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2007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilme-
sini öngören Anayasa değişikliğinin ilk fiili uygulamasının yapıldı-
ğı 10 Ağustos 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanı’nın, gerçek anlamda 
Cumhur’un Başkan’ı haline gelmesini sağlamıştır. Seçimin hemen ar-

dından, yeni dönemin sembolü olarak görülen Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmak için çok 
büyük iftira kampanyaları başlatıldı. Milletimizi ve ülkemizi ilgilendiren her 
meselede inisiyatif almamız ve çalışmalara öncülük etmemiz, rahatsızlıkları 
daha da artırdı. Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızın gereğini 
kararlılıkla yerine getirirken, bu iftira kampanyalarıyla da mücadele ettik. 

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarının 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 
gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki 
temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren 
demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında 
etten bir duvar örerek korumaya almıştır. İstiklalimize ve istikbalimize yapı-
lan her saldırıyı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlen-
direrek bertaraf etmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve 
inançla yolumuza devam edeceğiz. 

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyece-
ği, 15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. 
Milletimizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoy-
laması ile nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle 
yürürlüğe giren Anayasa değişikliğine göre Türkiye, yapılacak ilk seçimlerle 
birlikte yeni yönetim sistemine geçecekti. 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlik-
te yeni yönetim sistemi tüm unsurlarıyla devreye girmiştir. Ülkemizin son yıl-
larda ardı ardına yaşadığı saldırılar ve küresel düzeyde yaşanan krizlerin 
etkileri konusunda gösterdiğimiz güçlü direnç, yeni yönetim sistemimizin öne-
mini ortaya koymuştur. 

Tarihin en önemli kaynağı yazılı birikimdir. Ecdadımızın emaneti olan zengin 
arşiv kayıtlarımız, sadece kendi tarihimize değil, onlarca ülkeyle birlikte tüm 
dünyanın geçmişine ışık tutuyor. Biz de, Başbakanlık dönemimizden başlaya-
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rak tüm konuşmalarımızı kitaplaştırarak tarihe mal etmeye özel ehemmiyet 
veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ilk dönemindeki konuşmalarımızı 10 cilt 
halinde yayımlamıştık. Şimdi de, yeni yönetim sistemimizdeki Cumhurbaş-
kanlığı görevimizin ilk 2 yılını, aynı şekilde kitaplaştırarak tarihe mal edi-
yoruz. Bu kitap, 2018 yılı Temmuz ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Bu eserleri de “Yeni Türkiye Vizyonu” serisi altında yayımlıyoruz. Birinci 
kitap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
programlarımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap 
“2023’e Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuş-
malarımızı kapsıyor. Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt 
içinde ve dışında yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. 
“Yeniden Diriliş Yolunda” başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, parti faali-
yetlerinde yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Büyüktür / 
Yeniden Diriliş Yolunda kitaplarımızın hem siyasetçiler, hem de bilim insan-
ları için kalıcı bir kaynak olacağına inanıyorum. 

      

         Recep Tayyip ERDOĞAN  
       

10 Ağustos 2014’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhuriyet 
devri siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Devle-
tin en üst temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı, ilk kez sandıkta doğru-
dan milletin oylarıyla belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı’nı, gerçek anlamda 
“Cumhur’un Başkan’ı” haline getiren bu seçimlerin ardından Türkiye’de 
yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem devlet-millet kucaklaşmasının en 
güçlü şekilde sağlandığı, milletin tercihlerinin ve değerlerinin devlet ida-
resinde belirleyici olduğu dönemdir.  

Seçmenlerin yüzde 52’sinin oyunu alarak göreve gelen bir Cumhurbaşka-
nı olarak, ilk günden itibaren halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getir-
menin gayreti içerisinde olduk. Mevlana’nın pergel benzetmesinden ilham 
alarak, bir ayağımızı Türkiye’ye sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı dolaşa-
rak, ülkemizin ve milletimizin politikalarının en üst seviyede takipçisi ol-
duk. Milletimi, ülkemi, kardeşlerimizi, dünyadaki mazlum ve mağdurları 
ilgilendiren her meselede doğruları anlatmaktan asla çekinmedik. Pasif, 
edilgen, tek yönlü eski dış politika anlayışına karşı, milletimizin ve ülke-
mizin çıkarlarını önceleyen, haksızlıklar karşısında susmayan, aktif bir 
diplomasi anlayışının takipçisi ve sözcüsü olduk. Barış, adalet ve değer 
eksenli bu dış politika anlayışımız sadece söylemde kalmadı; Suriye’den 
Filistin’e, Irak’tan Somali’ye, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar birçok 
bölgede ete kemiğe büründü. Nitekim gayretlerimiz neticesinde Türkiye, 
gayri safi milli hasılasına oranla dünyanın en fazla insani yardım ya-
pan ülkesi haline geldi. Savaştan, açlıktan ve terörden kaçan mazlumlara 
dünyanın en gelişmiş ülkelerinin kapılarını kapattığı bir dönemde ülke-
miz, Suriye ve Irak’tan gelen 3 milyon sığınmacıya etnik köken, dil ve din 
ayrımı gözetmeden 6 yıldır ev sahipliği yaptı.

