganistan’ın huzura, barışa ve 
istikrara kavuşması, dünya ülkeleri ara-
sında en çok Türkiye’yi sevindirecektir. 
Türkiye’nin kardeş Afgan halkına yönelik 
imar ve kalkınma yardımlarının önümüz-
deki dönemde de artarak devam edeceğini 
tekrar ifade etmek istiyorum. Yine bu vesi-
leyle, yardım sürecinde emeği geçen tüm 
kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür edi-
yorum. Bu serginin de, iki ülkenin dostluk 
ve kardeşliğinin pekişmesine katkı sağla-

masını temenni ediyor, hepinize başarılar 
diliyor, saygılarımı sunuyorum.



Değerli misafirler… Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 

K o n u ş m a m ı n  b a ş ı n d a  S i l a h l ı 
Kuvvetlerimiz’in icra ettiği son harekatla il-
gili kısa bir değerlendirme yapmakta yarar 
görüyorum. Bildiğiniz gibi hükümetimizin 
verdiği yetki çerçevesinde TSK, dün Irak’ın 

kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yöne-
lik önce başarılı bir hava harekatı gerçek-
leştirmiş, arkasından da akşam saatlerinde 
hava destekli bir kara harekatı başlatmıştır. 
Bu harekatın hedefi, amacı, kapsamı ve sı-
nırları bellidir, bunu özellikle vurgulamak 
isterim. Bildiğiniz üzere Türkiye, birlik ve 
beraberliğimize kast eden terör örgütünü 
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toplumdan tecrit etme mücadelesinde 
yeni bir safhaya girmiştir. Terör örgütünü 
içeride ve dışarıda tam olarak izole etmeyi, 
sosyal, lojistik, finansal ve psikolojik bütün 
desteklerini kesmeyi başarmak için yoğun 
bir gayretin içindeyiz. TBMM’nin büyük 
bir çoğunlukla kabul ettiği tezkere çerçeve-
sinde, çok yönlü teknik çalışmalar yapıldık-
tan sonra 28 Kasım itibariyle Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz, hükümetimiz tarafından 
yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede silahlı 
kuvvetlerimizin icra ettiği ve bundan sonra 
icra edeceği sınırötesi harekatların hedefi 
sadece Irak’ın kuzeyinde bulunan terör ör-
gütü kamplarıdır. 

Dost ve kardeş bölge halkına karşı olumsuz 
bir yaklaşım içinde olmadık, olmayacağız. 
Irak’ın toprak bütünlüğünü, ulusal birli-
ğini, huzur ve istikrarını bugüne kadar 
en çok arzulayan ve destekleyen ülkelerin 
başında olduk, bundan sonra da destekle-
meye devam edeceğiz. Herkes bilmelidir ki, 
vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini, 
sınırlarımızın güvenliğini, birlik ve bütün-
lüğümüzü korumaktan başka bir amacımız 
yoktur. Dış dünyada yoğun bir diplomasi 
trafiği yürüterek terörü toplumdan tecrit 
etme politikamızın başarıya ulaşması için 
çok uygun bir vasıta elde ettik. Bugüne 
kadar ne yazık ki dost ve müttefikleri ta-
rafından dahi yalnız bırakılan Türkiye, 
terörle mücadelesinde ilk kez dünyadan 
bu kadar güçlü bir destek bulmayı başar-
mıştır. Bölgedeki komşularımız, Ortadoğu 
ülkeleri, ABD ve AB, haklı mücadelesinde 
Türkiye’nin yanında yer almaya başla-
mıştır. Hükümetimiz etkin bir diplomasi 
yürüterek, Türkiye’nin haklılığını, kararlılı-
ğını ve meşru konumunu gidip bu ülkelere 
bizzat anlatmıştır. Bu süreçte siyasi, askeri, 

diplomatik, sosyal ve ekonomik araçları 
bundan sonra da doğru ve etkin kullanma-
yı sürdüreceğiz. Bir kez daha söylüyorum, 
terörün hiç bir gerekçesi yoktur, olamaz. Bu 
yolla bir yere varmak da mümkün değildir.

Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, gün 
birlik ve beraberlik günüdür; gün, devleti-
mize ve milletimize sadakatimizi, bağlılığı-
mızı en üst düzeyde gösterme günüdür. Bu, 
hassasiyet ve azami dikkatle yürütülmesi 
gereken bir süreçtir. Bu süreci başarıyla 
yürütmemiz, siyasi, diplomatik ve askeri 
araçları bundan sonra da doğru ve etkin 
kullanmaya deva etmemiz için toplumsal 
psikolojinin iyi yönetilmesi büyük önem 
taşıyor. Bu süreçte, ABD ve Irak yönetimleri 
başta olmak üzere dost ve müttefiklerimiz-
le, uluslararası toplumla birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz. Dün Irak Başbakanı Sayın 
Maliki’yi arayarak amacımız ve hedefimiz 
hakkında bilgi verdim. Gece yarısından 
sonra ABD Başkanı Sayın Bush’la konuş-
tum. Kuzey Irak’taki yerel yönetimle de 
gerekli temaslar yapıldı. Silahlı kuvvet-
lerimiz, hedeflerine ulaştıktan sonra en 
kısa sürede geri dönecektir. Bu harekatın, 
milletimiz, kardeş Irak halkı ve bölge barışı 
için hayırlı olmasını diliyorum. Harekatın 
planlama ve icrasında görev alan Genelkur-
may Başkanım ve Kuvvet Komutanlarımız 
başta olmak üzere subayından erine bütün 
kahramanlarımızı kutluyor, en kısa sürede 
en iyi sonucu alarak sağ salim dönmelerini 
temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcı-
mız olsun.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş hedefi olan 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 



çıkma yolunda büyük bir değişim ve dö-
nüşüm yaşıyor. Özellikle son beş yılda kat 
ettiğimiz mesafe Türkiye’yi Avrupa Birliği 
standartlarına daha çok yaklaştırmıştır. 
Cumhuriyetimiz’in modernleşme sürecin-
de üzerinde yükseldiği kültürel dinamik-
ler büyük önem taşımaktadır. Şehirleşme, 
yüksek eğitim, sosyo-kültürel yaşamın 
canlılık kazanması, sanat ve bilim alanın-
daki gelişmeler modernleşmenin farklı 
boyutlarını oluşturur. Toplumumuzun 
kültürel açıdan yaşadığı dönüşüm, çağdaş-
laşma hedeflerimize ulaşmak için önemli 
bir gösterge olmuştur. Türkiye, ekonomik, 
siyasi ve sosyal alanda yaşadığı hızlı ge-
lişimi, kültürel alanda da yaşıyor. Kültür 
politikaları, hükümetimizin öncelikleri 
arasında yer alıyor. Bu dönemde, oku-
ma-yazma oranının artmasına ve eğitim 
alanında kaydettiğimiz yapısal dönüşüme 
paralel olarak, kültürel alandaki boşluğun 
doldurulması için de yoğun bir gayret gös-
teriyoruz.

 Biz, devletin kültür de başrolü oynaması-
nı, devlet marifetiyle kültürel etkinliklerin 
gerçekleştirilmesini doğru bulmuyoruz. 
Ancak kültürel faaliyetlerin desteklen-
mesi, kültür alanındaki yönlendirme ve 
düzenlemelerin yapılmasını da önemsiyo-
ruz. Devlet, kültür sahasında da ön açan, 
kolaylık sağlayan, teşvik eden bir misyon 
yüklenmelidir. Bizim yaptığımız da kamu-
nun üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmesi, gereken destek ve teşviki sağla-
masıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür 
Bakanlığı tarafından yayımlanan doğu ve 
batı klasikleri, pek çok evin kütüphane-
sindeki en değerli kitaplar olarak yerlerini 
almışlardır. Çocuklarımız ve gençlerimiz 
başta olmak üzere, milyonlarca Türk va-

tandaşı, kültürün temel taşları olan klasik-
lerle bu sayede tanışmıştır. Sadece Kültür 
Bakanlığımızın yayınladığı kitapların 
sayısı, bugün itibariyle 3113’ü bulmuştur. 
Fakat, bu gelişme, yakın zamana kadar tek 
yönlü işleyen bir süreç olarak yürümüştür. 
Yani biz, doğu ve batı klasiklerini dilimize 
aktarır ve insanlarımıza ulaştırırken, ken-
di kültürümüzün ürünlerini diğer toplum-
lara tanıtma konusunda yeterli çalışmayı, 
maalesef yapamamışız. 

Esasen, bugün artık Türkiye’deki yayın-
cılık, bütün sıkıntılarına ve eksiklerine 
rağmen, kültür kitaplarını okuyucuyla bu-
luşturma konusunda, devletin doğrudan 
müdahalesine gerek bırakmayacak düzeye 
gelmiştir. Ama, Türk kültürünün temel 
eserlerinin yurtdışında yayınlanması ve 
tanıtılması konusunda aynı tespiti yapa-
mıyoruz. Bu konuda, kamu kurumlarının 
teşvikinin gerektiği görülüyor. Hükümet 
olarak, Türk Kültür Sanat ve Edebiyatı’nın 
Dışa Açılması, kısa adıyla TEDA Projesi’ni, 
bunun için başlattık. 2005 yılında hayata 
geçirdiğimiz bu proje kapsamında, bugüne 
kadar, 43 ülke ve 34 farklı dilde 317 esere 
destek verildi. Bunlardan 102’si dünyanın 
çeşitli dillerinde yayınlanarak okurlarla 
buluştu. Diğer eserlere ilişkin çalışmalar 
devam ediyor. Böylece, Türkiye, sadece 
kültür-sanat ürünleri ithal eden bir ülke 
durumundan, kültür-sanat ürünlerini ih-
raç da edebilen bir ülke konumuna geldi. 

Orhan Kemal’den Orhan Pamuk’a, Rıfat 
Ilgaz’dan Mustafa Kutlu’ya kadar pek 
çok yazarımızın kitapları, Almanya’dan 
Amerika’ya onlarca ülkedeki okuyucula-
rına ulaştı. Bu projeyi, Türk kültürüne ve 
Türk milletine yapılabilecek en büyük hiz-



metlerden biri olarak görüyoruz. Bugüne 
kadar Türkiye’yi, ya sadece olumsuzluklar-
la ya da turizmin ticari boyutunu oluştu-
ran deniz-kum-güneş imajıyla tanıyan top-
lumların karşısına, kültürümüzün yeni bir 
yüzüyle çıkmaya başladık. İnanıyorum ki, 
bu proje daha kapsamlı bir şekilde uygu-
landıkça, yayınlar çoğaldıkça, Türkiye’nin 
gerçek zenginliği, gerçek gücü dünyada 
yeni baştan keşfedilecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin, devlet politikası olarak 
kültüre bakışındaki köklü değişimin 
bir başka örneği de Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız’ın yayınlarında görülebilir. 
Geçmişte, aslında kültür yayıncılığıyla 
uğraşan yayınevlerinin yapması gereken 
işlevleri zorunlu olarak üstlenen Kültür 
Bakanlığımız, artık yayıncılıkta asli fonk-
siyonuna kavuşmuştur. 2004 yılından bu 
yana Türk kültür ve sanatına ilişkin fevka-
lade önemli eserler yayınlanıyor. Bunlar 
arasında Türk tarihine, Türk edebiyatına, 
Türk sanatına, ülkemizin önemli şahsi-
yetlerine ilişkin çok kıymetli eserler var. 
Bu eserler, hem kendi tarihine, kültürüne, 
sanatına ilgi duyan Türk vatandaşları, 
hem de ülkemizi ve milletimizi tanımak 
isteyen yabancılar için adeta birer hazine 
değerindedir. Günlük işler, koşuşturmalar, 
makamlar, mevkiler, hepsi gelip geçer; 
ama bu eserler kalıcıdır. Hükümet olarak 
en çok önem verdiğimiz işler de, işte bu tür 
kalıcı olan hizmetlerdir. Bakanlık yayınla-
rında yeni bir çığır açan bu anlayışın ge-
liştirilmesinde, eserlerin hazırlanmasında 
ve yayınlanmasında emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz ay açıkladığımız 60. Hükümet 
Eylem Planı’nda, kültür ve sanat konusun-
da da önemli hedefler yer alıyor. Öncelikle, 
özel sektörün kültür ve sanat faaliyetlerin-
deki etkinliğinin artırılmasını hedefliyo-
ruz. Bunun için, özel sektörün kültür ala-
nına finansal kaynak aktarmasını teşvik 
edecek düzenlemeleri en kısa zamanda 
gerçekleştireceğiz. Buna ilave olarak, Türk 
kültür ve sanatının milli kimliği muhafaza 
ederek evrensel platformlara taşınması 
yönünde çalışmalar yapacağız. TEDA 
Projesi bunlardan biridir. Ayrıca, çeşitli 
ülkelerde Türk Kültür Yılı, Kültür Festivali 
gibi etkinlikler düzenleme kararındayız. 
Türkiye’nin yurtdışında tanıtımı en çok 
önem verdiğimiz konuların başında ge-
liyor. İstanbul 2010 yılı için Avrupa’nın 
kültür başkenti ilan edilmesi başta olmak 
üzere, bu amaca hizmet edecek çalışmala-
ra her türlü desteği veriyoruz, bundan son-
ra da vermeye devam edeceğiz. Nitekim, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız’ın yurtdışı 
tanıtım bütçesi 2007 yılında 120 milyon 
dolar iken, bu rakamı, 2008 yılı için 140 
milyon dolara çıkardık.

Geçtiğimiz yıl, Türkiye olarak, yurtdışında 
141 fuara, özel sektörle işbirliği ve yurt-
dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla iştirak 
ederek, ülkemizin tanıtımını yaptık. Ka-
tıldığımız uluslararası kitap fuarlarının 
sayısı da 7’dir. 2008’de ise 142 fuara iştirak 
edilecek. 2008 yılında, dünyanın en büyük 
kitap fuarlarından biri olan Frankfurt 
Kitap Fuarı’nda konuk ülke Türkiye’dir. 
Dünyanın her ülkesinden profesyonel 
yayıncıların ve kitapseverlerin buluştuğu 
bu fuarda konuk ülke olarak yer alma-



mız, Türkiye’nin tanıtımı için fevkalade 
önemli bir fırsattır. İnşallah bu fırsatı en 
iyi şekilde değerlendireceğiz. Japonya’da 
halen devam eden “Topkapı Sarayı’nın Ha-
zineleri: Muhteşem Osmanlı Hanedanlığı” 
isimli sergiyi gezenlerin sayısı 220 bini 
bulmuştur. 2008 yılında, bu şekilde, İs-
panya, Amerika, Avustralya, Avusturya’da 
ve İsveç’te 6 sergi daha açmayı planlıyo-
ruz. Bu yıl olimpiyatlar vesilesiyle Çin’de, 
Rusya’da 2009 yılında da Fransa’da Türk 
kültür ve sanatının tanıtımına yönelik 
kapsamlı faaliyetler gerçekleştirilecek. 
Diğer taraftan, kültür mirasımızın envan-
terinin çıkartılması ile yurt içi ve dışındaki 
tarihi Türk eserlerinin bakım ve restoras-
yonuna hız veriyoruz. Yurt içindeki tarihi 
eserlerin bakımı ve onarımı için ayırdığı-
mız kaynak bir yana, yurtdışında bu iş için 
ciddi çalışmalar yapıyoruz. Nitekim, 2008 
yılında Bulgaristan’da, Makedonya’da, 
Yunanistan’da, Suriye’de, Romanya’da, 
Moğolistan’da, Gürcistan’da 8 eserin ba-
kım-onarım çalışmalarını başlatıyoruz. 

Öte yandan, UNESCO’nun dünya mirası 
listesinde, Türkiye’den 9 adet kültür ve 
tabiat varlığının yer alması sağlandı. Bu 
listeye, 18 adet daha kültür ve tabiat ese-
rimizin girmesi için gerekli çalışmalar de-
vam ediyor. Meddahlık ve Mevlevi törenle-
rinin de farklı bir kategoride dünya mirası 
listesine alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. 
Yurtdışındaki araştırma merkezleri ve üni-
versitelerin Türkoloji bölümlerinde, kül-
tür, sanat ve edebiyatımızla ilgili kitaplar-
dan oluşan kütüphaneler kurulması için 
geçtiğimiz yıl 50 bin adet kitap gönderildi; 
bu yıl 50 bin adet kitap daha gönderilecek. 
Bütün bunlar, kültür ve sanat alanında 
yaptığımız çalışmaların bir bölümüdür. 

Sadece bu örneklerin bile, hükümet olarak 
kültür ve sanat alanında ülkede başlattığı-
mız büyük değişimi göstermeye yettiğine 
inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda 
Türkiye, ekonomisi, dış politikası, sporu 
ve diğer alanları gibi, kültür ve sanatta da 
dünyada hak ettiği yere gelme yolunda 
önemli adımlar atacaktır. 

Kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgüt-
leriyle, özel sektörüyle el ele verdiğimiz 
zaman, karşımızda bizi durduracak hiçbir 
güç olmadığını, ülke olarak son 5–6 yılda 
tecrübe ettik ve gördük. Siyasi istikrar, 
sosyal barış, güçlü ekonomi, dirayetli dış 
politika ve bütün bunların hem temeli, 
hem çatısı olan dinamik kültür ve mede-
niyet… İşte yıllardır hepimizin özlediği ve 
bizim adım adım yaklaştığımız Türkiye 
profili budur. Siz, Türkiye’yi, bunların tam 
tersi bir manzarada göstermeye çalışanla-
ra aldırmayın. Onlar, kendi gönüllerinden 
geçeni tarif ediyorlar. Bizim söylediğimiz 
ise, sadece milletimizin gönlünden geçen 
değil, gerçeğin ta kendisidir. Bizim yap-
tığımız işler, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, onlarca yıl kalıcı olacak hizmetlerdir; 
diğer tartışmalar ise deterjan köpüğü 
gibidir; suyu görünce, milletin irfanına 
çarpınca kaybolup giderler. Önemli olan 
milletimiz için, geleceğimiz için kalıcı 
eserler, hizmetler ortaya koymaktır. İnşal-
lah önümüzdeki dönem kültür alanında 
büyük bir sıçrama yaşadığımız bir dönem 
olacaktır. Bu düşüncelerle, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığımız’ca 2004–2007 yılları 
arasında yayınlanan kitapların ülkemiz 
kültürü ve sanatı için hayırlı olmasını 
diliyor, hepinizi bir kez daha saygılarımla 
selamlıyorum. 



Rize’nin Kurtuluş Günü 
Kutlaması

İstanbul | 1 Mart 2008

Sevgili hemşerilerim, değerli kardeşle-
rim… Hepinizi en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Baba ocağım Rizemiz’in kur-
tuluşunun 90. yıldönümü dolayısıyla, Rize 
Dernekleri Federasyonumuz tarafından 
düzenlenen programda, sizlerle birlikte 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Rize, sadece Rize ilinin coğrafi sınırlarıyla 
bağlı olmayan, varlığı Türkiye’nin nere-
deyse her yerinde, hatta dünyanın bir çok 
köşesinde hissedilen bir şehirdir. İstan-
bul’daki Rizeli kardeşlerim, bugün bütün 
ihtişamı ve heyecanıyla bu salonda bu his-
siyatı yansıtıyorlar. Rize’yle sadece gönül 



bağını değil fiziki bağını da hiçbir zaman 
koparmayan bütün hemşerilerime teşek-
kür ediyorum. Ben de Rize’nin bir evladı 
olarak, her fırsatta oraya gidip kendi kö-
yümde, kendi evimde kalıyorum. Rize’nin 
gelişmesi, kalkınması, sorunlarının çö-
zülmesi için var gücümüzle çalışıyor, mü-
cadele ediyoruz. Hamdolsun, bu konuda 
epeyce mesafe de kat ettik. Geçtiğimiz 5 
yılda yaptıklarımızı teker teker anlatacak 
değilim; ancak birkaç örnek vermeden de 
geçemeyeceğim. Hepsi de yarım kalmış 
olan adliye sarayını, hastaneyi, kültür 
merkezini, Karadeniz sahil yolunu tamam-
layıp hizmete açtık. Rize Üniversitesi’ni 
kurduk. Okullardaki derslik sayısını yarı 
yarıya artırdık; okulları bilgisayarla, in-
ternetle donattık. TOKİ, 1086 konutu 
tamamladı, 858 tanesinin inşaat, ihale ve 
proje çalışmaları devam ediyor. Eski devlet 
hastanesinin yerine, TOKİ tarafından 250 
yataklı yeni ve modern bir hastane inşa 
ediliyor. Her biri 500’er metrekarelik 1330 
tane elma, kivi, üzüm ve Trabzon hurması 
bahçesi oluşturularak, alternatif tarım 
ürünlerinin üretimi teşvik ediliyor. Çaya 
verilen fiyat, daima enflasyonun üzerinde 
oldu. Çay üreticilerimizin paraları, hiçbir 
gecikmeye mahal bırakılmaksızın zama-
nında ödeniyor. Çaykur 2003 yılında 517 
bin ton yaş çay alımı yapmışken, bu rakam 
2007 yılında 659 bin tona yaklaştı. Bu lis-
teyi uzatmak mümkün. Yapılanlar elbette 
önemli, ama asıl önemli olan bundan son-
ra neler yapacağımız. 

Değerli hemşerilerim…

Biliyorsunuz, Ovit tüneli, uzunca zaman-
dır konuşuluyor. Rize’nin sanayisinin, tarı-

mının, ticaretinin, turizminin ihtiyacı olan 
yeni açılım için, Ovit tüneli önem taşıyor. 
Bu tünel, yıllardır konuşulmasına rağmen, 
gerçekleştirilmesi konusunda somut hiç-
bir adım atılmamıştı. Biz, Ovit tüneliyle 
ilgili çalışmaları başlattık. Yol ve tünel 
güzergahı bu yıl içinde kesinleştirilecek. 
Ondan sonra da uygulama projelerine baş-
lanacak. Bu projenin hayata geçmesi için, 
Rizeli bir işadamımız (Talip Kahraman), 
finansmanın yarısını üstlenmeyi taahhüt 
etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah 
Ovit tüneliyle ilgili çalışma planı yakın 
zamanda netleşecek. 400 yataklı devlet 
hastanesini üniversiteye devrederek Rize 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni eğitim öğre-
time başlayabilir hale getirdik. Tıp Fakül-
tesinin morfoloji binası da hemşerimiz 
Ali Yardımcı tarafından yaptırılıyor. Üni-
versitenin daha da gelişmesini sağlayacak 
Fen-Edebiyat Fakültesi ile Su Ürünleri 
Fakültesi’nin inşasına da bu yıl başlana-
cak. Doğuşçay’a ait fabrika binalarının 
tadil edilerek, Rize Üniversitesi için 1000 
öğrenci kapasiteli Fen Bilimleri ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ile Yabancı Dil Eğitim 
Merkezi’ne dönüştürülmesi için geçtiği-
miz ay sonunda bir protokol imzalandı. 
Derepazarı’nda Turgut Kıran tarafından 
yaptırılan okul binası da Meslek Yüksek 
Okulu olarak kullanılmak üzere üniversi-
teye tahsis edilecek. 

Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıllarda Rizeli 
iş adamlarımıza, memleketimize yeterin-
ce yatırım yapmadıkları için serzenişte 
bulunmuştum. Bunun üzerine bir araya 
gelen 22 işadamımız Rize Yatırım A.Ş.’yi 
kurarak, şehirde 75 milyon dolarlık yatı-



rım başlatmışlardır. Bu çerçevede inşa edi-
len 15 bin kişilik yeni stadyum yılbaşında 
tamamlanacak. Rizespor, önümüzdeki 
yıldan itibaren maçlarını burada oynaya-
bilecek. 3 bin kişi kapasiteli kapalı spor 
salonu, kapalı yüzme havuzu, ticaret mer-
kezi ve otel inşaatıyla ilgili çalışmalar da 
devam ediyor. Aynı şekilde, şehrin turizm 
potansiyelinin harekete geçirilmesinde 
büyük öneme sahip, TOKİ’nin yapacağı 
5 yıldızlı otele ilişkin çalışmalarda me-
safe alındı. Bu otel, mevcut öğretmen evi 
ve okulların bulunduğu yere yapılacak. 
Buradaki okullar da başka bir yerde inşa 
edilecek. Diğer taraftan, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından inşa edilecek 
yeni fen lisesinin temeli, inşallah önümüz-
deki ay atılacak. Bu okulun seneye eğitime 
açılmasını planlıyoruz. Mevcut Fen Lisesi 
binasının Polis Meslek Yüksek Okulu ola-
rak açılmasına ilişkin çalışmalar da devam 
ediyor. Bayraktar Denizcilik tarafından 
Derepazarı’nda yaptırılacak 300 kişilik öğ-
renci pansiyonuyla ilgili protokol bu ay ba-
şında devreye girdi. Karadeniz bölgesinin 
en büyük rehabilitasyon merkezi, Hüsnü 
Özyeğin Vakfı tarafından Güneysu’da inşa 
ettirilecek. Önümüzdeki ay temeli atılacak 
bu merkez 8 ayda tamamlanacak. 

Değerli hemşehrilerim…

Sayamadığım daha pek çok tesis, kimisi 
kamu tarafından, kimisi hayırseverlerimiz 
tarafından Rize halkının ve ülkemizin 
hizmetine sunuluyor. Bunların hepsi de 
şehrimizin ihtiyacı olan ve insanımızın 
hak ettiği hizmetler. Ama şimdi iş adamla-
rımızdan bir isteğim daha var. Rizemiz’de 

uzun süredir beklenen Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kurulması konusunda son aşa-
maya gelindi. İş adamlarımızdan, bu defa 
sosyal sorumluluk projeleri için değil, yatı-
rım için memleketimize gitmelerini istiyo-
rum. Böylece iş adamlarımız, Rize’yle yeni 
ve daha güçlü bir bağ kurmuş olacaklar. 
Rize için asıl ve kalıcı hizmet, burada üre-
tim yapacak, istihdam sağlayacak tesisler 
kurulmasıdır. Rize’yi, tarım ve sanayi ya-
nında, eğitim, sağlık, turizm merkezi yap-
mayı hedefliyoruz. Bu çerçevede yatırım 
yapacak iş adamlarımıza her türlü desteği 
sağlamak boynumuzun borcudur.

Esasen, Rize’nin her anlamda bir merkez 
olabilmesinin altyapısını büyük ölçüde 
kurduk. Biliyorsunuz, Karadeniz sahil 
yolunu tamamlayıp hizmete açtık. Bu pro-
jenin çevre düzenlemesi ve diğer eksikleri 
bu yıl tamamlanacak. Tersane yerlerinin 
tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor. Hidro-
elektrik ve dere ıslahı çalışmaları, çevreye 
saygılı bir şekilde devam ediyor. Ayder-
Kaşgar-Ovit bölgesindeki kayak pistleri, 
yayla turizminden sonra kış turizmi ko-
nusunda da ümit verici bir potansiyelin 
varlığını ortaya koyuyor. Oteller, tatil köy-
leri, kış sporları merkezleri gibi çalışma-
larla, turizm sektörü Rize için önemli bir 
alternatif haline gelme yolunda ilerliyor. 
Çaykur, özel sektör ve Tübitak işbirliği ile 
geleneksel uğraşımız olan çay üretimini 
ve sanayisini yeni bir anlayışla modernleş-
tiriyoruz. Emtia borsasının kuruluşuyla, 
tüm çay satışları borsa üzerinden yapıla-
bilecek. Kuruluş çalışmaları son aşamaya 
gelen Çay Konseyi’nin faaliyete geçmesiy-



le, sektörün önemli bir eksiği giderilmiş 
olacak. 

Değerli hemşerilerim…

Bütün bunlar Rize’nin önünde açılan yeni 
ufukların habercisidir. Rize artık çay gibi 
birkaç konuyla anılan bir yer olmaktan 
çıkıyor. Rize, insanları pek çok sektörde 
birden söz sahibi olan, üreten, kendi evlat-
larını kendi topraklarında istihdam edebi-
len bir kalkınma sembolü haline dönüşme 
yolunda. Demokrasiden ekonomiye, dış 
politikadan sağlığa, eğitimden sosyal gü-
venliğe kadar her alanda çehre değiştiren, 
çağ atlayan Türkiye manzarasının en par-
lak yıldızlarından birisinin Rize olacağına 
inanıyorum. 

Değerli hemşerilerim…

Türkiye, birliğini, beraberliğini koruma 
konusundaki azim ve kararlılığını, içinden 
geçtiğimiz bu hassas dönemde bir defa 
daha tüm dünyaya göstermiştir. Böyle 
dönemlerde birlik beraberlik içinde ol-
mamız, birbirimize güç vermemiz büyük 
önem taşıyor. Biz, bu ülkenin bütün vatan-
daşlarını bir ve beraber görüyoruz. Bizim 
yönetim anlayışımızda ayrımcılık yoktur. 
Türkiye’nin her bölgesini, her şehrini, her 
bir vatandaşını aynı samimiyetle, aynı has-
sasiyetle kucaklıyoruz. Türkiye, geçtiğimiz 
5 yılda pek çok kronik sorununu geride 
bırakmış, yepyeni bir döneme girmiştir. 
İnşallah önümüzdeki dönemde, ekono-
mik, sosyal, kültürel, askeri, siyasi bütün 
boyutlarıyla terör sorununu da geride 
bırakacağız. İnsanımızı, ekonomik, sosyal, 

kültürel haklar bakımından, her türlü im-
kana kavuşturarak, geçmişten beri gelen 
adaletsizlikleri ortadan kaldırma yolunda 
önemli adımlar attık, atıyoruz. Önümüz-
deki dönemde, bu çalışmaları daha da 
ileri noktalara taşıyacağız. Türkiye’nin 
önü açıktır; ufku aydınlıktır. Rizemiz’in 
kurtuluşunun 90. yıldönümünü bir kez 
daha kutluyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.



Tıp Bayramı Töreni

Ankara | 14 Mart 2008

Gazi Üniversitemiz’in kıymetli mensup-
ları, değerli misafirler… Hepinizi sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum. Bütün 
doktorlarımızın ve sağlık camiamızın Tıp 
Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesileyle, ül-
kemizin dört bir yanında fedakarca görev 
yapan hekimlerimize ve tüm sağlık çalı-
şanlarına ülkem ve milletim adına teşek-
kür ediyorum.

Bizim, yönetim anlayışımız temel bir ilke-
ye dayanmaktadır. O da, “İNSANI YAŞAT 
Kİ DEVLET YAŞASIN!” anlayışıdır. Dolayı-

sıyla esas gayemiz insana hizmettir. Bizler, 
“olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat 
gibi” diyerek, insan sağlığını her şeyin 
üstünde tutan bir anlayışın mirasçılarıyız. 
Günümüz dünyasında da, genel olarak 
sosyal güvenlik ama özellikle sağlık güven-
cesi, çağdaşlığın en önemli ölçütü olarak 
kabul ediliyor. 

Türkiye’de sağlık konusu, hem altyapı, 
hem de hizmet sunumuna esas olan sistem 
itibariyle, uzun zaman sorunlu bir alan 
olmuştur. Fiziki yetersizlikler, doktor ve 



diğer tıp personeli eksikliği yanında, farklı 
statülere ayrılmış, farklı kurumlar arasın-
da bölünmüş bir sağlık sistemiyle karşı 
karşıyaydık. Zaman zaman, bu dağınıklığa 
son vermek, eksikleri gidermek için çeşitli 
teşebbüsler yapılmışsa da, bunların yeterli 
olduğu ve etkili sonuçlar verdiği söylene-
mez. Bunun için, iktidara geldikten sonra 
başlattığımız değişimin en önemli alan-
larından birini sağlık olarak belirledik. 
Türkiye’yi dört ana sütun üzerinde yük-
selteceğiz derken vurgu yaptığımız hizmet 
alanlarından birini sağlık oluşturuyordu. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla bu alanda 
ciddi reform çalışmalarına giriştik. Sosyal 
güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında 
toplamakla işe başladık. Buna bağlı olarak, 
sağlıkta tek taban, tek çatı ilkesini hayata 
geçirerek, öncelikle mevcut imkanlarımızı 
en verimli şekilde kullanabileceğimiz bir 
yapı oluşturduk. Hangi sosyal güvenlik 
kuruluşuna mensup olursa olsun, bütün 
vatandaşlarımızın istediği sağlık kurulu-
şundan hizmet alabilmesini, ilacını iste-
diği yerden temin edebilmesini sağladık. 
Hatta, hiçbir sağlık kuruluşunun çatısı 
altında bulunmayan vatandaşlarımızın da 
tüm kamu sağlık kuruluşlarından faydala-
nabilmesine imkan tanıdık. Acil durumlar 
başta olmak üzere, hastanelerde rehin kal-
ma dönemini kapattık. Çocuk sağlığı, bula-
şıcı hastalıklarla mücadele, aile hekimliği, 
sağlık kurumu ve personeli sayısındaki 
artış, acil sağlık hizmetleri gibi alanlardaki 
çalışmalarımızı uzun uzun anlatmayaca-
ğım. Hepsinde de ülkemizi fevkalade ileri 
bir düzeye getirdik. 

Elbette bu süreçte sıkıntılar yaşanmış, 
sorunlarla karşılaşılmıştır. Her değişim, 
dönüşüm sürecinde bir kısım sorunlar 
yaşanabilir. Bu sürecin iyi yönetilmesiyle 
en az sıkıntıyla en büyük dönüşümü ger-
çekleştirmeye çalıştık. Bunda da önemli 
ölçüde başarı kaydettiğimizi söyleyebili-
rim. Şimdi, esasen çok daha geniş bir alanı 
kapsayan, ama en önemli unsurlarından 
birini de yine sağlığın oluşturduğu yeni 
bir reformu hayata geçirmenin çabası için-
deyiz. 

Değerli misafirler…

Biz, anayasanın amir hükmü olan “sos-
yal devlet” ilkesini, kağıt üzerinde değil, 
gerçekçi, sürdürülebilir ve geleceğimizi 
de garanti altına alacak şekilde hayata 
geçirmeyi hedef leyen bir hükümetiz. 
Türkiye’de, popülizm uğruna ülkenin gele-
ceğini ipotek altına alacak işler yapan yö-
netim anlayışı, artık geride kaldı. Bilindiği 
gibi, ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi, 
geçmiş dönemlerde yapılan yanlışlıklar 
sonucu sorunlu bir alan haline geldi. Bu 
alanda ciddi bir reform yapmamız gere-
kiyor. Sorunların kaynağı konusunda da, 
aşağı yukarı mutabakat var. Ancak çözüm, 
sıkıntılı ve uzun bir süreci gerektiriyor; en 
önemlisi siyasi risk almayı icap ettiriyor. 
Biz bu riski aldık. Daha önceki hükümeti-
miz döneminde bunun için gerekli reform 
düzenlemesini yapmıştık. Fakat, anayasa 
mahkemesinin bazı hükümleri iptal etme-
si sebebiyle, söz konusu düzenleme yürür-
lüğe giremedi. 60. Hükümet olarak, sosyal 
güvenlik sistemi sorununu yeniden ele 
alıyoruz. Sosyal güvenlik reformumuzun 



detaylarını uzun uzun anlatarak vaktinizi 
almak istemiyorum. 

Öncelikle bir husus vurgulamalıyım: Bu 
reformla, hiç kimsenin kazanılmış hakla-
rından en küçük bir geriye gidiş söz konu-
su değildir. Tam tersine, pek çok konuda, 
hemen yürürlüğe girecek ve çalışanlarımı-
zı rahatlatacak uygulamalar var. Örneğin, 
SSK’lıların sağlık hizmetlerinden yararla-
nabilmeleri için gereken pirim günü sayısı-
nı 90’dan 30’a düşürüyoruz. Bağ-Kur’lular 
bir gün dahi pirim borcu olmasa sağlık 
hizmetinden yararlanamıyordu; burada 
da ilave 30 günlük bir süre getiriyoruz. 
Vatandaşlarımızın 18 yaşına kadar olan 
çocuklarının, hiçbir şart aranmaksızın 
sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini 
sağlıyoruz. Bunun gibi, eşitlik ve adalet 
ilkesi esas alınarak hazırlanmış daha pek 
çok çağdaş uygulama, bu reformla birlikte 
hayata geçecek. Genel sağlık sigortasının 
pirim sistemine eleştiriler getiriliyor; biz 
bu eleştiri ve endişeleri saygıyla karşılı-
yoruz. Ama, çözüm konusunda somut, 
gerçekçi, gelişmiş ülkelerde örnekleri olan, 
sürdürülebilir teklif ler getirilmesi daha 
yerinde olur. Biz, sosyal güvenlik reformu-
nu hayata geçirmenin sıkıntılarını şimdi 
çekiyoruz. Fakat bu reformun meyveleri 
onlarca yıl sonra alınmaya başlanacak. Bu 
ülkeye ve insanlarına olan sorumluluğu-
muzun gereklerini yapmakta her zaman 
olduğu gibi, bu konuda da tereddüt etmi-
yoruz. 

Değerli misafirler…

Sağlıkta dönüşüm çalışmalarıyla, ülkemi-
zi bu alanda yepyeni bir döneme soktuk. 

Genel sağlık sigortası ile bu alandaki stan-
dartları daha da ileri düzeye taşıyoruz. 
İnşallah, eskiden beri hep özenerek bak-
tığımız gelişmiş ülkelerdeki sistemlerden 
daha gelişmişine sahip olacağız. Türkiye 
buna layıktır. Biliyoruz ki, sağlık hizmeti 
ertelenemez, kesintiye uğratılamaz. Kimse 
bunun vebalini yüklenemez, hesabını ve-
remez. Biz bu anlayışla projelerimizi yürü-
tüyor, bu sorumluluk duygusuyla hareket 
ediyoruz. Türkiye’nin her köşesindeki va-
tandaşlarımıza, çağdaş standartlarda sağ-
lık hizmetini kesintisiz bir şekilde sunmak 
üzere bütün imkânlarımızı seferber edi-
yoruz. Doktorluk hizmetini fedakarca yü-
rüten doktor arkadaşlarıma da seslenmek 
istiyorum: Hekimlik, mayasında özveri, 
sabır ve tahammül olan bir meslektir. He-
kimlerimiz, sabır, şefkat ve metanetle in-
sanımıza hizmet etmeyi görev bilmektedir. 
Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en 
ideal şekilde ulaşmaları nasıl hükümetimi-
zin bir göreviyse, hekimlerimizin ve sağlık 
çalışanlarının ideal şartlara ulaşması da 
hükümetimizin öncelikleri arasındadır. 
Çünkü biliyoruz ki, sağlık altyapısının ge-
liştirilmesi vatandaşımızın daha iyi sağlık 
hizmeti almasının bir gereğiyse, sağlık ça-
lışanlarının daha iyi şartlara sahip olması 
da bu alanda verilecek hizmeti etkileyecek 
bir faktördür. İmkanlarımız geliştikçe bu 
alanda yapacağımız iyileştirmeler de arta-
caktır. Düne göre iyi durumdayız, inşallah 
yarın daha iyi duruma geleceğiz…

Değerli arkadaşlar…

Bir hususu özellikle vurgulamak istiyo-
rum: Sağlık çalışanlarının vatandaşları-



mıza göstereceği sıcak ilgi, sevgi ve şefkat 
sağlık hizmetlerinin en önemli parçasıdır. 
Çünkü biz biliyoruz ki: “sevgi en iyi ilaçtır”. 
Tabii ki, bu sevgi ve saygı karşılıklı olmak 
durumundadır. Maalesef zaman zaman 
üzücü olaylar yaşıyoruz. Büyük fedekarlık-
la hizmet eden sağlık çalışanlarının maruz 
kaldıkları saldırılar, bizleri çok üzüyor. Psi-
kolojik dengesini yitiren hasta yakınları-
nın saldırılarına uğrayan doktorlarımız bu 
kutsal görevi yerine getirirken yaşamlarını 
da kaybedebiliyorlar. Erzincan’da böyle bir 
olayda şehit olan Doktor Ali Menekşe’yi 
ve İstanbul’da hayatını kaybeden Prof. Dr. 
Göksel Kalaycı’yı rahmetle anmak istiyo-
rum. Yine İstanbul’da saldırıya uğrayarak 
ağır yaralanan Doktor Necati Yenice’ye de 
bir kez daha acil şifalar diliyorum.

Vatandaşlarımız, hasta yakınlarımız da 
sağlık çalışanlarına karşı aynı sevgi ve 
anlayışla yaklaşmak durumundadır. Hayat 
kurtaran, insanın en değerli nimeti olan 
sağlığına hizmet eden fedakar insanlara 
karşı bu, hepimizin boynunun borcudur. 
Bu düşüncelerle, bütün doktorlarımızın 
ve sağlık camiamızın tıp bayramını bir kez 
daha kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum.



Deniz Zaferi 93. Yıldönümü 
Kutlama Töreni

Çanakkale | 18 Mart 2008

Aziz vatandaşlarım, sevgili Çanakkale-
liler... Sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum.

Bugün tarihe kaydı düşülmüş en muazzam 
kahramanlık destanının, Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 93. yıldönümünü coşkuyla, gu-
rurla idrak ediyoruz. Milletimizin tarihin-
de derin izler bırakmış bir kahramanlık 
destanının yıldönümünde, aziz şehitleri-
mizin hatırasını yâdettiğimiz böyle müs-

tesna bir zamanda Çanakkale’de olmanın, 
bu havayı teneffüs etmenin hepimiz için 
anlamı büyüktür. Her 18 Mart’ta olduğu 
gibi yine hüznü ve coşkuyu bir arada yaşı-
yor, vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla dolup 
taşıyoruz. Çanakkale Zaferi, milletimizin 
şartlar ne olursa olsun ülkesi ve vatanı 
için nasıl bir mücadele ortaya koyabilece-
ğinin en büyük delili, en şanlı nişanesidir. 
Vatanın her bir köşesinden kopup gelerek 
düşmanın karşısına dikilen ve “Çanakkale 



Geçilmez” diyerek canları pahasına bu 
toprakları savunan şehitlerimizin aziz ha-
tırası, bugün de millet olma şuurumuzu 
canlı tutan en büyük ilham kaynağımız 
olmaya devam ediyor. Yan yana, omuz 
omuza düşman süngüsüne koşarak gö-
ğüslerini vatanlarına siper eden; Ertuğrul, 
Namazgah, Rumeli Mecidiye, Orhaniye ve 
Hamidiye Tabyalarında, Topçamlar, Tek-
top, Çakaltepe, İntepe, Çınarlı, Dardanos-
Hasan Mevsuf Bataryaları’nda, Kilitbahir 
Kalesi’nde destan yazan o kahramanları 
bir kere daha rahmetle, minnetle, şükranla 
anıyoruz. Milletimizin vatanına duyduğu 
aşk ve sadakat, şehitlerimizin aziz hatı-
rasıyla birlikte bu topraklarda yaşamaya 
devam edecektir. Çanakkale ruhunu kutlu 
bir emanet gibi gönüllerimizde gururla 
taşıyacak, yeni nesillere miras bırakacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Çanakkale bizim için bir sembol şehir, bir 
hürriyet ve istiklal meşalesidir. Kökleri 
asırlar öncesine uzanan, birçok medeni-
yetler kurmuş, bir çok zaferler kazanmış, 
bununla beraber tarih yolculuğu boyunca 
büyük zorluklar, büyük badireler atlatarak 
bugünlere gelmiş bir milletin ahfadıyız. 
Şanlı tarihimizden dersler çıkarmaya, mil-
letimizin yaşadığı medeniyet tecrübele-
rinden ibretler almaya bugün her zaman-
kinden daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü 
çok büyük sıkıntıların ardından aydınlığa 
çıkarak tarihe yeni bir altın sayfa yazma 
fırsatı yakalamış durumdayız. Türkiye, ta-
rihine ve büyüklüğüne yakışır başarılarla 
dünyanın zirvesinde yerini almaya bugün 
her zaman olduğundan daha yakındır. Bu 

fırsatı kaçırmamakta, bu milleti fazlasıyla 
hak ettiği aydınlık yarınlara ulaştırmakta 
kararlıyız. Önümüze çıkacak her zorluğu 
aşmak, bu topraklar için canlarını veren 
aziz şehitlerimizden aldığımız emaneti 
dünyanın zirvelerine taşımak için kararlı 
ve azimliyiz. Hepimize düşen görev, ülke-
mizi bir daha asla karanlıkların kucağına 
ve felaketlerin eşiğine düşürmeyecek sağ-
lam temeller üzerinde yükseltmek, tesis 
ettiğimiz güven ve istikrar ortamını koru-
mak olmalıdır.

Değerli vatandaşlarım...