Giriş
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Bütün bunlar uluslararası sistemde önemli kırılmaların yaşandığı, dün-

yanın her köşesinde siyasi, ekonomik ve sosyokültürel fay hatlarının ha-

reketlendiği bir dönemde gerçekleşti. 2008’den beri etkisini sürdüren kü-

resel ekonomik krizin yansımaları halen hissedilirken, yoksulluk ve gelir 

dağılımındaki dengesizlikler ile enerji kaynakları üzerindeki rekabet her 

geçen gün daha da artıyor. Suriye, Mısır, Irak gibi birçok ülkede mevcut 

yönetimlerin kendi vatandaşlarına karşı yürüttükleri sindirme ve şiddet 

politikaları ciddi yıkımlara ve toplumsal gerilimlere sebep oluyor. Bas-

kı ve ötekileştirme politikaları aynı zamanda terör örgütlerine istismar 

zemini sunuyor. DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin küreselleşerek, 

daha geniş coğrafyalara sirayet ettiğini, tüm insanlığı tehdit eder boyu-

ta ulaştığını görüyoruz. Türkiye olarak, gerek bölgesel istikrarsızlığın yol 

açtığı olumsuzluklarla, gerekse farklı terör örgütlerinden kaynaklanan 

tehditlerle yüzleşmek zorunda olan bir ülkeyiz.

30 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütüne, iç savaş-

la beraber Suriye’de devlet yönetiminin çökmesi sonucu DEAŞ ve YPG 

terör örgütleri de eklenmiştir. Şu an için ülkemizdeki terör tehditlerinin 

en önemli kaynağı Suriye’dir, Suriye’deki gelişmelerdir. 2011 yılından 

bu yana Suriye’de yüzbinlerce masum insan balistik füzeler, kimyasal 

silahlar ve varil bombaları sonucu kendi vatandaşına karşı devlet te-

rörü uygulayan bir rejim tarafından katledilmiştir. Baskı ve şiddetten 

kaçan 13 milyondan fazla insan da yerini, yurdunu terk etmek zorun-

da bırakılmıştır. Irak’ta da uzun yıllardır devam eden istikrarsızlıklar 

ve çatışmalar nedeniyle de benzeri göç dalgaları yaşanmaktadır. Yarım 

asırdır İslam dünyasının kalbinde bir yara olarak kanayan Filistin me-

selesi ise, tüm bölgede gerilimlerin ve krizlerin ana membaıdır. İslam 

coğrafyasındaki bu ateş, Yemen, Libya, Mısır, Somali gibi ülkeleri içine 

alarak genişlemektedir.

Bu Tartı Bu Sıkleti Çekmez

Her gün masum insanların kanının döküldüğü bu fotoğraf bizim içimizi 

acıtsa da, ne yazık ki uluslararası sistem ve örgütler tarafından sadece 

izlenilmekle yetiniliyor. Yaşanan istikrarsızlık, terör ve göç dalgaları kar-

şısında ilk çözüm adresi olan Birleşmiş Milletler (BM), maalesef etkin bir 

tavır ortaya koyamıyor. BM, kuruluş sözleşmesinde kendisini, “Adalet ve 

güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülke-

lere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamasına 

rağmen, bunun gereklerini yerine getirmekte aciz kalıyor.

Suriye ve Irak başta olmak üzere, İslam coğrafyasında yaşanan çatışma-

lar, göç hareketleri ve zulümler karşısındaki çaresizliği, başta Güvenlik 

Konseyi olmak üzere BM’yi sorgulanır hale getirmiştir. Esasen bu du-

yarsızlık sadece günümüze mahsus da değildir. BM’nin, 50 yıldır süren 

Filistin sorunu gibi konularda sergilediği tutum, eskiden beri eleştiri ko-

nusudur. 1990’lı yıllardaki Bosna Savaşı sırasında yaşanan katliamlar 

karşısındaki duyarsızlığı ile Ruanda katliamının engellenmesindeki ye-

tersizliği ise, örgütün tarihine birer utanç vesikası olarak kaydolmuştur.  