Bugün dünyanın birçok yerinde yine sa-
vaşlar, çatışmalar var. Ancak bugün asıl 
ayakta kalma mücadelesi, cephelerde 
değil, ekonomide, sanayide, üretimde, re-
kabette, bilimde, teknolojide veriliyor. Bu 
gerçeği iyi bilmek, milletimizin geleceğe 
yolculuğunu bu gerçeğin ışığında şekillen-
dirmek mecburiyetindeyiz. Ülkemiz doğru 
istikamette, kuruluş ideallerine uygun 
olarak yol almaktadır. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
koyduğu muasır medeniyetler seviyesi-
nin üzerine çıkma hedefine ulaşmak için 
canla başla mücadele ediyoruz. Beş yıldır 
Türkiye sürekli bir büyüme çizgisi yakala-
mış durumda. Bu süreçte her alanda dev 
adımlar attık, büyük ilerlemeler kaydettik. 
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Cumhuriyetimiz’i her alanda geliş-
tirmenin gayreti içindeyiz. Artık Türkiye 
bir krizler ülkesi değil, bir fırsatlar ülkesi. 
Özgüvenimizi, umutlarımızı, heyecanla-
rımızı, hayallerimizi yeniden kazandık. 
Çocuklarımızın gözünde çok daha aydın-



lık bir Türkiye umudunun ışıltısını görü-
yoruz. Biz sıkıntılarından, dertlerinden, 
korkularından tamamen kurtulmuş yep-
yeni bir Türkiye’nin hayalini kuruyoruz. 
Çocuklarımız okullarında o Türkiye’yi inşa 
edecek donanıma, birikime, özgüvene ve 
ufka sahip olarak yetişsinler, istiklal meşa-
lesini aynı kararlılıkla geleceğe taşısınlar 
istiyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Biz bu ülkede yaşayan her canı, her insanı 
aziz biliyoruz. Çanakkale sırtlarında şehit 
düşmüş o meçhul askerler nasıl omuz 
omuza bu ülke için, bu millet için mü-
cadele etmişse, nasıl kardeşçe birbirine 
inanmış, dayanmışsa, bugün de birbiri-
mize böyle inanalım, böyle bağlanalım 
istiyoruz. Nimeti de külfeti de, varlığı da 
yokluğu da, bolluğu da darlığı da hak-
kaniyetle, dirayetle, adaletle, metanetle 
paylaşalım istiyoruz. Bir tek canımızın, bir 
tek insanımızın, bir tek evladımızın gönlü 
kırılmasın, vicdanı sızlamasın, umudu 
kaybolmasın istiyoruz. Bu milletin birli-
ğine bütünlüğüne, bu ülkenin dirliğine 
düzenine, çocuklarımızın bugününe ve 
geleceğine kastedenlere karşı, her insanı-
mızın gönlünde aynı gürlükte bir “Çanak-
kale geçilmez” şuuru filizlensin istiyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş 
yıldönümünü, millet olarak en büyük he-
defimize, en parlak idealimize ulaşarak, 
ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin 
ötelerine yükselterek kutlayalım istiyoruz. 
İnsanlarımız gelişmiş toplumların sahip 
olduğu bütün imkânlara sahip olsun, yıl-
lar boyunca her türlü sıkıntıya, her türlü 

zorluğa karşı fedakârca direnen bu millet 
artık daha iyi yaşam şartlarına kavuşsun 
istiyoruz. Bu ülkenin mutlu ve müreffeh 
yarınları için fikirleri olan, planları olan, 
projeleri olan, idealleri olan, hayalleri 
olan ufku geniş insanlarımızın önü açıl-
sın istiyoruz. Fabrikalarda, işletmelerde, 
tarlalarda, gurbet ellerde ülkesine katkıda 
bulunmak için çalışıp çabalayan, üreten 
insanlarımız alın terlerinin karşılığını 
tam olarak alabilsin istiyoruz. Bu ülkenin 
bütün şehirleri aynı gelişmişlik seviyesine 
yükselsin, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de 
olan imkânlar, Çanakkale’de, Yozgat’ta, 
Diyarbakır’da, Artvin’de, Kars’ta da olsun 
istiyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak, Çanakkale zaferimize 
yaraşır kutlamaların sadece törenlerden 
ibaret kalmaması için projeler geliştirdik. 
Bu amaçla çok sayıda projeyi gerçeğe dö-
nüştürerek, çeşitli etkinlikler düzenledik. 
İktidarımız döneminde şehitlik anıtının 
restorasyonunu gerçekleştirdik. Şu ana 
kadar 40 milyon YTL’yi aşan bir kaynak 
kullanarak ciddi yatırımlar gerçekleştir-
dik. Her yıl buraları ziyaret eden kişi sayısı 
3 milyonu buluyor. Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğümüz 66 ayrı 
proje ile bu restorasyonda önemli bir pay 
üstlendi. Çanakkaleli vatandaşlarımız ve 
Çanakkale’deki bu manevi, bu tarihi hava-
yı teneffüs etmek için gelenler biliyorlar. 
Bu projelerden biri Kilye Koyu’ndaki Milli 
Park Ana Tanıtım Merkezi’dir. Diğeri ise 
Şehitler Coğrafyası adını verdiğimiz proje-
dir. Şehitler Coğrafyası adını verdiğimiz bu 



proje kapsamında; 1915 yılında bu toprak-
larda vatanı için canını feda etmiş şehit-
lerimizin isimlerini tek tek tespit ederek, 
son vuruştukları, şehit düştükleri siper 
hattını işaretledik. Gelecek kuşaklarımızın 
tarih şuuruna sahip olmaları bakımından 
çok önemli saydığımız ve yılda 3 bin evla-
dımızı ağırladığımız Seddülbahir-Alçıtepe 
bölgesinde gençlik kampı kurulmasını 
sağladık. Ayrıca, aralarında Seddülbahir 
Kalesi’nin de yeraldığı kalelerimizi restore 
ettirdik. 

Bütün bu projelerle birlikte Çanakkale-Ge-
libolu yarımadası hem doğal bir park, hem 
de bir tarih coğrafyası haline geldi. Şehitler 
Abidesi’ni de eksikliklerinden arındırarak, 
Çanakkale’ye, ülkemize, tarihimize ve bu 
toprağa düşmüş bütün şehitlerimize layık 
bir hale getirmeye özen gösterdik. Bu çalış-
maları başlattığımızda söz verdiğimiz gibi, 
yenilenen Milli Parkımızın gelirlerinin 
yüzde 40’ını da orada yaşayan vatandaş-
larımıza bırakıyoruz. Bu bölgeyi tarihi 
yaşatan, ama bugünü de yaşayan bir Milli 
Park haline getirdik. İnşallah müzeler ve 
Simülasyon Merkezi tamamlandığında 
Çanakkale ruhu, her yönüyle daha iyi an-
laşılır hale gelecektir. Bunu şehitlerimize, 
tarihimize ve Cumhuriyeti kuran milli ira-
deye karşı görevimiz ve borcumuz olarak 
gördük.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’yi bugün geldiği noktadan çok 
daha ilerilere götürmek konusunda karar-
lıyız. Büyük bir ülke, büyük bir millet oldu-
ğumuzu, ileri hedefler için çok az ülkeye 

nasip olan zengin bir potansiyele sahip 
olduğumuzu biliyoruz. Yüce milletimizi 
çok daha güzel günler, çok daha aydınlık 
yarınlar bekliyor, bundan hiç şüpheniz 
olmasın. Çanakkale’de en yüce makama 
ulaşan aziz şehitlerimizi ve destansı bir 
mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bütün kahramanları-
mızı bir kere daha rahmetle anıyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 



Saraybosna Üniversitesi 
Tarafından Verilen Fahri 

Doktora Unvanı Ödül Töreni

Bosna-Hersek | 25 Mart 2008

Sayın Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı, 
sayın rektör, değerli öğretim üyeleri, sev-
gili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri en kalbi duygularla selamlıyo-
rum. Saraybosna Üniversitesi’nin şahsıma 
tevdi ettiği Fahri Doktora ünvanını almak 
çok büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi 
olmuştur. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, 
üniversitenizden aldığım bu ünvan, benim 

için son derece anlamlı, hayatım boyunca 
da anlamını muhafaza edecek bir ünvan-
dır. Bosna-Hersek akademik hayatında 
önemli ve çok saygın bir konuma sahip Sa-
raybosna Üniversitesi’nin yöneticilerine, 
bu anlamlı ünvan için öncelikle çok teşek-
kür ediyorum. Bu ünvanın, aynı zamanda 
ülkelerimiz arasındaki samimi dostluk ve 



kardeşlik bağlarının da bir göstergesi oldu-
ğuna gönülden inanıyorum.

Bizler, yani Türkiye ve Bosna-Hersek, 
aramızdaki mesafe her ne olursa olsun, 
birbirine tarihi olarak, kültürel olarak çok 
yakın iki ülkeyiz. Ülkemizdeki çok sayıda 
Bosna-Hersek kökenli vatandaşımız, bizi 
birbirimize yaklaştıran önemli bir köprü 
vazifesi görüyorlar. Yine, özellikle son 
dönemde Bosna’da yatırımlarını artıran 
Türk işadamları da, iki ülkeyi birbirine her 
açıdan yaklaştıran önemli bir iletişim hattı 
görevini yüklenmiş durumdalar. Bütün 
bunlar, her iki ülke için çok önemli im-
kanlardır. Konuştuğumuz dilden, yemek-
lerimize kadar her alanda ortak paydalara 
sahibiz. Bu ortak paydaları, birbirimize 
daha da yakınlaşmak için kullanmak zo-
rundayız.

Bakınız,  Saraybosna’da ,  Mostar ’da , 
Travnik’te, Bihaç’ta, Gorajde’de, Banya 
Luka’da sizler ne kadar mutlu olursanız, 
huzurlu olursanız; bizler de İstanbul’da, 
Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da, Konya’da, 
Sakarya’da o kadar mutlu olur, o kadar 
huzurlu oluruz. Bizler, biri sevindiğinde 
diğeri de sevinen, biri üzüldüğünde di-
ğeri de üzülen iki kardeş halkız. İşte bu 
ortaklıkları ülkelerimizin daha da ileriye 
gitmesi için kullanmak, her kademedeki 
yetki sahibi şahısların tarihi sorumlulu-
ğudur. Bugün ülkelerimiz arasında hiç bir 
siyasi sorun bulunmaması, ilişkilerimizin 
mükemmel düzeyde seyretmesi sevindiri-
cidir. Bu potansiyeli, ekonomik alana, eği-
tim alanına, kültür alanına taşımak gibi de 
bir imkanımız var. Bu anlayıştan hareketle 

Türkiye, Bosna Hersek’le üniversiteler ve 
eğitim kuruluşları dahil her alanda işbirli-
ğinin daha da ileriye götürülmesi yönünde 
çaba göstermeye devam edecektir.

Her iki ülke liderliğinin de bu tür temas-
ları teşvik etmesinin ortak yararımıza 
olacağı aşikârdır. Bosna-Hersek’teki Türk 
öğrencilerinin sayısı son yıllarda artış 
göstermiştir. Burada okuyan Türk öğren-
ciler ve her yıl eğitim amacıyla ülkemizde 
ağırladığımız Bosna Hersekli öğrenciler 
de ülkelerimiz arasındaki samimi bağların 
kuvvetli bir halkasını oluşturuyorlar. Yarın 
bu üniversitelerden mezun olacak gençler, 
Türkiye’de ve Bosna-Hersek’te barışın ve 
kalkınmanın elçileri olacaktır. Biz, eğitime 
yapılan yatırımları, geleceğe yapılmış yatı-
rımlar olarak görüyoruz. Genç kuşaklara 
yaptığımız, yapacağımız yatırımlar esa-
sen kendi geleceğimize ve geniş anlamda 
insanlığa yapılmış yatırımlardır. Her iki 
ülkede de bu yöndeki çalışmaların artıyor 
olmasından dolayı son derece büyük mut-
luluk duyduğumu belirtmeliyim.

Şuna inanıyorum ki, Türkiye ve Bosna-Her-
sek, her alanda yaptıkları işbirliğiyle, özel-
likle gençlerine yaptıkları ortak yatırımlar-
la, geleceğe çok daha güvenle bakmaktadır. 
Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı ödül 
için kıymetli üniversitenize bir kez daha 
samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Başta 
öğrencilerimiz olmak üzere, üniversite-
deki tüm hocalarımıza, yöneticilerimize, 
çalışanlara başarılar diliyorum. Sizlere de 
en kalbi muhabbetlerimi iletiyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Türk Polis Teşkilatı’nın 163. 
Kuruluş Yıldönümü Töreni

Ankara | 10 Nisan 2008

Emniyet Teşkilatımız’ın değerli mensupla-
rı, değerli arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularla selamlıyorum. Polis teşkilatımı-
zın kuruluşunun 163’üncü yıldönümünü 
ve Polis Haftası’nı kutluyor, ülkemize, mille-
timize hayırlar getirmesini diliyorum. Şunu 
samimiyetle ifade etmek istiyorum: Tam 
163 yıldır, vatandaşlarımızın emniyeti, 
huzuru; ülkemizin birlik ve beraberliği için 
fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatımız, hiç 

tartışmasız ülkemizin de, milletimizin de 
gururudur. Bugün bu haklı gururu sizlerle 
paylaşmaktan, bu anlamlı haftada sizlerle 
birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu-
yum.

Şundan emin olunuz: Bu milletin her bir 
ferdi de Emniyet Teşkilatımıza minnettar-
dır ve sizinle birlikte bu gururu paylaşmak-
tadır. Eğer geceleri yuvalarımızda rahat 
uyuyabiliyorsak, eğer birlik ve bütünlük 



içinde, huzur içinde yaşıyorsak, mülkümüz, 
canımız, bayrağımız ve bütün kutsal değer-
lerimizi emniyet altında hissediyorsak, hiç 
kuşkusuz, bunda sizin çok büyük bir rolü-
nüz var. Bu vesileyle, milletim adına sizlere 
en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli polis arkadaşlarım…

Bilginin, emeğin, sermayenin hızla küresel-
leştiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme, 
ülkelerin ve insanların önüne yeni fırsat 
kapıları açıyor. Ancak aynı küreselleşme, 
insanlığın daha önce hiç tecrübe etmediği 
tehditleri de beraberinde getirebiliyor. Bakı-
nız, bugünün dünyasında, terör gibi, uyuş-
turucu kaçakçılığı gibi, insan ticareti, silah 
kaçakçılığı gibi suçlar artık sınır tanımıyor. 
Hiç bir ülkenin, sınırlarını kapatarak, küre-
sel gelişmelere ve küresel tehditlere bigane 
kalması şeklinde bir seçenek bulunmuyor. 
Dünyanın en çalkantılı coğrafyasının, kriz 
bölgelerinin yanıbaşında bulunan Türki-
ye, tüm bu tehditlere karşı en modern sa-
vunma mekanizmalarını gerçekleştirmek 
zorundadır. Başta terör olmak üzere, tüm 
suçlara ve tehditlere karşı gereken tedbir-
leri geliştirmek gibi bir zorunluluğumuz 
var. Bütün bu tehditleri bertaraf ederken, eş 
zamanlı olarak demokrasimizi ilerletmek, 
insan hak ve özgürlüklerini geliştirmek 
gibi de bir sorumluluğumuz var. Güvenlik 
ile özgürlük arasındaki ince çizgiyi, ince 
dengeyi muhafaza etmek son derece güçtür, 
ancak imkansız değildir.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Yıl-
lar boyunca ülkemizde, demokratikleşme 
ile güvenlik arasındaki denge sağlıklı bir 

şekilde kurulamadı. Adeta, demokrasinin 
gelişmesi, insan haklarının genişletilmesi, 
özgürlüklerin artırılması, güvenliğimizi 
tehdit ediyormuş gibi sunuldu. Somut 
karşılığı olmayan korkular, vehimler ve 
hayali tehditler üreterek, Türkiye’yi muasır 
medeniyet seviyesine çıkaramayacağımız 
bugün artık çok daha bariz şekilde ortaya 
çıkmıştır. Modern dünyanın başardığı gibi, 
güvenlik ve demokrasi arasındaki dengeyi 
kurmak ve kalkınmayı da bunun üzerinde 
inşa etmek zorundaydık, çok şükür bunun 
temellerini de attık. 

Bakınız, son dönemde Türkiye, demokrasi 
standartlarını yükseltmiş, köklü reformlar 
gerçekleştirmiş, kronik sorunlarına çözüm-
ler üretmeye başlamış ve Avrupa Birliği’ne 
katılım sürecinde bir ülke statüsüne yük-
selmiştir. Aynı Türkiye, ekonomide, dış 
politikada ve sosyal yaşamda paralel bir 
gelişme kaydetmiş, geleceğe çok daha fazla 
güvenle bakabilen bir ülke haline gelmiştir. 
Demokratikleşme ekonomik kalkınmayı, 
ekonomik kalkınma refahı, refah ise güçlü, 
itibarlı, özellikle de emniyetli bir ülkenin 
oluşmasını sağlar. Zincirin herhangi bir 
halkasının eksik olması, tabiidir ki süreci 
de olumsuz etkiler. Bu anlayıştan hareketle, 
Türkiye’nin tüm dinamiklerini ve sorunla-
rını aynı anda ele almak, topyekün çözüm-
ler üretmek zorundayız.

Şunu unutmayınız: Demokrasiyi ihmal 
ederek güvenliği tesis edemeyiz. Güvenliği 
ihmal ederek de demokrasiyi ileri noktalara 
taşıyamayız. Bunların her birini birbirine 
paralel şekilde sürdürmek, muhafaza et-
mek zorundayız. Demokratik, laik, sosyal 



bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz’i, 
Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık sevi-
yesinin üzerine çıkarmak için canla başla 
çalışırken, emniyet ve adaleti geliştirmeye 
özel bir önem veriyoruz. Bu iki alanda çok 
önemli reformlar ve fiziki kalkınma hamle-
leri gerçekleştiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Demokratikleşme, ekonomik kalkınma, 
diplomasi ve sosyal yaşam arasındaki gi-
rift ilişkiyi ve etkileşimi her fırsatta ve her 
zeminde dile getiriyorum. Ancak, inanıyo-
rum ki, bu etkileşimi en somut şekilde polis 
teşkilatımız hissetmektedir. Çünkü halkı-
mızla bire bir ilişki içinde olan sizlersiniz. 
Her türlü şikayetin dile getirildiği ilk merci 
sizlersiniz. Vatandaşın sorunlarını en ya-
kından gören kesimlerin başında sizler geli-
yorsunuz. Uygulanan politikaların, olumlu 
ya da olumsuz taraflarının, toplumdaki 
yansımalarını en yakından müşahede eden 
sizlersiniz. Türkiye’de demokratik siyasetin 
zaafa uğratıldığı, gerilimlerin körüklendiği, 
ekonominin krizlere sürüklendiği dönem-
lerde, günlük yaşamın bunlardan nasıl etki-
lendiğini en yakın sizler biliyorsunuz.

Bakınız, bir hususa dikkatinizi çekmek 
istiyorum: İşsizlik, yoksulluk, gelir dağılı-
mında bozulma, göç, çarpık kentleşme gibi 
bir dizi sosyal sorun, bizatihi enflasyondan, 
ekonominin çöküntüye uğramasından bes-
lenmiştir. Ekonomik istikrarın bozulduğu 
dönemlerde toplumsal doku adeta tahrip 
edilmiş, suç ve suçlu için daha elverişli or-
tamlar türemiştir. Bu bağlantıyı, bu ilişkiyi 
mutlaka görmemiz gerekiyor. Bir yandan 

suçla, suçluyla mücadele ederken, eş za-
manlı olarak suçu oluşturan kaynakları 
da kurutmamız gerekiyor. Aksi takdirde 
bu kaynaklar sorun üretmeye devam ede-
cektir. Son dönemde bir çok suç oranında 
düşme gözlemleniyorsa, bunda ülkemizin 
kaydettiği büyüme ve gelişmenin önemli 
bir etkisi olmuştur.

Bakınız, bir yandan Türkiye’yi çağdaş ve 
modern demokratik standartlara kavuş-
turacağız. Bir yandan insan hak ve özgür-
lükleri noktasında en gelişmiş standart-
ları ülkemizde uygulayacağız. Bir yandan 
Türkiye’nin ekonomisini küresel bir oyun-
cu olacak şekilde büyüteceğiz. Bir yandan 
bölgemizde, dünyada güçlü, itibarlı bir ülke 
haline geleceğiz. Ve bütün bunlara paralel 
olarak da iç ve dış güvenliğimizi sağlam te-
meller üzerinde muhafaza edeceğiz. Onun 
için diyorum ki, polis teşkilatımız, güvenli-
ğimizin ve emniyetimizin olduğu kadar, de-
mokrasimizin, evrensel insani değerlerin, 
ekonomik kalkınma sürecimizin, itibarlı 
dış politikamızın da teminatıdır.

Polis teşkilatımız, tarih boyunca, birlik ve 
bütünlüğümüzün teminatı olduğu gibi, 
güçlü, müreffeh Türkiye’nin inşasının da 
teminatıdır. Köklü bir değişim ve gelişim 
sürecinden geçen Türkiye’nin kalkınma-
sını, ilerlemesini, güçlü bir ülke haline 
gelmesini engellemek pahasına değişime 
ayak direyenler, toplumsal birlik ve bütün-
lüğümüzü zedelemek isteyenler çıkabilir. 
Özellikle böyle dönemlerde, huzurumuza, 
birliğimize, bütünlüğümüze kasteden şer 
odaklarının fırsatı değerlendirmek amacıy-
la sahneye çıktıklarına şahit olabiliriz. Bu 



şer odakları, Türkiye’yi kaosa sürüklemek, 
Türkiye’yi krize sürüklemek için uygun fır-
sat yakaladıklarını zannediyor olabilirler. 
Ancak şunu unutuyorlar. Türkiye asla ve 
asla eski Türkiye değildir. Türkiye, demok-
ratik ve ekonomik kazanımlarından geriye 
doğru tek bir adım atmayacak, ulusal bü-
tünlüğünü, milli birlik ve beraberliğini asla 
zafiyete uğratmayacaktır.

Kim bu ülkeyi kaosa sürüklemek isterse, 
kim bu ülkeye nifak tohumları saçmak is-
terse, kim bu ülkenin huzuruna, birliğine, 
bütünlüğüne kastederse, karşısında önce 
askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla güvenlik 
güçlerimizi, sonra da halkımızın sağduyu-
sunu bulacaktır. Bu noktada polis kardeş-
lerimin azami derecede dikkatli olmasını 
özellikle rica ediyorum. Huzurumuza, 
emniyetimize, birliğimize kasteden bu tah-
rikçilere, provokatörlere karşı lütfen müte-
yakkız olun. Bu konuda son dönemde çok 
başarılı operasyonlara imza attınız. Bir çok 
saldırıyı gerçekleşmeden engellediniz, bir 
çok suçu işlenmeden önlediniz. Bu başarılı 
çalışmalarınızdan dolayı da sizleri tebrik 
ediyor, milletim adına teşekkür ediyorum. 
Aynı sağduyunun, aynı soğukkanlı, aynı 
uyanık tavrın bundan sonra da muhafaza 
edilmesi son derece önemlidir.

Değerli arkadaşlarım…

Vazifenizi yaparken ne tür zorluklarla 
karşılaştığınızı çok iyi biliyorum. Polis teş-
kilatımızın, polislerimizin ne tür sorunları 
olduğunu çok iyi biliyorum. Bu sorunları 
çözmek noktasında son derece kararlı ol-
duğumuzu bilmenizi isterim. Türkiye’nin 

şartları iyileşiyor. Türkiye’nin her alanda 
göstergeleri tarihi seviyede iyi noktalara 
doğru ilerliyor. Türkiye, geçmişle kıyaslana-
mayacak ölçüde bir başarı grafiği sergiliyor. 
Bu süreçte, imkanlarımızı, adalet ve eşitlik 
çerçevesinde polislerimize yansıtmak ko-
nusunda hiç bir tereddüdümüz yoktur, ola-
maz. İmkanlarımız genişlediği ölçüde gelir 
dağılımındaki adaletsizlikleri gidermek, 
hükümetimizin öncelikli meselesidir. İna-
nıyorum ki, bugün içinde bulunduğunuz 
şartlar, bundan 5 yıl öncesine göre daha 
ileri bir seviyededir. Tabii ki bu, yeterli de-
ğildir ve süreç içinde şartlarınız çok daha 
ileri seviyelere taşınacak, mevcut sorunları-
nız da çözüm yoluna girecektir. Bizzat ben, 
değerli bakanım ve ilgili tüm arkadaşlarım 
bu sorunların takipçisi olduk, olmaya da 
devam edeceğiz. Polislerimiz vazifelerini 
hakkıyla yerine getirmeye devam ettikçe, 
milletimiz de huzur ve güvenliği için gerek-
tiğinde canını feda etmekten çekinmeyen 
polislerimize olan şükran duygularını her 
zaman taze tutacaktır. 

Sözlerime son verirken, ülkemizin ve mil-
letimizin gözbebeği polis teşkilatımızın her 
bir mensubuna en kalbi teşekkürlerimi ile-
tiyorum. Bugüne kadar, görevleri başında 
şehit düşen güvenlik güçlerimizin tümünü 
minnet ve rahmetle anıyorum. Kahraman 
gazilerimize milletim adına en derin şük-
ranlarımı sunuyorum. Bir kez daha bütün 
polis teşkilatımızın Polis Haftasını kutlu-
yor, başarılarınızın artarak devamını diliyo-
rum. Teşekkür ederim.



23 Nisan Çocuklarını Kabul

Ankara | 23 Nisan 2008

Sevgili çocuklar… Hepinizi içten sevgilerimle 
selamlıyor, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramınız’ı kutluyorum.

Ulusal egemenlik mücadelemizin en önemli 
dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 
tarihinin, çocuklar için bayram olarak ilan 
edilmesi tesadüf değildir. Ulusal egemenlik, 
çağdaş dünyada, bir toplumun millet olma 
vasfının simgesidir.  Çocuklarımız da, birey ve 
toplum olarak varlığımızın gelecekteki temi-
natıdır. Dolayısıyla, 23 Nisan Bayramı, ulusal 
egemenliğimize sahip çıkma ve bunu sürekli 

kılma irademizin ifadesidir. 23 Nisan’ı, bütün 
dünya çocukları ile birlikte kutlamamız da, 
bu değerlerin evrenselliğini ortaya koyuyor.

İnsanlar gibi, toplumlar da, çoğu defa, sahip 
oldukları değerlerin yeterince farkında ola-
mayabiliyor. Egemenliğin millete ait olması 
durumu, büyük mücadeleler ve fedakarlıklar 
sonunda elde edilmiş bir sonuçtur. 23 Nisan 
etkinliklerinin, diğer boyutlarının yanı sıra, 
bize bu gerçeği bir kez daha hatırlatmaya 
vesile olması sevindiricidir. Egemenliğin, 
kayıtsız şartsız millette olduğu gerçeği, ülke-



mizi bağımsızlığa ve Cumhuriyet’e götüren 
yolun şiarıdır. Türkiye, bu özdeyişin içinde 
mündemiç olan çağdaş demokratik anlayışı, 
zaman içinde, Avrupa Birliği kriterleri başta 
olmak üzere, uluslararası ilkelerle de tahkim 
etmiştir. 

Bugün, kendi çocuklarımızın ve bütün dünya 
çocuklarının karşısına, işte bu egemenlik an-
layışına olan inancımızın kuvveti sayesinde 
başımız dik şekilde çıkabiliyoruz. Siz çocukla-
rımıza bırakacağımız en büyük miras da, de-
mokrasidir, Cumhuriyet’tir; yani egemenliğin 
millete ait olduğu gerçeğidir. Demokrasimize 
ve Cumhuriyetimiz’e sahip çıktığımızda, 
diğer sorunlarımızın çözümünün çok ko-
lay olduğunu, geçmişten bugüne defalarca 
yaşayarak gördük. Demokrasiyle kalkınma, 
demokrasiyle insan hakları, demokrasiyle 
eğitim, demokrasiyle hukuk arasında yakın 
bir ilişki olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, ço-
cuklarımıza daha iyi bir gelecek kurma haya-
limizin hayata geçebilmesi de demokrasiyle 
yakından ilişkilidir. Onun için, egemenliğin 
millete ait olması ilkesine ve demokrasiye, 
her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. 

Sevgili çocuklar…

Adettir; bu tür toplantılarda çocuklara, bü-
yüklerin onlardan beklentileri dile getirilir 
ve nasihatler verilir. Birbirinizi sevmeniz, 
ailenize ve öğretmenlerinize saygı duymanız, 
kendinizi geliştirmeniz yönündeki bu tavsi-
yeler elbette çok güzel ve doğru nasihatlerdir. 
Bununla birlikte, günümüz çocuklarının, 
daha önceki nesillerden farklı olduğunu dü-
şünüyorum. Bilişim çağının çocukları olan 
sizler, bizim ve bizden önceki neslin fevkalade 
zorluklarla, sıkıntılarla ulaşabildikleri bilgiye, 

inanılmaz bir hızla sahip olma imkanına sa-
hipsiniz. Öyle ki, artık pek çok çocuk, örneğin 
internet olmadan araştırma yapmanın müm-
kün olduğundan dahi habersizdir. Bu durum, 
bir yandan çocuklarımıza büyük kolaylıklar 
ve avantajlar sağlarken, diğer taraftan eğitim-
de ve hayatta rekabet çıtasını çok yükseklere 
çıkartıyor. 

Teknolojinin sağladığı imkanlar, sanıldığı 
gibi çocuklarımızın daha az çalışmasını sağ-
layan değil, tam tersine daha fazla çalışmasını 
gerektiren sonuçlar doğuruyor. Nitekim, ilk 
ve orta öğretim çağındaki çocuklarımızın ulu-
sal ve uluslararası bilgi yarışmalarında ortaya 
koydukları performansa bakıldığında, bu du-
rum daha iyi anlaşılmaktadır. Uzmanlaşma, 
hayata atıldıktan sonra değil, ilköğretimde 
başlayan bir süreç haline dönüştü. Benim 
sizlere tavsiyem, tercihiniz ne olursa olsun, 
bir alanda kendinizi çok iyi yetiştirin, ama 
diğer alanlara da duyarsız kalmayın. İyi yetiş-
tirmekten kastım, o alanda en iyi olmanızdır. 
Hepinizin gözlerinde, belirlediği alanda en 
iyi olabilecek potansiyelin ışığını görüyorum. 
Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi ile hayal 
olarak kalması arasındaki çizgi, çalışmaktır. 

Çalışmayı, bir görev, bir zorunluluk, bir eziyet 
olarak değil, bir keyf, bir mutluluk haline 
dönüştürmeniz, ilgi ve yeteneğinizin birleş-
tiği alanı keşfetmenizle ilgilidir. Bu ülkenin 
gelecekte, her biri kendi alanının en iyisi in-
sanlara ihtiyacı var. Cumhuriyetimiz’in kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, muasır 
medeniyet seviyesinin üstü çıkma hedefine, 
ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Gelecek yıllarda 
daha kalkınmış, daha güçlü, daha gelişmiş bir 
Türkiye’de 23 Nisanlar’ı kutlamak dileğiyle, 
hepinizi gözlerinizden öpüyorum.



İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi Açılış Töreni

İstanbul | 24 Mayıs 2008

Saygıdeğer konuklar, sevgili dostlar...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün İstanbul’a çok değerli bir eser 
kazandırmak, İstanbul İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi’ni hizmete açmak 
için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Geçmi-
şi anlamak ve geleceği anlamlandırmak 
bakımından çok önemli gördüğüm bu 
müzenin açılışında bulunmaktan büyük 

memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tari-
hi Müzesi sadece çatısı altında sergile-
nen eserler bakımından değil, Profesör 
Sezgin’in de vurguladığı üzere, medeni-
yetler tarihi yazımında düşülen çok temel 
bir yanılgıyı düzeltme imkânı verecek 
olmasıyla da çok değerlidir. İnsanlığın 
gelişme evrelerinin kayıt altına alındığı bi-



lim tarihi kaynakları, bildiğiniz gibi büyük 
ölçüde Avrupa kaynaklıdır ve istisnaları 
dışında belli bir bakış açısının ürünüdür. 
Avrupa’yı bilimsel gelişmenin merkezine 
alan ve bilimler tarihini neredeyse 15. ve 
16. yüzyılın icat ve keşifleriyle başlatan bu 
hâkim anlayış, tarihi eksik bırakan, zihin-
leri yanıltan bir anlayıştır.

Oysa yine tarihi veriler tartışmasız biçim-
de bize gösteriyor ki, İslam düşünürleri 
ve bilginleri 8. yüzyıldan itibaren bilimsel 
düşünceye kaynaklık edecek çok yönlü 
araştırmalar yapıyor, çok başarılı sonuç-
lara ulaşıyorlardı. Müslüman düşünür ve 
bilginlerin bu çalışmalarının 12. yüzyıldan 
16. yüzyıla uzanan bir süreçte Arapça’dan 
Latince’ye yoğun olarak çevrildiği, Av-
rupalı bilim adamlarının, kaynaklarını 
belirtmekte pek özenli davranmasalar da, 
bu çalışmalardan yararlandığı biliniyor. 
Bugün tarihe ve insanlığa karşı sorumlulu-
ğunun gereğini yerine getiren her tarihçi, 
her bilim adamı şu gerçeği kabul ediyor: İs-
lam medeniyeti, 8. yüzyıldan itibaren çok 
değerli bilimsel ve kültürel çalışmalar ger-
çekleştirmiş, bu çalışmalar 12. yüzyıldan 
itibaren Avrupa medeniyetini de önemli 
ölçüde beslemiştir. Dolayısıyla medeniyet-
ler tarihine bakarken İslam medeniyetine, 
müslüman bilgin ve düşünürlere hakkını 
teslim etmek hakkaniyetin bir gereğidir.

Değerli misafirler...

İslam medeniyetinin bugünlere miras 
bıraktığı eser ve araçların şimdilik bir bö-
lümünün sergilendiği İstanbul İslam Bilim 
ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin, bu yanlışı 

düzeltmek noktasında çok önemli katkı-
lar sağlayacağı umudunu taşıyoruz. Başta 
Prof. Dr. Fuat Sezgin olmak üzere pek çok 
bilim adamının, tarihçinin, kurum ve 
kuruluşun büyük emeği ve katkısıyla bu 
değerli kuruma sahip olduk. Buna elbette 
tarihin derinliklerinde insanlığa kandiller 
yakan, bilimsel ve kültürel gelişimimize 
çok sağlam bir zemin hazırlayan müslü-
man bilgin ve düşünürleri de eklememiz 
gerekiyor.

Bugünün dünyasında yaşananlara bak-
tığımızda, tarihin bir savaşlar ve kahra-
manlıklar manzumesi olmaktan daha öte 
zenginlikler barındırdığını kavramanın 
önemini daha iyi anlıyoruz. Tarih insan-
lığa sadece geçmişle değil, gelecekle ilgili 
olarak da çok aydınlatıcı imkanlar sunu-
yor. İstanbul’un tarihi, coğrafi ve kültürel 
yapısıyla çok örtüşen, İstanbul’a çok yakı-
şan bu müzenin ziyaretçileri, medeniyet-
leri inşa eden asli gücün zihinsel arayış ve 
bilgelik olduğunu mutlaka fark edecekler-
dir. Bu bakımdan burada sergilenen mede-
ni mirası paha biçilmez değerde görüyor; 
yeni yeni katkılarla daha da zenginleştiri-
lerek geleceğe taşınması gereken müstes-
na bir emanet kabul ediyorum. İnsanlığın 
sahip olduğu en zengin medeni tecrübe-
lerle bugüne gelen, asırlar boyunca farklı 
inanışların, farklı kültürlerin, farklı yaşa-
ma biçimlerinin beşiği olmuş İstanbul, bu 
değerli eseri de gururla taşıyacaktır. 

İslam Medeniyeti’nin insanlığın bilimsel 
ve kültürel gelişimine yaptığı büyük kat-
kılar, bu müzenin varlığıyla artık inkârı 
mümkün olmayan bir görünürlüğe kavu-



şacaktır. Genç kuşaklarımızın tarih bilinci 
sağlamlaşacak ve medeniyet perspektifi 
zenginlik kazanacaktır. Böyle bir müzenin 
Türkiye’de, özellikle’de İstanbul’da açılıyor 
olmasını coşkuyla, heyecanla karşılıyoruz.

Emeği geçen herkesi, başta Prof. Dr. Fuat 
Sezgin olmak üzere bütün tarihçi ve bilim 
adamlarımızı, Kültür ve Turizm Bakanlığı-
mızı, TÜBA, TÜBİTAK, Frankfurt Goethe 
Üniversitesi Arap-İslam Bilimleri Tarihi 
Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemizi gönülden kutluyor, şükranlarımı 
ifade ediyorum. Bu çatı altında eserleri, 
icatları, keşifleri sergilenen, medeniyetler 
tarihine unutulmaz izler bırakan mede-
niyet mimarlarını, bilge ve düşünürle-
rimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. 
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin 
İstanbul’a, Türkiye’ye ve bütün insanlığa 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizle-
re de teşrifleriniz ve ilginiz için teşekkürle-
rimi, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.



Değerli düşünce dostları, değerli davetli-
ler, sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. 

Cemil Meriç’i rahmetle, minnetle, şük-
ranla yâd ederek sözlerime başlıyorum. 
Merhum Cemil Meriç’in ülkemizin dü-
şünce hayatına armağan ettiği eserleri 
kıymetli iki evladını, Prof. Dr. Ümit Meriç 
Hanımefendi’yi ve Mahmut Ali Meriç’i 
burada sevgiyle selamlıyorum. Düşünce 
hayatının meşakkatli yolculuğunda Cemil 
Meriç gibi bir mütefekkire, hem evlatlık 

görevlerini hakkıyla yapmak, hem de 
onun düşünce serüveninde yol arkadaşlığı 
yapmak her türlü takdiri hak ediyor. 

20. yüzyıl Türk düşünce hayatının en 
parlak yıldızlarından biri şüphesiz ki 
Cemil Meriç’tir. Cemil Meriç’i özellikle 
Türkiye’nin şu günlerinde yâd etmek, 
onun eserlerinin verdiği mesaja bu dö-
nemde yoğunlaşmak son derece ufuk açı-
cı, yol göstericidir. Bütün hayatını, bütün 
zamanını hakikati arama sevdasına ada-
yan bir düşünürün dünyada soğuk savaş 

Cemil Meriç’i Anma Toplantısı
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rüzgarlarının estiği, Türkiye’de ideolojik 
kutuplaşmanın büyük acılar yaşattığı bir 
dönemde bütün ideolojik kabukları kırma-
sı kendi ifadesiyle onu “düşünce semamız-
da” biricik kılmıştır.

Bin bir sıkıntı içinde doğru yolu bul-
maya çalışan bizim kuşağımızın katı 
ideolojik kabuklar içinde kalmamasında 
Cemil Meriç’in hissesi büyük olmuştur. 
Türkçe’nin lezzetini, Türkçe düşünmenin 
hazzını, bilmediğimiz dünyalara uzanma-
nın tadını bizim kuşaklarımıza Cemil Me-
riç kazandırmıştır. Çünkü onun, doğuyu 
ve batıyı aynı anda kucaklayan zengin bir 
dünyası vardı. 

Gençlik yıllarımızda onun düşünce zen-
ginliği ile derin “tecessüsü” gözlerimizi ka-
maştırıyordu. Çünkü o yıllarda Türkiye’de 
herkesin ayrı yazarları, ayrı düşünürleri 
vardı. Bir kesimin okuduğu yazarı diğer 
kesim okumazdı. Gençlik de siyaset de her 
gün şiddetin sınırlarındaydı. Ön yargılar 
besleniyor, ideolojik kabuklar sürekli katı-
laşıyordu. Oysa Cemil Meriç, çok başka bir 
yerden konuşuyordu. Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu yeni terkipler kuruyor, doğuya 
da batıya da bakışımızı derinden etkili-
yordu. Hind Şairi Tagor’un şu mısralarını 
zihnimize kazıyordu:

“ Düşüncenin her korkudan azad olduğu 
bir ülke / Bir ülke ki insanları dimdik / 
Dünyalar duvarlarla bölünmemiş / Keli-
meler gönlün derinliklerinden fışkırır / 
Emek kemale uzatır kollarını / Aklın ırma-
ğı önyargıların karanlık çölünde kuruyup 
gitmemiş / Ne olurdu Tanrım, benim yur-
dum da böyle bir ülke olsa”

Evet, Cemil Meriç, Nazım Hikmet’i de, Ne-
cip Fazıl’ı da, doğuyu da, batıyı da anlama-
ya çağırıyor, tarihimizle bizi barıştırıyor, 
politik kabullerin dışında bir yüksek dil ve 
düşünce zevkinin kozasını örüyordu. Bu 
aykırı, sancılı ses uzun yıllar görmezlikten 
gelindi ama, aradan geçen zaman o özsüz 
ideolojik kutuplarda yer alan aydınları de-
ğil, Cemil Meriç’i doğruladı. Bundan 22 yıl 
önce ülkemizin en güzel şairlerinden Cahit 
Zarifoğlu ile Cemil Meriç peş peşe bu dün-
yadan gidince yüreğimizin yandığını dün 
gibi hatırlıyorum. Neyse ki, düşünce sema-
mız açıldıkça bir çok yazarımız, düşünürü-
müz, edebiyatçımız, sanatçımız, aydınımız 
gibi Cemil Meriç de zamanla daha doğru 
anlaşıldı, daha nitelikli okuyuculara ulaştı.

Değerli davetliler,

Cemil Meriç, herkesin en keskin sloganlar-
la kutuplara savrulduğu, şiddetin gençli-
ğimizi rehin aldığı 1970’li yıllarda “Sağ ve 
Sol… çılgın sevgililerin ve şuursuz kinlerin 
emzirdiği iki ifrit” diyerek bizi orta yola, 
aklı selime, ilme, irfana çağırdı. O, bugün-
kü Türkiye için de büyük anlamlar taşıyan 
şu gerçeği bundan 35-40 sene evvel söyle-
di. Dedi ki: “ Düşünce hürriyeti, düşünce 
namusu, gerici… ilerici gibi mülevves (kir-
li) kelimelerin esaretinden kurtulmakla 
başlar.”

Cemil Meriç, bizim dünyamızdan hasretle 
gitti. Bugün ne yazık ki, hâlâ ülkemizde 
düşünceye hürriyet hakkı verip verme-
yeceğimizi konuşuyor, tartışıyoruz. Ne 
yazık ki, hâlâ siyasetçilerimiz, hatta aydın-
larımız bile o mülevves kelimelerin tasal-
lutundan kurtulamadı. Bu yüzden, hâlâ 



siyaset üretmek, düşünce üretmek büyük 
bedel gerektiriyor, büyük yürek taşımayı 
gerektiriyor. Oysa aklın yolu, ilmin yolu, 
irfanın yolu bizi birbirimizi reddet-meye 
değil, birbirimizi anlamaya götürür. Cemil 
Meriç’in bize gösterdiği yol, ayrılığın değil 
birliğin yoludur. 

Bakın şu yakınması özellikle yaşadığımız 
şu süreçte ne kadar manidardır. Evet, aynı 
ruh haliyle Cemil Meriç’in bir cümlesini 
tekrarlıyorum: “ Her aydınlığı yangın sa-
nıp söndürmeye çalışan zavallılar… Karan-
lığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile 
rahatsız ediyor sizi…”

Tabii ki, Cemil Meriç’i kendi eserleri an-
latır. Onun, özellikle; Bu Ülke, Kültürden 
İrfana / Ümrandan Uygarlığa, Işık Doğu-
dan Gelir, Mağaradakiler, Bir Dünyanın 
Eşiğinde ve Kırk Ambar adlı eserlerini 
bütün gençlerimizin okuması en büyük 
arzumdur. Bu sözlerimin nezaket olsun 
diye değil, bu ülkenin geleceği için yüreği 
yanan bir insan olarak bugün hâlâ 1970’li 
yılların kısır çekişmelerini, kavram karma-
şalarını aşamamış olmanın ızdırabını dile 
getirmek için söylüyorum.

Bizim nesillerimiz büyük meşakkatler gör-
dü, bizden önceki nesiller çok daha ağır 
sıkıntılar yaşadı, ama inşallah Bu Ülke’de 
yeni nesiller Kültürden İrfana geçen köp-
rüleri yıkmadan, birbirini doğru anlaya-
rak, birbirinin vicdanı olarak yeni köprü-
ler inşa eder ve geleceğe emniyet içinde 
yürürler. Tek arzumuz, tek temennimiz 
budur. Burada merhum Cemil Meriç’in 
manevi ve maddi mirası önünde olduğu 

gibi bütün çabamız, bütün gayretimiz bu-
nun içindir. 

Değerli davetliler,

Bir siyasetçi, bir Başbakan olarak böyle 
bir platformda yüreğimin sesinin politik 
mülahazalara kurban edilmesini asla 
istemem. Ama, bir gerçeği dile getirmek 
zorundayım. Evet, Cemil Meriç zor bir 
zamanda Bu Ülkenin vicdanı olmayı seçti. 
Sağ geleneğin de sol geleneğin de açıkları-
nı bize göstererek, bizi ön yargılardan kur-
tulmaya çağırdı. Kısaca Türkiye’de düşün-
cenin, tefekkürün çıtasını yukarıya çekti. 
Sloganların değil, ilmin, irfanın yolumuzu 
aydınlatacağını bize gösterdi. 

Cemil Meriç’in düşünce dünyasına bugün-
den bakarsak şunu söylemek zorundayız. 
Unutmayalım ki, dün de bugün de siya-
setimizi, hayatımızı düşünce düzeyimiz 
belirliyor. Yarın daha hür, daha özgür olup 
olmayacağımız da bugünkü düşünce ve id-
rak düzeyimize bağlıdır. Düşüncemizi, do-
layısıyla ferdi, ailevi, siyasi, hukuki karar-
larımızı dogmalar, ideolojiler değil hür bir 
akıl ve vicdanımız belirlemelidir. Madden 
ve manen zenginleşmemizde, özgürleşme-
mizde siyasetin tek belirleyici olduğunu 
söylemek, ekonominin tek belirleyici oldu-
ğunu söylemek, kurumların tek belirleyici 
olduğunu söylemek bu topluma, bu büyük 
millete çok büyük bir haksızlıktır. 

Türkiye’nin evrensel ölçülerde medeni yü-
rüyüşünü sürdürmesi için, bu yürüyüşün 
akamete uğramaması için, bu toplumun 
refahı ve huzuru için, demokrasinin, 
özgürlüklerin bu ülkenin bütün vatan-



daşlarını kuşatması için, fikir hürriyeti, 
teşebbüs hürriyeti için, hepimiz, ama istis-
nasız hepimiz muhakkak önyargılarımızla 
yüzleşmek zorundayız. Yanlışlarımızla 
yüzleşmeden, objektif ve önyargısız şekil-
de hakikati aramadan bir yere varamayız.

Değerli dostlarım,

Bu ülkenin sanatçıları, edebiyatçıları, 
düşünürleri, araştırmacıları olan sizlere 
hitap etmek için benim için büyük bir 
imtiyazdır. Biliyorum ki, Cemil Meriç’in 
ülkesinde düşünce yolculuğu da en az bu 
ülkeyi yönetmek kadar meşakkatli bir iş-
tir. Medeniyetin merkezinde yer almış bir 
ülkenin aydını, yazarı, sanatçısı olmak da 
zordur. Bütün bu zorlukları hayatı boyun-
ca göğüsleyen Cemil Meriç’in zıtlıkları bu 
topraklara ait bir yürek zenginliği içinde 
yeni bir terkibe ulaştırması hepimiz için 
büyük bir örnek teşkil ediyor. Evet, ‘Bu 
Ülke’ reddi miras ederek değil, tam aksine 
sahip olduğu muazzam birikime sahip 
çıkarak mesafe alabilir. Hiç kimse bu ül-
kenin çocuklarının vicdanını inciterek, 
zihinlerini daraltarak medeniyet çıtamızı 
yükselteceğimizi söyleyemez. 

Burada, Cemil Meriç’i benden kuşkusuz 
çok daha iyi tanıyan bu seçkin toplulu-
ğun huzurunda belki son söz olarak şunu 
söylüyorum: Unutmayın ki, düşünce ha-
yatımız zenginleşmeden, özgürleşmeden 
siyasetimiz de, hayatımız da zenginleşmez.

Değerli dostlar,

Eserleriyle, fikirleriyle gözümüzü aydın-
latan, yolumuzu genişleten Cemil Meriç’e 

Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle 
Salı günü kaybettiğimiz büyük sanatkar, 
büyük romancı, Türk dünyasının büyük 
düşünürü Cengiz Aytmatov’u da rahmet-
le anıyorum. Özellikle Selvi Boylum Al 
Yazmalım, Cemile, Gün Olur Asra Bedel, 
Toprak Ana, Beyaz Gemi gibi ölümsüz 
eserleriyle bütün dünyanın tanıdığı Cen-
giz Aytmatov ile 19 Ekim 2003 tarihinde 
Bişkek’te uzun, dostane görüşmelerim 
oldu. 

O günün benim için ayrı bir önemi vardı. 
Dostum, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç 
vefat etmişti ve ben Başbakan olarak 
resmi bir ziyaret için Bişkek’teydim. 
Cengiz Aytmatov ile müşterek rüyamız 
olan Türk dünyasının geleceği üzerine 
heyecan yüklü konuşmalar yaptık. Sovyet 
sisteminin dağılmasından sonra bağımsız 
Kırgızistan’ı bir diplomat olarak Avrupa 
Birliği’nde, NATO’da ve UNESCO’da ba-
şarıyla temsil eden Aytmatov evrensel bir 
yazar olduğu kadar ciddi bir devlet ada-
mıydı. Türkiye’nin kalkınma ve gelişme 
hızından büyük heyecan duyuyordu.

Merhum Aytmatov’un vefatı vesilesiyle 
Kırgız kardeşlerimiz başta olmak üzere 
bütün edebiyat sanat dünyasına başsağlığı 
diliyorum. Okullarımızın tatil olduğu bu 
günde diliyorum ki, bütün çocuklarımız 
bu yaz tatilinde Cemil Meriç’in ve Cengiz 
Aytmatov’un eserlerini tanısınlar, okusun-
lar. Bir kez daha siz Cemil Meriç dostlarını, 
düşünce dostlarını sevgiyle hürmetle se-
lamlıyorum.



Sayın Cumhurbaşkanım, değerli arkadaş-
lar, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.

Polis Akademisi’nden ve Güvenlik Bilim-
leri Fakültesi’nden mezun olan siz değerli 
kardeşlerimi tebrik ediyor, hayatınızın 
bundan sonraki aşamasında sizlere ba-
şarılar diliyorum. Ülkemizin en seçkin 
eğitim kurumlarından biri olan Polis 
Akademisi’nden ve Güvenlik Bilimleri 

Fakültesi’nden mezun olmanın haklı gu-
rurunu yaşıyorsunuz. Daha da önemlisi, 
bugünden itibaren, ülkemizin ve Cumhu-
riyetimizin en köklü ve en şerefli kurum-
larından birinin, Türk Polis Teşkilatı’nın 
birer üyesi oluyorsunuz. Bununla ne kadar 
iftihar etseniz, ne kadar övünseniz azdır. 

Bugünden itibaren, ülkemiz adına, mil-
letimiz adına çok büyük bir sorumlu-
luğu da yükleniyorsunuz. Sizler, ayrım 

Polis Akademisi mezuniyet 
töreni
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yapmaksızın, bu ülkedeki her bir ferdin 
huzurunun ve emniyetinin teminatısınız. 
Sizler, ülkemizin, milletimizin, özgürlüğü-
müzün, bağımsızlığımızın, geleceğe doğru 
kararlı adımlarla yürüyüşümüzün güven-
cesisiniz. Yine sizler, demokrasinin, millet 
egemenliğinin, Cumhuriyetimizin temel 
niteliklerinin muhafızlarısınız.

Omuzlarınızdaki yükün, omuzlarınızdaki 
sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu, ne 
kadar hassas olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Ancak, şunu da unutmayınız: Sizler, bu 
milletin, bu ülkenin gözbebeği olan bir ku-
rumun, Türk Polis Teşkilatı’nın evlatlarısı-
nız. Bu millet, tarih boyunca sizlere inandı. 
Bu millet, tarih boyunca sizlere güvendi. 
Bu millet, en aziz değerlerini dahi sizlerin 
sayesinde emniyette hissetti. İşte bu yüz-
dendir ki, işiniz ne kadar ağır olursa olsun, 
sorumluluğunuz ne kadar büyük olursa 
olsun, görevinizi hakkıyla yerine getire-
ceğinizi, emaneti hakkıyla koruyacağınızı 
biliyoruz, buna kalpten inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli arka-
daşlar,

Türkiye zor bir coğrafyada yer alıyor. Bu 
coğrafyada dengeler çok sık değişiyor. 
Yine bu coğrafyada, istikrar ile istikrarsız-
lık arasında çok ince bir çizgi bulunuyor. 
Savaşların, etnik çatışmaların, terörün hü-
küm sürdüğü bir bölgenin yanı başındayız. 
Hiç kuşkusuz, bölgenin bu özelliği ülkemiz 
adına bazı risklere de zemin hazırlıyor. An-
cak, tüm bu riskleri, ülkemiz için fırsatlara 
dönüştürmek de tamamen bizim elimizde. 
Üç kıta arasında, çalkantılı bir bölgede 

bulunan Türkiye, güven ve istikrar ülkesi 
olarak dünyaya anlamlı bir mesaj veriyor.

Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olarak farklı ve seçkin bir konuma sahibiz. 
Aynı şekilde, Batılı bir ülke, Avrupa Birliği 
katılım sürecinde bir ülke olarak bölge 
barışı ve dünya barışı için, medeniyet-
lerin buluşması için kilit rol oynuyoruz. 
Türkiye, son 5 buçuk yılda, demokrasi 
standartlarında, insan hak ve özgürlükle-
rinde, iç politika ve dış politikada, özellikle 
de ekonomik alanda tarihi başarılar elde 
etti. Bugün dünyanın en büyük 17’inci, 
Avrupa’nın ise en büyük 6’ıncı ekonomi-
siyiz. Birçok sektörde artık öncü rol oyna-
maya başladık. Enerji kaynaklarına ulaşım 
noktasında stratejik bir konuma sahibiz. 
Genç ve dinamik bir nüfusumuz, çalışkan, 
üretken, verimli bir işgücü profilimiz var.

Bütün bunların ötesinde, geleceğe ilişkin 
çok büyük hedeflerimiz, umutlarımız var. 
Ülkemizi, Cumhuriyetimi-zin kuruluşu-
nun 100. yılı olan 2023’e hazırlamak için 
canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 5 
buçuk yıldır her fırsatla ifade ediyorum: 
Türkiye’nin elde ettiği başarıların altında 
istikrar ve güven yatıyor. Türkiye’nin gele-
cek hedeflerine ulaşması için de istikrar ve 
güvene ihtiyacı var. İstikrarın ve güvenin 
teminatı olan sizlere burada bu hususu 
bir kez daha vurgulamak istiyorum. İstik-
rarsız ve emniyetsiz bir coğrafyanın yanı 
başında, bir istikrar ve güven ülkesi olmak 
için bütün gayretimizle mücadele ediyo-
ruz. Türkiye, demokrasi ve insan hakla-
rında mesafe katettikçe, ekonomide de 
mesafe katediyor. Türkiye, iç ve dış politi-



kada mesafe katettikçe, kalkınma ve huzur 
noktasında ileriye doğru mesafe katediyor. 
Türkiye, ekonomik alanda güçlendikçe, 
dünya genelinde itibarı artıyor, sözü geçen 
bir ülke haline geliyor, ağırlığı artıyor.

Geride bıraktığımız yıllar bize şunu so-
mut olarak gösterdi: Demokrasiyi her 
şeyin üzerinde tutacağız. Emniyeti her 
şeyin üzerinde tutacağız. Hukuku, adaleti 
her şeyin üzerinde tutacağız. Kalkınma 
mücadelesinden, ilerleme azminden asla 
vazgeçmeyeceğiz. Bunların hiç birini, 
diğerinin alternatifi olarak görmeyecek, 
hepsini at başı sürdüreceğiz. Ancak o 
zaman Türkiye’yi daha ileri noktalara 
taşıyabiliriz. Ancak o zaman Türkiye’yi 
arzu ettiğimiz, özlediğimiz yarınlarla bu-
luşturabiliriz. Demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin her 
özelliğini aynı hassasiyetle sahiplenecek, 
hiçbirinden geri adım atmayacağız.

Ülkemizde, geçmişte demokrasi ile güven-
liğin birbirine feda edilebileceği gibi yanlış 
bir algı vardı. Sanki demokrasi gelişirse, 
güvenlik zaafa uğrar, sanki özgürlüklerle 
güvenlik aynı hassasiyetle sürdürülemez 
gibi bir yanlış bir anlayış ortaya çıktı. Bu 
anlayışın, bu yaklaşımın Türkiye’ye hiç-
bir fayda sağlayamayacağı gördük, şahit 
olduk. Oysa şu 5 buçuk yıllık dönemde 
gördük ki, demokrasi geliştikçe ekonomi 
güçleniyor. Ekonomi güçlendikçe huzur 
artıyor, refah artıyor, demokrasinin stan-
dartları daha da gelişiyor, suç oranları 
azalıyor, göç azalıyor, terörün istismar etti-
ği sebepler azalıyor. Tüm polis kardeşleri-
min, özellikle sizler gibi yönetici kademe-

sinde görev yapacak polis kardeşlerimin 
bu dinamiği her an hatırınızda bulundur-
manızı özellikle rica ediyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün belirlediği çağdaş uy-
garlık seviyesinin üzerine çıkma hedefine 
ulaşabilmemizin yolu çağdaş dünyanın 
yakaladığı standartları yakalayabilmek, 
evrensel değer ve kurallara uyum sağlaya-
bilmektir. Türkiye, demokrasiyi de, laikliği 
de, temel hak ve özgürlükleri de, çağdaş 
hukuk devleti anlayışını da bir arada ya-
şatabilme kapasitesine sahiptir. Bu kültür 
de, bu anlayış da, bu azim ve kararlılık da 
milletimizde mevcuttur. Ancak bu şekil-
de, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi 
arasında yer alabiliriz. Ancak bu şekilde 
küresel bir aktör, uluslararası bir oyuncu 
haline gelebiliriz. Ve yine ancak bu şekilde 
işsizliği, göçü, yoksulluğu, sefaleti, gelir 
adaletsizliğini ve terörü çözebiliriz.

Sizler, huzurumuzun, emniyetimizin, gü-
venliğimizin koruyucusu, teminatı oldu-
ğunuz kadar, bütün güvenlik güçlerimizle, 
askerimizle, jandarmamızla, demokrasi-
nin, laikliğin, insan haklarının, millet ha-
kimiyetinin de muhafızlarısınız. Tüm 
güvenlik birimlerimiz, insan haklarından 
taviz vermeden, hukuk ve adaletten taviz 
vermeden, demokrasiden taviz vermeden 
emniyeti sağlamaya çalışıyorlar. Bunun 
zor bir görev, hassas bir görev olduğunu 
bütün milletim biliyor ve takdir ediyor. 
Zaman zaman, kimi çevreler tarafından 
kıyasıya bir eleştiriye maruz kaldığınıza 
da şahit oluyoruz. Böyle büyük bir teşkilat 
içinde zaman zaman hataların, olumsuz-



lukların yaşanması doğaldır. Bu hataları, 
bu olumsuzlukları en aza indirmek için 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. An-
cak, güvenlik birimlerimizin son dönemde 
gerçekleştirdiği onca başarılı çalışmaya 
rağmen, olumsuzlukların, hataların sürek-
li gündemde tutulmaya çalışılmasını da 
maalesef yadırgıyoruz.

Bugün Türkiye’de işkence iddiaları artık 
gündemden düşmüştür. Bugün Türkiye’de 
faili meçhul cinayetler artık gündemden 
düşmüştür. Bugün Türkiye’de kapkaçtan 
uyuşturucu kaçakçılığına kadar bir dizi 
asayiş sorunu gündemden düşmüştür. 
Yine polisimizin gayretli çalışmaları sonu-
cunda trafik kazaları bile ciddi oranlarda 
gerilemiştir. Var olan aksaklıkları, var olan 
sıkıntıları gidermek için de azami hassa-
siyetle çalışmalar yürütülüyor. Bu olumlu 
gidişata rağmen, güvenlik güçlerimizin, 
vicdan ve insaf ölçüsünü aşan derecede 
eleştirilere maruz kalmasını doğru bulmu-
yoruz. Güvenlik güçlerimizi yıpratmaya 
çalışanlar, en başta karşılarında milletimi-
zi bulacaklardır. Çünkü esas olan millettir 
ve milletin takdiridir. 

Sizler, Türkiye’nin, hatta dünyanın en 
saygıdeğer, en tecrübeli, en birikimli öğre-
tim görevlilerinden eğitim alarak mezun 
oluyorsunuz. En modern, en yeni eğitim 
imkanlarını kullanmış olarak, donanım-
lı, birikimli şekilde mezun oluyorsunuz. 
Lütfen öğretmenlerinizin emeğini boşa 
çıkarmayınız. Lütfen, milletimizin sizlere 
duyduğu güveni boşa çıkarmayınız. Lütfen 
devletimizin sizlerden beklentilerini boşa 

çıkarmayınız. Bizler, size inanıyoruz, size 
güveniyoruz. 

Görevinizi yaparken en çok dikkat etme-
niz gereken husus, hukuka riayet etmek, 
adaleti gözetmek, insan onuruna sahip 
çıkmaktır. Türk polisi her zaman cansipa-
rane görev yapmış, hayatını hiçe sayarak 
ülkesi ve milleti için büyük kahramanlık-
lar ortaya koymuştur. Bize düşen sizlere 
en iyi çalışma imkanlarını sunmak, daima 
sizlere destek olmak, her zaman yanınızda 
olmaktır. Görev yerlerinizde sizlere başarı-
lar diliyorum. 

Aranızda bulunan misafir öğrencilerimizi 
de başarılarından dolayı kutluyor, ülke-
lerinde Türkiye’nin dostu olarak başarılı 
görevler yapmalarını temenni ediyorum. 
Görevi başında şehit düşen tüm polisleri-
mize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, 
gazilerimizi hürmetle anıyorum. Ülkem 
adına, milletim adına hepinize başarılar 
diliyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. 



Sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygula-
rımla selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. 

Sizleri, 2008 Türkoloji Yaz Staj Programı 
dolayısıyla ülkemizde ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Farklı kıtalarda, 
farklı ülkelerde yaşıyor olsanız da, Türkçe 

öğrenme konusunda ortak bir irade göster-
diğiniz için hepinizi kutluyorum. 

Burada bulunan her bir genç arkadaşımın 
yaşadığı yerlerle bu toprakların, geçmişte 
yüzlerce yıl sürmüş doğrudan veya dolaylı 
kader ortaklığı var. Son yüz yıllık dönemde 
dünyada yaşanan karışıklıklar, maalesef 

TİKA - 2008 Türkoloji Yaz Staj 
Programına Katılan Çocukları 

Kabul 

Ankara | 18 Temmuz 2008



aramıza zaman ve mekan mesafesi gir-
mesine yol açtı. Küreselleşme ile birlikte, 
bu mesafeleri aşmak mümkün hale geldi. 
Bugün artık, gerek fiziki, gerek sanal ile-
tişimin sağladığı kolaylıklar, kültürel ve 
ekonomik ilişkileri kurmayı ve sürdürme-
yi fevkalade kolaylaştırdı. Küresel vizyon, 
diplomasiden kültüre ve ticarete kadar her 
alanda geçerli bir kavram haline dönüştü. 
Sadece ülkeler ve toplumlar için değil, ku-
rumlar ve bireyler için de küresel vizyon-
dan söz ediliyor. 

Bu süreçte, Türkiye’nin konumu her geçen 
yıl daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla 
da, diğer ülkelerdeki insanlar için Türkçe 
öğrenmek, kültürel bir hobi olmanın öte-
sinde anlamlar taşıyor. Türkiye’nin dün-
yadaki pek çok ülke ile yoğun diplomatik, 
kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri var. 
Sizler gibi, bulundukları ülkelerde Türkçe 
öğrenimi gören binlerce gencimize, işte bu 
ilişkilerin yürütülmesinde önemli görev-
ler düşüyor. 

Türkçe, kültürel ve sosyal boyutu yanında, 
giderek daha yaygın bir şekilde ticaret dili 
durumuna da gelmektedir. Bu süreç, Türk-
çe bilen insanları, ülkelerinde avantajlı bir 
konuma taşıyacaktır. Sonuç olarak, Türkçe 
öğrenme konusundaki kararınızın, hem 
siz, hem de karşılıklı olarak ülkelerimiz ve 
toplumlarımız için, isabetli ve yararlı bir 
tercih olduğunu düşünüyorum. 

Sevgili gençler, 

Türkiye’de geçirmiş olduğunuz süre bo-
yunca, ülkemizi ve insanlarımızı daha ya-

kından tanıma imkanına sahip olduğunu-
za inanıyorum. Ülkenize döndüğünüzde 
Türkiye’deki iyi anılarınızı çevrenizdeki 
arkadaşlarınıza, ailelerinize anlatarak, 
bu güzellikleri onlarla da paylaşacağınızı 
umuyorum. 

Bizler sizleri, Türkçe’yi öğrenme kararınız-
dan dolayı artık kendimizden biri olarak 
kabul ediyoruz. Sizlerin de bizleri aynı şe-
kilde gördüğünüzden şüphe duymuyoruz. 
Sizlerin nezdinde Türkçe ortak paydasın-
da başlayan bu dostluk ikliminin giderek 
genişleyerek, mutlaka, toplumlarımız 
arasında daha köklü ve kalıcı işbirliklerine 
dönüşmesini istiyoruz. 

Tü r kç e ,  O r t a  A s ya’ d a n  Av r u p a’ ya , 
Karadeniz’den Afrika’ya kadar uzanan 
geniş bir coğrafyada iletişim imkanı 
sağlayan, kadim bir dildir. Dünyanın en 
köklü medeniyetlerinden birinin dili olan 
Türkçe’nin öğrenilmesi, başlı başına bir 
zenginlik kaynağıdır. Bizler, Türkçemizi 
öğrenenleri, bu büyük medeniyet ailesinin 
bir ferdi olmanın ötesinde, öz kardeşimiz 
olarak görüyoruz. Türkiye olarak da, Türk-
çe öğrenenleri, ülkemizin bir kültür elçisi, 
kendi ülkeleriyle bizim aramızda doğal bir 
dostluk ve iletişim köprüsü olarak değer-
lendiriyoruz. 

Bizimle aynı duyguları paylaşan herkesin 
başımız üzerinde yeri vardır. Mevlana gibi, 
Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş gibi, insan 
sevgisini odak alan, dünyanın en derinlikli 
bilgelerinin yurdunun kapısı sizlere daima 
açıktır. Dünyanın en nadide doğal güzel-
liklerinin, tarihi zenginliklerinin, kültürel 



birikiminin örneklerini bağrında yaşatan 
bu ülkenin insanlarının kalbinde hep yer 
alacaksınız. Ülkenize döndüğünüzde, baş-
ta aileniz ve arkadaşlarınız olmak üzere, 
bütün vatandaşlarınıza sevgilerimizi, 
muhabbetlerimizi iletmenizi istiyorum. 
Hiçbirinin de burada 70 milyon dostları 
olduğundan şüpheleri olmasın. 

Ayrıca, bu projeyi 2003 yılından beri yü-
rüten Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ile 
projeye 2005’ten beri destek olan TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 
yöneticilerine de teşekkür ediyorum. 
2008 Türkoloji Yaz Staj Programının, 
bundan sonraki bölümlerinin de verimli 
geçmesini diliyor, hepinizi sevgilerimle 
selamlıyorum. 



Bitlis’in Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 92. Yıldönümü 

Töreni

Bitlis | 8 Ağustos 2008

Sevgili Bitlisliler, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bitlis’in Düşman İşgalin-
den Kurtuluşu’nun 92’inci yıldönümü 
vesilesiyle bugün burada sizlerle birlikte 
olmaktan, coşkunuzu, heyecanınızı paylaş-
maktan dolayı büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. 

Bundan 92 yıl önce, 8 Ağustos 1916’da, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında-
ki 16’ıncı Kolordu, Bitlis ve çevre illerden 
aldığı destekle kahramanca bir taarruz 
gerçekleştirmiş ve Bitlis’i istiklaline kavuş-
turmuştu. Bitlis’in, düşmana karşı verdiği 
destansı mücadele, tüm Anadolu için ör-
nek olmuş, İstiklal Savaşımızın kıvılcımı 
burada, Bitlis’te yakılmıştır.

Dikkat ediniz, Anadolu’da düşman iş-
galinden ilk kurtulan il Bitlis olmuştur. 
Ayrıca Bitlis, kazandığı bu zaferle, dost-
luğun, kardeşliğin, dayanışmanın, bir 

olmanın, birlikte olmanın da adeta canlı, 
yaşayan bir abidesi olmuştur. Edirne’den, 
Erzurum’dan, Ankara’dan, Samsun’dan, 
İzmir’den, Gaziantep’ten, Van’dan… Kısa-
cası yurdun her köşesinden Mehmetçik, 
Bitlis’i işgalden kurtarmak için burada 
toplanmış, tek yürek olmuştur.

Bizim şehitliklerimiz bize çok şey an-
latıyor… Bugün Bitlis’in, Bitlis gibi bir 
çok ilimizin şehitliklerinde, ülkenin her 
köşesinden vatan evladının isimlerini 
görürsünüz. Edirneli ile Bitlisli, Iğdırlı ile 
İzmirli, Samsunlu ile Vanlı aynı şehitlikte, 
aynı kabristanda yan yana defnedilmiştir. 
Çanakkale’de kahramanca savaşan 16’ıncı 
Kolordu, daha Çanakkale Zaferi’nin yor-
gunluğunu üzerinden atamadan buraya, 
Bitlis’e intikal etmiş, orada gösterdiği kah-
ramanlığın, fedakarlığın aynısını burada 
göstermiş, orada tarih yazdığı gibi burada 
da tarih yazmıştır. 



Çünkü vatanın her karış toprağı kutsaldır. 
Çanakkale Türkiye için ne kadar önemliy-
se, İstanbul, Ankara Türkiye için ne kadar 
önemliyse, Sarıkamış da, Artvin de, Kars 
da, Bitlis de, Van da Türkiye için o kadar 
önemlidir, o kadar değerlidir. Tarihin 
bize anlattığı budur. Tarihin bize göster-
diği budur. Medeniyetimizin, medeniyet 
tarihimizin bize gösterdiği yol budur. Şu 
Bitlis’te, 92 yıl önce sergilenen kahraman-
lığın, 92 yıl önce sergilenen direnişin, elde 
edilen zaferin bize ifade ettiği budur.

Ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz. Vatan-
daşlarımız arasında, illerimiz arasında, 
ilçelerimiz, köylerimiz arasında bir ayrım 
yapmayı, birini diğerinden üstün, birini di-
ğerinden farklı görmeyi asla kabul etmiyo-
ruz. Türkiye’nin imkanlarını, Türkiye’nin 
fırsatlarını, Türkiye’nin zenginliklerini 81 
ilimize eşit şekilde, adil şekilde dağıtma-
nın mücadelesini veriyoruz.

Bakınız, 92 yıl önce Bitlis, hem işgal or-
duları, hem de çeteler tarafından yağma-
landı, yakıldı, yıkıldı. Masum insanlar 
katliama maruz kaldı, bebekler, çocuklar 
köprülerin altında ya açlıktan, ya da çe-
telerin süngüleri altında hayatlarını kay-
betti. Üzülerek ifade etmeliyim ki,  Bitlis, 
onlarca yıl geçmişin olumsuzluklarından 
kurtulan bir gelişme sürecine girememişti. 
Bu bu olumsuzlukları gidermek, diğer 80 
ilimiz gibi Bitlis’in de çehresini değiştir-
mek için yoğun bir gayret sarfettik. Çok 
şükür, önemli de mesafe katettik.

Bugün artık geleceğe bakıyoruz. Bugün 
artık, geleceğin Bitlis’ini inşa etmenin 

planlarını, projelerini yapıyoruz. Bitlis’in 
altyapısını, sağlık, eğitim, ulaştırma, ener-
ji, bayındırlık, sanayi, ticaret altyapısını 
yeniden tesis etmenin mücadelesini veri-
yoruz. Bitlis, 5 yıl öncesine göre bugün çok 
farklı bir yerde. İnanıyorum ki, 5 yıl sonra 
çok daha farklı bir konumda olacak. Bun-
dan 92 yıl önce gösterdiğimiz kararlılığı, 
dirayeti, umudu, heyecanı, bugün kalkın-
ma için, ilerleme için, daha aydınlık yarın-
lar için muhafaza ediyoruz. Milletimizle 
elele vererek, Bitlisli kardeşlerimizle gönül 
birliği kurarak, emin adımlarla, kararlı 
adımlarla geleceğe hep birlikte yürüyoruz.

Sözlerime son verirken, bir kez daha 
Bitlis’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
92’inci yıldönümünü kutluyorum. Bu he-
yecanı, bu coşkuyu sizlerle birlikte yaşıyor 
olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bütün istiklal kahramanlarımızı bir kere 
daha rahmetle yad ediyorum. Bitlis direni-
şinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi 
ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anı-
yorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyor, teşekkür ediyorum.



İstanbul Teknik Üniversitesi 
Öğretim Yılı Açılış Töreni

İstanbul | 12 Eylül 2008

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin çok de-
ğerli rektörü, öğretim üyeleri, saygıdeğer 
konuklar, sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi 
duygularla selamlıyorum. 2008-2009 Eği-
tim Öğretim Yılının, başta İstanbul Teknik 
Üniversitesi olmak üzere tüm üniversite 
camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün, bu çatı altında sizlere hitap et-
mekten büyük heyecan duyduğumu da 
ifade etmeliyim. Türkiye’ye Cumhurbaş-

kanları, Başbakanlar, çok sayıda siyaset 
adamı, teknokrat ve bürokrat yetiştirmiş 
bir üniversitede, bir eğitim kurumunda-
yız. Türkiye’nin yönetiminde 3 okulun, 
Mülkiye, Harbiye ve Tıbbıye’nin etkisi 
olduğu söylenir. Ancak İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin, bu üç okulu da gölgede 
bırakarak, oldukça mütevazı ve sessiz bir 
şekilde, Türkiye’nin rotasını belirleyen 
devlet adamları yetiştirdiğini görüyoruz.



Ulusal ve uluslararası ölçekte başarılarıyla 
ülkemizin gözbebeği haline gelen, milletçe 
göğsümüzü kabartan bu eğitim kurumu-
muza, bu vesileyle bir kez daha başarılı bir 
eğitim öğretim yılı diliyorum. Geçtiğimiz 
hafta, ilk ve orta dereceli eğitim kurumla-
rında eğitim öğretim yılının başlaması ve-
silesiyle de ifade ettim: Eğitim noktasında 
hükümet olarak asla ve asla mazeretlerin 
ve sloganların arkasına sığınmıyor, tam 
tersine somut ve tarihi reformları imkan-
lar ölçüsünde kademe kademe hayata 
geçiriyoruz.

Bizim üniversite sıralarında olduğumuz 
dönemde, bunun öncesinde ve sonrasında 
biz hep “Eğitime Bütçe” sloganını duyduk. 
Üniversite kantinlerinde, kampüslerde, 
bahçelerde, amfilerde, koridorlarda, yapı-
lan her eylemde bu slogan, “Eğitime Bütçe” 
sloganı kullanıldı. Şuraya dikkatinizi çek-
mek istiyorum: 2002 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığımızın bütçesi 7,5 milyar YTL se-
viyesinde idi, 2007 yılı itibariyle bunu 23 
milyar YTL’ye yükselttik. Yani tam yüzde 
207 oranında artış sağladık. Bundan daha 
da önemlisi, eğitime ayırdığımız pay, tari-
hinde ilk kez bu dönemde bütçe kalemleri 
arasında ilk sırada yer aldı ve yer almaya 
da devam ediyor. Eğitim altyapısını yeni 
baştan ele aldık, farklı bir anlayışla, farklı 
bir yaklaşımla, Türkiye’nin genelini kapsa-
yacak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak 
bir reform programını uygulamaya koy-
duk ve başarıyla da sürdürüyoruz. 

Bakınız, şu son 6 yıl içinde Türkiye gene-
linde vakıf ve kamu olmak üzere toplam 
53 yeni üniversite kurduk. Bugün artık 

her ilimizde bir üniversite var. Bunu bile 
eleştirenler oldu. Üniversite sayısı çok de-
diler, alt yapı yok dediler, öğretim elemanı 
yok dediler. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki üniversite sayısı 4 binin 
üzerinde (4.182) Aşağı yukarı aynı nüfusa 
sahip olduğumuz İngiltere’de üniversite 
sayısı 100’ün üzerinde (114) Bizde sayı 
daha yeni, bu açtığımız 53 üniversiteyle 
birlikte 130’a yükseldi. Üniversite öğren-
cilerimizin, yurt genelinde barınma ve 
burs ihtiyaçlarını karşılama noktasında da 
tarihi adımlar attık. 2002 yılında üniver-
site öğrencilerimize ödenen burs ve kredi 
miktarı, dikkat ediniz, sadece 45 YTL idi. 
Bugün tam 160 YTL ödüyoruz ve üç aylık 
değil, bunu aylık ödüyoruz. Kredi ve burs 
miktarını 5 yılda tam yüzde 256 oranında 
artırdık. Yüksek lisans, master öğrencile-
rimizin aldıkları kredi ve burs miktarı 90 
YTL seviyesinde idi, 320 YTL seviyesine 
çıkardık. Doktora öğrencilerimiz 135 YTL 
burs ve kredi alıyorlardı, bugün tam 480 
YTL alıyorlar. Yine, 2008’le birlikte ÖSS’de 
ilk 100’e giren öğrencilerimize ve amatör 
Milli Sporcu olan öğrencilerimize de 480 
YTL burs vermeye başladık. Burs ve öğre-
nim kredisi alan öğrenci sayısı 451 bin 550 
idi.  Bugün bu sayı 762 bin 565’e ulaştı. 
Yurtlar konusunda da önemli ilerleme 
kaydettik. 2002 yılında 193 yüksek öğre-
nim yurdumuz vardı ve kapasite toplam 
188 bin 187 idi. Bugün 228 yurdumuz var 
ve kapasite 205 bin 847.

Alt yapı sorunlarını da halledeceğiz, öğre-
tim elemanı sorunlarını da halledeceğiz 



ve bütün üniversitelerimizin dünyayla 
rekabet edebilir bir noktaya ulaşması için 
azami gayret içinde olacağız. Bundan hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın. Özellikle son 
birkaç yıl içinde kaydettiğimiz büyüme, 
dünya ortalamalarının çok çok üzerinde, 
rekor düzeyde. Özel sektör ve kamu yatı-
rımlarında, ihracatta, üretimde, sanayide, 
ticarette daha önce hiç tecrübe etmediği-
miz rekor seviyeleri, tarihi seviyeleri tec-
rübe ediyoruz.

Ekonomiyle birlikte Avrupa Birliği süre-
cinde, genel anlamıyla diplomaside yeni 
bir dönemi yaşıyoruz. Üniversitelerimiz 
de Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde üze-
rine düşen sorumluluğu üstlenmeli, süre-
ce katkıda bulunmalı ve reformlara destek 
vermelidir. Memnuniyetle vurgulamalı-
yım ki, Türkiye, hem bölgesel sorunlarda, 
hem de küresel sorunlarda artık ağırlığı 
hissedilen, sözü geçen aktif bir ülke olarak 
görülüyor. Küresel ve bölgesel bir aktör 
haline gelen Türkiye, yürüttüğü aktif dip-
lomasiyle ulusal ve uluslararası çıkarlarını 
daha güçlü şekilde koruyabilecek konuma 
ulaştı.

Tüm bu ve benzeri gelişmelerin hiç şüp-
hesiz, bilimle, teknolojiyle, yani üniversite 
eğitimiyle desteklenmesi gerekiyor. Bugün 
artık Türkiye’nin 81 ili ihracat yapıyor. 
81 ilimizde de yatırımda, üretimde, istih-
damda önemli ilerlemeler kaydediliyor. 
Üniversitelerimizin artık bu ekonomik 
büyümeyle, Türkiye’nin yeni stratejileriyle 
uyum içinde, işbirliği içinde olmasını ar-
zuluyoruz. Üniversite ayağı eksik olan bir 
sanayileşme, bir ekonomik büyüme ya da 

ilerleme düşünülemez. Bu nedenle, özel-
likle teknik üniversitelerimizden, sanayiyi 
destekleyecek, Ar-Ge’yi, yenileşmeyi des-
tekleyecek alanlarda işbirliği imkanlarını 
mümkün olduğunca genişletmelerini isti-
yoruz.

Değerli arkadaşlarım,

Biz, hükümet olarak şuna bütün kalbi-
mizle, bütün samimiyetimizle inanıyoruz: 
Üniversiteler, eleştirel aklın, özgür düşün-
cenin evi, yuvası olmalıdır. Fikirlerin en 
özgür ve en demokratik bir biçimde ifade 
edilebildiği, saygı gördüğü bir üniversite 
ortamından hiç kimse rahatsız olamaz, 
rahatsız olmaya hakkı yoktur. Bütün üni-
versitelerimizde, birbirine saygı çerçeve-
sinde, en aykırı fikirler dahi serbestçe yer 
bulabilmeli, tartışılabilmelidir.

Bunu sadece öğrencilerimiz için de söy-
lemiyorum. Öğretim elemanlarımız da, 
hiçbir kaygı, hiçbir korku, hiçbir endişe 
taşımadan görüşlerini ifade edebilmelidir. 
Eleştirme, inceleme, araştırma, sorgulama, 
tetkik etme, düşünce özgürlünün temeli-
dir. Özgürlük ise düşüncenin gelişmesinin 
önşartıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz şe-
kilde ifade ettiği gibi, “Fikri hür, vicdanı 
hür,  irfanı hür nesiller” yetiştirmek duru-
mundayız. Farklılıklarımızı bir zenginlik 
olarak gördüğümüz sürece dinamizmimizi 
artırabilir, gerçek potansiyelimizi harekete 
geçirebiliriz.

Hiç kuşkusuz üniversiteler evrensel bilgi-
nin temsilcileridirler. Üniversite, evrensel 



değerlerin beşiğidir. Nitekim bizatihi üni-
versite kelimesinin ifade ettiği anlam da 
budur. Ancak üniversitelerin, bu özgürlük 
ortamı sağlanmadığı takdirde, tutucu (sko-
lastik) bir ortama dönüşme riski de vardır. 
Onun için eleştirel düşünceyi, eleştirel aklı 
üniversitelerde hakim kılmak için sorum-
luluk ve yetki sahibi herkes üzerine düşeni 
yerine getirmelidir. 

Bunları geçmişte yaşadık. Üniversiteleri-
mizin, bilimi, hoşgörüyü, uzlaşmayı, an-
laşmayı değil, kutuplaşmayı, tutuculuğu, 
hoşgörüsüzlüğü gündemde tuttuğuna ma-
alesef geçmişte zaman zaman şahit olduk. 
Üniversiteler, her türlü siyasi müdahale-
den, devletin, hükümetin müdahalesinden 
uzak olmalıdır, üniversitelerimiz olabildi-
ğince bağımsız ve özerk bir işleyişe sahip 
olmalıdır. Ancak üniversitelerimizde, aynı 
şekilde zihinler de bağımsız olmalı, üni-
versitenin her bir ferdi, her bir öğrencisi, 
öğretim elemanı bu bağımsızlıktan kay-
naklanan özgür düşünceyi serbestçe ifade 
edebilmelidir.

Üniversite, siyasetin de, toplumun da üze-
rinde bir yerde durmak durumundadır. 
Biz, üniversiteyi, toplumsal gelişmenin, 
ilerlemenin, büyümenin en önemli aktörü, 
sadece aktörü de değil, öncüsü olarak gör-
mek istiyoruz. Üniversitelerimiz hayatla 
ve toplumla iç içe geçmeli, hayattan ve 
toplumdan kopmamalıdır. Toplumundan 
kopan, hayatın gerçeklerinden uzaklaşan 
üniversitelerin topluma rehberlik etmesi, 
öncü bir misyon yüklenmesi mümkün 
olamaz. Memnuniyetle söylemeliyim 
ki, üniversitelerimiz bu yolda önemli 

açılımlar yapmaktadır. Bakınız, Türkiye 
demokratikleşme noktasında son 6 yılda 
çok önemli, çok tarihi mesafeler kaydetti. 
Kaydetmeye de devam ediyor. Bu sürecin, 
üniversitelerimiz tarafından her boyutuy-
la desteklenmesi, eleştirilmesi, yeni öneri-
lerin, yeni görüşlerin gündeme getirilmesi 
sürece sağlıklı bir işleyiş kazandıracaktır.

Bizim, özellikle üniversiteler noktasında 
hiçbir çekincemiz, hiçbir tereddütümüz, 
hiçbir kompleksimiz bulunmuyor. Her 
türlü eleştiriye açığız. Her türlü öneriye, 
her türlü katkıya açığız. Yeter ki, birbirimi-
zi anlayalım, yeter ki diyalog kanallarını 
hep açık tutalım. İnanın, aşamayacağımız 
sorun, aşamayacağımız engel yoktur. Diya-
log, saygı, tahammül; ilişkinin ve işbirliği-
nin temelidir.

Ben buradan son olarak öğrenci kardeşle-
rime de birkaç tavsiyemi iletip sözlerime 
son vermek istiyorum. Bu yıl İstanbul 
Teknik Üniversitesi’ne başlayan yada 
öğrenimine devam eden tüm öğrencileri-
mizin şunu özellikle bilmesini istiyorum: 
Üniversiteler, sınıflardan, amfilerden, la-
boratuarlardan ibaret değildir. Üniversite 
aynı zamanda kantindir, üniversite aynı 
zamanda kütüphanedir, üniversite aynı 
zamanda konuşma ortamı, diyalog ortamı, 
demokratik kurallar dahilinde tartışma or-
tamıdır, üniversite aynı zamanda arkadaş-
larımızla birlikte hayat tecrübesi kazan-
dığımız yaşam alanlarıdır. Sosyalleşmeyi, 
sırdaş olmayı, derttaş olmayı, dost olmayı 
burada öğrenir, üniversite yıllarında unu-
tulmaz dostluklar, sağlam arkadaşlıklar 



kurarız. Burada geçireceğiniz yıllar, sizle-
rin en değerli yıllarınız olacaktır. 

Buradan ne kadar donanımlı, ne kadar 
birikimli ayrılabilirseniz, gelecek sizin için 
o derece kolay, o derece umut verici olacak-
tır. Bugün artık tek bir yabancı dil bile iş 
ortamında yeterli gelmeyebiliyor. En az bir 
yabancı dili, mümkünse iki ve daha fazlası-
nı öğrenmeniz büyük önem taşıyor. Avru-
pa Birliği katılım sürecine girmiş, dünyay-
la entegre olmuş, ekonomisi hızla büyüyen 
bir Türkiye’nin buna artık çok ihtiyacı 
var. Yine, ülkemizi olduğu kadar, dünyayı 
da çok yakından takip etmenizi özellikle 
hatırlatmak istiyorum. Yarın, okullarınızı 
bitirdiğinizde, acımasız bir rekabetin içine 
gireceksiniz. Üstelik artık sadece Türkiye 
sınırları dahilinde değil, küresel ölçekte 
bir rekabetin içinde olacaksınız. Ne kadar 
donanımlı, ne kadar birikimli olursanız, 
bu rekabette o kadar önde olacaksınız.

Biz, Hakkari’dan Edirne’ye, Samsun’dan 
Antalya’ya, Iğdır’dan Muğla’ya kadar her 
bir ilimizdeki öğrencimizin bu hedefe 
yönelik olarak yetişmesini istiyoruz. Hü-
kümet olarak, bunu başarmak için 6 yılda 
elimizden gelenin en iyisini, elimizden ge-
lenin fazlasını yaptık. Hiç şüpheniz olma-
sın, yapmaya da devam edeceğiz. Yarının 
Cumhurbaşkanları, yarının başbakanları, 
yarının siyaset adamları, bilim adamları, 
sanatçıları, mühendisleri olarak size en iyi, 
en kaliteli eğitim ortamını sağlamak bizim 
boynumuzun borcudur. Türkiye büyüdük-
çe, sizlerin imkanları da paralel olarak bü-
yüyecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bir kez daha İstanbul Teknik 
Üniversitesi camiasına başarılar diliyo-
rum. Tüm öğrencilerimize, tüm öğretim 
elemanlarımıza başarılı bir eğitim öğretim 
yılı temenni ediyorum. Yeni Eğitim Öğre-
tim Yılı’nın hayırlı olmasını diliyor, hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Sayın Başbakan, değerli davetliler, Bahçe-
şehir Üniversitemizin değerli mensupları, 
sevgili öğrenciler, Bahçeşehir Üniversite-
mizin 2008-2009 eğitim yılı açılış törenin-
de sizleri saygıyla selamlıyor, İspanya Baş-
bakanı Değerli dostum Sayın Zapatero’ya 
ülkemize ve güzel İstanbul’umuza hoş 
geldiniz diyorum. 

Bu ziyaret, bu anlamlı buluşma Türkiye ile 
İspanya arasındaki 225 yıllık diplomatik 
ilişkinin, kadim dostluğun güzel bir ör-
neğidir. Türkiye İspanya işbirliği özellikle 
son beş altı yıl içinde büyük bir ivme ka-
zandı. Sayın Zapatero’nun gösterdiği etkin 
liderliğin bu gelişmede çok önemli bir rolü 
olduğunu burada belirtmek isterim. Bu 
vesileyle İspanya hükümetine ülkemizin 

Bahçeşehir Üniversitesi 
Öğretim Yılı Açılış Töreni

İstanbul | 15 Eylül 2008



AB üyeliği için verdiği samimi destek için 
de teşekkür ediyorum. 

İstanbul’daki bu buluşmamız, değerli dos-
tum Sayın Zapatero ile 2005 yılında baş-
lattığımız Medeniyetler İttifakı girişiminin 
ruhuna en uygun buluşmalarımızdan biri-
dir. Küresel barış, diyalog ve işbirliğine her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız olan 
böyle bir dönemde BM Genel Sekreterinin 
riyasetinde başlattığımız bu girişim büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye olarak Mede-
niyetler İttifakı Girişimini tüm imkanları-
mızla desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl 
Ocak ayında Madrid’de Medeniyetler İtti-
fakı Birinci Forumu düzenlenmişti. 2009 
yılında gerçekleştirilecek İkinci Forum 
toplantısına ise İstanbul’da ev sahipliği 
yapacağız. 

Asya ile Avrupa’yı birleştiren Boğaziçi-
nin bu nadide noktasında eğitim veren 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştir-
diğimiz bu program da çok manidardır. 
Türkiye’nin kıtalar arası, kültürler arası, 
medeniyetler arası bir köprü olması, mad-
di boyutuyla burada görülebiliyor. Mana 
boyutuyla ise Türkiye, evrensel değerleri 
özümsemiş modern bir ülke olarak İslam 
dünyası ile Batı arasında bir kültürler 
köprüsü durumunda... Batı kurumlarıy-
la yüz yılı aşkın bir süredir ilişki içinde 
olan Türkiye, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, 
Ortadoğu’dan Orta Asya’ya kadar çok geniş 
bir coğrafyayla duygu birlikteliği içinde... 
Stratejik önemi giderek daha iyi hissedilen 
Türkiye’nin son dönemde takip ettiği aktif 

dış politika küresel ve bölgesel barış için 
önemli katkılar sağlıyor.

Bakınız, son yaşadığımız Gürcistan-Rusya 
krizinde Türkiye’nin itidal çağrısı iki taraf-
ça da olumlu karşılandı, Kafkasya İstikrar 
ve İşbirliği Platformu önerimiz önemli 
bir yankı buldu. İsrail-Suriye, İsrail-Filis-
tin arasındaki sorunların diyalog yoluyla 
çözülebilmesi için ortaya koyduğumuz 
çabalar her kesimden takdir gördü. Bölge-
sinde barış ve istikrar adası durumunda 
olan Türkiye, bölgesel barışa katkı yapmak 
için üstlendiği misyonu sürdürmekte 
kararlıdır. İşte bu yüzden Medeniyetler 
ittifakı açısından Türkiye çok anlamlı bir 
ülkedir. Evrensel insanlık değerleri adına, 
ebedi barış ve adalet adına buradayız, bir-
likteyiz. Medeniyetler İttifakı için İstanbul, 
muazzam bir ilham kaynağıdır. Bu kadim 
şehirde her türlü farklılık bir zenginlik 
olarak görülmüş, hoşgörü ve barış içinde 
bir arada yaşatılmıştır. İstanbul kesret 
içinde vahdetin yani çokluk içinde birliğin 
somutlaşmış bir halidir.  

Değerli dostlar,

Bugün insanlık savaştan, şiddetten, nef-
retten, yoksulluktan yorgun düşmüştür. 
Yoksulluğun da, çatışma ve nefretin de 
temelinde eğitimsizlik var, cehalet var. Her 
türlü tahammülsüzlüğün, nefretin,  bağ-
nazlığın temeli bilgisizliktir, önyargıdır, 
iletişimsizliktir. Bizler yerküreye nefret 
tohumları değil sevgi çiçekleri ekmek 
durumundayız. Yarınki nesillere kin ve 
nefret değil, dostluk ve sevgi bırakmak 



zorundayız. Her türlü aşırılığa, bağnazlı-
ğa, tutuculuğa karşı açık fikirliliği, itidali, 
sağduyuyu, eleştirel aklı, hoşgörüyü yer-
leştirmek durumundayız. Birbirimizi daha 
çok sevebilmek için daha çok diyaloğa, 
daha çok öğrenmeye, daha çok anlamaya 
ihtiyacımız var.

Bunların hepsinin temelinde ise eğitim 
var. Esasen bu nedenledir ki, Medeniyet-
ler İttifakı da “eğitim” konusunu ayrı bir 
başlık altında ele almış ve çalışmalarında 
“eğitime” öncelik vermiştir. Bizler eğitim 
konusunu her zaman öncelikli mesele 
olarak görerek bütçede en büyük payı 
eğitime ayırdık. 5 yılda 123 bin derslik 
yaptık. Tüm okullarımızı bilişim teknolo-
jisi sınıflarıyla ve hızlandırılmış internet 
ağıyla donattık. Evrensel bilginin, evrensel 
değerlerin merkez üssü konumunda olan 
üniversite eğitiminin gelişimi için tam 
anlamıyla bir seferberlik başlattık. 53 tane 
yeni üniversite kurduk. Göreve geldiği-
mizde Üniversitelerin ödeneği 2.5 milyar 
YTL civarındaydı, bunu 8 milyar doların 
üzerine çıkardık. 