Bu kötü örnekleri günümüzde daha da çoğaltmak mümkündür. 

Filistin, Suriye, Irak ve Ukrayna’da meydana gelen hadiseler mevcut 

uluslararası yapının adalet ve çözüm üretemediğini göstermiştir. Bu tes-

pit, dünyadaki birçok ülke tarafından da paylaşılmaktadır. Türkiye ola-

rak, sistemin değişmesi ve günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi 

gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, küresel barışa, huzura ve istikrara 

katkı sunacak daha etkin bir yapının tesisi için de tüm gücümüzle çalışı-

yoruz. Özellikle, fiili yaptırım gücü bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nin yeniden yapılandırılması, daha adil bir temsil yapısına ka-

vuşması için köklü bir değişim talep ediyoruz. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Adalet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clke
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clke
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Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan “Milletler Cemiyeti” üze-
rine düşen görevi yerine getirememiş ve İkinci Dünya Savaşını giden 
sürece sadece seyirci kalmışsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
hâlihazırdaki yapısının devam etmesi de bizi yeni acılara, büyük yıkım-
lara sürükleyebilir.

Bu yeniden yapılandırma olmadan, günümüz koşullarına göre tekrar 
inşa edilmeden Güvenlik Konseyi’nin kuruluş hedeflerini gerçekleştirme-
si mümkün değildir. Çünkü Konsey, mevcut yapısıyla, küresel barış ve 
adaletten ziyade sadece 5 daimi üyenin politikalarına hizmet eder hale 
gelmiştir. 5 daimi üyeden herhangi birinin onay vermediği hiçbir kara-
rın Konsey’den çıkma ihtimali yoktur. Kıta olarak bakıldığında, Güvenlik 
Konseyi’nin mevcut asli üyeleri Asya, Avrupa ve Amerika kıtasındandır. 
Dini gruplar açısından bakıldığında Hristiyan ağırlıktadır. Dünyada 
önemli inanç gruplarından olan Müslümanlar ve Budistler, maalesef 
Konsey’de temsil edilmemektedir. Dünya nüfusunun 3’te 1’ini oluşturan, 
56 üyesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın maalesef bu önemli mekanizma-
da hiçbir ağırlığı yoktur. Köken açısından ise Arap, Türk, Hintli, Endonez-
yalı, Afrikalı gibi dünyanın önde gelen ırklarının Konsey’de hiçbir temsili 
bulunmamaktır. İki yıl süreyle seçilen geçici üyelerin ise hiçbir Konsey ka-
rarlarında söz hakkı yoktur.  

Sadece belirli devletlerin değil, herkesin temsil edildiği ve söz sahibi ol-
duğu bir Güvenlik Konseyi’nin, dünya barışına ve güvenliğine daha faz-
la katkı yapacağı çok açıktır. Birleşmiş Milletler reformu ve özellikle Gü-
venlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya 
ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir. Biz Türkiye olarak, bu çerçe-
vedeki teklifimizi bir süredir ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına 
açıyoruz. Çözüm önerimiz ise “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesine kendini 
bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesidir. Konsey’in kı-

taları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde tem-
sil edecek bir yapıya kavuşturulmasıdır. Konseyi’ndeki daimi üye sayısı-
nın 5 yerine, kıta, inanç, köken ve diğer unsurlar gözetilerek belirlenecek 
şekilde 20 olmasını öngörüyoruz. Konseyde yer alacak 20 ülkenin rotas-
yonla görev yapması da düşünülebilir. Böylece, dünyadaki tüm ülkelerin 
bu önemli karar mekanizmasında yer alması temin edilmiş olacaktır. Ka-
rarların, veto hakkı olmaksızın, nitelikli çoğunlukla alınabilmesi, tek bir 
ülkenin tüm sistemi tıkamasının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Türkiye’nin bu eleştirisi ve teklifinin, statükonun devamından yana olan 
bazı ülkeleri de rahatsız ettiğinin farkındayız.  Zira bu çevreler,  Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
da bugünkü şekli verilen dengelerin değişmesini arzu etmiyor. Aradan ge-
çen 70 yılda insan ve toplum hayatı ile güç dengelerinde yaşanan onca 
köklü değişimize rağmen bu çevreler, kendi çıkarları adına eski ve köhne 
yapıyı muhafaza etmek istiyor. Oysaki bugün dünyada devam eden pek 
çok anlaşmazlığın, çatışmanın, çekişmenin temelinde bu sistem vardır. 
Artık ertelenemez boyutlara ulaşan değişim ihtiyacına direnmek, sadece 
bugünümüzü değil, geleceğimizi de karartıyor.