Değerli öğrenciler, 

Alacağınız eğitimin sizlere bilginin, ser-
mayenin ve teknolojinin hareketliliği 
sayesinde hızla yaşanan küreselleşmenin 
sunacağı fırsatlardan daha iyi şekilde 
faydalanmanıza imkan sağlayacağından 
kuşku duymuyorum. Temennim, aynı 
zamanda, küreselleşmenin getirdiği or-
tak sorumluluk duygusunu taşımanız ve 
uluslararası sorunlara karşı duyarlı, bil-

ginizle, davranışlarınızla örnek bireyler 
olmanızdır. 

Sayın başbakan, değerli dostlar,

Toplumlar, tarihin ağır yükünü birbirine 
yıkarak adalete, merhamete, sevgiye, ortak 
iyiye ve güzele ulaşamaz. Daha iyi bir dün-
ya için, daha adaletli, daha merhametli, 
daha kalkınmış, daha müreffeh, daha öz-
gür bir dünya için hepimize büyük görev-
ler düşüyor. Değerli dostum Zapatero, bu 
ideal doğrultusunda önemli bir çaba sar-
fediyor. Sayın Başbakana hem bu anlamlı 
gayretleri için, hem de bizi bugün şereflen-
dirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bahçeşehir Üniversitemizin 2008-2009 
eğitim yılının hayırlı olmasını diliyor, siz-
leri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 



Marmara Üniversitesi Öğretim 
Yılı Açılış Töreni

İstanbul | 15 Eylül 2008

Marmara Üniversitesi’nin çok değerli rek-
törü, saygıdeğer Öğretim üyeleri, sevgili 
öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Marmara Üniversitemizin 2008-2009 Eği-
tim ve Öğretim Yılı’na Başlama töreninde 
sizlerle bu heyecanı paylaşıyor olmaktan 
büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bugün şahsen ayrı bir heyecanı, 

ayrı bir coşkuyu ve gururu da sizlerle pay-
laşıyorum. Bundan 27 yıl önce, 1981 yılın-
da, bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 
mezun olmuştum. 27 yıl sonra, Başbakan 
olarak, mezun olduğum üniversitenin 
Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreninde bu-
lunmak ve sizlere hitap ediyor olmak beni 
son derece duygulandırıyor. Ben, Marma-
ra Üniversitesi’nin bir öğrencisi olmaktan, 



bir mezunu olmaktan hep gurur duydum 
ve bundan sonra da gurur duymaya de-
vam edeceğim. Bu vesileyle, emeği geçen 
hocalarıma, üniversite çalışanlarına bir 
kez daha saygılarımı ve şükranlarımı ile-
tiyorum.

Yine, bu yıl Marmara Üniversitemiz, kuru-
luşunun 125’inci yıldönümünü kutluyor. 
Türkiye’nin en eski, en köklü ve en seçkin 
üniversitelerinden biri olan Marmara 
üniversitemize nice başarı dolu yıllar dili-
yorum. Pazartesi günü ilk ve orta dereceli 
okulların açılış töreninde, Cuma günü de 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin açılış 
töreninde ifade ettim: Ben, ilkokuldan 
üniversitelerimize kadar, tüm öğrencileri-
mizi birer cumhurbaşkanı, birer başbakan, 
birer siyaset adamı, bilim adamı, sanatçı, 
işadamı adayı olarak görüyorum. Bizler 
bu koltuklarda emanetçiyiz. Günü, saati 
geldiğinde koltuklarımızı genç kuşaklara, 
yeni nesillere teslim edeceğiz. Geleceğin 
Türkiye’sinin bugünkünden daha iyi, daha 
müreffeh, daha kalkınmış, ilerlemiş olma-
sını gerçekten istiyorsak, gerçekten arzu 
ediyorsak; bugünden yapmamız gereken 
en önemli şey, eğitime yatırımdır.

2002 yılında iktidara geldiğimizde eğitim 
noktasında pek de içaçıcı bir manzarayla 
karşılaşmadık. Düşününüz, okul imkanı 
olmayan yüz binlerce çocuğumuz vardı. 
Okul imkanı olsa bile okula gönderilme-
yen yüzbinlerce çocuğumuz, özellikle kız 
çocuğumuz vardı. Dünya internet aracılı-
ğıyla küçük bir köye dönüşmüşken, bizde, 
illerde dahi bilgisayar tuşuna basmamış, 
bilgisayarla tanışmamış öğrencilerimiz 

vardı. 6 yıl içinde tam 123 bin yeni dersliği 
Türkiye’ye kazandırdık. 8 ve daha fazla sı-
nıfı olan tüm okullarımıza bilişim teknolo-
jisi sınıfı kurduk. Bugün öğrencilerimizin 
yüzde 95’i bilişim sınıflarından, bilgisa-
yarlardan ve hızlı internetten yararlanır 
duruma geldi.

Sadece yükseköğretim için söylüyorum, 
biz geldik, okullaşma oranı yüzde 27 
idi, bugün yüzde 36. İddia ediyorum ki, 
Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemden 
sonra en büyük eğitim hamlesi, eğitime en 
büyük yatırım şu son 6 yıl içinde yapıldı. 
Bunu, bizden öncekileri eleştirmek için 
söylemiyorum. Ancak istiyoruz ki, bizden 
sonra bu koltuklara oturacak olanlar bizi 
bu şekilde anmasınlar. Bugünün öğren-
cileri, yarın bu koltuklara geldiklerinde 
bizi hayırla ansınlar, bizim reformlarımızı, 
bizim yatırımlarımızı, bizim hedeflerimizi 
daha ileri noktalara taşısınlar. 

Hükümet olarak da, Başbakan olarak da 
bu sorumluluğun bilincindeyiz, farkın-
dayız ve gereğini yerine getirmek için de 
çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Eğitim nok-
tasında hiç bir mazereti kabul etmiyoruz. 
Hiç kimse, ülkemin hangi köşesinde olursa 
olsun hiç bir vatandaşım, “okul yoktu da 
okuyamadım” demesin. “Kitap yoktu oku-
yamadım” demesin. “Babam izin vermedi 
okuyamadım” demesin. “Özürlüydüm 
okuyamadım” demesin. “Maddi durumum 
elvermedi, okuyamadım” demesin. Tüm 
bu mazeretleri ortadan kaldırmak için 
düzenlemeler yaptık, reformlar yaptık, 
kampanyalar yaptık ve çok şükür eğitimin 
önündeki engelleri büyük oranda kaldır-



dık. Son 6 yıl içinde Türkiye genelinde 53 
yeni üniversite kurduk. Bugün artık üni-
versitesi olmayan ilimiz kalmadı. Bunu da 
eleştirdiler, eleştiriyorlar. Öğretim elema-
nını nereden bulacaksınız dediler. 

Bakınız, 2006 yılından beri, Milli Eğitim 
Bakanlığımız her yıl bin öğrenciyi burslu 
olarak yurtdışına eğitime gönderiyor. Üs-
telik sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne, 
sadece İngiltere’ye değil, Japonya’ya, Çin’e, 
Almanya’ya öğrenci gönderiyoruz. 5 yıl 
içinde tam 5 bin öğrencimizi yurtdışında 
master ve doktora seviyesinde eğitmiş ola-
cağız ve bu öğrencilerimiz, ülkelerine, bu 
yeni kurduğumuz üniversitelerde öğretim 
elemanı ihtiyacını karşılamak üzere döne-
cekler. Dikkat ediniz, Türkiye olarak 1929 
yılından beri yurtdışına burslu öğrenci 
gönderiyoruz. Bizden önceki son 15 yılın 
ortalaması, sadece 30 öğrenci. Yılda bin 
öğrenci göndereceğiz dedik, göndermeye 
başladık ve 5 bini tamamladığımızda in-
şallah bir 5 bin için daha çalışmalarımızı 
başlatacağız.

Bilimsel araştırmalara verilen destekler, 
uluslararası alanda en zayıf olduğumuz 
konulardan biriydi. 2004 yılından itibaren 
bu konuyla bizzat ilgilendik. Alınan ted-
birler sayesinde, bilimsel araştırma ve ge-
liştirme faaliyetlerine, geçmişle mukayese 
edilemeyecek kadar büyük kamu desteği 
sağladık. Örneğin, yerli patent başvuru-
larında 2007’de bir yıl önceye göre yüzde 
80’lik bir artış oldu. Uluslararası patent 
başvurularında da Türkiye, artış hızı itiba-
riyle dünyada Çin’den sonra ikinci sırada 
yer alıyor. Bilimsel yayınlarda, ülkemiz 

yüzde 83’lük yükselişle, dünyadaki artış 
hızına göre üçüncü sırada bulunuyor. Sa-
dece kamuda değil, özel sektörde de istih-
dam edilen araştırmacı sayısında da çok 
büyük artış yaşandı. Ülkemiz 2002-2006 
yılları arasında dünyada araştırmacı sayı-
sını en hızlı arttıran ülkedir. Aynı şekilde 
Ar-Ge harcamaları da iki katına çıktı. Ülke-
mizde 2002 yılında Ar-Ge için 1,2 milyar 
dolar harcanırken, 2006 yılında bu rakam 
3,5 milyar doları bulmuştur. Bu artışta, 
araştırma kuruluşlarına ve özel sektöre 
kamu kaynaklarından verilen desteklerin 
önemli etkisi var. Bütün gayretimize rağ-
men, özel sektör Ar-Ge harcamalarında 
henüz Avrupa Birliği’nin yarısı düzeyinde-
yiz. Fakat, son yıllardaki tempomuzu sür-
dürmemiz halinde, bu farkı kısa zamanda 
kapatacağımıza inanıyorum. Bunun için, 
Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz destekleri 
artırarak devam ettireceğiz. 

Bu süreçte, üniversitelerimizden mezun 
olan gençlerimiz için, Ar-Ge alanının da 
önemli ve cazip bir alternatif haline dö-
nüşeceğine inanıyorum. Biz göreve geldi-
ğimizde üniversite ödenekleri 2.5 milyar 
YTL civarındaydı, bugün 8 milyar YTL’yi 
aşmış durumda... Üniversitelerimizin bi-
limsel kapasitelerini artırmak için, kadro 
sorunlarının çözümü yönünde de önemli 
adımlar attık. Hükümetlerimiz dönemin-
de 41 devlet üniversitesine 78 bin kadro 
tahsis ederek, akademik insan kaynağımı-
zın güçlenmesini sağladık. 

İstiyoruz ki, her ilimizdeki üniversiteler, 
o ilin tarihi özellikleri, kültürel özellik-
leri, sanayi yapısı, yeraltı zenginlikleri, 



biyolojik, sosyolojik, fiziki yapısı üzerinde 
yoğunlaşsın ve uzmanlaşsın. Bunun dün-
yada çok sayıda örneği var. İngiltere’de 
Sheffield (ŞEFILD) Üniversitesi demir çe-
lik endüstrisinin üzerine kurulmuştur ve 
bugün dünyada çelik denildiğinde bu şe-
hir ve bu üniversite akla gelir. Bizde neden 
Karabük’teki üniversitemiz bu konuda 
uzmanlaşmasın? Çay denildiğinde bütün 
dünyada akla Rize’deki üniversitemiz 
gelebilir, fındık denildiğinde Ordu’daki, 
Giresun’daki üniversitemiz akla gelebilir, 
mermer denildiğinde Kütahya’daki üni-
versitemiz, Afyon’daki üniversitemiz akla 
gelebilir. Bunu başarmak mümkün.

Hükümet olarak bu vizyona sahibiz, bu 
vizyonun gereğini yerine getirmek için 
de imkanlar ölçüsünde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Aynı vizyonu, aynı ufku 
tüm öğretim elemanlarımızdan, rektör-
lerimizden, dekanlarımızdan ve tabii ki 
öğrencilerimizden bekliyoruz. Türkiye bu 
vizyona, bu ufka, bu potansiyele sahip bir 
ülkedir, biz buna bütün samimiyetimizle 
inanıyoruz. 

Bakınız, bir tekerleme şeklinde “Türkiye 
Asya ile Avrupa arasında köprüdür” di-
yoruz. Bunun gereğini yerine getirmek 
konusunda ise maalesef uzun yıllar vizyon 
eksikliği çektik. Türkiye bugün sadece 
Asya ile Avrupa arasında köprü ülke değil, 
aynı zamanda merkez ülke, aynı zamanda 
kilit ülke... Türkiye bugün bölgesel ve küre-
sel bir güç haline gelmiş durumda... Bütün 
Ortadoğu’nun, Asya’nın, Afrika’nın, hatta 
Avrupa’nın eğitim üssü, eğitim merkezi 
olmak gibi bir potansiyelimiz var.

Bu sadece ekonomik potansiyel değil. Bu 
aynı zamanda eğitim potansiyeli, insan 
potansiyeli, dış politika potansiyeli. Bunu 
neden değerlendirmeyelim, neden aktif 
hale getirmeyelim. İşte bunun bir gereği 
olarak, üniversite şehirleri kurmak için 
çalışmalar yapıyoruz.

Şuraya da dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Tüm bu projeler, tüm bu hedefler yalnızca 
altyapı çalışmalarıyla başarılabilicek he-
defler değil. Üniversitelerimiz özgür olma-
lı, özgür düşüncenin beşiği olmalı, eleştirel 
aklın merkezleri olmalı... Bu konuda hiç bir 
çekincemiz, hiç bir tereddütümüz, en ufak 
bir kompleksimiz yok. Her türlü düşünce, 
her türlü fikir üniversitelerimizce özgürce 
serbestçe konuşulmalı, tartışılmalı, ifade 
edilebilmelidir. Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade 
ettiği gibi ‘fikri hür, vicdanı  hür, irfanı hür 
nesiller’ yetiştirmek durumundayız. Biz 
üniversitelerimizi, toplumsal gelişmenin, 
ilerlemenin, kalkınmanın motoru olarak, 
lokomotifi olarak görüyoruz. 

Üniversiteler gücünü, ürettiği bilgiden 
alırlar. Saygınlıklarını, itibarlarını ise sun-
dukları özgür ortamdan alırlar. Üniversi-
telerimizde aklın özgürlüğünü, eleştirinin 
özgürlüğünü, ifadenin özgürlüğünü sağ-
ladığımızda inanın bu topluma da sirayet 
edecek, dalga dalga ekonomiyi, sosyal 
yapıyı, politik, diplomatik yapıyı da etkisi 
altına alacaktır. Bizim de, üniversiteleri-
mizin de, sonu gelmez kısır tartışmalarla, 
iç politik çekişmelerle, insanların yaşam 
tarzlarıyla ve tercihleriyle geçirecek bir 
tek saniyemiz bile yok. Ne bölgemiz, ne de 



kıyasıya bir rekabetin hüküm sürdüğü kü-
resel şartlar bize böyle bir lüks sağlamıyor. 
Türkiye’yi içine kapatmak, sınırların içine 
hapsolmak, dünyaya, ekonomik gelişmele-
re, politik gelişmelere, bilimsel gelişmelere 
bigane kalmak pekala mümkün.

Türkiye bunu denedi, Türkiye bunu ya-
şadı. Ben ilkokulda okurken, ben bu sıra-
larda okurken Kıbrıs sorunu vardı, 2002 
yılına geldik hala Kıbrıs sorunu var. Kom-
şu ülkelerle bir türlü çözüme kavuşturula-
mayan meselelerimiz vardı, 2002’ye geldik 
hala var. Yanıbaşımızda dünya değişti, ide-
olojiler değişti, parametreler değişti, bun-
ların hepsine Türkiye kayıtsız kaldı, etkisiz 
kaldı. Ekonominin önündeki, siyasetin 
önündeki, demokrasinin, insan haklarının 
önündeki engeller on yıllar boyunca kal-
dırılmadı, kaldırılamadı. Bakınız, Türkiye 
bugün tam 130 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştiriyor. Türk müteahhitleri Çin ve 
ABD’den sonra dünyada üçüncü sırada yer 
alıyorlar. Bütün ülkeler küresel yatırımları 
çekmek için kıyasıya mücadele veriyor, 
Türkiye bu mücadeleyi 1953 yılından beri 
veriyor ve ilk kez 2007 yılında 22 milyar 
dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştık.

Bunlar nasıl oldu? Kıbrıs konusunda 
çözüm için bastırıyoruz. Tüm komşuları-
mızla iyi ilişkiler kurmak için gece gündüz 
mekik dokuyoruz. Türkiye’nin önündeki 
kronik engelleri kaldırmak için yoğun çaba 
sarfediyoruz. Türkiye’yi bir dünya devleti, 
bölgesinde, dünyada etkin, aktif bir ülke 
yapmak için gayret gösteriyoruz. Sadece 
son bir ay içinde bizzat ben, Rusya’ya, 
Gürcistan’a , Suriye’ye, Azerbaycan’a 

gittim. İran Cumhurbaşkanı’nı, Suriye 
Devlet Başkanını, Afrika ülkelerinin 
liderlerini, Bosna Hersek Cumhurbaş-
kanını, KKTC Cumhurbaşkanı’nı, Ro-
manya Cumhurbaşkanı’nı, Gürcistan 
Başbakanı’nı, Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın, 
Rusya’nın Dışişleri Bakanlarını ve bir çok 
ülke temsilcisini Türkiye’de ağırladık. Kaf-
kasya’daki sorunun çözümünde aktif rol 
oynuyoruz. Suriye İsrail, Filistin İsrail ara-
sında arabulucuk görevini yürütüyoruz. 
Kıbrıs’taki yoğun müzakereleri yakından 
takip ediyoruz. Yine bugün İspanya Başba-
kanı Sayın Zapatero’yu burada ağırlıyoruz 
ve Medeniyetler İttifakı girişimi çerçeve-
sinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü 
bir trafik içinde her koldan, her kanaldan 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine Avrupa 
Birliği katılım süreci noktasında Ulusal 
Programımızı hazırladık ve tartışmaya 
açtık. Özellikle Avrupalı temsilcilerle gö-
rüşmelerimizde bazı Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerden kaynaklanan müzakere süre-
cini tıkayan sıkıntıları dile getiriyoruz. 
Avrupa Birliği tarafından gelen engelleyici 
tutumlara rağmen ev ödevimizi yapmak 
noktasında çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Tüm bunlar, farklı bir Türkiye’nin, 
farklı kulvarda, farklı ligde bir Türkiye’nin 
somut yansımaları. Zorluklar olacaktır, 
engeller olacaktır, içerde ya da dışarda 
önümüze engeller çıkarmak isteyenler 
olacaktır. Hiç birine aldırmıyoruz ve 
Türkiye’yi büyütmek, Türkiye’nin itibarı-
nı, saygınlığını büyütmek için hedefleri-
miz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. 
İstiyoruz ki, Türkiye’nin tüm kurumları bu 



vizyon çerçevesinde, bu ufuk ve bu hedef-
ler çerçevesinde Türkiye’nin ideallerine 
katkı versinler, ufuk sağlasınlar.

Özellikle üniversitelerimizi bu süreçte 
çok daha aktif, çok daha müdahil görmek 
istiyoruz. Eleştirilerinden, önerilerinden, 
tavsiyelerinden, tezlerinden yararlanmak 
istiyoruz. Üniversitelerimizin, bilim çevre-
lerimizin yol gösterici katkılarından azami 
derecede istifade etmek istiyoruz. İnanıyo-
ruz ki toplum olarak elele verdiğimiz sü-
rece Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel 
yoktur, Türk milletinin başaramayacağı 
hiçbir şey yoktur. Ben bu düşüncelerle söz-
lerime son verirken, bir kez daha Marmara 
Üniversitemize, üniversite camiamıza, 
öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize 
yeni eğitim öğretim yılında başarılar dili-
yorum. Marmara Üniversitesi’nin, kendi 
üniversitemin 125’inci Kuruluş Yıldönü-
münü bir kez daha tebrik ediyorum. Bu 
heyecanı sizlerle paylaştığım için duydu-
ğum memnuniyeti bir kez daha ifade edi-
yor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
teşekkür ediyorum.



Dicle Üniversitesi Eğitim-
Öğretim Yılı Açılış Töreni

Diyarbakır | 20 Ekim 2008

Dicle Üniversitesi’nin çok değerli men-
supları, değerli öğretim elemanları, sevgili 
öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılının 
tüm Üniversite camiamıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Aynı zamanda, bugün açılışını 
yaptığımız, Yanık Tedavi Merkezi ek bina-
sının da üniversitemize, Diyarbakırımız’a 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Eğitim Öğretim Yılının başlangıç töre-
ninde burada sizlerle birlikte olmaktan 
büyük mutluluk duyduğumu da ifade 
etmek istiyorum. Dicle Üniversitesi, 
Diyarbakır’ın olduğu kadar bölgenin de 
en köklü ve en gelişmiş üniversitelerinden 
biri. Diyarbakır’ın ve bölgenin, sadece 
eğitimine değil, kalkınmasına, refahına, 
huzuruna da Dicle Üniversitesi’nin çok bü-
yük katkıları olduğuna inanıyor, özellikle 
bundan sonra bu katkıların artarak devam 
etmesini diliyorum.



Geçmişte üniversitelerin yalnızca iş bulma 
aracı olarak algılandığını; sadece eylemler-
le ya da siyasete ve demokrasiye yönelik 
sert ve haksız eleştirilerle kamuoyunun 
gündemine geldiğini biliyoruz. Oysa üni-
versite, bütün bunların çok ötesinde, bu-
lunduğu şehre, bölgeye, ülkeye, topluma 
yol gösteren, ışık tutan bir kurum olmak 
durumundadır.

Hiç bir konu, hiç bir mesele üniversitenin 
ilgi alanının dışında değildir. Enflasyon, 
büyüme, ihracat, KOBİ’ler, yatırım, üretim, 
istihdam, Uluslararası ilişkiler, Ortadoğu, 
Avrupa Birliği, eğitim, sağlık, ulaştırma, 
enerji... Bütün bu konular üniversitele-
rimizin ilgi alanındadır ve yine tüm bu 
konularda üniversitelerimizin katkısı-
na ve desteğine ihtiyaç vardır. Bakınız, 
Türkiye’nin kronik meseleleri sözkonusu 
olduğunda, siyasetçiyi ve siyaset kuru-
munu suçlama kolaycılığına kaçıyoruz. 
Bir kere şu özeleştiriyi hepimizin yapması 
gerekiyor. Bu ülkede on yıllar boyunca 
kronik sorunların oluşmasına neden olan 
her kademedeki idareci, yine bu ülkenin 
eğitim sistemi içinden geçmiştir. Bu so-
runlara yönelik eğitimcilerin ve eğitim 
kurumlarının uzun yıllar tatmin edici bir 
fikir üretemediklerine, hayatın gerçekle-
rinden kopuk bir şekilde çözüm önereme-
diklerine şahit olduk. 

Siyaset kadar, siyasetçi kadar eğitim de 
tartışma konusu yapılmış olsaydı, inanınız 
bugün çok farklı bir yerde olurduk. Klasik 
tartışmaları bir yana bırakıp eğitime, öğ-
retime yeterli yatırımlar yapılmış olsaydı, 
bugün daha ileri noktalarda olurduk. Bu 
yüzden üniversitelerimize çok büyük so-
rumluluklar düşüyor ve bu sorumluluğun 

yerine getirilmesi için de hükümet olarak 
her türlü imkanı seferber etmiş durumda-
yız. Türkiye’de uzun yıllar boyunca bilgi-
den, bilimden, özgür düşünceden, eleştirel 
düşünceden çekinildiğini, adeta korkuldu-
ğunu çok iyi biliyoruz. Oysa bilginin çok 
büyük değer ifade ettiği, bilgiye sahip olan 
toplumların dünya sahnesinde bir adım 
önde olduğu bir çağda yaşıyoruz.

Bilgiye ulaşım ne kadar hızlıysa, ne kadar 
yaygınsa ve ne kadar kaliteliyse, o toplu-
mun, o ülkenin refah düzeyi, uluslararası 
itibarı ve gücü de o derece yüksektir. Son 
haftalarda katıldığım tüm üniversite açı-
lışlarında ifade ettim... Türkiye’nin kalkın-
masında ve ilerlemesinde üniversiteleri-
mizi yol gösterici, katkı sağlayıcı, itici güç 
olarak görüyoruz, kabul ediyoruz. Bakınız, 
6 yıl içinde 54 üniversiteyi Türkiye’ye 
kazandırdık. Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, 
Güney’de tam 54 üniversitenin açılmasını 
sağladık, üniversitesi olmayan bir şehir 
bırakmadık. 

B u n d a n  d a  ra h a t s ı z  o l a n l a r  ç ı k t ı . 
“Hakkari’de, Muş’ta, Bitlis’te, Mardin’de 
üniversiteye ne ihtiyaç var?” dediler. Oysa 
bir ilin kalkınmasındaki en önemli faktör-
lerden biri üniversitedir. Üniversite sadece 
o il ve çevresi için bir eğitim kurumu değil, 
aynı zamanda ekonomi için, kalkınma 
için, refah için, sanat için, kültür için, yerel 
yönetim için, sosyal ilerleme için güçlü bir 
araçtır. Şimdi, GAP’ın da içine giren bu top-
raklar, tarihte tarımın ilk olarak yapıldığı 
topraklar ve aynı zamanda dünyanın en 
bereketli toprakları. Dünyada tarım denil-
diğinde ilk akla gelmesi gereken üniversi-
teler bizim üniversitelerimiz olmalı. Tarih 
noktasında, kültürel miras noktasında 



dünyada Diyarbakır’a benzeyen çok az sa-
yıda şehir vardır. Öyleyse tarih denildiğin-
de bu bölgenin üniversiteleri öne çıkmalı, 
söz söylemeli, tez üretmeli. Antropoloji’de, 
folklorda, fen bilimlerinde ve daha bir çok 
alanda bu bölgenin üniversiteleri dünyaya 
sesini duyurabilmeli.

Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum; 
Hükümet olarak bizim vizyonumuz ve uf-
kumuz bu doğrultudadır. Bunun gereğini 
yerine getirmek için de imkanları dahi 
zorlayarak çalışmalar yapıyoruz. Bakınız, 
sadece Diyarbakır’a son 6 yılda kazandır-
dığımız derslik sayısı 3 bin 356. Tam 8 
bin 883 bilgisayarı okullarımıza vermişiz 
ve 477 okula hızlı internet bağlamışız. 
11 genel lise, 9 anadolu lisesi, 11 meslek 
lisesini yine bu dönemde Diyarbakır’da 
açtık. Çok çarpıcı bir gösterge, sadece 
Diyarbakır’da, tam 25 bin 570 kızımızı 
okulla buluşturduk. Yine biliyorsunuz, 
Dicle Üniversitemiz’e İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi’ni de bu dönemde kazan-
dırdık.

Eğitim konusunda hiç bir mazereti kabul 
etmiyoruz. İlk ve ortaöğretim öğrencileri 
için 3 bin 200 kişilik pansiyon kapasitesi 
oluşturduk. Şartlı nakit transferi yoluyla 
bu 6 yılda 91 bin 272 öğrencimize yardım 
yaptık. Sadece yükseköğrenim öğrenci-
lerimiz için sağladığımız burs, 9 milyon 
YTL’ye ulaştı. 2002 yılında öğrencilerimi-
ze aylık 45 YTL öğrenim kredisi ödeniyor-
du. Bu da üç ayda bir veriliyordu. Bugün 
160 YTL veriyoruz ve aylık olarak ödü-
yoruz. Yani kredi ve bursları 6 yıl içinde 
tam yüzde 256 oranında artırdık. Master 
öğrencilerimizin aylık burs miktarı 90 
YTL idi, 320 YTL’ye yükselttik. Doktora 

öğrencilerimiz aylık 135 YTL alıyordu, bu-
gün 480 YTL alıyor. ÖSS’de ilk 100’e giren 
öğrencilerimize, amatör milli sporcu olan 
öğrencilerimize burs vermeye başladık ve 
aylık 480 YTL ödüyoruz. Burs alan öğren-
ci sayısını da artırdık. Türkiye genelinde 
2002’de 452 bin öğrenci burs ve krediden 
yararlanıyordu, bugün sayı 763 bine ulaş-
tı. Öğretim elemanlarımızın maaşlarına 
imkanlarımızı da zorlayarak yüksek oran-
larda zamlar yaptık. 2006 yılından beri 
her yıl bin öğrencimizi master ve doktora 
için yurtdışına gönderiyoruz ve bu sayıyı 5 
bine ulaştıracağız. 

Bunlar çok önemli rakamlar. Bunlar önem-
li göstergeler. Çünkü Türkiye’nin her soru-
nunu aşmak için eğitime ihtiyacımız var. 
Türkiye’nin mutlu, huzurlu, güçlü gelece-
ğini oluşturmak için eğitime ihtiyacımız 
var.

Değerli arkadaşlarım, değerli katılımcılar...

Ö z e l l i k l e  D i y a r b a k ı r ’ d a ,  D i c l e 
Üniversitesi’nde şu hususu altını çizerek 
ifade etmek istiyorum: Üniversiteler, öz-
gür aklın, eleştirel aklına, ifade özgürlüğü-
nün ve özgür tartışma zemininin kaleleri-
dir. Dünyanın hangi ülkesine bakarsanız 
bakın, hangi topluma bakarsanız bakın, 
tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın, 
özgürlüklerin kısıtlandığı, taleplerin bas-
kı altına alındığı bir ortamda huzurdan, 
istikrardan, kalkınmadan ve güvenlikten 
bahsedilemez.

Özgür düşünce her türlü ilerlemenin, ge-
lişimin, girişimin temel şartıdır. Demok-
ratik kültürün gelişmediği, özgürlüklerin 
yerleşmediği, huzur ve güvenliğin olmadı-



ğı yerde kalkınma da olmaz, yatırım da ol-
maz, refah da olmaz. Demokrasiyi, özgür-
lükleri, huzur ortamını, güvenlik şartlarını 
bozmaya çalışanlar esasında gelişmeye, 
ilerlemeye, milletin refaha kavuşmasına 
düşmandırlar. Yıllar yılı böyle olmadı mı? 
Terör örgütü her türlü gelişmeyi, yatırımı 
sabote etmeye, devletin milletle bağını kes-
meye çalışmadı mı? Terörü bahane eden 
yönetimler de yatırımları, demokratik ve 
ekonomik adımları geri plana atmadı mı?

Biz millete hizmette sınır, engel, bahane 
tanımıyoruz. Terörü hiçbir yatırımı, hiz-
meti ertelemenin bahanesi olarak görüp, 
terörün ekmeğine yağ sürmüyoruz. Bakı-
nız bu bölge ne zaman huzur ve esenliğe 
kavuştuysa gelişmiş, kalkınmış, ne zaman 
gerilimlere düçar olduysa geri gitmiştir. 
Şimdi de terör örgütü gerilim üreterek, 
baskı ve tehditler savurarak, kan dökerek 
bölgenin demokrasi ve kalkınma sürecini 
sabote etmeye, bölge halkını sindirmeye 
çalışıyor. Ne zaman bölgede demokratik 
irade güçlense, sivil toplum gelişse, insan-
larımız hür iradeleriyle varlıklarını göster-
meye çalışsa terör örgütü paniğe kapılıyor, 
terör atmosferi üreterek toplumda yılgın-
lık üretmeye çalışıyor.

Terör örgütünün son dönemde eylemleri-
ni sıklaştırmış olmasının altında yatan en 
temel etken budur. Türkiye özgürleştikçe, 
demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlü-
ğü noktasında çağdaş standartları yakala-
dıkça terör örgütünün paniği artıyor. Esa-
sen, ülkenin polisine, askerine, huzuruna, 
istikrarına, güvenliğine tehdit oluşturan, 
aynı zamanda, altını çizerek ifade ediyo-
rum, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçak-
çılığı, terör taşeronluğu yapan bir örgütün, 

benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi ve 
sözcüsü olması asla sözkonusu değildir.

Bölgenin geriye gitmesine, demokratik 
ve ekonomik gelişmenin yavaşlamasına, 
halkımızın gelecek hayallerinin yıkılması-
na asla izin vermeyeceğiz. Halkımız terör 
baskısından da, terörün ürettiği olumsuz 
şartlardan da, kandan ve gözyaşından da 
bıkmıştır. Hükümet olarak bu olumsuzluk-
ların bölgenin, bölge insanımızın aydınlık 
geleceğini karartmasına izin vermeyece-
ğiz. Biz insanlarımızın umutlarını gerçek-
leştirmenin, hayallerini hayata geçirme-
nin, taleplerini yerine getirmenin gayreti 
içindeyiz, bundan sonra da öyle olacağız.

Terörün istismar ettiği olumsuz şartları 
bir bir ortadan kaldırıyoruz. Terörle müca-
delenin sadece askeri önlemlerden geçme-
diğini, meselenin siyasi, kültürel, sosyal, 
diplomatik farklı boyutları olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Her alanda yoğun bir çaba 
gösteriyoruz. Bakın, mezralara kadar yol 
yapıyoruz, su götürüyoruz. KÖYDES ve 
BELDES kapsamında Türkiye genelinde 
artık suyu olmayan, yolu olmayan köy ka-
bul etmiyoruz ve yüzde 90’lara varan oran-
da bu işi hallettik. Sadece Diyarbakır’da 
tarıma verdiğimiz destek, bu 6 yıl içinde, 
altını çizerek ifade etmek istiyorum: 1 mil-
yar YTL rakamına ulaşmış durumdadır.

Yoksulluğu kabul etmiyoruz dedik, bir 
yandan makroekonomik göstergeleri 
iyileştirirken, bir yandan da doğrudan 
yardımlar yaptık. Diyarbakır genelinde 
6 yılda tam 232 milyon YTL’lik sosyal 
yardım gerçekleştirdik. 6 yıl içinde 270 
milyon ton kömür yardımı yaptık. Şimdi 
bilmeyenler konuşuyor. Bu yardımları 



siyasi propaganda olarak görüyorlar. Bir 
çocuğun üşüyen ellerini tutmamışlar. Bir 
yoksulun sobalı evine misafir olmamışlar. 
Herşeyden önemlisi, özellikle bu bölgede, 
yoksulluğun nasıl istismar edildiğini hiç 
mesele edinmemişler.

Yine bir başka örnek: TOKİ aracılığıyla 
Diyarbakır genelinde bugüne kadar tam 5 
bin 834 konutu inşa ettik, bitirdik ve hak 
sahiplerine dağıttık. 1.812 konutun inşası 
devam ediyor. Bütün projeler tamamlandı-
ğında Diyarbakır’a tam 11 bin 417 konut 
kazandırmış olacağız. Türkiye genelinde 
olduğu gibi Diyarbakır’da da bugüne ka-
dar gerçekleştirilmiş en büyük konut ham-
lesidir bu. Diyarbakır’da bundan rahatsız 
olan, bu konut inşaatlarına zorluk çıkaran-
lar var. Nedeni ortada. Çünkü, biraz önce 
de ifade ettiğim gibi, en büyük istismar ze-
minlerini kaybediyorlar. Terör örgütünün 
paniği de işte bu yüzden.

Bakınız, bununla kalmadık. Demokratik-
leşme, insan hakları ve ifade özgürlüğü 
noktasında Türkiye’de yeni bir dönemin 
kapılarını açtık. İnşallah Ocak ayından 
sonra TRT Kürtçe yayına da başlıyor. İlk 
etapta 12 saat olarak planladığımız bu 
yayınları kısa sürede 24 saate çıkarabiliriz. 
Avrupa Birliği’ne katılım sürecimiz karar-
lılıkla devam ediyor. Bunlardan vazgeçme-
miz, geri adım atmamız mümkün değil, 
sözkonusu değil.

Terör örgütünün bu yöndeki tüm tahrik 
ve saldırılarına rağmen, Türkiye ne güven-
liğinden taviz verecek, ne de demokrasi 
ve insan haklarından. Başta Diyarbakır 
olmak üzere tüm bölge illerimizde alt yapı 
çalışmalarına, üst yapı çalışmalarına hız 

kesmeden devam edeceğiz. GAP Projesi’ni, 
DOP Projesi’ni, Konya Ovası Projesi’ni bi-
tirecek ve Türkiye’nin 81 ilini eş zamanlı 
olarak kalkındırma mücadelemizi sürdü-
receğiz.

B a k ı n ı z  y i n e  b u g ü n ,  b u r a d a n , 
Diyarbakır’dan tüm Türkiye’deki çiftçi 
kardeşlerime de bir müjdeyi duyurmak 
istiyorum. Biliyorsunuz, bu yıl ülkemiz 
genelinde bir çok ilde kuraklık yaşandı. 
Hükümet olarak buna ilgisiz kalmadık, 
çiftçilerimizi rahatlatacak kuraklık desteği 
programımızı açıkladık ve işte bugünden 
itibaren de bu destekleri ödemeye başlıyo-
ruz. Türkiye genelinde 35 il ve 243 ilçede, 
toplam 500 bin çiftçimize 520 milyon 
YTL’yi bu kapsamda ödemeye başlıyoruz. 
İlk planda Türkiye genelinde 306 milyon 
YTL’yi bugünden itibaren ödüyoruz. He-
men ardından da hak sahiplerine kalan 
miktarı ödeyeceğiz. Diyarbakır ’da bu 
desteklerden 35 bin 446 çiftçimiz istifade 
edecek. Diyarbakır’daki bu çiftçilerimize 
de bugünden itibaren ilk planda 67,3 mil-
yon YTL’yi ödemeye başlıyoruz. Bunun da 
Diyarbakırlı çiftçi kardeşlerime, Türkiye 
genelindeki tüm çiftçi kardeşlerime hayırlı 
olmasını diliyorum.

Şu 6 yıllık dönemde, Çankırı, Çorum, Yoz-
gat, Kırıkkale, Bolu Ankara’ya ne kadar 
yakınsa, Hakkari, Muş, Bitlis, Mardin, 
Batman, Diyarbakır ve tüm diğer 80 il 
Ankara’ya aynı mesafede yakındır. Tarihi-
mizin, medeniyetimizin, kültürümüzün, 
geleneğimizin bize anlattığı, bize aktardı-
ğı, bize öğrettiği şudur: Bu ülkede, etnik 
kökeni ne olursa olsun, Kürt, Zaza, Laz, 
Çerkez, Arnavut, Gürcü, Boşnak... Hepsi 
bu ülkenin ortak zenginliğidir. Bin yıllar 



boyunca bu topraklarda birlik beraberlik 
içinde kardeş olarak yaşadık. Aynı sofraya 
oturduk, aynı acılara ağıt yaktık, düğünler-
de omuz omuza halay çektik, gerektiğinde 
düşmana karşı yekvücut karşı koyduk. 

Bin yıllar sonra aramıza nifak sokmaya 
çalışanların gözardı ettiği işte bu köklü 
tarihtir. Çanakkale’nin şehitliğinde Diyar-
bakırlılar, Diyarbakır’ın, Van’ın, Bingöl’ün, 
Bitlis’in şehitliğinde Ankaralılar, İstanbul-
lular, Edirneliler yatıyor. Tarih bizi bir ve 
bütün yapmış, birbirimize kardeş yapmış. 
Bunu bozmaya kalkışacak her kim olursa 
olsun, her nereden beslenirse beslensin, 
bizzat bu milletin kardeşliğinden, birliğin-
den, dayanışmasından, bütünlüğünden 
gereken cevabı alacaktır ve alıyor.

Teröre inat demokratikleşme yolundaki 
reformlarımıza devam edeceğiz. Özgürlük-
ler noktasında mücadelemize devam ede-
ceğiz. Avrupa Birliği katılım sürecimizdeki 
kararlılığımızı, heyecanımızı muhafaza 
edeceğiz. Tüm bunlarla birlikte ülkemizin 
güvenliği, birliği ve bütünlüğü noktasın-
daki hassasiyetimizi de en üst seviyede 
koruyacağız. Türkiye’nin aşamayacağı en-
gel, ulaşamayacağı hedef yoktur. Bakınız, 
Cuma günü Türkiye, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine se-
çildi. Tam 5 yıldır ülke ülke bu konudaki 
tezlerimizi anlattık. Gittiğimiz her ülkede 
bunun önemini anlattık. Türkiye’ye gelen 
her ülke temsilcisine bu konudaki arzu-
muzu dile getirdik. Son derece önemli, son 
derece stratejik bu üyeliğe seçilerek çok 
önemli bir konum sağladık.

Küresel konularda, bölgesel konularda son 
dönemde artık söz sahibi olan bir Türkiye 

var. 750 milyar dolar gayri safi yurtiçi ha-
sılaya koşuyoruz. Yıl sonu itibarıyla 10 bin 
dolar kişibaşına yurtiçi hasıla seviyesini 
aşmış olacağız. İhracatta 133 milyar doları 
aştık. Bunlar son derece önemli gelişmeler 
ve milletçe hepimizi sevindiren gelişmeler. 
Çok daha iyilerine ulaşabilir, çok daha ileri 
seviyeleri yakalayabiliriz. Yeter ki, milletin 
her bir ferdi buna inansın ve bu noktada 
üzerine düşeni yapsın. Yeter ki birliğimizi 
koruyalım, huzurumuza, istikrarımıza 
kastedenlere karşı tek yürek olabilelim.

İşte bu noktada, üniversitelerimize, özel-
likle de Dicle Üniversitemiz’e çok büyük 
sorumluluk düştüğü inancındayım. Gele-
ceğin Türkiye’si bu fakültelerden, bu yük-
sekokullardan, bu sınıflardan, anfilerden 
yetişenler tarafından idare edilecek. Üni-
versiteler yasakların değil, özgürlüklerin 
zeminidir. Bunu muhafaza edelim, bunu 
daha ileri noktalara taşıyalım. Bu noktada 
topluma da, siyasete de, siyasetçilere de 
yol gösterecek olan üniversitelerdir. Biz 
üzerimize düşeni yapıyoruz, imkanlar 
dahilinde daha da fazlasını yapacağız. İna-
nıyorum ki üniversitelerimiz, öğretim ele-
manlarımız, öğrencilerimiz, tüm üniversi-
te camiamız da bu doğrultuda Türkiye’ye 
katkı sağlamaya devam edecektir.

Bu düşüncelerle, bir kez daha 2008-2009 
Eğitim Öğretim Dönemi’nin hayırlı olması-
nı diliyorum.Açılışını yaptığımız Yanık Te-
davi Merkezi Ek Binasının da Diyarbakır 
ve bölge için hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Sizlere, değerli hocalarımıza, 
sevgili öğrencilerimize başarı dileklerimi 
iletiyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyor, teşekkür ediyorum.



TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi  

Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni

Ankara | 23 Ekim 2008

T O B B  E k o n o m i  v e  T e k n o l o j i 
Üniversitesi’nin çok değerli mensupları, 
değerli öğretim elemanları, sevgili öğren-
ciler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

2008-2009 Akademik Yıl açılış töre -
ninde sizlerle birlikte olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu da ifade etmek 
istiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 
gördüğümüz kadarıyla kurulduğu 2003 

yılından bugüne çok büyük bir mesafe 
katetmiş durumda. Bu çok kısa süre için-
de Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri 
arasında yerini almış olan TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji üniversitesinin başarılarının 
artarak devamını diliyorum.

Son bir ay içinde, programım elverdiği 
ölçüde üniversitelerimizin yeni akademik 
yıl açılış törenlerinde bulunmaya gayret 
ettim. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mar-
mara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, 



Fatih Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi 
ve en son da Dicle Üniversitesi’nde öğretim 
elemanlarımız ve öğrencilerimizle buluş-
ma imkanım oldu.

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Türkiye’nin geleceğine ilişkin 
olarak son derece umutluyum. Üniversite-
lerimizde öğrencilerimizin gözlerinde bu 
ışığı gördüm, öğretim elemanlarımızda 
bu heyecanı gördüm, üniversitelerimizde 
büyük bir dinamizm gördüm. Yine beni 
sevindiren, umutlandıran bir başka geliş-
me de, 6 yıldır eğitime yaptığımız yatırım-
ların artık meyvelerini veriyor olması.

Bakınız, Türkiye’de 2006 öncesinde en son 
devlet üniversitesi 1994 yılında açılmıştı 
(Galatasaray Üniversitesi). 1994’ten itiba-
ren, bizim dönemimize kadar yeni devlet 
üniversitesi açılmadı. Bu dönemde ise biz, 
tam 41 devlet üniversitesi kurduk ve Tür-
kiye genelinde üniversitesi olmayan il kal-
madı. Yine bu dönemde, ilki TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi olmak üzere, 
13 Vakıf Üniversitesi’nin de kuruluş iznini 
verdik. 2002 yılına kadar Türkiye’nin top-
lam üniversite sayısı 76 idi, 54 yeni üni-
versiteyi Türkiye’ye kazandırdık ve bugün 
130 üniversitemiz var.

Şu noktanın da altını özellikle çizmek 
istiyorum: Biz, üniversitelerimizi, sadece 
birer eğitim-öğretim kurumu olarak gör-
medik, görmüyoruz. Üniversiteler, kurul-
dukları şehirlerde, ekonomik kalkınmaya, 
sosyal dönüşüme, demokratikleşmeye, 
çağdaş standartların yakalanmasına en 
önemli katkıyı sağlayacak kurumlardır. 
Üniversite kuruluşlarına karşı çıkan, yeni 
üniversiteleri “tabela üniversitesi” diyerek 

eleştirenlerin gözden kaçırdığı işte budur. 
Üniversitelerimiz reel sektörle sürekli ile-
tişim ve işbirliği içinde olacaklar. Özellikle 
KOBİ’lerimize Ar-Ge desteği verecekler. 
Dünyadaki gelişmeleri, yenilikleri, yeni 
teknolojiyi takip edecek ve bulunduğu 
bölge ekonomisine yansıtacaklar. Bilim-
sel çalışmalarını bölgenin ekonomisine, 
bölgenin sosyo-ekonomik yapısına uyar-
layacaklar. Topluma yol gösterecek, ışık 
tutacak, iç politikadan dış politikaya, eği-
timden sağlığa, kültür ve sanata kadar her 
alanda öncü rol oynayacaklar.

Bizim üniversitelerimizden beklentimiz 
budur ve bunun için gerekli alt yapıyı 
oluşturduk, oluşturuyoruz. Dünyadan ko-
puk, ülkesinden kopuk, kendi toplumuyla 
bağlarını kesmiş, iletişim kuramamış bir 
üniversitenin, ne eğitime, ne bilime, ne de 
ilerlemeye katkısı olamaz. Bunu yaşayarak 
gördük. Üniversite açılışlarında ifade et-
tim: Bugün bu sıralarda okuyan sizler, siz 
sevgili öğrencilerimiz, yarının idarecileri, 
milletvekilleri, bürokratları, işadamları 
olacaksınız. Sizler yarının ekonomistleri, 
mühendisleri, sanatçıları, bilim adamları 
olacaksınız. Biz size bugün kaliteli imkan-
lar sunabilirsek, yarın Türkiye o kadar 
kaliteli imkanlara kavuşacaktır.

Ve şu noktanın da özellikle altını çiziyo-
rum: Biz bugün sizlere ne kadar özgür, ne 
kadar demokratik bir ortam sunabilirsek, 
yarının Türkiye’si de o kadar özgür, o ka-
dar demokratik olacaktır. Üniversiteler, 
özgür aklın, eleştirel aklın, hür düşünce-
nin merkezleri olmak durumundadır. Bi-
lim de, sanat da böyle bir ortamdan neş’et 
edebilir. Bu kampüsler içinde, bu amfiler-
de, sınıflarda, kantinlerde, bahçelerde her 



şey özgürce konuşulmalı, özgürce tartışıl-
malı. Kimsenin hakkına, hukukuna zarar 
vermeden, toplumun ve ülkenin hassasi-
yetlerini gözeterek her şey konuşulmalı, 
müzakere edilmeli, analiz edilmeli. Hiç 
kimse, fikirlerinden dolayı kınanmamalı, 
farklı inanç ve yaşam tarzları sebebiyle 
dışlanmamalı.

İşte, ancak bu şekilde Cumhuriyetimiz’in 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ifadesiyle “fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür” bireyler yetiştirebiliriz. İşte o zaman 
üniversitelerimiz asli görevlerini yerine 
getirebilir. İşte o zaman geleceğin özgür 
ve kalkınmış Türkiye’sini inşa edebiliriz. 
Sanal korkularla, afaki yorumlarla, niyet 
okumalarla Türkiye’nin hangi noktala-
ra gelebildiğini işte 2002 öncesinde çok 
net olarak gördük, tecrübe ettik. Aynı 
sanal korkularla, niyet okumalarla, çağın 
gerisinde kalan bir tahammülsüzlükle 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesi-
ne taşımak da mümkün olamaz.

Biz, her zaman gerçekçi olacağız, dün-
yanın ulaştığı şartları, bilimin ulaştığı 
noktayı, modern dünyanın ulaştığı stan-
dartları her zaman dikkate alacağız; aklı, 
bilimi, evrensel değerleri özümseyerek 
hareket edeceğiz. Çağdaş dünyaya sırtı-
mızı dönmek, modern toplumun ulaştığı 
standartları görmezden gelmek mümkün 
değildir. Türkiye, dünyayla bütünleşerek 
gelişmek, kalkınmak, demokratikleşmek, 
büyümek durumundadır. Türkiye, enerji-
sini muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkma hedefine ulaşmak için harcamak, 
boşa harcamamak durumundadır. Bakı-
nız, bugün ABD, İngiltere, Almanya, hatta 
Bulgaristan, Macaristan ve daha nice ülke, 

yurtdışından gelen öğrenciler nedeniyle 
ekonomilerine ve bilimlerine çok büyük 
katkı sağlıyorlar. 

Bizim potansiyelimiz bu noktada çok 
daha yüksek. Açık söylüyorum, Türkiye; 
Kafkasya’nın, Orta Asya’nın, Balkanlar’ın 
ve Ortadoğu’nun bir eğitim üssü, bir eğitim 
merkezi olma kabiliyetine ve kapasitesine 
sahiptir. Yüz binlerce yabancı öğrenciyi 
ülkemize çekebiliriz ve hem ekonomik, 
hem de, bilimsel anlamda atılım fırsatı 
yakalayabiliriz. Nitekim bizim çabamız 
da budur. Üniversite şehirleri kurmak için 
çalışmalara başladık ve bu çalışmalarımız 
devam ediyor.

Bu potansiyelin, bu fırsatın, bu imkanın 
önüne engeller çıkarmak, kusura bakma-
yınız, akla da, bilime de, mantığa da aykırı 
olur. İnşallah bu hedefimize de ulaşacak, 
eğitim noktasında ülkemize yeni imkan-
lar kavuşturacağız. Türkiye her alanda 
özgürleştikçe, standartlarını yükselttikçe, 
üniversitelerimiz de arzu ettiğimiz, hedef-
lediğimiz özgürlük ortamlarına kavuşa-
cak. Bugün terör örgütünün panik içinde 
eylemlerini artırmasının altında da işte 
bu özgürleşme, demokratikleşme hamlesi 
yatıyor.

Bakın, sadece Diyarbakır’da son 6 yılda 
yaptığımız yeni derslik sayısı 3 bin 356. 8 
bin 883 bilgisayar göndermişiz, 477 okula 
hızlı internet erişim isağlamışız. 25 bin 
570 kızımız Diyarbakır’da okulla tanış-
tırılmış. İşte bundan rahatsız oluyorlar. 
6-7 yaşında çocukların arkasına saklanıp 
eylem yapacak kadar cehalet ve gözü 
dönmüşlük içindeler. Terör örgütünün bu 
gözü dönmüşlüğünü anlamak mümkün, 



ama bir de demokratik zeminde siyaset 
yapma iddiasında olanlar yok mu, onların 
sorumsuzluğuna, ilkesizliğine ne demeli? 
Küçücük çocukları istismar edip, çatışma-
dan, gerilimden, kutuplaşmadan medet 
umacak kadar ilkesizler.

Böyle ilkesiz, böyle seviyesiz bir siyaset tar-
zı olabilir mi? Çünkü o çocukların okulla 
buluşmasından rahatsızlar. O çocukların 
bilgisayarla, internetle buluşmasından 
rahatsızlar. O çocukların gelecekte eğitim 
göreceği üniversitelerin açılmasından ra-
hatsızlar. O çocukların okumasından, öğ-
renmesinden, bilgi sahibi olmasından ra-
hatsızlar. Soruyorum size, esnafa kepenk 
kapatma baskısı yapan, öğrencilere okula 
gitme baskısı yapan, sokakları çatışma 
alanına çevirmeye çalışan, günlük yaşamı 
alt üst etme gayreti içinde olanlar bölge 
halkına düşmanlık yapmış olmuyor mu? 
Bu baskılar hukukla, hak ve özgürlükle, 
insanlıkla bağdaşıyor mu?

Şunu açıkça bir kez daha söylüyorum: 
Terör örgütü Türkiye’nin, bölgenin, Kürt 
kökenli vatandaşlarımızın, bölgesel barış 
ve istikrarın, temel insani değerlerin, de-
mokrasi ve hukukun açık bir düşmanıdır. 
Bu ortak düşmana karşı ortak bir müca-
dele yürütmek zorundayız. Terörün üret-
tiği olumsuz şartlardan rahatsızlık duyan 
herkes samimi bir şekilde tavır takınmak 
durumundadır. Bölgede yaşamı terörize 
edenlere çanak tutan bir siyaset anlayışı 
özgürlük konusunda, demokratikleşme 
konusunda ne kadar samimi olabilir?

Biz bu tahriklere asla gelmeyeceğiz. 
Türkiye’nin güven ve istikrar ortamını 
bozmaya, ülkeyi gerilimlere sürüklemeye 

çalışanların oyununa asla gelmeyeceğiz. 
Türkiye demokratik ve ekonomik kalkın-
ma sürecinden asla ayrılmayacak, birlik 
ve beraberlik içinde yoluna devam edecek.

Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler...

Ekonomi ve teknoloji üniversitesi’nde gün-
lerinizin zaten rakamlar içinde geçtiğini 
biliyorum. Sizleri burada ekonomiye iliş-
kin rakamlar sıralayarak sıkmak istemi-
yorum. Ancak özellikle öğrencilerimizin 
şu hususu çok iyi takip etmelerini bilhassa 
rica ediyorum: Türkiye, ekonomik anlam-
da çok büyük bir ivme yakalamış durum-
da. Ekonominin tüm göstergeleri, son 6 yıl 
içinde katlanarak arttı ve tarihi seviyelere 
ulaştı. Makro ekonomik seviyede ve mikro 
ekonomik seviyede Türkiye bugün tarihi-
nin hiçbir dönemiyle kıyaslanamayacak 
kadar iyi bir düzeye ulaşmıştır. Gayri safi 
yurtiçi hasılada, enflasyonda, borç gerçek-
leşmelerinde, faizlerde, dış ticarette, yapı-
sal reformlarda, eğitimde, sağlıkta, ener-
jide, ulaştırmada çok büyük reformlar 
yaptık, çok önemli iyileştirmeler sağladık.

Elbette arzu ettiğimiz seviyelerde değiliz, 
ancak çok iyi seviyelere doğru gidiyoruz 
ve bu seviyelere, bu hedeflere mutlaka ula-
şacağız. Türkiye bugün dünyanın en bü-
yük 17’inci ekonomisi. Özellikle ihracatta, 
doğrudan küresel yatırımlarda ve yurtdışı 
müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye dün-
yanın en hızlı gelişen ülkeleri arasında 
yer alıyor. Bütün bunların yanında, finans 
ve bankacılık sektöründe dünyaya örnek 
olabilecek bir güçlü yapıyı kurduk. Mali 
disiplinden asla taviz vermedik, vermiyo-
ruz. Para politikamızdan asla taviz verme-
dik, vermiyoruz.



2002 öncesini hatırlayan arkadaşlarım bi-
lirler… Her seçim dönemi Türkiye ekono-
misi için adeta bir kabus dönemiydi. Mali 
disiplin terk edilir, para politikalarından 
sapılır, kemerler gevşetilir, sanal bir iyileş-
me ortamı sağlanırdı ve seçimin hemen 
sonrasında da bunun acı faturası ödenirdi. 
Bakın, 2004 yılında bir yerel seçim, 2007 
yılında bir genel seçim, bir cumhurbaş-
kanlığı seçimi ve bir referandum yaşadık. 
Hiç birinde mali disiplinden taviz verme-
dik, popülizm yapmadık. Şimdi 2009 yılı 
başında bir yerel seçime giriyoruz, çok şü-
kür mali disiplin konusunda hiç kimsenin 
şüphesi yok, olamaz da.

Bu, Türkiye için çok yeni bir durum, çok 
yeni ve modern bir siyaset tarzı. İşte bu si-
yaset tarzını, bu ekonomik modeli gelece-
ğe taşıyacak olan sizlersiniz. Biz başlattık, 
sürdürüyoruz ve inanıyorum ki, bugün 
bu sıralardan yetişen değerli kardeşlerim 
de bu sorumluluğu gelecekte taşıyacaktır. 
Yine bu fırsatla, değerli hocalarımızın da 
affına sığınarak, borçlanma konusunu 
kısaca izah etmek istiyorum. Bakınız, bu 
konu maalesef kamuoyunda çok yanlış al-
gılanıyor. Borçlanma konusunda, konuya 
hakim olmayanların yaptığı açıklamalar 
kamuoyunu yanıltıyor. Çoğu zaman, si-
yasetçilerin, hatta ekonomistlerin de bu 
yanılgıya düştüğünü, yanlış rakamlarla 
maalesef yanlış yorumlar yaptığını görü-
yoruz.

Sevgili öğrenciler...

Borçlanma, bugün dünya üzerindeki 
hemen her ülke için son derece doğal bir 
finans bulma yöntemidir. Dünya üzerin-
deki hemen her ülke, kendi iç piyasaların-

dan ya da uluslararası piyasalardan borç 
alır. Burada önemli olan şudur: Ne kadar 
faiz ödeyerek borç bulabiliyorsunuz? Ne 
kadar vadeyle borç alabiliyorsunuz? Borç 
stokunuz gayri safi yurtiçi hasılanızın ne 
kadarını oluşturuyor? Yani borcu çevire-
biliyor musunuz?

Dikkatinizi çekiyorum, bugün dünyanın 
en gelişmiş ekonomisi ABD ve dünyanın 
en borçlu ekonomisi de ABD: 10 trilyon 
dolar. Japonya’nın toplam borcu 8 trilyon 
dolar. Ancak bu borç miktarları bu ülkele-
rin ne siyasetinde, ne ekonomisinde bizde-
ki kadar gündeme getirilmez, tartışılmaz. 
Neden? Çünkü bu ülkeler çok rahat bir 
şekilde borçlarını çevirebiliyorlar. Şimdi 
bizdeki gerçeği size, Hazine Müsteşarlığı 
rakamlarıyla, yani en güvenilir kaynak-
tan ve işin sahibi olan kaynaktan aktar-
mak istiyorum. 2002 yılında Türkiye’nin 
kamu net borç stoku 215,3 milyar dolar. 
2008 yılı ikinci çeyreğinde ise 235 milyar 
dolar. 2005 yılından itibaren, hazine tari-
hinde ilk kez, kamu net borç stoku gerile-
meye başladı ve bu gerileme devam ediyor.

Borç göstergelerinde asıl olan, bu nokta-
nın altını çiziyorum, bütün dünyada da 
kabul edilen gösterge, kamu net borç sto-
kunun gayri safi milli hasılaya oranıdır. 
Borcunuzun rakam olarak büyümesi bir 
şey ifade etmiyor. Çünkü gayri safi yurtiçi 
hasılamız borcumuzdan çok daha fazla 
artıyor.

Bakınız, yine şu rakamlar çok önemli. 
ABD’nin genel hükümet borç stokunun 
gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, yüz-
de 60,8. Almanya’da bu oran yüzde 65. 



İngiltere’de yüzde 43,8. Japonya çok ilginç, 
yüzde 195,5. Peki bizde durum nedir?

Değerli arkadaşlarım...

(AB tanımlı) yüzde 38,8. Maastricht Krite-
ri yüzde 60, ve şu anda bu oranın çok çok 
altında bulunuyoruz. Üstelik de borç stoku 
bakımından Almanya’dan, İngiltere’den, 
Japonya ve ABD’den daha iyi duruma 
geldik. Burada asıl sıkıntı, borçlanmadaki 
faiz oranları. Ancak o noktada da büyük 
iyileşme kaydettik. YTL cinsi iskontolu 
yıllık bileşik faiz oranı, 2002 yılında yüz-
de 62,7 oranındaydı, bugün yüzde 20’ler 
seviyesinde. (Dün itibariyle yüzde 23) Son 
olarak borçlanma vadelerini de burada 
vermek istiyorum: 2002 yılında Türkiye 
piyasalardan ortalama 9,1 ay vadeyle borç 
bulabiliyordu, 2007 sonunda vade 33,4 aya 
kadar çıktı. (bugün 29,2) Bunlar devletin 
resmi rakamları. Bunlar hazinemizin ra-
kamları.

Bakıyorsunuz ortada bir sürü rakam do-
laşıyor, herkes kendine göre bir rakam 
söylüyor ve ona göre yorumluyor. Türki-
ye çok şükür bugün çok sağlam bir borç 
yapısına kavuşmuştur ve bu iyileşme de 
devam ediyor. İşte, küresel kriz Türkiye’yi 
az etkileyecek, Türkiye’yi teğet geçecek 
derken, bu sağlam yapıya dayanarak bu 
tahminlerde bulunuyoruz. Bankacılık sek-
törümüz, finans sektörümüz geçmişle kı-
yaslanamayacak kadar iyi bir yapıda. Mali 
disiplin tavizsiz sürdürülüyor. Ekonomik 
program, öyle eskisi gibi yap boz tahtası-
na dönüştürülmüyor, neyi hedefliyorsak, 
o doğrultuda ilerliyoruz. Güçlü, sağlam, 
sağlıklı bir ekonomik yapıyla, emin adım-
larla geleceğe doğru ilerliyoruz. Hedefi-

miz, Türkiye’yi ilk 10 en büyük ekonomi 
arasında görebilmek ve bunun da gereğini 
yerine getiriyoruz.

Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler...

T O B B  E k o n o m i  v e  T e k n o l o j i 
üniversitesi’nin önemli bir avantajı var. 
Reel sektörle iletişim, reel sektörle işbir-
liği, özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin birikiminden, tecrübesinden 
istifade etmek gibi bir fırsatınız var. Bu fır-
satı en iyi şekilde değerlendirmenizi tav-
siye ediyorum. Türkiye’nin ve dünyanın 
gerçeklerinden uzak kalmayın. Özellikle 
ekonomi ve teknoloji alanında böyle bir 
kayıtsızlık asla sözkonusu olamaz. Yeni-
likleri, yeni fikirleri, yeni teori ve tezleri 
izleyin. Kitap, gazete ve internet noktasın-
da her türlü imkana sahipsiniz, bunları en 
iyi şekilde değerlendirin. Öğrendiklerinizi 
günlük hayatta test etmeyi, uygulamayı 
ihmal etmeyin. Ekonomisi bu kadar canlı 
bir ülkede inanıyorum ki, staj olsun, baş-
ka imkanlar olsun bulabilirsiniz. Zaten 
TOBB’un da bu konuda sizlere yardımcı 
olduğunu biliyorum.

Bakınız, çok yoğun bir rekabet ortamında 
yaşıyoruz. Bu rekabet sadece ulusal ölçek-
te değil, küresel ölçekte. Sizler, ABD’nin, 
Japonya’nın, İngiltere’nin, Almanya’nın 
ekonomistleriyle, mühendisleriyle rekabet 
içindesiniz. Onlardan geri kalmak gibi bir 
lüksümüz yok. Bu doğrultuda birikimini-
zi, donanımınızı her fırsatta artırmanızı 
tavsiye ediyorum. Bu düşüncelerle sözleri-
me son verirken, bir kez daha yeni akade-
mik yılın hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Hepinize başarı dileklerimi iletiyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. 
TBMM) ve Cumhuriyet Müzesi  

(2. TBMM) Binaları Restorasyon 
Sonrası Açılış Töreni 

Ankara | 29 Ekim 2008

Değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum...

Öncelikle Cumhuriyetimiz’in 85. yıl-
dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramınız’ı kutluyorum. Bu vesileyle, 
başta Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü olmak üzere Kur-

tuluş Savaşımız’ın tüm kahramanlarını, 
gazi ve şehitlerimizi, Cumhuriyetimiz’in 
kuruluşuna hizmeti geçen tüm şahsiyetleri 
şükranla anıyorum. Cumhuriyetimiz’in ila-
nını, 85 yıldır, her yıl daha da artan bir coş-
kuyla kutluyoruz. Cumhuriyet kavramında 
sembolleşen kazanımlarımızın değerini, 



millet olarak her yıl daha fazla idrak etme-
nin memnuniyetini yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli irade-
nin tecelligahı olarak, siyasi hayatımızda 
fevkalade önemli yeri olan kurumlarımı-
zın başında geliyor. Atatürk’ün, “Millet ve 
memleket nam ve hesabına yegâne müra-
caatgah burasıdır, yani Meclis-i Âlinizdir” 
sözü, bu kurumun Cumhuriyet sistemimiz-
deki yerinin veciz ifadesidir. 

Esasen, Cumhuriyetimiz’in geçirdiği saf-
halar ile Meclis binalarımız arasında yakın 
bir ilişki var. 1’inci Meclis ve 2’inci Meclis 
binalarını, bu milletin Cumhuriyeti hangi 
şartlarda kurduğunun ve bugünlere ulaş-
tırdığının somut ifadeleri olan ibret yapılar 
olarak görüyorum. 1’inci Meclis binası, 
1920’den 1924 yılına kadar, ülkenin en 
sıkıntılı döneminde hizmet vermişti. Bu 
bina, sadece ülkemiz değil, dünya tarihinin 
en önemli dönemlerinden birine tanıklık 
etmişti. 

Kurtuluş Savaşı gibi, aziz milletimizin bu 
topraklardaki bin yıllık hükümranlığının 
sonunda gelinen varlık-yokluk mücadele-
sinde dahi, her kararın milli irade süzgecin-
den geçirilerek alınması ilkesinden taviz 
verilmemişti. Kuruluş yıldönümünü şanla, 
şerefle, sevinçle kutladığımız Cumhuriyeti-
miz, 1’inci Meclis binasında ilan edilmişti. 
Meclis’in her kararı gibi, Cumhuriyet’in 
ilanı da, konuşularak, tartışılarak, her 
türlü görüşün ifade edilebilmesine imkan 
sağlanarak, katılımcı ve müzakereci bir 
anlayışla alınmıştı. 

Cumhuriyet’in ilanı, toplumun her kesi-
mini ve ülkenin her bölgesini temsil eden-
lerin uzlaşmasıyla ortaya çıkan bir milli 
irade beyanıydı. Bunun için, 1’inci Meclis 
dönemini, bugün milli iradeyi demokra-
sinin vazgeçilmez unsuru olarak gören 
herkesin dikkatle incelemesini tavsiye edi-
yorum. Bu incelemenin de bizatihi yerinde, 
şu taş binada yapılması, dönemin ruhunun 
anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 

2’inci Meclis binası ise, Cumhuriyet’in, 
üç kıtada hüküm sürmüş 600 yıllık bir 
imparatorluğun küllerinden, her alanda 
yeniden doğuşuna tanıklık eden bir yapıy-
dı. Cumhuriyetimiz’i, bir anlamda ete-ke-
miğe büründüren bütün büyük reformlar, 
düzenlemeler, yeniden inşa faaliyetleri bu 
binadan yürütülmüştü. Bugün kullandığı-
mız Meclis binası ise, Cumhuriyet Türki-
ye’sinin bir anlamda olgunluk devresinin 
sembolüdür. Mevcut Meclis binamız, 
1950’lerde başlayan demokratik açılımla-
rın ve kalkınma hamlesinin, yeni boyutlar 
kazanarak sürdüğü bir yapı oldu. 

Değerli misafirler...

İfade ettiğim gibi, 1’inci ve 2’inci Meclis 
binaları, tarihe tanıklık etmiş yapılar. Bu-
nunla birlikte, geçmiş dönemlerde, tarihi-
mizin ve kültürümüzün somut ürünlerini 
koruma ve gelecek nesillere aktarma konu-
sunda yeterli titizliğin gösterilemediğine 
de şahit olduk. Türkiye gibi, insanlığın ilk 
dönemlerinden beri birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış topraklar üzerinde 
kurulu bir ülkenin, bu konuda çok daha 
hassas olması gerekirdi. Ama geçmişte bu 
hassasiyet, maalesef yeterli düzeyde ortaya 
konamadı. 



İstanbul’un tarihinin Marmaray kazıları ile 
farklı bir noktaya ulaşması, bunun en bariz 
örneğidir. Bu kazılar sırasında elde edilen 
veriler, şehrin insanlık tarihindeki yerinin 
bugüne kadar sanılandan binlerce yıl önce-
sine gittiğini ortaya koydu. Şu anda içinde 
bulunduğumuz binalar dahil, bu topraklar 
üzerindeki her tarih ve kültür mirasını ko-
rumamız, sadece kendi geçmişimize değil, 
topyekün insanlığa karşı da sorumluluğu-
muzdur. 

Geçmişine sahip çıkamayan bir milletin 
geleceğinin sağlam temeller üzerine ku-
rulu olması mümkün değildir. Bunun için 
geçmişimizden bize kalan maddi ve ma-
nevi mirasımızı titizlikle ve hassasiyetle 
korumalıyız. Bu bilinci, yeni nesillere en 
etkili şekilde aktarmalıyız. Tarihimizle ve 
coğrafyamızla ilişkimiz ne kadar köklü ve 
sağlam olursa, etraftan esen rüzgarlara 
karşı direncimiz de o kadar güçlü olur. Bu 
amaçla son dönemde tarihi eserlerimizi 
restore etme, renove etme, kültür-sanat 
hayatımıza katma noktasında önemli çalış-
malar gerçekleştiriyoruz.

Değerli misafirler...

Restore edilmiş olarak yeniden açılışını 
yaptığımız Meclis binalarımızın en önemli 
özellikleri, milli iradenin mutlak ve kesin-
tisiz olarak tezahürüne mekanlık etmiş 
olmaları. Bu mütevazı binalarda gerçekten 
çok önemli görüşmeler yapılmış, fikirler 
ifade edilmiş, kararlar alınmıştır. Siyasi 
tarihimizi yazanlar, Türk milletinin ortaya 
koyduğu demokrasi tecrübesini, milli ira-
deye verdiği önemi kaleme alırken, bu eser-
leri ve buralarda ortaya konan çalışmaları 
da dikkate almak durumundadırlar. 

Düşman toplarının seslerinin geldiği anda 
bile, gündemini görüşmeyi sürdüren bir 
meclis tecrübesine sahibiz. Bugün de asıl 
olan Meclisimiz’in daha ileri, daha çağdaş, 
daha kuşatıcı hizmetler üretebileceği bir 
iklim oluşturmaktır. Millet meclislerinin 
fiziki imkanları kadar sahip oldukları yetki 
ve etkinlikleri geliştirmek de demokrasi-
nin önemli bir gereğidir. Kurtuluş Savaşı’nı 
idare eden, Cumhuriyeti kuran, anayasa-
dan başlayarak tüm mevzuatı yeni baştan 
üreten bir meclis geleneğimiz var. 

Bugün de milli iradenin, çağdaş demok-
rasinin kalbi meclisimizin çatısı altında 
atmaktadır. Atatürk’ün deyimiyle, millet 
ve memleket namına yegane müracaatgah 
olan meclisin gücünün ve etkisinin geliş-
tirilmesi, Cumhuriyet’e ve demokrasiye 
inanan her ferdin asli görevi olmalıdır. 
Cumhuriyetimiz’in 85. yıldönümünü, 
tıpkı 1920’lerde, 1923’lerde olduğu gibi 
milli iradeye mutlak teslimiyet içinde bir 
anlayışı geliştirmenin gayreti içinde idrak 
ediyoruz. 

Hedefimiz, Cumhuriyetimiz’in 100’üncü 
yılını, sadece ekonomik değil, demokratik 
olarak da dünyanın en ileri 10 ülkesinden 
biri olarak kutlamaktır. Bunun için yap-
mamız gereken, dönüp kendi tarihimize 
bakmaktır. Bunu değerlendirmeyi gerçek 
anlamda yaptığımızda, orada sadece fiziki 
mekanları değil, gelecekteki hedeflerimize 
ulaşmak için ihtiyacımız olan temel anla-
yışları da bulacağımıza inanıyorum. Bu 
düşüncelerle 1’inci Meclis ve 2’inci Meclis 
binalarımızın restorasyon sonrası açılışla-
rının hayırlı olmasını diliyor, sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. 



Değerli İstanbullular, aziz kardeşlerim… 
Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, dün, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyemizin yoğun gayretleriyle 

tamamlanan büyük bir projeyi, “Şişha-
ne Taksim – Maslak Atatürk Otosanayi 
Sitesi Metrosu”nun açılışını gerçekleş-
tirdik. İstanbul’u raylı sistemle örüyor, 
metroyla donatıyoruz. Bugün ise burada 
İstanbul’un tarihi kimliğini, İstanbul’un 
tarihi mekânlarını yeniden ihya eden bir 
düzenlemenin açılışını yapıyoruz. 

Panorama 1453 Tarih Müzesi ile 
Topkapı Kültür Parkı ve Sosyal 

Tesisleri Açılış Töreni

İstanbul | 31 Ocak 2009



Bu vesileyle, İstanbul’un ulaşım tarihine 
ilişkin bir hatırlatmada bulunmak istiyo-
rum. İstanbul’daki ilk metro, 1875 yılın-
da inşa edilen Karaköy – Taksim Tünel 
Hattıydı. Bu metro hattı aynı zamanda 
dünyada ilk metro sistemlerinden biriydi. 
Cumhuriyet’ten sonra da İstanbul’da toplu 
ulaşım ağırlıklı olarak tramvay ile sağlanı-
yordu. 1953’te tramvaydan troleybüse ge-
çildi. Yıl 1984, troleybüs işletmesi tasfiye 
edildi. Yerine ne kondu, trafik çilesi kondu, 
trafik keşmekeşi kondu, trafik kargaşası 
kondu. İstanbul’a, İstanbullu hemşehrime 
hizmet yerine eziyet sunuldu. Çöp, çukur, 
çamur sunuldu. Bir zamanlar dünyadaki 
ilk metro hatlarından birine sahip olan İs-
tanbul, kifayetsiz eller yönetiminde bütün 
şehircilik avantajlarını yitirdi. Biz geldik, 
İstanbul’a yeniden avantaj kazandırdık. 
biz geldik, İstanbullular’a yeniden hizmet 
kazandırdık. Biz geldik, İstanbullu kardeş-
lerime yeniden İstanbul’un güzelliklerini 
kazandırdık. 

Değerli kardeşlerim…

Şimdi, AK Parti yönetimi olarak İstanbul’da 
beş yılı geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz beş 
yıllık dönemde de AK Belediyecilik farkını 
ortaya koyduk ve AK Parti Belediyemiz ön-
cülüğünde İstanbul’a ulaşım başta olmak 
üzere büyük yatırımlar, büyük hizmetler, 
büyük projeler kazandırdık. Şu anda bir 
dünya şehri olarak, Londra ve Paris’in 
metro hatlarıyla yarışan, modern ulaşım 
imkanlarıyla boy ölçüşen bir İstanbul var. 
Şu anda alt yapısıyla, üst yapısıyla, ulaşı-
mıyla, imkânlarıyla, fırsatlarıyla, tarihiyle, 

medeniyetiyle bütün dünya şehirleriyle 
yeniden boy ölçüşen bir İstanbul var. 

Bakınız, dikkat edin, yeniden ifadesini 
kullanıyorum. Çünkü İstanbul zaten bü-
yüktü. İstanbul zaten azizdi. İstanbul zaten 
görkemliydi. İstanbul zaten ihtişamlıydı. 
Ama bizden önceki yönetim,  bu güzelim 
İstanbul’u, bu aziz İstanbul’u adeta yerle 
bir etti, çöple, çamurla, çukurla doldurdu. 
Rüyalar şehri İstanbul onların elinde bir 
anda kâbuslar şehrine dönüştü. Masal-
lar şehri İstanbul bir anda kara delikte 
kayboldu gitti.  İşte, İstanbul’u yutan, 
İstanbul’u yok eden o kara delik CHP’ydi. 
İşte, İstanbul’un üzerine bir karabasan gibi 
çöken o kâbus CHP’ydi. O çöp yığınlarının 
altından, o çamur deryasından, o çukur-
ların içinden yolsuzluk çıktı. Biz geldik, 
yolsuzluğu bertaraf ettik.

Bir zamanlar İstanbul’u çamur deryasına 
çevirenler, şimdi seçim meydanlarında 
partimize, belediyemize çamur atmaya 
çalışıyorlar. Diyorlar ki, siz İstanbul için 
hiç bir hizmet üretmediniz, hiçbir yatırım 
yapmadınız. Şimdi onlara buradan soru-
yorum: Şu İstanbul’da sizin bir dikili ağa-
cınız var mı? Şu İstanbul’da taş üstüne taş 
koydunuz mu? İstanbul’un “2010 Avrupa 
Kültür Başkenti” ilan edilmesinde sizin ne 
katkınız oldu? İstanbul’un kongre turizmi-
nin merkezi olmasında sizin ne katkınız 
oldu? Biz İstanbul’un 148 yıllık rüyasını, 
Marmaray Projesi’ni gerçekleştirirken, siz 
İstanbul’un yoluna taş koymaktan, Mar-
maray Projesine engel olmaktan başka 
ne yaptınız? İstanbul ile Ankara arasını 
3 saate indirmek için çalışıp çabalarken, 



siz Ankara’yla İstanbul arasında, milletle 
devlet arasında psikolojik duvarlar ör-
mekten başka ne yaptınız? Biz, İstanbul 
- Bursa arasını 75 dakikaya indirirken, siz 
İstanbul’un büyümesine, İstanbul’un geliş-
mesine set koymaktan başka ne yaptınız? 
Biz sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz. İs-
tanbullu hemşerilerim sizin ne yaptığınızı 
çok iyi biliyor. Siz, İstanbul’u kuruttunuz, 
siz her yanı denizlerle çevrili İstanbul’u 
susuz bıraktınız. Siz çeşmeleriyle, hayrat-
larıyla, sebilleriyle, sarnıçlarıyla dünyanın 
en gelişmiş su medeniyeti olan İstanbul’u 
susuzluğa, kuraklığa mahkum ettiniz. 
Yolları çamurlara terk etmeniz yetmediği 
gibi, musluklardan da çamur akmasına 
yol açtınız. İstanbul’un bütün değerlerini, 
İstanbul’un bütün güzelliklerini mahvet-
tiniz.

Bakınız değerli kardeşlerim, Şu meydanı 
dolduran sevgili İstanbullu kardeşlerim…

Sizler Haliç’i hatırlarsınız… Ben yaşı 
çok genç olan İstanbullu kardeşlerim 
için bir kez daha hatırlatmak istiyorum.  
İstanbul’un Altın Boynuz’u olarak bilinen 
Haliç’ten geçerken, insanımız burnunu ka-
patıp öyle geçerdi. Bırakın burada denize 
girebilmesini, bir balık bile yaşayamaz hale 
getirmişlerdi Haliç’i. Geldik, Haliç’i çamu-
rundan arındırdık, kirlilikten kurtardık, 
yeni bir çevre düzenlemesiyle, imarıyla şu 
anda bir kültür merkezi haline getirdik.  
Şu anda Haliç’te, Boğaz’da yüzme yarışla-
rı düzenleniyor. Şu anda Haliç’te onlarca 
çeşit balık yaşıyor. Galata Köprüsü’nün, 
Haliç Köprüsünün, Unkapanı köprüsünün 

üzerinden olta atan İstanbullu kardeşim, 
artık oltasını boş çekmiyor…

İstanbul’un, tarihi köşklerini, kasırları-
nı bilirsiniz. Bir takım imtiyazlı kişiler, 
oralara gidip, keyif sürerlerdi. Biz gel-
dik, İstanbul’un güzelliklerini, tarihi 
mekânlarını imtiyazlı kişilerin sefasını 
sürdüğü mekânlar olmaktan çıkardık, hal-
kımızla buluşturduk. Şu anda İstanbul’da 
yaşayan her kardeşim, gidip deniz kena-
rında oturabiliyor, kahvesini yudumlayıp, 
İstanbul’un eşsiz manzarasını izleyip din-
lenebiliyor. 

Değerli kardeşlerim…

Bir kere şunu ifade edeyim: Ben İstan-
bulluyum diyen, buradaki tarihi dokuyu 
hisseden, buradaki manevi iklimi hisse-
derek yaşayan, bir kez Sultan Fatih’in, 
bir  kez Kanuni’nin ,  Ensar ruhunun 
temsilcisi Eyüp Sultan’ın kabrini ziyaret 
eden küçük düşünemez, düşünmemeli-
dir. Süleymaniye’nin ihtişamını gören, 
Topkapı’yı, Dolmabahçe’yi ziyaret eden, 
bir kez bu şehirdeki şehitlikleri selamla-
yan,  bu şehirde bütün farklı inançların 
yüzyıllarca bir arada yaşadığını bilen kim-
se ama kimse küçük düşünemez.

Burası bir emniyet yurdudur. Burası bir 
huzur şehridir. Burası bir tahammül ve 
uzlaşı kentidir. Burası medeniyetlerin 
beşiğidir. Burası medeniyetlerin çeyiz san-
dığıdır. Burası İstanbul’dur. Burada büyük 
bir imparatorluk mirası, burada bir cihan 
imparatorluğunun mirası var. Bu İstanbul 
Bursa’yı, Van’ı, Diyarbakır’ı, Trabzon’u, 



Sivas’ı, Konya’yı, Edirne’yi, Sakarya’yı 
temsil  ettiği  gibi,  Saraybosna’yı da , 
Gümülcine’yi de, Mostar’ı da, Üsküp’ü de 
Priştine’yi de temsil eder. Burası, bu İstan-
bul İskeçe’nin, Girne’nin, Gazi Magusa’nın, 
Kerkük’ün, Kırım’ın, Hicaz’ın, Şam’ın, 
Bağdat’ın, Yemen’in, Trablus’un da ema-
netini, hatırasını yüreğinde hisseder.  Bu-
rada Bakü’nün kardeşliğini de hissederiz, 
Karadağ’ın acısını da yüreğimizde taşırız. 

Herkes kendine yakışan şehirler inşa eder. 
Herkes kendi çapına, kendi anlayışına, 
kendi felsefesine uygun şehirler inşa eder. 
Biz, şiirlerdeki İstanbul’u canlandırıyoruz. 
Biz, masallardaki İstanbul’u canlandırı-
yoruz. Biz şarkılardaki, türkülerimizdeki 
İstanbul’u canlandırıyoruz. Biz, edebiyatı-
mızdaki, tarihimizdeki İstanbul’u canlan-
dırıyoruz. 

Bakın işte, bugün burada açılışını ger-
çekleştirdiğimiz Panorama 1453 Tarih 
Müzesi, Topkapı Kültür Parkı ve Sosyal 
Tesisleri de bu anlayışımızın bir yansıma-
sı. Bu proje, benim belediye başkanlığım 
döneminde başladı. Projeyi tamamlayarak 
İstanbullular’a armağan etmek, İstanbullu 
hemşerilerimizin hizmetine sunmak da 
Kadir Topbaş arkadaşımıza nasip oldu. 
Sayın Topbaş’ı ve bu projede emeği geçen 
bütün kardeşlerimi yürekten tebrik edi-
yor, böyle güzel bir tesisi İstanbul’a kazan-
dırdıkları için kutluyorum.

Değerli İstanbullular…

Sizler bu Topkapı’yı, bu sur diplerini, bu 
sur çevresini çok iyi hatırlarsınız. Burası 

bir mezbelelikti, tinercilerin, şehir eşkı-
yalarının, dolandırıcıların kol gezdiği 
yerlerdi. İnsanlarımız, kadınlarımız, ço-
cuklarımız burada dolaşmaya korkardı. 
Biz dedik ki, Topkapı, tarihi İstanbul’un, 
Suriçi İstanbul’un giriş kapısıdır. Burası, 
29 Mayıs 1453 günü İstanbul’u fetheden o 
şanlı komutanın, o şanlı askerin İstanbul’a 
girdiği kapıdır. Burası Ulubatlı Hasan’ın 
Türk bayrağını diktiği yerdir. Mehter 
Marşları’yla İstanbul’u titrettiğimiz yerdir. 
Hani o şiirde de, o marşta da söylendiği 
gibi…
 
Yürekler kabarık, gözlerde damla,

Mehteri saygıyla dur da selâmla.

Bir huşu içinde dinle gülbankı

Sesleniyor tarih, bu ses o yankı.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla.

Türk’ün savaşları geliyor akla.

Asırlar boyunca çınladı serhat.

Doğu’dan Batı’ya Yemen Belgrat...

Duyarak bakışan gözler görüyor.

Fatih Topkapı’dan şehre giriyor.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla.

Türk’ün savaşları geliyor akla.

Evet, değerli İstanbullular…

İşte bugün o marşlarımızdaki ruhu, ec-
dadımızın, atalarımızın ruhunu, o 29 
Mayıs 1453 gününü yeniden yaşıyoruz. 
Topkapı’yı yeniden tarihi hüviyetine ka-



vuşturuyoruz,  İstanbul’u o günkü coşkuy-
la bir kez daha selamlıyoruz. Bu projeyi 
hayata geçirmek için, toplam 147,5 milyon 
TL harcama yaptık, bunun neticesinde 
bugün çok güzel, İstanbul’a yakışır bir 
meydan ortaya çıktı. Sosyal tesisleriyle, 
alışveriş merkezleriyle, çocuk oyun alan-
larıyla, Osmanlı mimarisine uygun cami-
leriyle, evleriyle, peyzaj düzenlemeleriyle, 
otoparklarıyla İstanbullular’a uzun yıllar 
hizmet edecek bir meydan…

Tabii, yine bu proje kapsamında “Panora-
ma 1453 Tarih Müzesi” adını verdiğimiz 
harikulade bir müzeyi de İstanbul’a kazan-
dırdık. Bakınız, bu müze Türkiye’nin ilk 
panoramik müzesi olma iddiasını taşıyor. 
Panoramik, yani sizi sağınızdan, solunuz-
dan, üstünüzden tamamen kuşatan kubbe 
halinde bir resim. Dünyada şu anda buna 
benzer yaklaşık 30 kadar müze var. Ancak, 
bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 
müze, üstü kapalı olan tek panoramik 
müze olarak, bir ilk olma özelliğini taşıyor. 
O gün 1453’te gök kubbe altında yaşanan 
fetih coşkusu, bugün bu kubbe şeklindeki 
müzede resmediliyor. İnşallah, bu müzeyi 
gezme imkânına sahip olan İstanbullular, 
buraya geldiklerinde İstanbul’un fethini 
adeta bir sinema filmi izler gibi izleyecek, 
o fetih coşkusunu yüreğinde hissedecek.

Değerli kardeşlerim…

İstanbul medeniyetlerin beşiğidir. Bildi-
ğiniz gibi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
başkenti ilan edildi. Şimdi tarihi ve kültü-
rel eserlerimizi restore ederek, önemli cad-
delerin cephelerini, çehresini değiştirerek 

“2010 Avrupa Kültür Başkenti” ilan edilen 
İstanbul’u gerçek anlamda bir dünya şeh-
rine dönüştürüyoruz. Tarihi eserlerimizi 
yeniden ihya ederek günümüzün sosyal 
ve kültürel yaşamına kazandırıyoruz. Bu-
nun için, Büyükşehir Belediyemiz eliyle 
yeni bir proje hazırladık. Önümüzdeki 
dönemde, Kadıköy’den Sultanahmet’e, 
Süleymaniye’den  Eminönü’ne, Fatih’ten 
Maltepe’ye kadar 57 adet tescilli eseri res-
tore edeceğiz. Aynı kapsamda, belli başlı 
meydanları ve büyük caddeleri de bütü-
nüyle elden geçirerek, İstanbul’u sadece 
Avrupa değil, bir dünya başkenti haline 
getireceğiz.

Şunu asla unutmayın: 29 Mart büyük 
düşünme günüdür. 29 Mart İstanbul’u, 
Türkiye’yi yeniden düşünme günüdür. 29 
Mart demokrasiyi, kalkınmayı, istikrarı, 
huzuru, adaleti gözetme günüdür. Ben, bu 
düşüncelerle bugün açılışını yaptığımız 
tesislerin bir kez daha hayırlı olmasını di-
liyor, “Durmak Yok, Yola Devam! Durmak 
Yok, Hizmete Devam! Herşey Türkiye 
İçin” diyor,  sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 



Kültür Sanat Büyük Ödülü 
Töreni

İstanbul | 1 Şubat 2009

Değerli davetliler, değerli düşünce ve sa-
nat dostları… Bu anlamlı ödül töreninde 
hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 
düzenlediği Büyük Kültür ve Sanat Ödülü 
töreninde bulunmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. Bu manidar ödülün 
ülkemizin düşünce semasında renkli bir 
gökkuşağı olan değerli yazar, romancı, 
siyasetçi, gazeteci Sayın Çetin Altan’a ve-
rilmiş olmasından ayrıca memnuniyet du-

yuyorum. Türkiye’nin demokrasi tarihine 
denk bir düşünce serüveni izleyen, düşün-
celeri için bedel ödeyen, üslup ustası Çetin 
Altan’ı burada, bu vesileyle ülkem adına, 
demokrasimiz adına, özgür düşünce adına 
sevgiyle, şükranla selamlıyorum. İlk eseri 
Üçüncü Mevki’yi 1946 yılında yayınlayan 
ve o günden bugüne aralıksız düşünce üre-
ten, 62 yıl boyunca kesintisiz eser veren 
Çetin Altan Beyefendi’ye daha nice eserler 
vermesini diliyorum. 



Değerli davetliler… 

1979 yılından itibaren bu büyük ödül, 
daha önceki  yıl larda Ahmet Adnan 
Saygun’dan Necip Fazıl’a; Yaşar Nabi’den 
Yaşar Kemal’e; Ekrem Akurgal’dan Süheyl 
Ünver’e, Ömer Lütfü Akad’dan Metin 
Erksan’a; Nevzat Atlığ’dan Sezai Karakoç’a 
bilim, sanat, edebiyat, sinema ve müzik 
alanlarında ülkemize eşsiz zenginlikler ka-
tan büyük ustalara verilmiştir. Bu ülkede, 
bilim adına, sanat adına, edebiyat adına, 
düşünce adına, estetik adına taş üstüne taş 
koyan büyük düşünce ve gönül sahiplerini 
minnetle şükranla yad etmek, boynumu-
zun borcudur. 

Üzülerek söylemeliyim ki, yakın tarihimiz-
de düşüncenin serüveni meşakkatli bir 
yolculuk olmuştur. Farklılıkların kabulü 
kolay olmamış, kemikleşen önyargılar, 
tahammülsüz anlayışlar düşünceyi ağır 
şekilde cezalandırmış, bedelini ise bütün 
Türkiye ödemek zorunda kalmıştır. Bu 
meşakkatli yolculukta direnç gösteren, 
ülkesinden umudunu kesmeyen, bedel 
ödemek pahasına düşünce sevdasından 
vazgeçmeyen, otoriter anlayışlara boyun 
eğmek yerine eğip bükmeden gerçeği 
söyleyen aydınlarımızın, bilgelerimizin, 
yazarlarımızın öncülüğü büyük önem 
taşıyor. Hiç kuşkusuz onlardan biri Çetin 
Altan’dır. 

Geriye doğru baktığımızda bugün içimizi 
burkan acıların, çoğu kez üretilmiş ve-
himlere ve korkulara dayanması bugün 
bile aşabilmekte güçlük çektiğimiz birçok 
soruna kaynaklık etmektedir. Kuşkusuz 

herkes Çetin Altan gibi yaşadıklarından, 
maruz bırakıldığı zorluklardan güler yüz-
lü bir felsefe çıkaramamış, kırgınlıklar, 
küskünlükler, açık uçlu yaralar yeni top-
lumsal sorunlara yol açmıştır. 

Saygıdeğer davetliler… 

Ödül törenleri, birer teşekkür, takdir ve 
vefa numunesi olma özelliklerinin yanı 
sıra aynı zamanda bir özeleştiri imkanı 
sunar. Değerli yazarımızın ve daha birçok 
düşünce adamının yaşam öyküsü esasın-
da kişisel birer öykü değil, bir anlamda 
Türkiye’nin öyküsü olarak da görülebilir. 
Bütün gelgitlerin, medcezirlerin, fırtınala-
rın olduğu, tıpkı Türkiye gibi zor yol alan 
bir serüven. Bu serüvende hem güler yüz-
lü, hem yakıcı bir eleştiri var, mizah var, 
akıl var, birikim var, her kalemi ele alışın-
da tazelenen umut ve heyecan var. 