Unutulmamalıdır ki, siyasi ihtilafları, sosyal ve ekonomik buhranları ön-
leme konusunda yetersiz kalan bir uluslararası sistemin meşruiyeti enin-
de sonunda tartışılmaya başlanacaktır. Nitekim, Birleşmiş Milletler’e, 
uluslararası kurum ve kuruluşlara karşı vicdanlarda oluşan güvensizlik, 
adalet beklentilerini zedelemiş, milyonlarca insanı umutsuzluğa sevk et-
miştir. Bugün karşı karşıya kaldığımız uluslararası terörün en temel bes-
lenme kaynaklarından biri de, işte bu güvensizlik iklimidir. Mazlumlara 
uygulanan çifte standart, çocukların katledilmesine karşı sergilenen ka-
yıtsızlık, tüm dünyada teröre adeta oksijen sağlamaktadır. Adaletin ol-
madığı yerde de sinsi terör örgütlerinin palazlanması gayet doğaldır. 
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Türkiye olarak bu acı gerçeği tüm yalınlığı ile her fırsatta dile getiriyoruz. 
İnsanlığa karşı görevlerimizi, sadece sistemdeki çarpıklıklara işaret ede-
rek, değişimi isteyerek değil, aynı zamanda insani yardımlarımızla da ye-
rine getirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler gibi, Dünyada 
Gıda Programı gibi, Kalkınma Fonu gibi örgütlere en fazla katkı sağlayan 
ülkeler arasında yer alıyoruz. TİKA, AFAD, Kızılay gibi kuruluşlarımız, 
dünyanın her köşesinde insani yardım operasyonları gerçekleştirebiliyor. 
Tüm bu çalışmaları, yardım elini uzattığımız insanların kim olduğuna, 
dinine, kimliğine, meşrebine bakmadan, kapsayıcı ve kucaklaşıcı bir yak-
laşımla sürdürüyoruz. Uluslararası kuruluşlardan beklentimiz de bu an-
layışla hareket etmeleridir. Biz, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara 
sürdürülebilir çözümler bulunması yönünde sergilediğimiz ilkeli tutumu 
kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in, özel-
likle de Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuş-
masına yönelik reform çağrılarımızı güçlü bir şekilde seslendirmeyi sür-
düreceğiz.

“Dünya 5’ten Büyüktür” politikamız, sadece bizim değil, Birleşmiş Millet-
ler çatısı altındaki ülkelerin artık çok büyük bir kısmının hissiyatı haline 
gelmiştir. İnsanlığın vicdanı ve sesi olmanın Türkiye’ye zarar vermeyece-
ğine, tam tersine güç ve itibar katacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde de yolumuza bu şekilde devam etmekte kararlıyız. Güney Afrika Müslümanlarının kıymetli 

önderleri, sivil toplum kuruluşlarının de-
ğerli temsilcileri, aziz kardeşlerim, hanı-
mefendiler, beyefendiler, eselamu aleyküm 
ve rahmetüllahu ve berekatuhu. Sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. 

Sahraaltı Afrika’nın ekonomik ve ticari 
gücü, Güney Afrika Bölgesi’nin lider ül-

kesi Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 7 yıl 
sonra bir kez daha bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle 
bir kez daha İslam İşbirliği Teşkilatı Dö-
nem Başkanı olarak şahsımı ve ülkemizi 
BRICS Liderler Zirvesine davet eden Sa-
yın Ramafoza’ya buradan teşekkürlerimi 
sunuyorum. İnşallah yarın kendisiyle tek-
rar bir araya gelecek, baş başa görüşme-
mizi gerçekleştireceğiz.

Dünyada Zulüm Bitene Kadar
Bu Mücadeleyi Sürdüreceğiz

Güney Afrika’daki Müslüman Toplum ile Akşam Yemeği
Johannesburg, Güney Afrika | 26 Temmuz 2018 
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üzerinden gerçekleştiriyor. Böylece hem 
medeniyetler beşiği, şairlerin gözbebeği 
İstanbul’u görüyor, hem de ülkemizi çok 
daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu 
salondaki kardeşlerimizin de farklı vesile-
lerle Türkiye’ye geldiğini, misafirimiz ol-
duğunu biliyorum.