Bu birikimin, bu sonsuz entelektüel te-
cessüsün sonucu olarak bugün elimizde 
roman, tiyatro, deneme, tarih incelemesi, 
politik analiz, gezi kitabı, hatıra ve mizah 
türlerinde yayınlanmış, dünya dillerine 
çevrilmiş 40 tane eser var. Evet, eleştirel 
akıl olmadan, eleştiriye tahammül ol-
madan yol alamayız, söz olmadan, yazı 
ve fikir olmadan uygarlık iddiamızı ger-
çekleştiremeyiz. Farklı düşünmek asla 
birbirimizi anlamaya, en azından anlama 
çabasına mani olmamalıdır. Demokrasinin 
temeli tahammül duygusudur, eleştirel 
aklın, farklılıklar arasında diyaloğun ge-
çerli olmasıdır, her türlü düşünceye saygı 
duyulmasıdır. 



Bugün mutlulukla ifade ediyorum ki, 
Türkiye artık ne Çetin Altan’ı 300 kez 
mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi 
mahkum eden bir Türkiye’dir, ne de Nazım 
Hikmet’i 12 yıl boyunca hapishanelerde 
tutan Türkiye’dir. O alıngan, o vehimler 
üreten Türkiye artık yerini özgüvene bı-
rakmıştır. Bugün idealimizdeki noktaya 
ulaştığımız belki söylenemez, ancak düne 
göre çok daha iyi bir noktada olduğumuz, 
daha iyiye doğru ilerlemek için güçlü bir 
irade ve kararlılığa sahip olduğumuz söy-
lenebilir. Bu noktaya geliş kolay olmamış-
tır. Demokrasi mücadelesi, kalkınma ve 
refah mücadelesi kuşkusuz ağır maliyetler 
ödetmiştir ama bu ülke, bu millet tarihin 
altında ezilmemiştir. 

Türkiye, Çetin Altan’ın ısrarla vurguladığı 
üzere “enseyi karartmamış”, umut kapı-
larını kapatmamış, içine kapanmaktan 
kurtulmuş, dünyaya açılmıştır. Kuşkusuz 
Türkiye bütün meselelerini halletmiştir, 
eski yaralarını sarmış, bütün imkan ve 
kaynaklarını kullanacak seviyeye erişmiş-
tir anlamında söylemiyorum, ama insaf 
duygusuyla bakanlar, Türkiye’nin artık 
dünya ile eşit ilişki içinde konuşabilen, 
gücünü hissettiren, halkının hukukunu 
koruyabilen bir düzeye ulaştığını göre-
bilmektedir. Bu gücü, benim ülkemin 
yazarları da, sanatçıları da, siyasetçileri 
de, yöneticileri de, sinemacıları da, müzis-
yenleri de yüreklerinde hissetmelidir. Bu 
mücadelede yerli kalabilen, ülkesi adına 
düş kuran, ülkesinden umudu kesmeyen, 
halkının sevincine ortak olan, eleştirirken 
yıkmayan, karamsar senaryolara teslim 

olmayan yazarlarımızın, aydınlarımızın 
hissesi büyüktür. 

Geldiğimiz noktada seslerimizi birleştir-
mek için birbirimizin ayağına basmadan, 
birbirimize kulaklarımızı tıkamadan 
birlikte yürümek zorundayız. Ne Aşık 
Veysel’in bir tek türküsünden, ne Necip 
Fazıl’ın bir tek mısrasından, Ne Yunus’un 
ilahilerinden, ne Fuzuli’nin bir kasidesin-
den vazgeçeriz; ne de yanı başımızdaki 
mazlum ülkelerin çığlıklarına kulak tıka-
yabiliriz. Ne çağdışı ideolojik sloganlar 
yüreklerimizi ve akıllarımızı rehin alabilir, 
ne de insanlığın ortak birikimiyle elde edi-
len çağdaş ve modern dünyaya sırtımızı 
dönebiliriz. 

Hüviyetimizi koruyarak uluslararası ca-
mianın saygın bir ülkesi olacağız. Cumhu-
riyetimizi, demokrasiyle, cumhurla, yani 
halkla, halkın iradesiyle birlikte yaşata-
cağız. Türkiye, taşıdığı yüksek değerlerle 
modern dünyanın bunalımlarına çareler 
önerebilecek bir ülkedir. Bu ülkenin tari-
hi ve kültürel hüviyetini, asli karakterini 
de hiçbir zaman reddi miras etmeden 
gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Tür-
kiye daha fazla özgürleşecek, daha fazla 
demokratikleşecek, daha fazla kalkınacak, 
daha fazla büyüyecek. Dünkü koşullar 
farklı olabilir ama bugün, Batı ile Doğu 
arasında bir dilemma, bir ikilem içinde 
değiliz, olmayacağız. 

İkide bir bizi saf tutmaya çağıranlar, eski 
koşullarla ve eski argümanlarla bize ken-
dilerince yer gösterenler Türkiye’yi aşıl-
maz bir paradoksa düşürme çabasındadır. 



Hayır, Türkiye’nin gücü sadece ölçülebilir, 
istatistiklerle test edilebilir bir güç değil-
dir. Türkiye’nin yeri bellidir, yönü bellidir, 
hedefi bellidir. Türkiye maddi ve manevi 
birikimiyle birlikte kabuğunu kırmış bir 
büyük ülkedir. Doğu-Batı arasındaki mu-
azzam terkibi yapabilmiş müstakil, özgür, 
demokrasiden, özgürlükten, bilimden, 
modern dünyadan asla yüz çevirmeyecek 
olan bir ülkedir. Doğu’nun yaralarını sara-
bildiğimiz kadar saracağız. Batı’nın ortak 
değerleriyle buluşabileceğimiz kadar bu-
luşacağız. İnsanlığın vicdanı olabildiğimiz 
kadar olacağız. Halkımızın meselelerine 
sahip çıkmayı, vatandaşlarımız arasında 
ayrım yapmadan adalet üretmeyi daima 
esas alacağız. Devleti toplumdan, de-
mokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini, 
hukuku, adaleti, merhameti, üretimi, 
kaliteyi, rekabeti, şehri, medeniyeti halka 
çok gören, halktan esirgeyen demode an-
layışa teslim olmayacağız. Avrupa Birliği 
hedeflerimize sonuna kadar sahip çıkacak, 
bu ülkenin dünyadaki hukukunu sonuna 
kadar koruyacağız. 

Herkes bilsin ki Türkiye, birilerinin istiskal 
edebileceği bir ülke değildir. Türkiye’nin 
sesi bütün dünyada yankılanırken ay-
dınlarımızdan, vicdan sahibi kanaat 
önderlerimizden beklentimiz Türkiye’yi 
zayıf gösterecek tavırlar içinde olmaları 
değil, Türkiye’nin gücüne güç katacak, 
Türkiye’nin büyüklüğünü, gücünü, itiba-
rını yansıtacak bir tutum içinde olmaları-
dır. Dünyanın dört bir köşesinde yaşayan 
Türkler, Türkiye’nin son dönemde yaşadı-
ğın büyük dönüşüm sebebiyle özgüvenini 
kazanmış bir şekilde, onurlu ve saygın bir 

şekilde kendilerini ortaya koyuyorlar; başı 
dik, alnı açık bir şekilde herkesle eşit ilişki 
geliştiriyorlar. 

Bakınız, bugün Türkiye’nin ülkelerden bir 
ülke olmadığını dünyaya birlikte anlat-
mak sorumluluğumuz var. Türkiye tarihi, 
geçmişi, kültürü, potansiyeli olmayan sı-
radan bir ülke değildir. Türkiye’nin sadece 
ekonomik açıdan, sosyal açıdan gelişmesi, 
çağdaş standartlara ulaşması yeterli değil-
dir. Türkiye’nin sahip olduğu düşünce po-
tansiyelinin, kültür ve sanat zenginliğinin 
de dünyaya gösterilmesi, dünyayla rekabet 
edebilir hale getirilmesi gerekmektedir. 

Değerli davetliler… 

Dünyanın gözü ülkemizin üzerindedir. Bu 
ülkede istikrar, bu ülkede demokrasi, bu 
ülkede hukuk devletinin eksiksiz işleyişi 
çok önem arz ediyor. Artık geçmişin yan-
lışlarını tekrar etmek, geçmişin sorunları-
nı tekrar yaşamak istemiyoruz. Sağ ve sol 
kutuplaşmalarını yaşamak istemiyoruz. 
Pusu kurma siyasetini görmek istemi-
yoruz. Birbirimizin ayağına basılmasını 
görmek istemiyoruz. Birbirimizi doğru an-
lamaya direnç gösterilmesini istemiyoruz. 
“Hazineden geçinen” imtiyazlı çevrelerin 
hiçbir risk almadan, hiçbir emek ve değer 
üretmeden bu ülkenin imkan ve kaynakla-
rına göz dikmesini istemiyoruz. Statükoyu 
muhafaza ederek değişime direnilmesini 
istemiyoruz. Bu ülkenin içe kapanması 
için tuzak ve hile siyaseti kurulmasını is-
temiyoruz. Hukuk tanımayan, menfaat şe-
bekeleri, çeteleri, mafyaları olan bir devlet 
olsun istemiyoruz. 



Türkiye, tam bir demokrasiyi, devleti 
milletle bütünleştirecek olan tam bir 
hukuk devletini hak etmeyen bir ülke 
olamaz. Türkiye demokrasinin hazzını 
ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar 
hissetmiştir. Buradan geriye gidişi kimse 
düşünemez. Son altı yıldır bu amaçla bü-
tün dünyaya dil döküyoruz. Onur verici 
mesafeler aldık ama daha çok almamız 
gereken mesafeler olduğunu da biliyoruz. 
Azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. 

Çetin Altan’ın veciz ifadesiyle “Türk’e Türk 
propagandası” yapmak yıllarca kamu yö-
netimimizi, diplomasimizi, siyasetimizi, 
güvenlik politikamızı, eğitim politikamızı 
rehin almış bir anlayıştır. ‘Biz bize yeteriz’ 
ve ‘dünya düşmanlarla dolu’ anlayışı ül-
kemizi uygarlık yarışında hak ettiği yere 
getirmemiştir. Bu anlayış vehimler ve kor-
ku üretmekten başka bir işe yaramamıştır. 
Biz altı yıldır, bütün gayretimizle Türk’ün 
ve Türkiye’nin imkan ve kaynaklarını dün-
yaya anlatmaya çalışıyoruz. Kendi kendi-
mize konuşmuyoruz, Türkiye’yi dünyaya 
anlatıyoruz, tüm dünyayla konuşuyoruz. 
Buradaki zemin uygun değil ama tek bir 
cümleyle ifade edecek olursam; ekonomik 
göstergelerimizin hemen tamamının bu 
açılım siyasetiyle Cumhuriyet tarihimizin 
rekorlarını kırdığını söyleyebilirim. 

Evet, önümüz aydınlıktır. Bahtımız açıktır. 
Özgüvenimiz tamdır. Yeter ki, birbirimizi 
gücünü eksiltmeyelim. Yeter ki, eleştiriler 
hakkaniyet ölçülerini çiğnemesin. “Bugün 
yeni bir gündür yeni şeyler söylemek la-
zımdır” diyor ya Hazreti Mevlana…Bizse, 
ibret almadan tarihi tekrarladığımız için, 

aynı gündemi 40 yıl 50 yıl yaşadığımız için 
Çetin Altan Bey, arada bir 30 yıl 40 yıl ön-
ceki yazılarını köşesine alıyor ve ne kadar 
yerimizde saydığımızı ibretle gösteriyor. 
O, bazen bir Bektaşi fıkrasıyla, bazen Nas-
rettin hoca bilgeliğiyle, çoğu kez de eleştiri 
ile mizahı harmanlayarak zihinlerimizin 
kilitlerini açıyor. Ülkemizin kaderiyle, tari-
hiyle ama daha çok geleceğiyle ilgileniyor. 
“40 bin köyün, 20 bin mezranın, kentleri-
mizin, kasabalarımızın kaderini” sürekli 
yazılarında işliyor. Türkiye’nin “yaşam ka-
litesini” daima mukayeseli olarak veriyor. 
“Sadece imajla, makyajla çağdaş olamaya-
cağımızı, milli gelirimizle, rekabetle, üre-
timle, kaliteyle çağı yakalayabileceğimizi” 
söylüyor. 

Gençlerimizin kulağına küpe olsun. Çetin 
Altan 82 yaşında. Bir üniversite öğren-
cisinden, hocasından daha çok çalışıyor. 
62 yıldır Marmara’ya, Ege’ye, Akdeniz’e, 
Karadeniz’e tek tek denizyıldızları atıyor. 
Hani bilinen hikayedir. Bir adam kıyaya 
vurmuş binlerce milyonlarca denizyıldızı-
nı kurtarmak için çırpınıyor. Denizyıldız-
larını tek tek alıp denize fırlatıyor. Oradan 
geçen ve kendini daha akıllı sanan biri “sen 
ne yapıyorsun” diyor. Adam, başını kaldı-
rıp diyor ki, “denizyıldızlarını kurtarıyo-
rum…” Öteki, “Hangi birini kurtaracaksın, 
ne fark eder ki, “ diyor. Adam, üzgün bu 
kez başını kaldırmadan bir denizyıldızını 
alıyor ve denize fırlatıyor. Bak, bu kurtul-
du, bunun için fark etti diyor. İyi ki varsın, 
iyi ki yazıyorsun Sayın Altan. Tebrik edi-
yorum ve size teşekkür ediyorum, saygılar 
sunuyorum. Çetin Altan’a, okurlarına, 
dostlarına ve tüm katılımcılara…



Değerli vatandaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Bugün, tarihte unutulmaz bir iz bırakan, 
bu toprakların şahit olduğu en büyük 
kahramanlıklardan birinin yaşandığı Ça-
nakkale Deniz Zaferimizin 94. yıldönümü-
nü idrak ediyoruz. 18 Mart 1915 yılında 

bütün dünyaya haykırdığımız “Çanakkale 
geçilmez!” sözünü, 94 yıl aradan sonra 
yüreklerimizde yeniden hissetmek üzere 
burada toplandık. Çanakkale Savaşları, 
vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yük-
sek faziletlerin kahramanca sergilendiği 
bir destandır. Hiçbir cephe, hiçbir savaş, 
Çanakkale kadar tarihin akışını bütünüy-
le değiştiren bir etkiye sebep olmamıştır. 

Şehitler Günü ve Deniz 
Zaferi’nin 94. Yıldönümü 

etkinlikleri

Eceabat, Çanakkale | 18 Mart 2009



Eğer bu millet, “Çanakkale Geçilmez” 
diye haykırmasaydı, bu sözünün gereğini 
yerine getirmeseydi, bugün sadece bu top-
rakların değil, bütün bir dünyanın kaderi 
değişecekti. Bu nedenle, 18 Mart Şehitler 
Günü’nü, her biri ayrı bir kahramanlık 
sergileyen neferlerimizin, şehitlerimizin 
aziz hatırasını anmak, geçmişte yaşanan-
lardan ibret çıkarmak için bir vesile kabul 
ediyoruz. 

Çanakkale’de ortaya konan istiklal mü-
cadelesi, eşsiz bir destandır. Bu destanı 
yazan Mehmetçiklerin, gazilerin, şehit-
lerin her birini huzurlarınızda rahmetle, 
minnetle anıyorum. Sadece Çanakkale 
şehitlerimizi değil, İstiklal Savaşı şehitle-
rimizi, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, 
Terörle mücadele şehitlerini ve diğer tüm 
şehitlerimizi de bu vesileyle şükranla anı-
yorum. O şehitler, o kahramanlar bizim 
için ölümsüzdür.

 Şunu asla unutmamalıyız; Çanakkale’de 
elde ettiğimiz zafer, bir milletin, üstelik 
şanlı bir milletin yeniden küllerinden do-
ğuşuna vesile olmuştur. Çökmekte olan bir 
imparatorluğun içinden güçlü bir Cum-
huriyetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu-
şuna vesile olmuştur. Her vatan evladının 
ecdadımızın ortaya koyduğu bu mücadele 
ruhundan, bu fedakârlıktan çıkaracağı çok 
büyük dersler vardır. Bu millet geçmişte 
başka hiçbir millete boyun eğmemiştir, bu-
gün de eğemeyecektir. Bu millet, geçmişte 
bağımsız ve hür olmuştur, ilelebet bağım-
sız ve hür olacaktır. “Ya istiklal, ya ölüm” 
kararının ardında işte bu gerçek yatıyor. 

Türk milleti, “Ya istiklal, Ya ölüm” kararı-
nı vererek, sadece şanlı bir zafere değil, 
sadece istiklaline değil, aynı zamanda ge-
leceğine, istikbaline koşmuştur. Bu şuurla 
diyoruz ki, geçmişte verilen istiklal müca-
delesini kavramadan, ülkemizin istikbal 
mücadelesinde başarılı olmamız mümkün 
değildir. Türkiye, ne mutlu ki, bugün de 
aynı anlayışla, aynı heyecanla, aynı ruhla, 
aynı şuurla yoluna devam ediyor. İnanı-
yorum ki, Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe 
taşımak için canını dişine takarak çalışan 
her insanımız, her vatandaşımız, yüreğin-
de mutlaka bir Çanakkale kıvılcımı, bir 
Çanakkale aşkı, bir Çanakkale heyecanı 
taşıyor. O kıvılcım, o aşk, o heyecan sa-
yesinde Türkiye, bugün de bir güneş gibi 
parlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkma hedefine doğru büyük adımlar 
atıyor. Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh” vecizesinin ışığında ilerliyoruz. 

Biz, şehitlerimizden, gazilerimizden derin 
bir miras devraldık. Onlar, en hazin du-
rumlarda bile, cephedeyken bile düşma-
nının da bir insan olduğunu unutmadılar, 
düşmanına dahi sevgiyle baktılar. Onlar 
Çanakkale’de bize karşı savaşan milletlerle 
siperden sipere uzanan bir köprü, cephe-
den cepheye büyüyen yeni dostluklar inşa 
ettiler. Bu dostluğun arka planında, Türk 
milletinin barışa dayalı dünya görüşü ya-
tıyor. Türkiye bugün de, gerek bölgesinde 
gerek dünyada sorunları çözme ve istikrar 
üretmeye yönelik, yapıcı ve barışçı bir dış 
politika sürdürüyor. Çünkü bu topraklar 
hiçbir zaman nefretin dilini konuşmadı. 



Çünkü bu topraklar hiçbir zaman şiddetin 
diline teslim olmadı. 

Bu topraklar binlerce yıldan bu yana sev-
ginin, barışın, dostluğun coğrafyası oldu. 
Bizler, çatışmanın değil; diyalogun, uzlaş-
manın arayışı içindeyiz. Onun için, bugün 
Türkiye Avrupa Birliği’ne katılım konu-
sundaki kararlılığını koruyor, bu yolda dev 
adımlar atıyor. Medeniyetler İttifakı’na eş 
başkanlık yapıyor, yeryüzü barışının ege-
men kılınması için yoğun gayret gösteri-
yor. 48 yıl aradan sonra seçildiği Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde dünya ba-
rışı için çok değerli katkı sağlıyor. Balkan-
larda, Kafkaslarda, Ortadoğu’da, Afrika’da 
dünya barışını tesis etmek için uğraşıyor. 
Bölgesel meselelerde, küresel meselelerde 
söz sahibi oluyor, ağırlığını koyuyor, ara-
buluculuk yapıyor. Dünyadaki itibarını 
arttırırken, ekonomisini de güçlendiriyor, 
istikrar ve güven içinde kalkınıyor. 

Bilinmelidir ki, bugün Çanakkale’den baş-
layarak, bütün bir vatanı savunmak için 
güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız var. Çok 
şükür, Türkiye ekonomideki hedeflerine 
de adım adım yaklaşıyor. Bakınız, bugün, 
gayri safi yurtiçi hasılası 750 milyar dolar 
seviyesinde olan bir Türkiye var artık. Kişi 
başına milli geliri 10 bin dolara ulaşmış 
bir Türkiye var. En başta komşuları olmak 
üzere bütün dünyayla dostluklar inşa 
eden, ihracatını 132 milyar dolara çıkaran 
bir Türkiye var. 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışıyla yo-
luna devam eden, bu yaklaşımla 2008’de 
22 milyar dolar, 2008’de 18 milyar dolar 

küresel yatırım çeken, dünyanın en güven-
li ekonomi limanlarından biri haline gelen 
bir Türkiye var. Yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerinde üçüncü sıraya yerleşen bir 
Türkiye var.      Karadeniz Sahil Yolu, Bolu 
Dağı tüneli gibi mega projeleri tamamla-
yan, Bakü – Tiflis – Ceyhan, Mavi Akım, 
Nabucco gibi projelerle doğudan batıya 
dünyanın enerji koridoru haline gelmeye 
başlayan bir Türkiye var. Dünya’da hızlı 
tren kullanan 8 ülkeden biri haline gelen 
bir Türkiye var. İşte bütün bunlar, burada, 
Çanakkale’de verilen eşiz mücadelenin 
ürünüdür. İşte bütün bunlar, şehitlerimi-
zin açtığı yoldan ilerleyen milletimizin 
elde ettiği başarılardır. 

Bugün Çanakkale’de, şehitlerimizin me-
zarlarının yanı başında dostluk için birle-
şen ellerimizi, bir kez daha sıkıca kenetli-
yoruz. Bugün, 100 yıla yakın bir süredir 
dimdik ayakta duran Cumhuriyetimizin 
yeni nesilleri olarak, bize miras bırakılan 
mücadele ruhunu heyecanla, sadakatle 
benliğimizde taşıyoruz. İnanıyorum ki, 
1915’te gösterdiğimiz dirayeti, sabrı, da-
yanışmayı gösterirsek, Türk milletinin 
önünde hiçbir güç duramayacaktır. Çünkü 
bizler ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. 
Bu düşüncelerle Çanakkale zaferimizin 
94. yıldönümünde, bizlere bu aziz vatanı, 
bu büyük Cumhuriyeti emanet eden başta 
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün 
istiklâl kahramanlarımızı, bütün şehitleri-
mizi minnet, şükran ve rahmetle yadediyo-
rum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 



23 Nisan Dünya Çocuklarını 
Kabul

Ankara | 20 Nisan 2009

Sevgili çocuklar, Türkiye’ye hoş geldiniz. 
Ülkemize getirdiğiniz bu heyecan, neşe ve 
güzellikler için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Sizleri böyle neşeli görmek, biz 
büyükleri her zaman çok mutlu ediyor. Bu 
mutluluğunuzun hiç kaybolmamasını, ha-
yatınız boyunca yüzünüzden gülücüklerin 
hiç eksik olmamasını diliyoruz. 

Sizler, bu dünyanın geleceğisiniz. Size çok 
daha iyi bir gelecek hazırlamak, sizlere 
daha yaşanabilir bir dünya teslim etmek 
için bizler de var gücümüzle çalışıyoruz. 
Esasen, bizim yegâne gayretimiz, size 
daha fazla ve daha güzel imkânlar sağla-
yabilmektir. Tüm çocukların, oyunlarla, 
oyuncaklarla, sevdikleriyle birlikte güzel 
bir çocukluk geçirmesini arzuluyoruz. He-



pinizin en iyi okullarda okumasını, en iyi 
eğitimi almasını istiyoruz. Bütün çocukla-
rın, bilgiye ve bilgi kaynaklarına en kolay 
ve hızlı şekilde erişebilmesini sağlamaya 
çalışıyoruz. Yarının büyükleri olan sizlere, 
yeni iş imkânları oluşturmanın gayreti 
içindeyiz. Bütün bunların ötesinde, sizlere, 
barış dolu, sevgi dolu, dostluk ve kardeşlik 
dolu bir dünya emanet etmek istiyoruz. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir bölge-
sinde çocuklar ağlamasın, çocuklar üzül-
mesin, çocuklar hüzünlenmesin istiyoruz. 
İşte bunun için, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
“Yurtta barış, dünyada barış” sözünün tüm 
dünyada yankılanması için çalışıyoruz. 

Sevgili çocuklar, sevgili misafirler…

Ülkemizde her yıl 23 Nisan günü, Çocuk 
Bayramı olarak kutlanıyor. 23 Nisan, dün-
yadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Biz, 
ülkemizin tarihinde çok önemli bir yer 
tutan 23 Nisan gününü, sadece Türkiye’de 
yaşayan çocuklarımıza değil, bütün dünya 
çocuklarına armağan ettik. İstedik ki, tüm 
çocuklar, barış ülkesi olan Türkiye’de bir 
araya gelsin, birbirleriyle tanışsın ve bir-
birleriyle unutulmaz dostluklar kursun. 
Bunu da başardığımıza inanıyorum. Her 
yıl misafir ettiğimiz çocuklar, buradan 
unutulmaz anılarla ve hiç bitmeyecek 
dostluklarla ayrılıp ülkelerine döndüler. 
Her yıl 23 Nisan’da dünya çocukları bu-
radan, Türkiye’den, tüm dünyaya barış ve 
kardeşlik mesajları ilettiler. İnanıyorum 
ki, sizler de, burada bulunduğunuz süre 
içinde güzel dostluklar kuracak, hayatınız 
boyunca unutamayacağınız anılara sahip 

olacaksınız. Yine inanıyorum ki, buradan 
tüm dünyaya çok anlamlı mesajlar ilete-
ceksiniz. Savaşlar olmasın, diyeceksiniz. 
İnsanlar birbiriyle çatışmasın, diyecek-
siniz. Tüm düşmanlıklar artık sona erdi-
rilsin, diyeceksiniz. Çocuklar ağlamasın, 
çocuklar üzülmesin, diyeceksiniz. İnanın, 
sizlerin bu çağrısını dünyadaki tüm bü-
yükler duyacaktır. Sesiniz bütün dünyada 
yankılanacak ve mutlaka karşılık bulacak-
tır. Bugün olmasa bile, yarın, sizler büyü-
düğünüzde, dünyamız barışa, kardeşliğe, 
dostluğa bir adım daha yaklaşmış olacak-
tır. Eğer siz buna inanırsanız, tüm dünya 
da buna inanacak, tüm dünya arzu ettiği-
niz gibi bir yer olacaktır. 

Sevgili çocuklar…

Bizim, Sinan adında çok ünlü bir mima-
rımız vardı. 16. yüzyılda yaşamış olan 
Mimar Sinan, başta İstanbul olmak üzere 
birçok şehirde 350’ye yakın eser ortaya 
koydu. Bu eserler, aradan geçen 400 yıla 
rağmen bugün bile sapasağlam ayaktadır 
ve dünyanın en önemli mimari eserleri 
arasında yer alır. Mimar Sinan’ın başyapıtı, 
İstanbul’daki Süleymaniye Camii’dir. Size, 
bu caminin yapımı sonrasında yaşanmış  
güzel bir olayı kısaca aktarmak isterim. 
Bu eser tamamlanınca, bir çocuk Mimar 
Sinan’ın yanına yaklaşır ve “bu minare-
lerden biri eğri” der. Sinan, çocuğa hangi 
minarenin eğri olduğunu sorar, çocuk da 
gösterir. Mimar Sinan, hemen yardımcıla-
rına seslenir ve ip getirmelerini ister. İpi, 
minarenin ucuna bağlayıp çekerler. Mi-
mar Sinan, çocuğa sorar: “Minare düzeldi 
mi?” Çocuk da, “evet, işte şimdi düzeldi” 



der. Mimar Sinan, bir çocuğun gönlünü 
yapmanın, bir çocuğu mutlu etmenin, dev 
bir başyapıt ortaya koymak kadar önemli 
olduğuna inanıyordu. İşte bizler de, sizleri 
mutlu görmenin, sizleri gülerken, eğlenir-
ken, oynarken, sevinirken görmenin, dün-
yaya bedel olduğuna inanıyoruz. 

Sizlere, burada, Türkiye’de bir bayram se-
vinci yaşatabilmenin, dünyanın en güzel 
duygusu olduğuna inanıyoruz. Bu düşün-
celerle, Türkiye’de çok iyi vakit geçirmeni-
zi diliyor, sizlerin ve tüm dünya çocukları-
nın bayramı olan 23 Nisan’ı en iyi şekilde 
değerlendirmenizi temenni ediyorum. Bu 
güzel bayramın taşıdığı anlamı, burada 
oluşan sevgi ve dostluğu ülkemizden bir 
selam olarak ülkelerinize götürmenizi isti-
yorum. 23 Nisan Çocuk Bayramınızı kutlu-
yor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.



Anayasa Mahkemesi’nin değerli mensup-
ları, değerli konuklar… Bu anlamlı günde, 
Anayasa Mahkememizin yeni hizmet bina-
sının açılış töreninde aranızda olmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, sizle-
ri saygıyla selamlıyorum. İnanıyorum ki, bu 
yeni bina, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve 
çalışanları için daha gelişmiş, daha rahat, 

daha işlevsel çalışma imkânları sunacaktır. 
Bu vesileyle, yeni hizmet binasının hayırlı 
olmasını diliyor, Anayasa Mahkemesi’nin 
47. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm 
hukuk camiamıza, ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Anayasa Mahkemesi’nin 47. 
Kuruluş Yıldönümü ve Anayasa 
Mahkemesi Yeni Hizmet Binası 

Açılış Töreni

Ankara | 24 Nisan 2009



Değerli konuklar…

Hükümet olarak, çağa yakışır, ülkemize 
yakışır bir adalet hizmeti için her türlü 
imkânı seferber ettik, etmeye devam edi-
yoruz. Burada ayrıntılara girmek istemiyo-
rum. Ancak, 6.5 yıldan bu yana 170’i aşan 
noktada Adalet Sarayı çalışmasına başladık 
ve dönemimizde hizmete açtığımız Adalet 
Sarayı sayısında 117’ye ulaştık. Bunun 
yanında hâkimlerimizin, savcılarımızın ve 
yardımcı personelin eğitimi, özlük ve sosyal 
hakları konusunda önemli çalışmalarımız 
oldu. İmkânlarımız elverdikçe, hukukun 
en hızlı şekilde, en kaliteli şekilde tecelli 
etmesine katkıda bulunmak için alt yapı ya-
tırımlarımızı ve diğer çalışmalarımızı sür-
dürmeye devam edeceğiz. Hükümet olarak 
sorumluluğumuz, adaletin tecellisine yar-
dımcı olmaktır ve bu sorumluluğumuzu da 
en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. 

Değerli katılımcılar…

Anayasa Mahkemesi, gerek hukuk sistemi-
mizin, gerek Cumhuriyetimizin en temel, 
en köklü kurumlarından biridir. Anayasa 
Mahkemesi, gördüğü fonksiyon ve sahip 
olduğu misyonla önemli bir konuma sa-
hiptir. Yine bildiğiniz gibi, anayasalar, bir 
toplumun, bir milletin ortak değerlerinin 
yer aldığı metinlerdir. Toplumsal gelişme, 
demokratikleşme, insan hak ve hürriyetleri 
gibi temel alanlarda kat ettiğimiz mesafeler, 
kaçınılmaz olarak Anayasanın da tartışıl-
masına, ister istemez yeni bir anayasa tale-
binin doğmasına vesile olmaktadır. Bugün, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu durum da 
budur. 

Anayasa Mahkemesi’nden siyasi partile-
rimize, Yargıtay’a, sivil toplum örgütleri-
mize varıncaya kadar, geniş bir toplumsal 
kesimde, acil bir anayasa değişikliğinin, 

yenilenme, güncellenme, tazelenme talep-
leri doğduğu aşikârdır. Zira Türkiye, artık 
dünyanın taşrasında yaşayan, önemli geliş-
meleri kenardan izleyen, çağdaş dünyanın 
periferisinde kalan bir ülke değildir. Bilakis, 
her geçen gün hızla dünyaya açılan, ekono-
misi hızla büyüyen, küresel rekabet gücü 
artan, kendisini ileri demokrasilerle mu-
kayese eden, gelişmiş ülkelerdeki çağdaş 
hukuk normlarına uyum sağlamaya çalışan 
bir ülkedir. 

Bakınız, Cumhuriyetimizin kurulduğu 
dönemlerle, bugünün Türkiye’sinin içinde 
bulunduğu dönem, hiç şüphe yok ki, tama-
men farklı niteliklere sahiptir. Bugün ne 
Birinci Dünya Savaşı’nın, ne İkinci Dünya 
Savaşı’nın, ne de Soğuk Savaş’ın şartları 
mevcuttur. Öte yandan, küreselleşmenin 
her geçen gün kendini daha güçlü bir şe-
kilde hissettirdiği günümüzde, medeniyet 
yarışından geri kalmamak için, her alanda 
olduğu gibi, hukuk normlarımızı da çağdaş 
dünyanın gereklerine uydurma zorunlu-
luğu doğmaktadır. Nitekim Cumhuriyeti-
mizin önemli çağdaşlaşma projelerinden 
olan Avrupa Birliği’ne katılım süreci de bu 
dönüşümü ve uyumu gerekli kılmaktadır. 
Çünkü, hukuk modernleştikçe toplum da 
modernleşir, hukuk geliştikçe, hukuk öz-
gürleştikçe toplum da gelişir, özgürleşir. 

Geçmişte çok net biçimde ortaya çıkmıştır 
ki, hukuk, her zaman toplumun önünü 
açan bir rol üstlenmiştir. Hukuk sistemi-
miz, bir yönüyle demokratik, laik, sosyal, 
hukuk sistemi olan Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerini koruyan, anayasal ve 
yasal zeminini güçlendiren bir özellik ta-
şımalıdır. Diğer yönüyle Türkiye’nin daha 
çağdaş, daha müreffeh, daha gelişmiş, daha 
kalkınmış bir ülke haline gelmesine zemin 
hazırlamalıdır. Hukuk sisteminin en ge-
niş anlamıyla adalet üretmesi, toplumun 



önünü açması, gelişme ve ilerlemeyi teşvik 
edici bir fonksiyon görmesi ülkemiz ve mil-
letimiz için hayati bir konudur. Temel hak 
ve özgürlüklerin anayasal güvence altına 
alınmadığı, adaletin sağlanmadığı bir top-
lumda, kalkınmadan, ilerlemeden, gelişme-
den söz edemeyiz. 

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti, Anaya-
samızda “demokratik, lâik, sosyal bir hukuk 
devleti” olarak tanımlanmaktadır. Devletin 
bu dört temel niteliğini asla birbirinden 
ayıramayız. Bunlardan herhangi birini öte-
kine feda edemeyiz, aralarında bir öncelik 
sıralamasına da gidemeyiz. Bu dört temel 
nitelik, birbirini tamamlayan, birbirini 
pekiştiren özelliklere sahiptir. Onun için, 
Cumhuriyetimizin bu temel değerlerini her 
türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam 
etmek durumundayız. Anayasamızda ifade-
sini bulduğu şekliyle Cumhuriyetimize de, 
demokrasimize de ruhu ve lafzıyla birlikte 
sahip çıkmalıyız. Milletimizin yargıya ve 
hukuka olan güvenini de ancak bu şekilde 
koruyabiliriz. Uluslararası kamuoyunda 
Türk yargısını örnek bir konuma yükselt-
mek, bütün Türk vatandaşlarına düşen bir 
görevdir, ama yargı mensuplarımız, özellik-
le de siyasetçilerimiz bu konuda daha has-
sas olmalıdır. Zira demokrasinin olgunluğu 
ile hukukun olgunluğu birbirine paraleldir, 
birbirine bağımlı olarak ilerlemektedir. Bu 
bakımdan demokrasi ile hukukun çatışma-
sı düşünülemez. Aksine her ikisi birbirini 
zenginleştiren, birbirini güçlendiren değer-
lerdir. 

Değerli katılımcılar…

Anayasa Mahkemesi’nin mevcut yapısı-
nın günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta 
yetersiz kaldığı şeklindeki düşünceler son 
dönemlerde sıkça dile getirilmeye başla-
mıştır. Bu durum, herkesten önce, son üç 

dönemden bu yana, Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı görevini yürüten değerli hu-
kukçularımız tarafından da defaatle ifade 
edilmiş, kamuoyu nezdinde tartışılmıştır. 
Mevcut yapının değiştirilmesinin en başta 
Anayasa Mahkemesi açısından olumlu so-
nuçlar doğuracağı, çeşitli vesilelerle ifade 
edilmektedir. Ancak değişikliğin gerekliliği, 
mahiyeti, kapsamı ve modeli konusunda 
farklı görüşler bulunduğunu da biliyoruz. 
Biz, bu konuda her türlü görüşün, her türlü 
fikrin, her türlü değerlendirmenin özgürce 
ifade edilmesinden, tartışılmasından, ya-
pıcı bir şekilde ele alınmasından yanayız. 
Zira modern toplumlarda değişim olgusu, 
demokratik müzakereyle, uzlaşıyla, yapıcı 
değerlendirmelerle ele alınır ve gerçek-
leştirilir. Bu bakımdan, eleştirinin, ifade 
hürriyetinin yerleşik bir değer olarak kabul 
edilmediği toplumlar, medeniyet yarışın-
dan geri kalmaya mahkûmdur. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, özellikle son birkaç yılda, de-
mokratikleşme ve güçlü bir hukuk devleti 
olma yolunda çok büyük mesafeler katetti. 
Türkiye’yi çağdaş dünya devletleri içinde 
hak ettiği saygın konuma yükseltmek için 
gerekli iradeyi her zaman ortaya koyan 
milletimiz, Cumhuriyetimizi bütün değer 
ve kurumlarıyla yaşatmaya devam etmek-
tedir, devam edecektir. İşte bugün aydınlık 
bir geleceğin eşiğindeyiz. Milletçe, Cumhu-
riyetimizin çağdaşlaşma hedefleri doğrul-
tusunda yolumuza devam ediyoruz, devam 
edeceğiz. Bu düşüncelerle açılışını gerçek-
leştirdiğimiz yeni Anayasa Mahkemesi bi-
namızın başta yargı camiamız olmak üzere 
ülkemize, milletimize bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.



Yunus Emre Vakfı ve Enstitüsü 
Açılış Töreni

Ankara | 7 Mayıs 2009

Çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Bugün bu açılışı gerçekleş-
tiriyor olmaktan çok büyük bir heyecan 
duyduğumu; ülkem ve milletim adına çok 
büyük bir gururu sizlerle paylaştığımı 
bütün samimiyetimle ifade etmek istiyo-
rum. Zira bugün açılışını yaptığımız Yu-
nus Emre Vakfı ve Yunus Emre Araştırma 
Enstitüsü’nün, ülkemiz adına, ülkemizin 

tanıtımı adına çok önemli bir hizmet göre-
ceğine bütün kalbimle inanıyorum. 

Konuşmamın hemen başında şu hususu 
belirtmekte fayda görüyorum: Türkiye, 
böyle bir vakfın kurulması noktasında ka-
naatimce çok biraz geç kalmıştır. On yıllar 
öncesinde kurulması, faaliyet göstermesi 
gereken, buna ciddi şekilde ihtiyaç duyu-
lan bu vakfın, bu dönemde kurulmasından 
ve bugün açılışının yapılıyor olmasından 



da ayrıca büyük bahtiyarlık duyuyorum. 
Dünyadaki birçok ülke, özellikle de geliş-
miş ülkeler yüz yıllar öncesinden bu tür 
vakıf ları kurdular, desteklediler, bulun-
dukları ülkelerde kendilerini tanıtmak, 
kültürlerini aktarmak ve lobi yapmak adı-
na faaliyetlerde bulundular. 

Yıllar boyunca, Cervantes Enstitüsü’ne, 
Goethe Enstitüsü’ne, British Council’a 
deyim yerindeyse gıpta ile baktık. Çok 
zengin bir kültürel mirası devralmamıza 
rağmen, geniş bir coğrafyaya hitap etme-
mize rağmen biz, kültürümüzü, dilimizi 
dünyaya tanıtmak noktasında tatmin 
edici bir seviyeye ulaşamadık. İşte bugün, 
açılışını yaptığımız bu Vakıf ve Enstitü 
sayesinde bu hedefe yönelik olarak hem 
önemli, hem de tarihi bir adım atıyoruz. 
Umuyor ve inanıyorum ki, Vakfımız kısa 
süre içinde on yılların gecikmişliğini telafi 
edecek ve Türkiye’nin yurtdışındaki adeta 
vitrini haline gelecektir. 

Yurtdışında Yunus Emre Türk Kültür Mer-
kezlerimiz aracılığıyla artık Türkiye’yi, 
Türk dilini, kültürünü, tarihini, sanatını o 
ülkelerdeki ilgili kesimlere aktarma fırsa-
tımız olacak. Türkiye içinde faaliyet gös-
terecek Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla 
da, bu hedeflerimize ulaşmak için projeler 
üretilecek ve uygulanacak. Bildiğiniz gibi 
5 Mayıs 2007’de Vakfın kuruluş kanunu 
kabul edildi, vakfımız hazırlıklarını yap-
tı, Ulus’taki bu tarihi binayı kendilerine 
tahsis ettik ve işte bugün de vakıf resmi 
olarak hizmetlerine başlıyor. Dışişleri Ba-
kanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, 
Kültür Bakanlığımızın, TİKA’nın ayrı ayrı 

yürüttüğü tanıtım ve kültür faaliyetleri 
böylece tek bir merkezden, sistemli bir 
şekilde yürütülecek. Yurtdışındaki dü-
zenlemelerin bir an önce bitirilmesini, 
özellikle bina ihtiyaçlarının bir an önce 
giderilmesini de bu vesileyle ilgili bakan 
arkadaşlarımın bir kez daha dikkatlerine 
sunmak istiyorum. Yunus Emre Vakfı’nın 
ve Enstitüsü’nün ülkemiz için, milletimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli katılımcılar… 

Türkiye, geride bıraktığımız dönemde 
her alanda çok büyük ilerlemeler kaydet-
ti. Bakınız, sadece birkaç başlığı sizlerle 
paylaşmak isterim. Şu anda dünyanın 
en büyük 17’inci, Avrupa’nın en büyük 
6’ıncı ekonomisine sahibiz. Avrupa Bir-
liği ile katılım müzakerelerini başlattık 
ve bu yolda kararlılıkla ilerliyor, gerekli 
reformlarımızı kararlılıkla yapıyoruz. 1 
Ocak 2009 tarihinden itibaren Türkiye 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
bir üyesi olarak küresel barışa katkı sağ-
lamaya başladı. Medeniyetler İttifakı’nda 
eşbaşkanlık yapıyoruz. Bölgesel mesele-
lerde arabuluculuk rolü üstleniyor, ül-
keler arasında diyalog ve barış zeminine 
katkı sağlıyoruz. Bunun yanında, stan-
dartları her geçen gün yükselen demokra-
simizle bölgede öne çıkıyoruz. Güçlü bir 
demokrasi, güçlü hukuk sistemi, güçlü 
bir ekonomik yapı, aktif dış politikasıyla 
Türkiye artık dünya genelinde de farklı 
bir düzeyde algılanıyor. 

Türkiye için artık çok farklı bir dönem, 
yeni bir dönem başladı. Türkiye artık 



tanıtımını yurtdışındaki medya kuruluş-
larının ve onların muhabirlerinin inisiya-
tifine bırakamaz. Aynı şekilde, üzülerek 
söylüyorum ki, Türkiye, bizim kendi 
gazetelerimizin manşetlerinin dünyaya 
yansıttığı bir ülke de değil. Türkiye Antal-
ya’daki denizden, İstanbul’daki müzeden, 
sadece Mevlana gibi bir gönül dostundan 
ibaret bir ülke de değil. Türkiye, ekonomik 
krizlerle, terör saldırılarıyla, cinayetlerle 
anılan, bu şekilde tanınmayı hak eden bir 
ülke de değil. Bin yıllar boyunca, kendi 
öz kültürüyle birlikte farklı kültürleri, 
farklı medeniyetleri potasında süzmüş, 
yoğurmuş, harmanlamış; eşsiz bir mede-
niyet inşa etmiş bir ülkenin, bir tarihin, 
bir mirasın taşıyıcılarıyız. Türkçe, sadece 
bu topraklarda yaşayan insanların ileti-
şim dili değil. Türkçe aynı zamanda bir 
bilim dili, sanat dili, edebiyat dili. Türkçe 
Yunus Emre’nin, Pir Sultan Abdal’ın, 
Karacoğlan’ın, Fuzuli’nin, Baki’nin, Nazım 
Hikmet’in, Necip Fazıl’ın dili. 

Bu topraklarda şekil  bulan mimari, 
Yemen’den Kırım’a, Pekin’den Viyana’ya 
kadar çok geniş bir coğrafyada eserler 
ve izler bıraktı. Bütün sanat dallarımız, 
mutfak kültürümüz, musikimiz yine çok 
geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. Dünya-
da, benzeri bir zenginliğe sahip, böyle bir 
zengin mirası devralmış ülke sayısı bir 
elin parmaklarını geçmez. Ama bu mirası 
yeterince değerlendirebildik mi? Yeterince 
anlatabildik, yeterince tanıtabildik mi? 
Maalesef hayır… Hükümeti devraldığımız 
andan itibaren, bu boşluğu doldurmak 

için, zaman kaybını telafi için önemli 
adımlar attık, atıyoruz. 

Bakınız, yurtiçinde şu anda tam 19 bin 
825 tane tescilli vakıf eserimiz bulunuyor. 
Bu sayı biz geldiğimizde sadece 9 bin 483 
idi. 1998-2002 arasında sadece 46 vakıf 
eseri restore edilmişti. Bizim dönemimiz-
de tam 3 bin 363 eser restore edildi. TİKA 
aracılığıyla, çok geniş bir coğrafyada tari-
hi mirasımıza sahip çıkıyor, eserlerimizi 
onarıyor, dünya mirasının hizmetine su-
nuyoruz. Bosna’da Dirina Köprüsü’nden 
Makedonya’daki Camilere; Kosova’da Mu-
rat Hüdavendigar Türbesi’nden Kudüs’te 
Yusufiye Kabristanı’na kadar birçok ese-
rimizi gün yüzüne çıkarıyoruz. İşte en son 
Moğolistan’da, Türklere ait bilinen en eski 
yazıtları TİKA ve Moğolistan Hükümeti 
ortak bir projeyle çevre düzenlemesine, 
müzeye ve asfalt yola kavuşturdular. 

Sadece bunlar da değil… TRT, uydudan 
yayın yapan bir Kürtçe televizyonun ar-
dından, 21 Mart’ta TRT-AVAZ adı altında, 
Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Rusya Fede-
rasyonu, Orta Doğu’nun ilgili alanları ve 
Karadeniz bölgelerini içine alan geniş Av-
rasya coğrafyasında bölge dilleriyle yayın 
yapan bir kanalını hizmete aldı. Burada 
yine önemli bir müjdeyi de sizlerle paylaş-
mak istiyorum: Yarın, TRT TÜRK adı altın-
da yeni bir uluslararası kanalımız yayına 
başlıyor. BBC benzeri, tüm dünyaya hitap 
edecek, tüm dünyadan haber toplayacak 
ve Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtacak pres-
tij bir televizyon kanalına yarın itibariyle 
kavuşuyoruz. Bugün, şu anda açtığımız 
Yunus Emre Vakfı da bu zincirin güçlü bir 



halkası olarak bizim dünyaya açılan kapı-
mız olacak. 

Bakınız, tüm bunlar, yeni Türkiye’nin, ye-
nilenen Türkiye’nin, güçlü bir Türkiye’nin, 
barışı bölgesine ve dünyaya egemen kıl-
mak için çırpınan bir Türkiye’nin adeta 
barış elçileri olan girişimleridir. Açık 
söylüyorum, Türkiye yıllar boyunca bu 
vizyonun hasretini çekti. Türkiye, on yıllar 
boyunca iktidarlarından, hükümetlerin-
den işte bunu bekledi. Milletimizin deste-
ğiyle, milletimizin hayır dualarıyla bunları 
gerçekleştirdik ve çok daha fazlasını da 
inşallah gerçekleştireceğiz. 6.5 yılda çok 
farklı bir Türkiye vizyonu oluşturduk, 
Türkiye’nin vizyonunu ve misyonunu çok 
daha yüksek seviyelere de inşallah hep bir-
likte çıkaracağız. 

Değerli dostlar…

Gerek Yunus Emre Vakfı’nın açılışı, gerek 
Yunus Emre Haftası vesilesiyle kısaca 
burada Yunus Emre’yi de yadetmek isti-
yorum. Yunus Emre, 700 yıl öncesinden 
bugüne uzanan bir gönül köprüsüdür; 
Yunus Emre, milletçe her birimizin gönül-
lerinin sultanıdır. Her bir kelimesi, her bir 
sözü buram buram bu toprakları teneffüs 
ettiren, en sade Türkçe’yle dile getirdiği 
duyguları 700 yıl boyunca ayakta kalan bir 
gönül erine sahibiz ve milletçe de bununla 
gurur duyuyoruz. Diyor ki Yunus Emre: 
 
Söz ola kese savaşı, 

Söz ola kestire başı, 

Söz ola ağulu aşı, 

Yağ ile bal ede bir söz. 

Ben gelmedim dava için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim. 

Bu söz üstadını, bu gönül üstadını milletçe 
bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Bu vesileyle önemli bir hususu da burada 
dile getirmekte fayda görüyorum. Bili-
yorsunuz önceki gün Mazıdağı’nın Bilge 
Köyü’nde insanlık dışı bir katliama şahit 
olduk. 44 vatandaşımız, vicdan taşıdıkları-
na asla inanmadığım saldırganlar tarafın-
dan katledildi. Maalesef, bu 44 kardeşimiz-
le birlikte, henüz güneş ışığını görmemiş, 
annesinin karnındaki üç yavruyu da kay-
bettik. Elbette bu katliam ve bu katliama 
zemin hazırlayan nedenler tartışılacaktır, 
tartışılıyor. Ancak şunu altını çizerek ifade 
etmeliyim: Eğitim, evet, şart. Ancak yeter 
şart değil. Formel eğitim bir yere kadar 
önemli, ancak belli bir sınırdan sonra ye-
tersiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Bugün 
okullarımızda Yunus Emre de öğretiliyor, 
Mevlana da öğretiliyor… Tarihimize, kül-
türümüze, insanlığa ilişkin belki birçok 
bilgi aktarılıyor. Ama eğer Yunus Emre 
sadece zihinde yazılı olarak kalırsa, zihin-
den gönüle inmezse, kuru bilgiden öteye 
geçmeyecektir, geçemeyecektir. Burada 
en başta ailelere görev düşüyor… Bütün 
dünyaya övgüyle bahsettiğimiz sağlam aile 
yapımızı muhafaza etmek, çocuklarımızı 
gerek okul öncesinde, gerek okul sırasın-
da aile sıcaklığıyla, anne-baba şefkatiyle 



kuşatmak ve gözetmek zorundayız. Bunun 
yanında, şiddetin medyayı kuşattığı, eşkı-
ya profilinin gençlerin gözünde yüceltil-
diği, yeni nesillere hukuk dışı örgütlenme-
lerin sevimli bir örnek olarak sunulduğu 
bir ortamda, yaşananları pek de sürpriz 
olarak göremeyiz. 

Bizde üniversite denildiğinde akla ilk 
gelenler Üniversite Seçme Sınavı ve kılık 
kıyafet meselesi oluyor. Oysa bu konularda 
üniversitelerimizde araştırmalar yapıldı, 
yapılıyor… Bunların daha fazla öne çıkma-
sını, üniversitelerin daha fazla yol göste-
rici olmasını bekliyoruz. Üniversitelerin 
halkla daha fazla kaynaşmasını, aradaki 
uçurumları kapatıp halka ışık tutmasını 
arzuluyoruz. Bizim üzerimize düşen ney-
se, yapmaya hazırız. Ancak, burada daha 
büyük sorumluluk ailelere, bölgedeki 
üniversitelere, sivil toplum örgütlerine, 
medyaya ve kanaat önderlerine düşüyor. 
Bu tarz cinayetlerin, bu tür insanlık dışı 
katliamların tekrar yaşanmaması, acıların 
dindirilmesi, travmaların silinmesi için 
hep birlikte çalışmamız gerekiyor. 

Yunus’u, Mevlana’yı, Karacoğlan’ı, Pir 
Sultan’ı… 780 bin kilometre kare Türkiye 
toprağını sevgiyle, aşkla, kardeşlikle yoğu-
ran her bir gönül sultanımızı yüreğimize 
nakşederek bu badireleri aşacağımıza 
inanıyorum. Ben, bu düşüncelerle sözle-
rime son verirken, Türkiye’nin yeni yüzü, 
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Yunus 
Emre Vakfı’nın ülkemize ve milletimize 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görev 
alan ve alacak olan tüm barış elçilerine 
başarılar temenni ediyorum. Vakfın ku-

rulmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Özellikle vakfın tefrişatını üst-
lenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.



Değerli misafirler, değerli dostlarım, hanı-
mefendiler, beyefendiler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, bugün açılışını 
yaptığımız yeni kütüphane binasının ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. 

Yıldız Sarayı içindeki en geniş ve en ih-
tişamlı binalardan biri olan Silahhane’yi 
2007 yılında IRCICA Kütüphanesi’nin 
kullanımına tahsis ettik. Kısa sürede hazır-

lıklar yapıldı ve bugün işte bu anlamlı hiz-
metin açılışını hep birlikte gerçekleştiri-
yoruz. Elbette mekan son derece önemli… 
İstanbul’un en güzide mimari eserlerinden 
birinin içinde, Yıldız Sarayı’nda bulunuyo-
ruz. Bu muhteşem yapıyı, IRCICA ve onun 
uluslararası çapta değerli kütüphanesine 
tahsis ederek, daha da değerli bir hale ge-
tirdiğimizi, geçmişle geleceği buluşturdu-
ğumuza inanıyorum. 

IRCICA Silahhane Binası Yeni 
Kütüphane Açılışı

İstanbul | 17 Mayıs 2009



Merhum Turgut Özal, bu tür bir araştırma 
merkezinin ve kütüphanenin son derece 
anlamlı ve değerli olduğunu 1980’lerde 
idrak etmiş; uzak görüşlülüğü ve bilime 
verdiği önemle Merkez’e çok önemli kat-
kılar sağlamıştı. Onun izinden giderek, 
Silahhane Binası’yla bu merkeze yeni bir 
katkı sağlamış olmaktan dolayı büyük bir 
bahtiyarlık duyduğumu da huzurlarınız-
da ifade etmek isterim. IRCICA ve ona ait 
olan bu kütüphane elbette birçok açıdan 
önem arzediyor. Dünyada eşine az rastla-
nır bir bilgi hazinesi ve tarih mirası burada 
korunuyor. Dünyanın birçok ülkesinden 
akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler 
buraya geliyor ve buradaki eşsiz eserleri 
kullanabiliyorlar. Ancak bu merkez, bu-
nun çok daha ötesinde bir anlam ve öneme 
sahip. Bu merkez ve bu kütüphane, çok 
geniş bir coğrafyanın, bilgiye, bilime, kita-
ba verdiği önemi somut bir şekilde ifade 
ediyor. 

Bizler, temeli “okumak” üzerine kurulu bir 
medeniyetin mensuplarıyız. Bilim adamla-
rımız, sanatçılarımız, “bilgiyi yitik malları” 
olarak görmüş ve hayatları boyunca bil-
ginin peşinde koşmuşlardır. Sadece adını 
duyduğu bir kitabın peşinde Endülüs’ten 
Şam’a kadar bin bir meşakkat içinde se-
yahat edenler; bir risaleyi bulmak, bir 
makaleye ulaşmak için tüm ömrünü 
araştırmaya vakfedenler bu medeniyeti 
bir sevgi ve bilgi medeniyeti haline getir-
diler. Hakkı teslim edilmese de, Doğu’nun 
dünya bilimine ve kültür mirasına yaptığı 
katkı asla ve asla göz ardı edilemeyecek 
kadar büyüktür. Tarih içinde; Bağdat’ta, 
İsfahan’da, Kurtuba’da, Beyrut, Şam ve 

İstanbul’da kurulmuş kütüphanelerin, bi-
lim meclislerinin, bilim kurumlarının eşi 
benzeri yoktur. Bugün dünyanın birçok 
kütüphanesine dağılmış eserler, sadece 
İslam medeniyetine değil, Batı’nın bilim ve 
medeniyetine de katkılar sağlamış, oralar-
da üretilen bilgiyi alarak kendisini daha da 
geliştirmiştir. 

İşte, içinde bulunduğumuz bu kütüphane, 
bu söylediklerimin en somut tezahürüdür. 
Kütüphanemizde şu an 140 dilde 70 bine 
yakın kitap bulunuyor. Ayrıca 10 bin kitap 
dışı malzeme, 1.500 atlas, harita ve plan 
ile 1.570 süreli yayın araştırmacıların 
istifadesine sunuluyor. Kur’an-ı Kerim’in, 
1550 tarihinde Latince olarak basılı ilk 
tercümesi; Türkiye’ye matbaayı getiren 
İbrahim Müteferrika’nın baskıları, Os-
manlı Devleti’nin Resmi Gazetesi sayılan 
Takvim-i Vekayi’nin en geniş koleksiyo-
nu bu kütüphanede muhafaza ediliyor. 
Kısacası burada, dünyanın en değerli ha-
zinelerinden biri, tarihimizin ve tarihi 
mirasımızın bugüne ulaşan birikimi yer 
alıyor. Ancak, elbette tarihimizle, medeni-
yetimizle övünmek, tarihimizde üretilenle 
yetinmek bize fayda sağlamıyor. Sevgi ve 
bilgi üzerine kurulmuş bir medeniyetin, 
kitaplardan, bilgiden, okumaktan neden 
bu kadar uzak düştüğünü, hoşgörüyle, ba-
rışla, kardeşlikle arasına neden bu kadar 
mesafe koyduğunu artık etraflıca tartışma-
mız gerektiğine inanıyorum. 

“Barış” anlamına gelen “İslam” kavramı, 
tarih boyunca olduğu gibi bilgi ve sevgiyle 
değil de, terörle, çatışmayla, geri kalmışlık 
ve yoksullukla anılıyorsa, burada İslam’ın 



değil, onun mensuplarının bir özeleştiri 
yapması gerekir. Bu noktada Batı’da kimi 
zaman ön yargılı ve art niyetli kampan-
yalar yürütüldüğünü biliyoruz. Medeni-
yetleri birbiriyle çarpıştırma gayretleri 
olduğunu görüyoruz. Böyle kütüphaneleri, 
böyle kitapları, böyle eşsiz eserleri olan bir 
medeniyetin arzetmesi gereken manzara 
asla ve asla bu değildir. Hafta Başında 
7’inci İslam Şurası’nda da ifade ettim: Şeh-
rinin giriş kapısında “Bilgi ve erdem, kılıç 
ve silahtan üstündür.” yazan bir medeniye-
tin dünyaya vereceği fotoğraf bu olamaz. 
İşte onun için, çok değerli bilim adamları-
mızın öncülüğünde, eğitim sistemimizle, 
okuma kampanyalarıyla, üniversitelerle, 
yayınlarla, teknolojinin imkan verdiği tüm 
araçlarla yeni bir medeniyet tasavvuruna 
yönelmemiz gerekiyor. 

Bu medeniyet, tarihten devraldığı yüklü 
mirası geleceğin inşası ve imarı için kulla-
nacak ve insani değerleri yeniden baş tacı 
edecektir. Bu noktada asla ümitsiz değiliz. 
Küreselleşen dünyada, evrensel değerleri 
de özümseyerek yeni bir dünyanın, barış 
ve huzur ikliminin imar edileceğine yü-
rükten inanıyoruz. İşte bu kütüphaneler, 
buralardaki eşsiz eserler bu yeni dünyanın 
inşa merkezleri olacaktır. İstanbul’daki 
tüm öğrencilerin, hatta Türkiye genelinde 
imkanı olan herkesin, bu kütüphaneyi, 
bu tarihi mekanı, bununla birlikte İstan-
bul’daki diğer tüm bilgi ocaklarını ziyaret 
etmelerini canı gönülden arzuladığımı 
belirtmek istiyorum. 

Kütüphaneleri ziyaret edenlerin sayısı 
ne kadar çok olursa, refah ve huzur da o 

oranda ilerleme kaydedecektir. Ben, bu eş-
siz kütüphanenin oluşumuna katkısı olan 
herkese burada kalbi teşekkürlerimi sunu-
yorum. Özellikle, Birleşik Arap Emirlikleri 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başbakanı, 
Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşit 
El Maktum’a, İslam dünyasında öncü bir 
girişim olan Dijital Kütüphane’ye verdik-
leri katkı için şükranlarımı sunuyorum. 
Açılışımızı onurlandıran Birleşik Arap 
Emirlikleri Kültür Bakanı Sayın Abdurrah-
man El Uveys’e bir kez daha hoş geldiniz 
diyorum. IRCICA Genel Direktörü Sayın 
Dr. Halit Eren olmak üzere emeği geçen, 
katkısı bulunan herkese de ayrıca teşekkür 
ediyor, kütüphanenin hayırlı olmasını dili-
yor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.



İstanbul Üniversitesi Fahri 
Doktora Tevdi Töreni

İstanbul | 3 Temmuz 2009

Sayın rektör, sayın büyükelçi, İstanbul 
Üniversitesi’nin çok değerli mensupları, 
değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; İstanbul Üniversitesi’nin şahsı-
ma tevcih ettiği fahri doktora unvanından 
dolayı çok büyük bir heyecan ve memnu-
niyet duyduğumu huzurlarınızda ifade 
etmek istiyorum. Üniversite Senatosu’nun 
değerli üyeleri başta olmak üzere tüm üni-
versite mensuplarına, İspanya Başbakanı 

aziz dostum Zapatero ile birlikte beni bu 
unvana layık görmüş olmalarından dolayı 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 

Şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Bugüne kadar Türkiye’de ol-
sun, dünyanın farklı ülkelerinde olsun 
birçok üniversiteden şahsıma fahri dok-
tora unvanları verildi. Her birini, ülkem 
ve milletim adına büyük bir gururla kabul 
ettim ve son derece duygulu anlar yaşa-



dım. Bu vesileyle onlara da bir kez daha 
teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak, İstan-
bul Üniversitesi’nden bu unvanı alıyor 
olmak beni ayrıca duygulandırıyor… Zira 
İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en eski 
üniversitesi. 1453’te İstanbul’un fethinin 
hemen ardından Zeyrek Medresesi olarak 
başladığı yolculuğu bugün dünyanın en 
saygın üniversiteleri arasında haklı bir 
yer edinerek sürdürüyor. Ayrıca doğdu-
ğum, büyüdüğüm ve bir süre Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak hizmet verdiğim 
İstanbul şehrinin adını taşıyan bu üniver-
siteden fahri doktora unvanı almak beni 
ziyadesiyle gururlandırıyor. Bu gururu 
yaşattığı için bir kez daha tüm hocalarıma 
teşekkür ediyor, bu unvanı ömrüm vefa 
ettiği sürece layıkıyla taşıyacağımı belirt-
mek istiyorum. 

Değerli katılımcılar… 

2002 yılsonunda hükümetimizi kurduk ve 
çok yoğun gayretlerin ardından, 2 yıl gibi 
kısa bir süre içinde Türkiye’yi Kopenhag 
Kriterleri’ni karşılayan, yani Avrupa Bir-
liği ile müzakerelere hazır bir ülke konu-
muna yükselttik. 2004 sonunda müzakere 
tarihi aldık ve 2005 sonunda da müzake-
reler resmen başladı. Bu hafta içinde, Çek 
Cumhuriyeti’nin Dönem Başkanlığı’nın 
son günü olan 30 Haziran’da 11’inci faslı 
da müzakerelere açtık. İsveç’in dönem baş-
kanlığında yeni başlıkları da açmak için 
gayretlerimiz devam ediyor. 

Şunu belirtmeliyim ki, katılım müzake-
releri sürecinde Avrupa Birliği maalesef 
bizim hızımıza yetişemiyor. Fasılların 

açılması noktasında Avrupa tarafında 
görülen ataleti zorlayarak yolumuzda iler-
liyoruz. Ancak, Avrupa tarafındaki bu 
atalete rağmen, Türkiye’nin her alanda 
standartlarını yükseltmek, Türkiye’yi mu-
asır medeniyetler seviyesine ulaştırmak 
için biz kendi belirlediğimiz takvim çerçe-
vesinde reformlarımızı tam bir kararlılık 
içinde gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan, 
Türkiye’nin son 6.5 yılda gerçekleştirdiği 
tarihi reformlara paralel olarak, ülkemizin 
bölgesel ve küresel meselelerde ağırlıklı 
bir rol oynaması ve barış için bir denge 
unsuru olması için de yoğun çabalarımız 
oldu. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde geçici üye olarak barışa katkı 
sağlıyoruz. Bölgesel birçok meselede, ül-
keler arasındaki anlaşmazlıklarda çözüm 
için girişimlerde bulunuyor ve bu girişim-
lerimizin de somut neticelerini alıyoruz. 

Türkiye, içerde gerçekleştirdiği devrim 
niteliğindeki reformlarla birlikte, uluslara-
rası platformlarda da artan rolü, ağırlığı ve 
saygınlığı ile tüm dünyanın ilgi ve takdir-
lerini üzerinde topluyor. Türkiye’nin son 
dönemde yürütmekte olduğu proaktif dış 
politika, asla ve asla kendisine bir istismar 
sahası, bir çıkar sahası oluşturmaya matuf 
değildir… Ne iç politikada, ne de dış politi-
kada Türkiye’nin hiçbir gizli gündemi, gizli 
niyeti yoktur ve asla da olamaz. Tam tersi-
ne, işte bu güzide üniversitenin fahri dok-
tora unvanını tevcih etme gerekçesi olarak 
da gösterdiği gibi, bizim çabalarımız çok 
samimi bir şekilde ulusal ve küresel barışa 
yöneliktir, istikrara yöneliktir, güven ve 
huzur ortamının tesisine yöneliktir. 



Türkiye içinde, demokrasi ve insan hakları 
noktasında ortaya koyduğumuz hassasi-
yet, bu samimi gayretlerimizin açık bir 
göstergesidir. Türkiye’yi, demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti olarak yüceltme 
ve yükseltme gayreti, yine bu samimi 
çabalarımızın somut bir ifadesidir. Avru-
pa Birliği’ne katılım yönündeki kararlı 
tutumumuz, bölgesel ve küresel mese-
lelerde takındığımız barışçı tavır, yine 
samimiyetimizin izharıdır. En önemlisi 
de, 2005 yılında İspanya ile başlattığımız 
Medeniyetler İttifakı projesi, Türkiye’nin 
gayretlerinin, çabalarının, niyetlerinin ve 
hedeflerinin ne kadar samimi olduğunun 
en anlamlı işaretidir. 

Türkiye’nin yönü tartışmasız şekil -
de Batı’ya dönüktür. Aynı zamanda, 
Türkiye’nin kökleri, tarihi, kültürü ve me-
deniyeti Doğu’dan ve Doğu’nun ışığından 
beslenmiştir. Ülkemizin bu eşsiz imkan-
larını dünya barışı için seferber etmeliyiz 
dedik ve benzer tecrübeleri Avrupa içinde 
yaşamış İspanya ile birlikte bu anlamlı 
yolculuğa çıktık. Doğu ile Batı arasındaki; 
dinler, kültürler, mezhepler arasındaki 
önyargıları ortadan kaldırmak, bir diyalog 
ortamı tesis etmek, halkların, toplumların 
birbirini anlaması için bir kapı aralamak 
için tarihi nitelikte bir girişim başlattığı-
mızı düşünüyorum. Medeniyetler İttifakı 
çok kısa bir zaman zarfında tüm dünyadan 
büyük ilgi ve destek gördü. Şu anda Bir-
leşmiş Milletler üyesi 100’den fazla ülke 
ve uluslararası kuruluş bizim bu girişimi-
mize katkı sağlıyor. Ben inanıyorum ki, 
Sayın Zapatero ile birlikte çizdiğimiz barış 
halkası dalga dalga büyüyerek tüm dün-

yaya anlamlı mesajlar iletecektir, nitekim 
iletiyor da. 

Bugün, dünyanın en eski ve en saygın 
üniversitelerinden biri olan İstanbul 
Üniversitesi’nin de bu sürece böyle bir 
katkı sağlıyor olması ayrıca önemlidir. 
Üniversitelerimizin Medeniyetler İttifakı 
projesine akademik anlamda vereceği des-
tek son derece anlamlıdır. Üniversiteler 
arasındaki uluslararası işbirliği projeyi 
güçlendirecek ve yeni ufukların açılma-
sına zemin hazırlayacaktır. Ben, bir kez 
daha, bu fahri doktora unvanını verdiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyorum. Üniversi-
telerimizin aydınlattığı yolda barış için, 
istikrar ve güven için çok daha fazla çaba 
sarf edeceğimizden emin olmanızı diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, sev-
gili veliler, çok değerli hocalarımız, Mal-
tepe Üniversitesi’nin değerli mensupları, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Mal-
tepe Üniversitesi öğrencilerinin ve en az 
öğrencilerimiz kadar onların velilerinin 
bugün hayatlarının en anlamlı ve en heye-
canlı anlarından birini yaşadıklarını görü-

yorum. Bu tarihi anı, bu heyecanı sizlerle 
paylaşıyor olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Me-
zun olan tüm öğrencilerimizi kutluyor, 
hayat boyu başarılarının devamını dili-
yorum. Bu başarınızda en büyük katkıyı 
sağlayan ailelerinizi ve değerli akademik 
personeli de bu vesileyle tebrik ediyor, te-
şekkürlerimi iletiyorum. 

Maltepe Üniversitesi Fahri 
Doktora Tevdi ve Mezuniyet 

Töreni

İstanbul | 3 Temmuz 2009



Sevgili öğrenciler… 

İlköğretimle başlayan, uzun, zorlu, fakat 
bir o kadar da keyifli bir eğitim dönemini 
bugün artık geride bırakıyorsunuz. Bazı-
larınız eğitim basamaklarını çıkmayı sür-
dürecektir, ancak birçoğunuz, bugünden 
itibaren artık farklı bir kulvarda yol alma-
ya devam edeceksiniz. Tüm eğitim süre-
cinde, özellikle de üniversite eğitiminiz 
sırasında çok değerli bilgi ve becerilerle 
donanmış olduğunuzu biliyorum. Edindi-
ğiniz bu bilgi ve birikim, hayatınızın bun-
dan sonraki safhasında her an size ışık 
tutacak, yol gösterecek ve sorunlarınızın 
aşılmasında sizlere katkı sağlayacaktır. 

Şunu bilhassa ifade etmek istiyorum: 
Bizler, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir 
ülke teslim etmenin gayreti içindeyiz. Siz-
lerin hedeflerinizi ve ideallerinizi hayata 
geçirebileceğiniz bir ülkeyi inşa etmek 
için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 
Yeni nesilleri, genç nesilleri ne kadar 
iyi eğitebilirsek, ne kadar bilgili ve do-
nanımlı hale getirebilirsek, Türkiye’nin 
yarınları da o kadar parlak olacaktır. 
Eğitim, bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, 
daha müreffeh hale gelebilmesi için en 
temel şarttır. Bu yüzden Hükümet ola-
rak eğitimi birinci öncelikli hizmet alanı 
ilan ettik. Bu doğrultuda önemli adımlar 
atmanın, daha ileri noktalara ulaşmanın 
gayreti içinde olduk. Tarihimizde ilk defa 
merkezi bütçeden en yüksek payı eğitime 
ayırdık, 2002’de 7.5 milyar TL olan MEB 
bütçesini, 3.5 kattan fazla artırdık, 27.5 
milyar TL’ye çıkardık. 133 bin yeni ders-
lik yaptık, okullarımıza 710 bin bilgisayar 

gönderdik. Yüksek öğretim bütçesini 2.5 
milyar TL’den 8.8 milyar TL’ye, üniversite 
ARGE bütçesini de 87 milyon TL’den 437 
milyon TL’ye yükselttik. 

6.5 yılda 41 devlet ve 22 vakıf olmak 
üzere 63 yeni üniversite açtık, artık üni-
versitesi olmayan ilimiz kalmadı. Üni-
versitelerimizin öğrenci kontenjanını 
yaklaşık 214 bin artırdık. Artan öğretim 
elemanı ihtiyacına paralel olarak dev-
let üniversitelerimize 24 bin 500 yeni 
öğretim elamanı tahsis ettik. Üniversite 
öğrencilerimizin burs ve yurt sıkıntıları-
nı aşma noktasında kararlılık gösterdik, 
göstermeye devam ediyoruz. Bu kapsam-
da, 6.5 yılda 37 bin kapasiteli 91 yeni yurt 
yaptık. 8 kişilik, 10 kişilik oda uygulama-
larına son verdik. 2002’de sadece 45 TL 
olan üniversite öğrencilerimizin bursunu 
180 TL’ye çıkardık. Yine yüksek lisans 
öğrencilerimizin bursunu 90 TL’den 360 
TL’ye, doktora öğrencilerimizin bursunu 
da 135 TL’den 540 TL’ye çıkardık. Öğren-
cilerimizin yurtdışında eğitim görmeleri-
ne büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar 
1.585 öğrencimizi bakanlığımız, 285 öğ-
rencimizi de YÖK aracılığıyla lisansüstü 
veya doktora çalışmaları için yurtdışına 
gönderdik. Bu öğrencilerimiz, ülkemize 
geri döndüklerinde yeni kurulan üniver-
sitelerimizin öğretim görevlisi ihtiyacını 
karşılayacaklar, çok önemli hizmetlerde 
bulunacaklar. Biz eğitime katkı sağla-
maya, eğitimin kalitesini ve yaygınlığını 
artırmaya devam edecek, geleceğimize 
olan yatırımlarımızı somut şekilde sürdü-
receğiz. 



Sevgili gençler… 

Bir önemli hususu daha vurgulamak isti-
yorum: Sizler, küresel finans krizinin tüm 
dünyayı ağır bir şekilde etkisi altına aldı-
ğı bir zaman diliminde üniversiteden me-
zun oluyorsunuz. Tüm dünyada işsizlik 
oranlarında ciddi artışlar kaydediliyor, 
büyüme oranları yine tüm dünyada ciddi 
oranlarda düşüyor. Ancak, altını çizerek 
ifade ediyorum, tarihi nitelikteki bu kü-
resel kriz gelip geçicidir ve artık dip nok-
tasının göründüğü, iyimser beklentilerin 
arttığı bir sürece girilmiş durumdadır. Bu 
ülkenin gençleri olarak, yeni mezunlar 
olarak, umutsuzluğa kapılmanıza, yeis 
içinde olmanıza, karamsarlık içinde ol-
manıza asla ve asla gerek yoktur. Bunu 
şunun için söylüyorum: Belki birçoğunuz 
yakından takip ettiniz, Salı günü 2009 
yılının ilk çeyreğine ait büyüme oranları 
açıklandı. Türkiye ekonomisi, küresel 
finans krizinin etkisiyle 2009 yılının 
ilk çeyreğinde yüzde 13.8 oranında bir 
daralma kaydetti. Şimdi, bu rakamların 
açıklandığı andan itibaren, o malum fe-
laket korosu hep bir ağızdan karamsarlık 
yayma faaliyetlerine yeniden başladı. 

Bakınız değerli gençler, burada iki önemli 
hususu hatırlatmak istiyorum: Birincisi, 
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yakla-
şık bu oranda bir küçülme kaydedeceğini 
aylar öncesinden tahmin ediyorduk. Nite-
kim ilgili kurumlarımız bu noktada açık-
lamalarını yaptılar. İkincisi, bu oranlar, 
yani bu yüksek daralma oranları, 2009 
yılının Ocak-Şubat-Mart dönemine aittir. 
Yani biz bu “en kötü dönemi” şu anda 

geride bırakmış durumdayız. Aldığımız 
köklü tedbirler sayesinde yılın ikinci çey-
reğinde önemli ölçüde canlanmaya şahit 
olduk ve bu canlanmanın devam ettiğini 
görüyoruz. Biz tüm projeksiyonlarımızı, 
tüm tahminlerimizi buna göre yaptık ve 
yılın tamamı için büyüme hedefimizi yüz-
de eksi 3.6 olarak belirledik. Yani ortada 
bir sürpriz yok, ortada beklenmeyen bir 
durum yok, birilerinin ifade ettiği gibi bir 
karamsar tablo, bir felaket tablosu asla 
yok. 

Dikkatinizi çekiyorum: 2009’un ilk çeyre-
ğinde İzlanda yüzde 26 oranında daraldı, 
AB üyesi olan Letonya tam yüzde 18.6 
oranında daraldı, Estonya yüzde 15.6 ora-
nında daraldı, Litvanya’da daralma yüzde 
12 oldu… ABD, Almanya, İtalya, İngiltere 
ekonomileri daraldı… Dünyanın en büyük 
ekonomilerinden biri olan Japonya’da ilk 
çeyrek büyüme oranı yüzde eksi 9 oldu. 
Şimdi tüm bu manzaraya rağmen, dünya-
daki bu genel trende rağmen, Türkiye’de-
ki daralmayı bir felaket manzarası olarak 
sunmak, açık söylüyorum, bu ülkeye, bu 
millete ve en önemlisi de siz gençlerimize 
haksızlıktır, hatta daha da ileri gidiyorum, 
vicdansızlıktır. Rakamları çarpıtarak, kü-
resel fotoğrafı gizleyerek, ısrarla olumsuz 
senaryolar üreterek hiç kimse bu ülkeye 
iyilik etmez, nitekim etmiyorlar da… 

Sevgili gençler, dikkatinizi çekiyorum, 
bundan önceki yaklaşık 10 yıl boyunca 
Türkiye koalisyon hükümetleriyle yö-
netildi. Kurumlar arasında uyum yoktu, 
koordinasyon yoktu, iletişim yoktu, ku-
rumların birbirine güveni yoktu. Hü-



kümetin üyeleri, bırakınız Türkiye’nin 
meselelerine çare üretmeyi, kendi arala-
rındaki meselelere çözüm üretemez hale 
gelmişlerdi. Bugün ise Türkiye bir istikrar 
ve güven ortamı yaşıyor. Tüm kurumları-
mızla güven içinde, koordinasyon içinde, 
uyum içinde ve iletişim içinde çalışıyor ve 
hep birlikte Türkiye’yi geleceğe taşımanın 
mücadelesini veriyoruz. 

Şu anda Türkiye’de hiçbir kurumun bir 
diğeriyle çekişmesi, kavgası, tartışması, 
anlaşmazlığı yok. Türkiye’de erkler ara-
sında, yani yasama, yürütme ve yargının 
kendi arasında, kurumlarımız arasında 
asla bir gerilim zemini, bir gerilim at-
mosferi yok. Buna ek olarak, üniversite-
lerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, iş 
çevreleriyle çok yakın bir diyalog içinde 
çalışıyor, sorunlarımıza hep birlikte or-
tak çözümler üretiyoruz. İşte, tarihin en 
büyük krizlerinden olan küresel finans 
krizini Türkiye böyle sağlam ve uyumlu 
bir yapı içinde göğüsledi ve gereken her 
türlü tedbiri zamanında aldı. 

Bir kez daha ifade etmek istiyorum: Siz 
gençlerimiz için güçlü bir Türkiye, büyük 
bir Türkiye, itibarı, saygınlığı, ağırlığı 
olan bir Türkiye inşa etmenin kararlı 
mücadelesi içindeyiz. Sizi karamsarlığa 
sevk etmek isteyenlere rağmen umutla-
rınızı azami derecede yüksek tutmanızı 
bilhassa rica ediyorum. Bu kriz geçecek 
ve Türkiye yeniden büyümeye, bu kez çok 
daha hızlı, çok daha sağlıklı büyümeye, 
başladığı atılımı daha ileri seviyelere taşı-
maya devam edecek. 

Sevgili gençler… 

Bizim hedefimiz çok açık: Türkiye’yi, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
yükseltmeyi hedefliyor ve bunun için de 
gecemizi gündüzümüze katarak çalışı-
yoruz. Bu yolda, bu istikamette bizim en 
büyük dayanağımız siz gençlerimizsiniz. 
Biz Türkiye’yi, emanet aldığımız noktadan 
çok çok ileri bir noktaya ulaşmış şekilde 
sizlere teslim etmeyi arzuluyoruz. Bizim 
gençlerimizin, Avrupa’nın, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin, Japonya’nın ve diğer 
ileri ülkelerin gençlerinden hiçbir konuda 
eksiği olamaz, olmamalıdır… Tam tersine, 
tarihimizle, kültürümüzle, medeniyeti-
mizle, ülkemizin potansiyelleriyle bizim 
gençlerimiz o ülke gençlerinden çok daha 
fazla imkana sahip olmak durumundadır 
ve biz işte bunu başarmaya çalışıyoruz. 

Bakınız; biz gençlik yıllarımızı çok büyük 
mahrumiyetler içinde geçirdik. Eğitim 
noktasında, her türlü sanatsal, bilimsel, 
sportif faaliyetler noktasında ciddi bir 
yoksunluk ve yoksulluk içinde olduk. Si-
yaseten de çok büyük badireler atlattık. 
Genç olmanın çok büyük tehlike arz ettiği 
bir Türkiye’de yaşıyorduk. İleri ülkelerin 
gençlerinin elleri kalem tutarken, o ül-
kelerde gençler ülkelerinin kalkınması 
için mücadele verirken; bizim ülkemizin 
gençleri maalesef çeşitli provokasyonlara 
maruz bırakılıyor, çeşitli çatışmalarda, 
gerilimlerde kendi hayatlarını heba etmek 
zorunda kalıyorlardı. Biz bunun acısını yü-
reğimizin derinliklerinde hissettik. 



Bu ülkenin Başbakanı olarak söylüyorum: 
Bizim gençliğimizde yaşadıklarımızı, yeni 
nesillere yaşatmamak bizim boynumuzun 
borcudur. Yarın sizler bu makamlara gele-
ceksiniz, bu ülkenin idaresinde, siyasetin-
de, ekonomisinde, çalışma hayatında söz 
sahibi olacaksınız. Sizlerin bizi hayırla ya-
detmesi, şükranla anması bizim en büyük 
arzumuz. Bizim yaşadığımız acıları sizler 
yaşamayacaksınız. Bizim atlattığımız badi-
relerle sizler karşılaşmayacaksınız. Bizim 
maruz kaldığımız baskılara, tahriklere, 
gerilim ve çatışmalara sizler maruz kalma-
yacaksınız. Biz böyle bir ülke inşa etmenin 
sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. 
Sizlere seviyeli, kaliteli ve çözüm üreten 
bir siyaset geleneğini miras bırakmak isti-
yoruz. Sizlere, kronik sorunlarını çözmüş, 
iç politikada, dış politikada güçlenmiş, 
itibarlı, saygın bir Türkiye emanet etmek 
istiyoruz. Sizlere, güçlü bir demokrasi, tüm 
kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokra-
tik ortam vermek istiyoruz. 

Bu noktada çok büyük engellerle karşı-
laştığımızı eminim sizler de çok yakın-
dan görüyorsunuz. Değişime direnen, 
Türkiye’nin gelişmesine, ilerlemesine dire-
nen, Türkiye’nin çağdaş bir ülke olmasına 
direnen bir engeller manzumesiyle kıya-
sıya mücadele ediyoruz. Türkiye’yi dura-
ğanlığa iten, Türkiye’yi statükoya mahkum 
eden anlayışlara karşı, Türkiye’yi karanlığa 
mahkum etmek isteyen çetelere, mafyaya, 
hukuk dışı örgütlenmelere karşı direniyor, 
bunlarla tam bir kararlılık içinde mücade-
le ediyoruz. İşte onun için diyorum ki… Bu 
ülkenin gençleri olarak Türkiye’ye sahip 

çıkınız, Türkiye’nin meselelerine, hedefle-
rine, ideallerine sahip çıkınız… 

Demokrasiye, hak ve özgürlüklere, bunları 
geliştirecek bir araç olarak Avrupa Birliği 
sürecine sahip çıkmanızı ve süreçlere kat-
kı sağlamanızı özellikle arzu ediyorum. 
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Cumhuriyetimizi elbirliğiyle geliştir-
mek, yüceltmek, korumak hepimizin üze-
rine bir borçtur. Her birinizin, Türkiye’ye 
ilişkin, siyasete, ekonomiye, dış politikaya 
ilişkin fikirlerinizin, ideallerinizin, çözüm 
önerilerinizin olduğunu biliyorum. Asla 
ve asla hedeflerinizi, ideallerinizi, hayal-
lerinizi yitirmeyin. Hayatınıza anlam ka-
tacak olan ideallerinizdir, hedeflerinizdir. 
Bu hedeflere kilitlenerek, sabırla, azimle, 
heyecanla yolunuzda ilerleyin… Üniver-
site kantinlerinde hararetle tartıştığınız 
ülke meselelerini mezuniyetin ardından 
tatlı bir hatıra olarak geride bırakmayın. 
Hukuk içinde, demokrasi içinde, Anayasa 
ve yasalar çerçevesinde tüm bu sorunla-
rın çözümüne katkı sağlayabileceğinize 
gönülden inanıyorum. Bilim, sanat ve eko-
nomiyle birlikte artık demokrasinin, ülke 
idaresinin kapıları sizlere ardına kadar 
açık… Gençler olarak bu alanlara dina-
mizm getirmek sizlerin elinde… 

Bugünden itibaren çeşitli makamlara ge-
leceksiniz… Bulunduğunuz her makamda 
hakkı ve hukuku savunmanız, dürüstlüğü 
muhafaza etmeniz, adaletle davranmanız 
son derece önemli. Bugüne kadar şikayet 
ettiğiniz, Türkiye’de eksik olarak, noksan 
olarak gördüğünüz her meseleyi değiştir-
mek, biliniz ki artık sizlerin elinde. 



Şunu altını çizerek hatırlatmak isterim: 
“Çözüme katılmayan, çözüme katkı verme-
yen, çözümün bir parçası olmayanlar, evet, 
sorunun bir parçası olurlar”. Ben sizlere 
inanıyorum, güveniyorum… Velileriniz, 
hocalarınız sizlere inanıyor ve güveniyor… 
Aziz milletimiz sizlerden çok daha büyük 
başarılar bekliyor… Yolunuz ve bahtınız 
açık olsun… Ben mezuniyetinizden dolayı 
sizleri bir kez daha tebrik ediyor, hepinize 
başarılar diliyorum. Bu gururu sizlerle 
birlikte yaşayan ailelerinizi, velilerinizi, 
özellikle de çok değerli hocalarımızı, üni-
versite çalışanlarını da bu vesileyle kutlu-
yorum. Bu arada, Maltepe Üniversitesi’nin 
şahsıma tevcih etmiş olduğu fahri doktora 
unvanından dolayı çok büyük bir gurur 
duyduğumu da ifade ediyor, Üniversite 
Senatosu’na şükranlarımı sunuyorum. Bu 
şerefli unvanı hayatım boyunca büyük bir 
gururla taşıyacağımı belirtmek isterim… 
Bu tür unvanlar, barış mücadelemizde, 
medeniyetleri buluşturma idealimizde 
bizleri teşvik ediyor, bizlere ışık tutuyor. 
Maltepe Üniversitesi’nin bu anlamlı des-
teğini ve barışa olan katkısını da takdirle 
karşıladığımı ifade ediyor, bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle se-
lamlıyorum, sağolun, varolun.



Değerli arkadaşlar, çok değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Polis Akade-
mimizin bu anlamlı mezuniyet töreninde 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sevgili gençler, değerli öğrenciler…

Mezuniyetinizin, sizler için, aileleriniz 
için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını diliyor, başarılarınızdan dolayı 
sizleri tebrik ediyorum. Sizler, ülkemizin 
en seçkin eğitim kurumlarından biri olan 
Polis Akademisi’nden ve Güvenlik Bilim-
leri Fakültesi’nden mezun olmanın haklı 
gururunu yaşıyorsunuz. Daha da önemlisi, 
bugünden itibaren, ülkemizin ve Cumhu-
riyetimizin en köklü ve en şerefli kurumla-
rından birinin, Türk Polis Teşkilatı’nın birer 
üyesi oluyorsunuz. Bununla ne kadar iftihar 
etseniz, ne kadar övünseniz azdır. Sizlerle 
aynı heyecanı yaşayan ailelerinizi ve tabii 
ki hocalarınızı da, milletimize böyle evlatlar 
kazandırdıkları için ayrıca tebrik ediyorum. 

Siz değerli mezunlarımızın burada, Polis 
Akademisi’nde, son derece modern, çağdaş 
ve kaliteli bir eğitim aldığınızı biliyorum. 
Hükümet olarak, Polis Teşkilatımızla bir-
likte, polis eğitimine de çok büyük önem 

veriyor, bu noktada hiçbir imkandan kaçın-
mıyoruz. Sizler, ülkemizin 81 vilayetine da-
ğılacak, oralarda büyük vazifeler, büyük so-
rumluluklar üstleneceksiniz. Dost ve kardeş 
ülkelerden gelerek Polis Akademisi’nde oku-
yan öğrenci arkadaşlarınız ise ülkelerine dö-
nerek, bu kutsal görevi yerine getirecekler… 
Burada aldığınız eğitim sayesinde, tüm bu 
vazifeleri, omuzlarınızdaki ağır sorumlulu-
ğu hakkıyla yerine getireceğinize; Polis teş-
kilatımız içinde ve ülke genelinde ciddi bir 
farklılığın oluşmasına katkı sağlayacağınıza 
yürekten inanıyorum. Sizden önce mezun 
olanların tecrübelerinden istifade ederek; 
buradan aldığınız en güncel bilgileri prati-
ğe dökerek, Türkiye’nin aydınlık yarınları 
için özveriyle çalışacağınızdan hiçbir şüphe 
duymuyorum. Şimdiden, yolunuzun da, 
bahtınızın da açık olmasını diliyorum. 

Sevgili gençler…

Sizler, bu milletin, bu ülkenin gözbebeği 
olan bir kurumun, Türk Polis Teşkilatı’nın 
evlatlarısınız, bu güzide kurumun men-
suplarısınız. Tam 164 yıldır, bu ülke ve bu 
aziz millet size güveniyor; özgürlüğünü, 
bağımsızlığını, huzur ve emniyetini, hatta 
en mukaddes değerlerini sizlerin muhafızlı-

Polis Akademisi Mezuniyet 
Töreni

Ankara | 7 Temmuz 2009



ğına emanet ediyor. Üzerinizdeki emanetin 
ne derece kutsal ve şerefli olduğunu sizler 
zaten çok iyi idrak ediyorsunuz. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Em-
niyet Teşkilatımız, gücünü ve yetkisini Ana-
yasamızdan ve yasalarımızdan alır. Polis, 
anayasa ve yasaların kendisine çizdiği çerçe-
ve içinde, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin huzur 
ve emniyetinden sorumludur. Demokra-
sinin, Cumhuriyetin, hukuk sisteminin, 
yani rejimin gerçek sahibi millettir. Polis 
teşkilatımız, altını çizerek ifade ediyorum, 
diğer güvenlik güçlerimizle birlikte, jandar-
mamızla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, is-
tihbarat teşkilatlarıyla birlikte, sahibi millet 
olan bu rejimi muhafaza etmekle görevlidir. 
Polisimiz, jandarmamız, askerimiz ya da 
istihbarat teşkilatımız asla ve asla birbirle-
rinin alternatifi değildir. Bütün güvenlik 
güçlerimiz, uyum içinde, koordinasyon 
içinde, anayasa ve yasalardan aldıkları yetki 
çerçevesinde, yine altını çiziyorum, millet 
adına rejimin teminatıdırlar. 

Güvenlik güçlerimizi ayrı ayrı pozisyonlara 
yerleştirerek, öncelik veya önem sıralaması 
yapmak, ayrımcı ve tahfif edici yorumlar 
getirmek, son derece yersizdir ve Türkiye’ye 
asla yarar sağlamayacak bir tartışmadır. 
Hükümet olarak, bugüne kadar güvenlik 
güçlerimizin siyasallaşmanın etkilerine 
maruz kalmaması ve siyasetin bir tarafı 
olmaması için çok büyük bir hassasiyet 
içinde olduk. Ancak burada ayırt edilmesi 
gereken husus, siyasallaşmanın doğurabi-
leceği olumsuzluklara atıf yapmakla, milli 
iradenin tezahürü olan sivil siyasetin yöne-
tim gücünü birbirinden ayırmaktır. Elbette 
çağdaş demokrasilerde Millet Meclisleri ve 

seçilmiş iktidarlar demokratik kültürün bir 
neticesi olarak yönetimin her boyutunda 
ve süreçlerinde etkili olurlar. Milli iradenin 
yansıması olan Meclis’in ve sivil iktidarla-
rın etkili olmasını siyasallaşma kavramıyla 
kötüleyici manada kullanmak, kıymeti 
kendinden menkul başka odaklara yönetim 
iradesini devretmek anlamına gelir. 