Burada şu hususun altını çizerek ifade et-
mek istiyorum. Kardeş olmak, birbirinden 
haberdar olmayı gerektirir. Birbirinin der-
dinden, sıkıntısından, sevincinden haberi 
olmayanların, kardeşliği de ancak lafta ka-
lır. Kardeşliğimiz ne kadarsa, Müslüman-
lığımız da o kadardır. Rabbimizin renk, 
dil, hudut, etnik köken ayrımı yapmadan 
“İnnemel mu’minûne ihvetun” buyurma-
sının, Peygamber Efendimizin müminleri 
“Bir birine kenetlenmiş tuğlalara” benzet-
mesinin sebebi budur. Osmanlı Âlimi Ebu-
bekir Efendi’nin son nefesine kadar verdi-
ği mücadele, ilim, irfan ve hikmet yanında 
aynı zamanda kardeşlik mücadelesidir. 

Bu açıdan irtibatımızı artıran, bizi bir 
araya getiren, kardeşliğimizi perçinleyen 
her vesileyi çok önemsiyorum. İnşallah 
önümüzdeki dönemde Güney Afrika Müs-
lümanları ile Türkiye arasındaki dayanış-
manın daha da artacağına inanıyorum. 
Sizlerle sadece ikili konularda değil, Kudüs 
davasından İslamofobi ve terörle mücade-
leye kadar geniş bir alanda ciddi bir işbir-
liği zeminimizin olduğunu düşünüyorum.

Güney Afrika Müslümanları mücadeleci 
bir gelenekten geliyor. Buradaki kardeş-
lerim on yıllardır Filistin meselesi başta 
olmak üzere, İslam dünyasını ilgilendiren 

tüm konularda aktif bir tavır sergiliyor. 
Keza Suriye krizinde de Güney Afrika Müs-
lümanları, on binlerce kilometre uzakta ol-
salar da, mazlumları yalnız bırakmadılar. 
Batılı ülkeler sınırlarına dayanmış insan-
ları dikenli tel örgülere mahkûm ederken, 
sahile vuran çocuk bedenleri karşısında 
dahi kıllarını kıpırdatmazken, sizler tüm 
imkânlarınızı Suriye için seferber ettiniz. 
Bir asır önce ecdadımız istiklal mücadelesi 
verirken yaptığınız gibi, Suriyeli kardeşle-
rimizin hak, adalet ve özgürlük mücadele-
sini sonuna kadar desteklediniz.

Biz de Türkiye olarak 3,5 milyon Suriyeli 
kardeşimize kapılarımızı açarak, en zor 
günlerinde onların yanında durduk. Batılı 
ülkelerin mültecileri Akdeniz’in sularında 
ölüme terk ettiği o günlerde, biz kendi kay-
naklarımızdan 32 milyar doların üzerinde 
para harcadık. Suriyeli mazlumları ne dev-
let terörü uygulayan rejimin ne de terör 
örgütlerinin insafına asla terk etmedik. 
İnşallah bundan sonra da dünyadaki tüm 
mazlum ve mağdurlarla dayanışmamızı 
sürdüreceğiz.

Müslümanların Enerjisini Terör 
ve Mezhep Eksenli Gerilimler 
Tüketiyor

Kardeşlerim,

Küresel ölçekte kardeşliğimizin, samimi-
yetimizin ve elbette basiretimizin sınandı-
ğı günlerden geçiyoruz. İslam dünyası ve 
Müslüman azınlıklar son derece zor, son 
derece girift imtihanlarla karşı karşıya bu-