Demokratik rejim için asıl büyük tehlike, 
karar mekanizmalarıyla milli irade ve si-
vil iktidar arasındaki bağları koparmaya 
çalışmaktır. Politize olmak ile demokratik 
iradeye tabi olmak birbirine karıştırılma-
ması gereken iki konudur. Bizler, Avrupa 
Birliği’ne uyum sürecinde çağdaş normları 
ülkemize kazandırmanın gayreti içindeyiz. 
Devletimizin hayati derecede önemli olan 
kurumlarının böyle anlamsız ve tehlikeli 
tartışmaların içine çekilmesine bugüne 
kadar fırsat vermedik, bundan sonra da 
vermeyeceğiz… Bizim her kurumumuz, 
laikliğe, sosyal devlete ve hukuk devletine 
bağlı olduğu kadar, demokrasiye de bağlıdır, 
demokrasiyi özümsemiştir ve demokratik 
geleneğe uyum sağlamıştır. Polisimiz, aske-
rimiz, demokrasinin tüm kurallarıyla işle-
mesi noktasında takdire şayan bir perfor-
mans sergilemiştir, sergilemeye de devam 
ediyor. Hükümetlerin çıkıp, “işkenceye sıfır 
tolerans göstereceğiz” demesi yetmiyor… 
Hükümetlerin, “insan hakları noktasında 
en küçük bir taviz göstermeyeceğiz” demesi 
yetmiyor… Kurumlarımızın da bunu içsel-
leştirmesi gerekiyor ve büyük bir memnu-
niyetle ifade etmeliyim ki, kurumlarımız 
bunu içselleştirdi, içselleştiriyor. 

Biz, hükümet olarak, siyasal iktidar olarak 
üzerimize düşeni yapıyoruz, herkesten de 
bu duyarlı davranışı bekliyoruz. Bir kez 



daha tekrarlamak istiyorum: Hiç kimse, po-
lis üzerinden siyaset yapmasın… Hiç kimse, 
askerimiz üzerinden, yargı üzerinden siya-
set yapmasın. Hiç kimse, bu kurumlarımızı 
siyasi çekişmelere, karalama kampanyaları-
na alet etmesin. Türkiye ne polis devletidir, 
ne de asker devletidir… Türkiye, demokra-
tik, laik, sosyal bir hukuk devletidir ve bu 
ilkelerini yücelterek geleceğe doğru emin 
adımlarla ilerlemesine devam edecektir. 

Değerli gençler… 

Ben, her birinizin Türkiye’yi bir bütün 
olarak kucaklayacağınıza yürekten inanıyo-
rum… Sizler, cumhuriyetimizin tüm nite-
liklerini, önem sıralamasına tabi tutmadan 
ve ayırt etmeden bir bütün olarak sahip-
lenecek ve yüceltmeye gayret edeceksiniz. 
Demokrasiyi, insan haklarını, kişisel hak 
ve özgürlükleri muhafaza edip yüceltece-
ğinize; işkenceye asla ve asla mahal verme-
yeceğinize, her bir vatandaşımıza şefkatle, 
hürmetle yaklaşacağınıza inanıyorum. Dev-
let ile millet, polis ile halk arasında geçmişte 
oluşmuş güvensizlik zeminini elele vererek 
ortadan kaldırdık… Bu kaynaşmayı daha da 
geliştirmek için birlikte mücadeleye devam 
edeceğiz. 

Şunu da hatırlatmak isterim: Türkiye, den-
gelerin çok sık değiştiği zor bir coğrafyada 
yer alıyor. Savaşların, etnik çatışmaların, te-
rörün hüküm sürdüğü bir bölgenin hemen 
yanı başındayız. Ancak, böyle bir bölgede, 
tüm risklere ve uzun süredir başarıyla mü-
cadele ettiğimiz teröre rağmen bir istikrar 
ve güven ülkesi olarak dünyanın ilgisini ve 
takdirlerini üzerimizde topluyoruz. Böyle 
zor bir coğrafyada, tüm güvenlik güçlerimiz, 
güvenlik ile özgürlük, terör ile insan hakları 

arasındaki o ince çizgiyi muhafaza ederek 
son derece hassas bir görev yürütüyorlar. 
İç ve dış tehditler karşısında tüm güvenlik 
güçlerimiz uyum ve koordinasyon içinde 
hareket ediyor ve dünya ölçeğinde başarılı 
operasyonlara imza atıyorlar. Hükümet 
olarak, güvenlik güçlerimizin vazifelerini 
en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli 
zemini muhafaza etmeye devam edeceğiz. 
Özellikle çetelerle, mafyayla mücadelemizi 
tüm kurumlarımızla birlikte sabır ve karar-
lılıkla sürdürecek, netice alıncaya kadar da 
bu mücadeleyi devam ettireceğiz. 

Sevgili gençler, değerli polis kardeşlerim…

Sizler, Türkiye’nin, hatta dünyanın en say-
gıdeğer, en tecrübeli, en birikimli öğretim 
görevlilerinden eğitim alarak mezun oluyor-
sunuz. En modern, en yeni eğitim imkanla-
rını kullanmış olarak, donanımlı, birikimli 
şekilde eğitiminizin önemli bir aşamasını 
tamamlıyorsunuz. Ancak unutmayın eği-
tim, okul sona erince bitmez; eğitim, hayat 
boyu devam eden bir süreçtir. Lütfen kendi-
nizi her alanda geliştirmeye devam ediniz. 
Lütfen öğretmenlerinizin emeğini boşa 
çıkarmayınız. Lütfen, milletimizin sizlere 
duyduğu güveni boşa çıkarmayınız. Lütfen 
devletimizin sizlerden beklentilerini boşa 
çıkarmayınız. Bizler, sizlere inanıyor, sizlere 
güveniyoruz. Görev yerlerinizde sizlere ba-
şarılar diliyorum. Aranızda bulunan misafir 
öğrencilerimizi de başarılarından dolayı 
kutluyor, ülkelerinde Türkiye’nin dostu ola-
rak başarılı görevler yapmalarını temenni 
ediyorum. Bir kez daha mezuniyetinizi teb-
rik ediyor, ailenizle, sevdiklerinizle, güven 
ve huzur dolu bir geleceğe sahip olmanızı 
niyaz ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum…



Halep Üniversitesi Fahri 
Doktora Tevdi Töreni

Halep, Suriye | 22 Temmuz 2009

Değerli dostum Sayın Esad, sayın rektör, 
değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenci-
ler… Sizleri en kalbi duygularla selam-
lıyor, Suriye’de, Halep şehrinde, Halep 
Üniversitesi’nde bulunmaktan çok büyük 
bir heyecan ve memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Bugüne kadar, Türkiye’nin ve dünyanın bir-
çok üniversitesinden şahsıma fahri doktora 
unvanları tevdi edildi. En son 3 Temmuz ta-
rihinde İstanbul Maltepe Üniversitesi’nden 
ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri 

olan İstanbul Üniversitesi’nden bu unvanla-
rı aldım. Ancak, şunu bütün kalbimle ifade 
etmek istiyorum: Bugün buradan, Halep 
Üniversitesi’nden aldığım doktora unvanı 
beni ziyadesiyle duygulandırıyor ve benim 
için çok farklı bir anlam ifade ediyor. Zira 
Halep şehri, bizim hiç de yabancısı olma-
dığımız, dost, akraba, kardeş bir şehrimiz. 
Atasözlerimizde Halep vardır. Türkülerimiz-
de Halep vardır. Şiirlerimizde Halep vardır. 
Halep şehrinde doğmuş, Halep’te yetişmiş, 
burada vefat etmiş çok sayıda sanatçımız, 
bestekarımız, yazarımız, işadamımız, dev-



let adamımız vardır. Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Süleyman 
Kaya Alp’in kabri Halep yakınlarında bu-
lunuyor. Tarihimizdeki en büyük mimar, 
Mimar Sinan’ın inşa ettiği ilk cami olan 
Hüsrev Paşa Camisi Halep’tedir. Cumhuri-
yetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 
Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli defalar 
Halep’te bulunmuştur. Ünlü şairimiz Nabi, 
ünlü tarihçimiz Naima, ünlü yazarımız 
Refik Halit Karay, ünlü bestekarımız Sadi 
Hoşses ve ismini sayamayacağım kadar 
fazla değerli insanımız bu şehirde doğdular, 
yaşadılar, bu şehrin havasını teneffüs ettiler. 
Tüm dünyada tanınan, sevgi ve hoşgörünün 
timsali, Mevlana Celaleddin Rumi dahi bir 
süre burada, Halep’teki medreselerde eğitim 
gördü. 

Dünyada, tarihi ve kültürel noktada bu ka-
dar ortak paydası olan çok az ülke vardır. 
Türkiye ve Suriye, tarih boyunca iç içe ol-
muş, ortak bir medeniyet inşa etmiş, ortak 
bir kültürü birlikte dokumuş, sosyal olarak 
da birbirine akraba haline, kardeş haline 
gelmiş iki ülkedir. Ben şahsım ve ülkem adı-
na, iki ülkenin bu yakınlığından çok büyük 
gurur duyuyorum. İnanıyorum ki, başta 
değerli dostum Sayın Esad olmak üzere 
tüm Suriye halkı da benim bu duygularımı 
paylaşıyor, benimle aynı gururu duyuyorlar. 
İşte onun için diyorum ki: İstanbul, Gazian-
tep, Şanlıurfa, Mardin gibi Şam, Halep, Laz-
kiye aynı kültürün, aynı kardeşlik ikliminin 
şehirleridir. Özellikle son dönemde, sevgili 
dostum Esad ile birlikte bu kardeşlik ve 
dostluk iklimini geliştirmek için büyük gay-
ret sarf ettik. Aramızdaki yapay meseleleri 
bir kenara koyduk, farklılıklarımızı, ayrılık-
larımızı, anlaşamadığımız meseleleri değil; 
onlardan kat kat fazla olan ortak noktaları-

mızı öne çıkardık ve dünyaya örnek olacak 
bir yakınlaşmayı, bir dostluğu birlikte tesis 
ettik. Türkiye ile Suriye arasındaki bu ya-
kınlaşmanın hızlanarak, artarak, katlanarak 
devamını gönülden arzu ediyorum. Aynı 
arzu ve niyeti Suriye tarafında görmekten 
de büyük mutluluk duyuyorum. 

2007 yılı başında yürürlüğe giren Serbest 
Ticaret Anlaşması’yla aramızdaki ekonomik 
sınırları büyük ölçüde kaldırdık. Bu sayede, 
2008 yılında yaklaşık 1.8 milyar ABD doları 
seviyesinde bir ticaret hacmine ulaştık. Bu 
rakamı tabii ki yeterli görmüyoruz; hedefi-
miz kısa süre içinde bu rakamı 5 milyar do-
lar seviyelerine çıkarmaktır. Bu hedefi yaka-
layıp geçebilmek için ülkelerimiz arasındaki 
sınır kapılarının sayısını ve mevcut kapıla-
rın kapasitelerini arttırma gayreti içinde-
yiz. Aynı şekilde hava, deniz ve demiryolu 
bağlantılarımızı da geliştirmeye çalışıyoruz. 
Esasen, iki ülkenin birbiriyle ne kadar ya-
kınlaştığını, birbirine ne kadar güvendiğini 
gösteren çok somut bir gelişmeyi geçtiğimiz 
aylarda yaşadık. 1950 ve 60’lı yılların şartla-
rında sınırlarımıza döşenen mayınları artık 
temizliyoruz. Suriye bu konuyu bizden önce 
zaten çözmüştü. Biz de, çıkardığımız yeni 
yasa ile sınırlarımızdaki mayınları temizli-
yor, iki ülke arasındaki bu arzu etmediğimiz 
ayıbı ortadan kaldırıyoruz. 

Şunu da belirtmeliyim ki, yasanın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi sı-
rasında yaşanan tartışmalar göstermiştir 
ki, Türkiye’de bu mayınların temizlenmesi 
noktasında tam bir mutabakat vardır. Mu-
halefet partilerimiz, bölge insanımız, top-
lumun tüm kesimleri bu mayınların temiz-
lenmesi gerekliliğinde hemfikir olmuştur. 
Ancak muhalefet partilerimiz, mayınların 



temizlenmesi metodunu maalesef komplo 
teorileri üreterek farklı yönlere çekmeye 
çalıştılar. Neyse ki bu mesele çözüme kavuş-
muş, yasa çıkarılmış ve mayınların temizliği 
için hazırlıklar başlatılmıştır. Bu mayınlar 
da temizlendiğinde Türkiye ve Suriye ara-
sındaki ticari ilişkilerin farklı bir boyut ka-
zanacağına inanıyorum. 

Değerli dostlarım…

Türkiye olarak, bulunduğu bölgede ve dün-
yada barış, huzur ve istikrarın tesisi ve yayıl-
ması için “pozitif” güç olmayı hedefliyor ve 
bu istikametteki gayretlerimizi kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Özellikle komşularımızla 
ilişkilerimizin her alanda gelişmesine önem 
veriyor ve komşu ülkelerle “sıfır sorun” 
anlayışını temel alan bir politika izliyoruz. 
Ülkemizin dış politikadaki çalışmalarında 
coğrafi yakınlığın yanı sıra, tarihi ve kültü-
rel bağlarımızın bulunduğu Orta Doğu’nun 
ayrı önemi var. Orta Doğu’da ekonomik 
atılım hamlesinin başarıya ulaşması bölge 
halklarının sadece refaha kavuşmasına 
değil, aynı zamanda kültür, eğitim gibi 
alanlarda kısa zamanda büyük sıçramalar 
yapmalarına vesile olacaktır. Ekonomik ve 
sosyal kalkınma bölgemizin biran önce istik-
rara kavuşmasında önemli rol oynayacaktır. 
Mevcut imkanların tüm bölgenin refah sevi-
yesinin yükseltilmesi amacıyla kullanılma-
sı, bölge ülkeleri arasında yapıcı işbirliği ve 
anlayış ortamının kurulmasıyla mümkün 
olabilecektir. Türkiye olarak bu ortak amaç 
doğrultusunda tüm bölge ülkeleriyle birlik-
te çalışmayı arzuluyoruz. 

Bölgemizdeki sorunların çözümü, istikrar 
ve huzur ortamının tesisi için bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da her türlü 

katkıyı vermeye hazırız. Diğer taraftan, böl-
genin sorunlarının en hızlı, güvenli ve kalıcı 
şekilde bölgesel işbirliği girişimleri yoluyla 
ve bölge ülkeleri arasında ortak sahiplenme 
bilincinin gelişmesiyle çözülebileceğini dü-
şünüyoruz. Orta Doğu bölgesindeki sorunla-
rın karmaşık ve birbiriyle ilişkili olduğunun 
idrakindeyiz. Türkiye’nin samimi temenni-
si, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasıdır. 
Türkiye bu yöndeki tüm çabaları destekle-
meye devam edecektir. Biz, Suriye’nin böl-
gede barış ve istikrar bakımından anahtar 
konumdaki bir ülke olduğunu biliyoruz. 

Suriye’nin bölgedeki sorunların çözümüne 
katkıları fevkalade önemlidir. Bu gerçeğin 
giderek artan sayıda ülke tarafından da an-
laşılması son derece olumlu bir gelişmedir. 
Türkiye, Suriye’nin bölgeyle ilgili görüşleri-
ne büyük değer vermekte, bu görüşleri dik-
kate almakta ve diğer ülkelere de bu yönde 
telkinde bulunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi Türkiye, Filistin davasına da 
kendi davası olarak sahip çıkan bir ülkedir. 
Tek ve samimi amacımız Filistin’in bir an 
önce bağımsız ve egemen bir devlet olarak 
uluslararası camiadaki yerini alması ve 
Filistinli kardeşlerimizin haklarını elde 
edebilmeleridir. Filistinliler arasındaki 
anlaşmazlığın Filistin davasına ve Filistin 
halkına zarar verdiğine, bu durumun biran 
önce son bulması gerektiğine, bölünmüşlü-
ğün giderilerek Filistinliler arasında birlik 
sağlanmasının elzem olduğuna dair inancı-
mı da bu vesileyle bir kez daha ifade etmek 
isterim. Filistinliler birleşmeden, bütünlük 
içinde olmadan, haklı davalarını güçlü 
şekilde savunamazlar. Bu yılın başlarında 
Gazze’de yaşanan insanlık trajedisi hepimizi 
derinden etkilemiş ve yaralamıştır. Bizler, 



uluslararası camia olarak, bu acının bir 
daha yaşanmayacağının teminatı olmalı ve 
aynı zamanda, Gazze’deki Filistinli kardeşle-
rimizin yaralarının sarılması için elimizden 
geleni yapmalıyız. Türkiye’nin bu konuda 
üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve yap-
maya devam edeceğini de bilmenizi isterim. 

Değerli dostlar…

Halep Üniversitesi’nin 1958 yılında tek bir 
fakülte ve 295 öğrenciyle kurulduğunu, bu-
gün ise, 82 bin öğrenci ile 1400 öğretim gö-
revlisine sahip olduğunu öğrendim. Bu ger-
çekten etkileyici bir gelişmedir. Bu başarıda 
emeği olan herkesi tebrik diyorum. Ayrıca 
geçtiğimiz yıl Halep Üniversitesi kuruluşu-
nun 50’nci yıldönümünü kutladı. Ben de 
üniversiteye nice başarı dolu yıllar temenni 
ediyorum. Halep Üniversitesi Türkiye ile 
Suriye arasındaki dostluk ve kardeşlik köp-
rülerinden biri olarak da hizmet veriyor. Öte 
yandan, Halep Üniversitesi’nin başta Gazi-
antep Üniversitesi olmak üzere çeşitli Türk 
üniversiteleriyle iletişim ve işbirliği içinde 
olduğunu da öğrendim. Bundan da mem-
nuniyet duyuyorum. Bu ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi için gereken destek ve teşviki 
sağlamaya hazırız. 

Bakınız, şunu altını çizerek ifade etmek isti-
yorum: Biraz önce de ifade ettiğim gibi, iki 
ülkenin ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, 
ortak değerleri var. Bunun yanında Türkiye 
ve Suriye, dünyanın siyasi açıdan en çalkan-
tılı bölgesine komşu bir coğrafyada bulunu-
yorlar. Her iki ülke de, bölgenin huzurunu, 
istikrarını, güven ortamını arzu ediyorlar 
ve bunun için çalışıyorlar. Bu ortak hedefler 
doğrultusunda bizler, devlet adamları ola-
rak son dönemde çok önemli adımlar attık. 

Ancak bu adımların, ülkelerimizdeki sivil 
toplum örgütleri, aydınlar, yazarlar, kanaat 
önderleri, medya ve özellikle de üniversi-
teler tarafından desteklenmesi gerekiyor. 
Üniversitelerimiz, bölgenin meseleleri ve 
çözüm yolları üzerinde ortak çalışmalar 
yapabilir. Üniversitelerimiz, diller konu-
sunda, kültür ve sanat konusunda işbirliği 
içine girebilir. Diplomasi ve ekonomide 
kaydettiğimiz ilerlemeyi başka alanlara da 
taşıyabilir, tecrübelerimizi, birikimlerimizi 
paylaşabiliriz. 

Son dönemde hükümetim Türkiye’de 63 
yeni üniversite kurdu. Ülkemizde üniversi-
tesi olmayan şehir kalmadı. Suriye sınırında 
bulunan Hatay’da, Kilis’te, Gaziantep, Şanlı-
urfa, Mardin ve Şırnak’ta üniversitelerimiz 
var. Bunun yanında üniversitelerimiz hızla 
gelişiyor, dünya ile entegre hale geliyor, 
kalitesini yükseltiyor. Ben işbirliği için çok 
sayıda ortak zemin ve imkan olduğuna ina-
nıyorum. Her iki ülkenin üniversitelerinin 
bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirme-
lerini de gönülden arzu ediyorum. Tıpkı 
ülkelerimiz gibi, tıpkı halklarımız gibi, siz 
değerli öğrencilerimizin, siz değerli öğretim 
elemanlarının da kaynaşması, kucaklaşma-
sı, iletişim ve işbirliği içinde olması bizi ziya-
desiyle mutlu eder. Konuşmamın sonunda 
bir kez daha, Halep Üniversitesi’nden fahri 
doktora unvanı almış olmaktan büyük heye-
can ve memnuniyet duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Bu unvanı tüm hayatım boyunca 
gururla taşıyacağımdan şüpheniz olma-
sın. Değerli dostum Sayın Esad’a, Halep 
Üniversitesi’nin değerli rektörüne, Üniver-
site akademik kadrosuna ve değerli öğrenci 
kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Sizleri 
sevgiyle selamlıyor, çalışmalarınızda başarı-
lar diliyorum. Sağolunuz, varolunuz… 



Yönetmen Yücel Çakmaklı’nın 
Cenaze Töreni 

İstanbul | 25 Ağustos 2009

Başbakan Erdoğan, yönetmen Yücel 
Çakmaklı’nın Fatih Camii’nde kılınan ce-
naze namazına katıldı. Ankara’dan cenaze 
töreni için İstanbul’a gelen Başbakan Erdo-
ğan, Çakmaklı’nın eşi Filiz Çakmaklı, ço-
cukları Bahadır ve Elif Çakmaklı ile Elvan 
Bolat’a taziyelerini sundu. Başbakan Erdo-
ğan, namazın kılınması ve duaların okun-
masının ardından Yücel Çakmaklı’nın 
bir yakınının çağrısı üzerine yaptığı kısa 
konuşmada, bir protokol konuşması yap-
mayacağını ve “vatandaş Tayyip Erdoğan” 
olarak konuşacağını söyledi. Erdoğan, 
bugün Yücel Çakmaklı’yı ebediyete uğur-
lamak için toplandıklarına işaret ederek, 
şunları kaydetti:

“Yücel ağabey ile tanışmamız Milli Türk 
Talebe Birliği yıllarından başlıyor. Orada 
sinema kulübünün kuruluşundan başlı-
yor. Bunlar zaten ortak düşünceler, ortak 
kanaatlerdi. Sinemamızda millilik varsa, 
bu Yücel ağabey ile başladı. O bir dönü-
şümdü, o bir değişimdi. Sinemamızda 
atılan adımlar, onunla birlikte artık fark-
lılık kazandı. Farklı sanat yönetmenleri 
ortaya çıkmaya başladı. Türk sineması da 

bu noktada kendi sanat yönetmenlerini 
ortaya çıkardı. Tabii, onunla gerçekten 
yollarımız birleşti. Yücel ağabeyin 1970’li 
yıllarda yaptığı ilk film, gerçekten sinema 
dünyamızda Anadolu insanını adeta bir-
leştirdi, bütünleştirdi. Çok farklı bir çıkıştı 
o aslında... Ardından da birçok belgeseller 
ve filmler yapılmaya başlandı. Fakat, 70’li 
yılların başındaki o çıkış, sinema dünya-
sında adeta ‘acaba bizde ne olur?’ sorusuna 
cevap arayanlara, ‘bizim de yapacakları-
mız var, bizim de söyleyeceklerimiz var’ 
dedirtmiştir. İnanıyorum ki, bu çıkışın 
arkası da zaten gelecektir. Tabii, bunları 
unutmak mümkün değil.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, belediye 
başkanlığı yıllarında da Yücel Çakmaklı 
ile müşterek düşünceler ile bazı adımlar 
attıklarını dile getirerek, “Yaş 72. Herkesin 
ölümü tadacağı gibi Yücel ağabeyimizi de 
ebediyete uğurluyoruz. Ben milletimizin 
başı sağ olsun diyorum. Tüm ailesine 
ve milletimize sabırlar diliyorum” dedi. 
Erdoğan, konuşmasının ardından Yücel 
Çakmaklı’nın tabutunu bir süre taşıdı.



Dokuz Eylül Üniversitesi’nin değerli 
Rektörü… değerli öğretim üyeleri… sev-
gili öğrenciler… hanımefendiler… be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyor, 2009-2010 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’nın Dokuz Eylül Üniversitemize ve 
tüm üniversite camiamıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Bugün bir kez daha İzmir’de 
bulunmaktan; İzmir’in, Ege’nin, hatta tüm 

Türkiye’nin takdirlerini kazanmış Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nin açılış heyecanını 
sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu da ifade etmek istiyorum.

1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üni-
versitesi, çok kısa bir zaman zarfında 
Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları 
arasındaki haklı yerini aldı. Bununla 

Dokuz Eylül Üniversitesi 2009-
2010 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış 

Töreni

İzmir | 30 Eylül 2009



kalmadı, İzmir’imizin ve Ege Bölgemizin 
kalkınmasına, ilerlemesine çok önemli 
katkılar sağladı. Bu vesileyle, üniversiteye 
emeği geçen herkese, görev yapmış olan ve 
görevi devam eden tüm akademik ve idari 
personele şükranlarımı sunuyorum. 

Başbakanlığım süresince gerek yurtiçin-
de, gerek yurtdışında birçok üniversiteyi 
ziyaret imkanı buldum. Kimi zaman fahri 
doktora unvanları tevdi edildi, kimi za-
man üniversitelerde katılımcılara hitap 
etme fırsatı buldum. En son, 1 hafta önce 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Prince-
ton Üniversitesi’nde öğrenci ve öğretim 
üyeleriyle bir araya geldik. Dünyaca ta-
nınmış birçok bilim adamı ve siyasetçiye 
ev sahipliği yapmış böyle bir üniversitede 
katılımcılara hitap etmek elbette heyecan 
vericiydi. Üniversite’ye konuşma yapmak 
üzere daha önce de birçok lider davet 
edilmiş. Ancak toplantıyı düzenleyenlerin 
ifadesine göre, ilk kez bir ülke lideri bu 
kadar ilgiyle karşılanmış. İlk kez, toplantı-
ya katılım için satılan biletlerin bu kadar 
erken tükendiğini bize ifade ettiler. Bu 
durum, Türkiye’nin son dönemde artan 
öneminin ve etkinliğinin bir göstergesidir. 
Nitekim, tamamen dolu olan amfide, Türk 
öğrencilerin yanı sıra yabancı öğrencilerin 
de gündemi çok yakından takip ettiklerine 
şahit oldum. Türkiye’ye ilişkin, bölgesel 
meselelere ilişkin sorular yöneltildi. En 
önemlisi de, Türkiye’nin bölgesel ve küre-
sel meselelere bakışının ne kadar dikkatle 
izlendiğini o atmosferde bir kez daha gör-
me imkanım oldu.

Bakınız, 2002 yılında, Türkiye’de yerleşik 
yabancı medya kuruluşlarının temsilci 
sayısı sadece 35 idi. Bugün bu sayı tam 
265’e ulaştı. Son 7 yılda Türkiye ile alakalı 
yazılan makale sayısında, haber sayısında 
önemli sayıda artışlar oldu. Master tezi, 
doktora tezi gibi akademik incelemeler 
katlanarak arttı. Sadece medya mensupları 
değil, çok sayıda akademisyen, araştırmacı 
da Türkiye’yi izliyor, Türkiye’nin değişi-
mini, dönüşümünü çok yakından takip 
ediyor. Birleşmiş Milletler 64’üncü Genel 
Kurulu ve G-20 Zirvesi nedeniyle bulun-
duğumuz ABD’de 6 gün boyunca çok sayı-
da ülke lideriyle görüşme fırsatımız oldu. 
Programımızın yoğunluğu ve ülkemize 
gösterilen ilgi nedeniyle birçok görüşme 
talebini karşılama imkanı bulamadık.

Şimdi, şuraya dikkatlerinizi çekmek isti-
yorum: Biz, Amerika Birleşik Devletleri’ne 
iki önemli zirve için gittik. Bunlardan 
birincisi, Birleşmiş Milletler’in 64’üncü 
Genel Kurulu; diğeri de G-20 zirvesiydi. 
Her iki toplantıda da Türkiye, küresel 
meseleler karşısındaki tavrını, tutumunu, 
bakış açısını, politikalarını aktarma fırsa-
tı buldu. Her iki zirvede de dünyamızın 
karşı karşıya kaldığı meseleler için çözüm 
önerilerimizi ilettik. ABD’ye yaptığımız 
bu ziyaret, üzülerek ifade ediyorum, 
Türkiye’de bazı çevrelerce farklı bir üslup-
la eleştirildi. Oysa Türkiye Cumhuriyeti, 
orada, ABD’deki toplantılarda, kendisine 
yaraşan, tarihine yaraşan, ağırlığına, bü-
yüklüğüne yaraşan bir şekilde temsil edil-
di. Üstelik, burası daha da önemli, bugüne 
kadar hiç şahit olmadığı, hiç yaşamadığı, 



hiç tecrübe etmediği bir biçimde oralarda 
ilgi ve alaka gördü.

Sadece ABD’ye yaptığımız son ziyarette 
değil, 7 yıldır gittiğimiz her ülkede, temas 
kurduğumuz her ülke liderinde biz bu yak-
laşımı gördük. Çünkü, Türkiye bugün Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ge-
çici bir üyesi olarak görev yapıyor. Çünkü 
Türkiye, G-20 Zirvelerine katılıyor ve ora-
da küresel ekonomiye yön verecek tezleri-
ni aktarma fırsatı buluyor. Çünkü Türkiye, 
Medeniyetler İttifakı projesine İspanya ile 
birlikte başkanlık yapıyor. Çünkü Türkiye, 
Kafkaslar’da, Balkanlar’da, Ortadoğu’da 
barışın, huzurun, refahın tesisi için son 
derece etkin bir rol oynuyor…

“Çünkü”leri çoğaltmak mümkün. Maale-
sef bizde bazı çevrelerin göremediğini, 
görmek istemediğini tüm dünya görüyor, 
anlıyor ve Türkiye’nin artan ağırlığını, ar-
tan önemini hissederek Türkiye ile ilişki-
lerini geliştirmenin, ilerletmenin yollarını 
arıyor. Şuraya da dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum: Şu anda dünya, tarihinin en bü-
yük küresel ekonomik krizlerinden birini 
yaşıyor. Sadece ABD ve Avrupa değil, tüm 
dünya ülkelerini az ya da çok etkileyen 
bir krizin içinden geçiyoruz. Kriz ortaya 
çıktığı andan itibaren, Türkiye’ye reçeteler 
yazanlar oldu, “Türkiye IMF’siz bu krizi 
atlatamaz”, “Türkiye bir an önce IMF’yle 
anlaşmalı” diyenler oldu. 

“Hayır” dedik… “Türkiye eski Türkiye 
değil”… En küçük bir ekonomik krizde 
ne yazık ki hükümette bulunanlar solu-
ğu IMF’nin kapısında alıyorlardı… Çok 

yüksek faiz oranlarıyla ve her şartı kabul 
ederek Stand-by anlaşmaları imzalıyor-
lardı. Biz bunu yapamayız dedik, IMF’yle 
masaya oturduk ve her ayrıntıyı ince ince 
tartıştık, müzakere ettik, etmeye de devam 
ediyoruz. Şu anda da biliyorsunuz, krize 
ilişkin iyimser beklentiler arttı, krizin sona 
erdiğine dair yaklaşımlar çoğaldı ve Türki-
ye, IMF’yle bir anlaşma yapmadan, kendi 
imkanlarıyla, kendi uyguladığı “yerli” ted-
birlerle bu krizi aşma noktasına geldi.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye’nin bu yeni 
durumunu çok iyi görmek, çok iyi algıla-
mak, çok iyi değerlendirmek durumunda-
yız… Ben, New York’ta vatandaşlarımızla 
da bir araya geldim… Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının yanında salonda soydaşla-
rımız olan, kardeşlerimiz olan başka ülke-
lerin vatandaşları da vardı… Yine o salon, 
benim partime gönül vermiş, benim par-
time, benim dünya görüşüme yakın insan-
lardan da oluşmuyordu. Ortak nokta şuy-
du ki, o salonda bulunanlar, Türkiye’nin 
küresel ölçekteki yeni konumunu çok iyi 
görebilen, hissedebilen, yurtdışında bunu 
yaşayabilen insanlardı. Orada bir kez daha 
teyit etme imkanı bulduk: Artık benim 
yurtdışındaki vatandaşlarım, Türkiye 
Cumhuriyeti pasaportunu gururlu taşıyor-
lar, Türk Lirası’nı gururla taşıyorlar, “Ben, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı-
yım” demekten gurur duyuyorlar, şeref 
duyuyorlar.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, nihayet ol-
ması gereken, bulunması gereken konuma 
doğru emin adımlarla ilerliyor. Türkiye, 
yıllardır özlemini duyduğu, hasretini 



çektiği ağırlığa ve öneme kavuşuyor. En 
önemlisi de Türkiye, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ifade ettiği “muasır medeniyet-
ler seviyesi”ne her zamankinden çok daha 
yakın bir mesafede bulunuyor. Benim, 
özellikle üniversite öğrencilerimizden 
beklediğim husus şudur: Özgüveniniz tam 
olacak…

Büyük bir devletin, güçlü bir ülkenin, 
tarihiyle, kültürüyle, birikimleriyle, zen-
ginliğiyle farklı bir milletin mensupları 
olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çı-
karmayın. Dikkat ediniz… Türkiye yıllar 
boyunca küçük meselelere takılıp kaldı. 
Son 40 yıldır, 50 yıldır döne döne tartışılan 
meselelere, gündem maddelerine bakınız, 
inanın, deyim yerindeyse incir çekirdeğini 
doldurmayacak meseleler. Toplum üze-
rinde psikolojik bir baskı oluşturulmuş, 
sanal korkular üretilmiş, sanal tehditler 
icat edilmiş.

Şu hususu cesaretle ifade etmek durumun-
dayım: Türkiye’de hala, bugün bile, çağdaş 
yaşamın kesintiye uğrayacağına, insan hak 
ve özgürlüklerinin geri alınacağına, insan-
ların yaşamlarına müdahale edileceğine 
dair bir korkunun, bir tedirginliğin bulun-
ması son derece abesle iştigaldir. Birileri 
bu korkuyu, bu kaygıyı büyüterek, insanla-
rı yanlış yönlendirerek buradan nemalan-
mak istiyor. Avrupa Birliği ile tam üyelik 
müzakerelerini sürdüren, ifade özgürlü-
ğünü alabildiğine genişleten, insan hakları 
konusunda bu kadar duyarlı olan bir siyasi 
iktidardan en son beklenecek olan, demok-
rasi ve hukuk dışı girişimlerdir.

Bakın, çok uzun bir aradan sonra, 3 Kasım 
2002 seçimlerinin ardından Türkiye’de 
koalisyon dönemleri son buldu ve tek par-
tili bir iktidar iş başına geldi. Aynı şekilde, 
22 Temmuz 2007 seçimlerinde yüzde 47 
gibi çok büyük bir oy oranıyla milletimizin 
teveccühüne mazhar olduk. Ancak, hiçbir 
zaman, milletten aldığımız yetkiyi kötüye 
kullanma, milletin arzuları, beklentileri 
dışında bir yola girme eğilimine tevessül 
etmedik, etmek isteyenlere de taviz ver-
medik. Tam tersine, ekonomide, siyasette, 
dış politikada, sosyal yaşamda her türlü 
hakkın samimi savunucusu olduk, demok-
rasinin savunucusu olduk, hukukun savu-
nucusu olduk, olmaya da devam ediyoruz. 
Çetelere karşı, hukuk dışı örgütlenmelere 
karşı, karanlık güç odaklarına karşı yılma-
dan, yorulmadan, geri adım atmadan mü-
cadele verdik, vermeye devam ediyoruz. 
Anayasamızda ifade edilen 4 temel ilkeyi, 
demokrasiyi, laikliği, sosyal ve hukuk dev-
leti olma ilkelerini, altını çizerek ifade edi-
yorum, eşit oranda, eşit önemde ele aldık 
ve yüceltmek için gayret gösterdik. 

Türkiye’nin geldiği bu seviyeden sonra, 
artık demokrasiden, hukuktan, laiklikten, 
sosyal devlet ilkesinden geriye dönüş asla 
ve asla söz konusu olmaz, olamaz. Hatta 
bu ilkelerin zayıf latılmasına dahi göz 
yummayız, bu tür girişimlere asla prim 
vermeyiz. Aynı şekilde, 72 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının, yaşam tarzı, 
özgürlükleri bizim teminatımız altındadır. 
Hiç kimse, hiç kimsenin yaşam tarzına 
karışamaz, özgürlüklerini kısıtlayamaz. 
Böyle bir durumda ilk karşı duracak olan 
da biziz. Bakınız, şu anda çok daha büyük 



çaplı bir Milli Birlik Süreci’nin, bir demok-
ratik açılım sürecinin hazırlığı içindeyiz. 
Terör artık son bulsun, akan kan artık 
dursun istiyoruz. Sadece Kürt meselesiyle 
ilgili olarak değil, yıllardır tartışılan birçok 
meselenin, Alevi meselesi gibi, azınlıklar 
meselesi gibi gündemi işgal eden birçok 
sorunun toplumsal uzlaşmayla, geniş bir 
mutabakat zemininde çözümünü hedefli-
yoruz. Büyük bir ülke, güçlü bir devlet, bu 
açılımlardan hiçbir şey kaybetmez… Tam 
tersine kazanır. Biz buna inanıyoruz. 

Sevgili gençler… Buraya sizlerin özellik-
le dikkatini çekiyorum… Türkiye, son 
30 yılını bu tartışmalarla geçirmeseydi 
bugün nerelerde olurdu, lütfen bunun 
muhasebesini yapınız. 30 yıl boyunca, me-
saimizi, enerjimizi, kaynaklarımızı, Doğu 
ve Güneydoğu’daki meselelere aktarma-
saydık, bugün nasıl bir Türkiye’de yaşıyor 
olurduk? Bakınız, 9 Eylül Üniversitesi, İz-
mir’deki diğer üniversitelerimizle birlikte, 
bu şehrin kalkınmasının, ilerlemesinin, 
güzelleşmesinin, demokratik, çağdaş bir 
yaşam tarzını sürdürmesinin en önemli iti-
ci gücü olmuştur. Aynı şekilde, Hakkari’de, 
Muş’ta, Bitlis’te, Mardin’de, Iğdır’da, buna 
benzer birçok ilimizde üniversite şu son 
birkaç yıl içinde değil de, 1980’lerde ku-
rulabilmiş olsaydı, o kentlerin görünümü 
bugün ne olurdu? 

Bu ve benzeri soruları artık sıkça sorma-
mız gerekiyor ve hükümet olarak işte biz 
bu soruları soruyor ve yanıtlarını arıyoruz. 
Şunu artık görmek durumundayız: Bir 
ilimizdeki, bir bölgemizdeki sorunlar hiç 
kaçınılmaz olarak diğer illerimizi, diğer 

bölgelerimizi, ülkemizin tamamını etkili-
yor. Nitekim, göçle etkiliyor, yoksullukla 
etkiliyor, gelir dağılımında eşitsizlikle 
etkiliyor… 

Değerli gençler, değerli dostlarım… Tür-
kiye, 21’inci Yüzyıl’ı da bu meseleleri 
tartışarak kaybedemez. Türkiye’nin artan 
ağırlığına ve önemine paralel olarak bu 
meseleyi çözmek durumundayız dedik ve 
son derece samimi bir şekilde yola çıktık. 
Kazanan Türkiye olacaktır, kazanan 81 
vilayetimizin tamamı olacaktır, kazanan, 
İzmir olacaktır… Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın.

İzmirli nice annenin de son 30 yıldır göz 
yaşı döktüğünü, oğullarının yollarına göz-
lerini diktiğini, İzmir’de nice ocaklara ateş 
düştüğünü biliyoruz ve kazanan İzmirli 
anneler, babalar olsun istiyoruz. Terörle 
mücadeleden taviz vermemiz mümkün de-
ğil… Aynı şekilde, hiç kimse de kendisini 
hukukun üzerinde göremez, görme lüksü-
ne sahip değildir. Biz, terörle mücadele-
mizi sarsılmadan sürdürecek, ama asla ve 
asla demokrasiden taviz vermeyeceğiz… 
Suçla mücadelemizi sürdürecek, ama asla 
ve asla hukuktan, hukukun üstünlüğü ilke-
sinden taviz vermeyeceğiz.

Çok değerli hocalarım… sevgili öğrenciler…

Özgüven son derece önemli… Aynı za-
manda umutlarınızı da her dem taze tut-
manızı, her dem sıcak tutmanızı bilhassa 
rica ediyorum… Türkiye, konuşmamda da 
belirttiğim gibi artık çok farklı bir kulvar-
da ilerliyor, güçlü bir ülke, lider bir ülke 



olma yolunda kararlılıkla yürüyor. Birçok 
sorunumuzu çözdük, çözüm yoluna koy-
duk. Mevcut sorunlarımızı uzlaşı içinde, 
mutabakat içinde çözmenin gayreti içinde-
yiz. Küresel ekonomik krizin de aşılacağını 
biliyoruz. Nitekim 2010’dan itibaren pozi-
tif büyüme beklentilerimizi kamuoyuna 
açıkladık. Krizin sona ermesiyle birlikte 
üniversite gençliği başta olmak üzere tüm 
gençlerimizin işsizlik kaygısı da yerini 
daha büyük bir umuda bırakacak.

Böyle bir Türkiye’ye yakışan insan gücü-
nü oluşturmak için de eğitime çok büyük 
önem atfediyoruz. Yıllarca eğitimin öne-
minden, gençlerimizin öneminden herkes 
bahsetti, ancak ne yazık ki gençliğimizi 
geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak adım-
ları atma noktasında kimse elini taşın 
altına sokmadı. Biz eğitimi en öncelikli 
hizmet anımız olarak belirledik, eğitim söz 
konusu olduğunda hiçbir mazereti, engeli 
kabul etmedik. Yıllar yılı, üniversite kam-
püslerinde “eğitime bütçe” sloganlarının 
atıldığını biliyorum. 

Biz, iktidarımız süresince işte bunu yaptık, 
eğitimi, bütçeden en fazla pay alan kalem 
haline getirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa merkezi bütçeden eğitime en çok pay 
ayıran iktidar olduk. 2002 yılında 7.5 mil-
yar TL olan MEB Bütçesini 2009 yılında 
yüzde 267 oranında bir artışla 27.5 milyar 
TL’ye çıkardık. Aynı dönemde yüksek 
öğretim bütçesini 2.5 milyar TL’den 8.8 
milyar TL’ye çıkardık. Yine üniversitele-
rimizde araştırma geliştirme faaliyetleri 
için ayrılan bütçeyi 5 katına yükselttik. 
Zira Dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi 

arasına girme hedefimize ulaşmada Ar-Ge 
ve yenilik çalışmalarının hayati bir önemi 
olduğunu düşünüyoruz. 41’i Devlet, 22’si 
vakıf üniversitesi olmak üzere 63 yeni 
üniversite kurduk, 81 ilimizin tamamını 
üniversiteye kavuşturduk. Yeni kurduğu-
muz 41 üniversiteye 81 bin kadro ihdas 
ettik. Akademisyen ihtiyacımızı karşıla-
mak için başta ABD olmak üzere birçok 
ülkeye yüksek lisans ve doktora eğitimi 
yapmaları için öğrencilerimizi gönderiyo-
ruz. Bugüne kadar 1.585 öğrencimizi Milli 
Eğitim Bakanlığımız, 285 öğrencimizi de 
YÖK aracılığıyla lisansüstü veya doktora 
çalışmaları için yurt dışına gönderdik. 
Yeni kurduğumuz üniversitelerin dışında 
mevcut üniversitelere 261 fakülte, 72 Yük-
sekokul ile 134 Enstitü ilave edildi.

Üniversite öğrencilerimizin daha iyi şart-
larda eğitimlerine devam etmeleri için 
burs ve yurt imkanlarını önemli ölçüde 
iyileştirdik. 2002 yılında sadece 45 TL 
olan burs miktarını 180 TL’ye çıkardık. 
Yine yüksek lisans öğrencilerimizin bur-
sunu 90 TL’den 360 TL’ye, doktora öğren-
cilerimizin bursunu da 135 TL’den 540 
TL’ye çıkardık. 8 kişilik, 6 kişilik odaları 
büyük oranda azaltmamıza rağmen yurtla-
rımızdaki yatak sayısı 230 bine ulaştı. Biz, 
bundan sonra da yüksek öğretimin kalite-
sini artırmaya, gençliğimize destek olmaya 
devam edeceğiz. 

Şunu da bu vesileyle ifade etmek duru-
mundayım: Kamunun tek başına gayret-
leriyle üniversitelerin gelişmesi mümkün 
değil, bunu hepimiz biliyoruz… İdari per-
sonelin, akademik personelin, özellikle de 



öğrencilerimizin, üniversiteyi geliştirmek, 
eğitim kalitesini artırmak, uluslar arası re-
kabette öne çıkmak için gayret göstermesi, 
özveride bulunması gerekiyor. Üzülerek 
söylemek durumundayım: Üniversite Kü-
tüphanesinin nerede olduğunu bilmeden 
mezun olan öğrencilerimiz var. Bu, kamu-
nun girişimleriyle çözülebilecek bir sorun 
değil. Teknolojiye ayak uyduran, kendini, 
alanına kısıtlı kalmadan geliştiren, imkan-
ları azami derecede kullanan öğrenciler 
görmek istiyoruz.

Üniversiteler sadece eğitim veren kurum-
lar değildir. Üniversiteler, sosyal imkanlar 
sunan, spor faaliyetlerini geliştiren, aynı 
zamanda iş ve gelecek ilişkilerinin kuru-
lacağı yerlerdir. En önemlisi de üniversite-
ler, özgür düşüncenin, özgün düşüncenin 
yeşermesi gereken ortamlardır. Bakınız, 
ABD’deki üniversiteler, dünya liderlerini, 
dünyanın tanınmış simalarını, sanatçıları, 
bilim adamlarını, politikacılarını ağırlıyor, 
onlardan çok değerli bilgi ve tecrübe edi-
nebiliyorlar. Ama bizde, geçmişte, konuş-
ma yapmak için kampüse gelen liderlerin, 
politikacıların çirkin şekilde protesto edil-
diklerine şahit olduk. Özgür düşüncenin 
savunucusu olması gereken gençlerin, 
düşüncelerin özgürce ifade edilmesine ta-
hammül edemedikleri dönemler gördük.

Sudan bahanelerle kendi öğrencisini bile 
üniversite dışında tutan bir tutumla biz 
uluslararası rekabete giremeyiz. Bu nok-
tada da zihniyet devrimini gerçekleştir-
memiz gerekiyor, kendimizi yenilememiz, 
yeni durumlara, yeni şartlara ayak uydur-
mamız gerekiyor. Ben ülkem adına, üniver-

sitelerimiz adına, özellikle de gençlerimiz 
adına son derece umutluyum. Üniversi-
telerimizin, Türkiye’nin yeni konumuna 
ayak uyduracaklarına, hatta Türkiye’ye 
ışık tutan, öncülük yapan, yol açan bir 
konuma ulaşacaklarına bütün kalbimle 
inanıyorum. Ben, bir kez daha, 2009-2010 
Eğitim ve Öğretim Yılı’nın 9 Eylül Üniver-
sitemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm 
öğrencilerimize, çalışanlarımıza, üniver-
site camiamıza başarı dileklerimi iletiyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.