Biz yurt dışı ziyaretlerimize sadece iki ülke 
arasındaki resmi münasebetlerin ilerletil-
mesi bağlamında yaklaşmadık, yaklaşmı-
yoruz. Bu ziyaretler bizim için aynı zaman-
da o ülkedeki kardeşlerimizle aramızdaki 
uhuvvet ve muhabbeti güçlendirmenin, 
dayanışmamızı daha da pekiştirmenin bir 
aracıdır. Nereye gidersek gidelim, imkânlar 
dâhilinde, kardeşlerimizle bir araya gelme-
ye, onlarla gönül köprüleri kurmaya özel 
önem veriyoruz. İşte bu anlayışla siz Gü-
ney Afrikalı kardeşlerimizle buluşmayı, 
hasbihal etmeyi özellikle istedim. Rabbim 
bu buluşmamızı İslam ümmeti açısından 
hayırlara vesile kılsın diyorum. Güney 
Afrika’nın dört bir ucundan bu gönül sof-
rasını teşrif eden siz kıymetli misafirleri-
mize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 24 
Haziran seçimleri sürecinde dualarıyla 
bizlere destek olan, seçim zaferimizin ar-
dından mesaj gönderen tüm dostlarımıza 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Vatandaşlarımızın sevincine buradaki 
kardeşlerimizin de ortak olması,  bize güç 
ve cesaret veriyor. Sizlerin bu muhabbeti-
nin, bu teveccüh ve kadirşinaslığının aynı 
zamanda büyük bir sorumluluk olduğu-
nu elbette biliyoruz. Sadece milletimizin 
değil, siz kardeşlerimizin de teveccühüne 
mazhar olmak için gayret ediyoruz. Rab-
bim sağlık ve imkân verdikçe, Müslüman-
larla beraber tüm insanlığın refah, huzur 
ve esenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. 
“Dünya 5’ten Büyüktür” diyerek bayrak-
laştırdığımız hak ve adalet mücadelesini 
kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz, işte bu 
niyet ve özlemle Afrikalının da, Filistinli-
nin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Ara-

kanlının da, Türkistanlının da yanındayız. 
Dünyada zulüm bitene, masumların yüzü 
gülene, mağdurların gözyaşı dinene kadar 
bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Afrika’daki Büyükelçilik 
Sayımızı 12’den 41’e Çıkardık

Değerli kardeşlerim,

Türkiye olarak son 16 yıldır Afrika kıta-
sıyla işbirliğimizi geliştirmeye özen göste-
riyoruz. Bu doğrultuda şimdiye kadar pek 
çok adım attık. 2005 yılını Afrika Yılı ilan 
ederek kıta ile yeni bir dönemi başlattık. 
Ardından ilki İstanbul’da ikincisi Ekvator 
Gine’sinin başkenti Malabo’da olmak üze-
re, iki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ger-
çekleştirdik. Ayrıca Afrika kıtasının farklı 
köşelerinden, farklı etnik ve mezhebi kö-
kenden Müslüman liderle bir araya geldi-
ğimiz toplantılar düzenledik. Bu süreçte 
aynı zamanda kıta genelindeki Büyükelçi-
lik sayımızı 12’den 41’e çıkardık. Afrika ül-
kelerinin ülkemizdeki Büyükelçilik sayısı 
da 10’dan 33’e çıktı. Güney Afrika dâhil kı-
tanın hemen köşesinde TİKA, Yunus Emre 
Enstitüsü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Maarif 
Vakfı ile kardeşlerimizin hizmetindeyiz. 

Kıta ülkeleriyle, bu ülkelerde yaşayan kar-
deşlerimizle bağlarımızı güçlendirmek 
için eskisine göre artık daha fazla imkâna 
sahibiz. Hamdolsun her geçen yıl ülkemi-
zi ziyaret edenlerin sayısı giderek artıyor. 
Bugün yüzbinlerce Afrikalı kardeşimiz, 
gerek kutsal topraklara seyahatlerini, ge-
rekse diğer ülkelere ziyaretlerini Türkiye 
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lunuyor. Gelir adaletsizliği, iç çatışmalar, 
fakirlik, cehalet, siyasi istikrarsızlık, dışa 
bağımlılık, özgüven eksikliği, bu sorunlar-
dan sadece bir kaçıdır. Ancak tıpkı küçük 
bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi 
Müslümanların enerjisini içeriden tüke-
ten asıl bela, terör ve mezhep eksenli ge-
rilimlerdir. Müslümanların bu iki fitneye 
karşı uyanık olması şarttır.

Proje terör örgütleri, dinimizin kutsal 
kavramlarını kullanarak masumların ca-
nına kıyıyor, camilere saldırıyor, Cuma 
namazında insanları katlediyor. İslam 
kardeşliğini dinamitleyen ve belli güçler 
tarafından piyasaya sürülen bu proje te-
rör örgütleri, adeta bir mantar gibi farklı 
coğrafyalarda türüyor, deşifre olunca da 
yerlerini diğerlerine bırakıyor. Bunların 
tamamının da tek hedefi Müslümanlar-
dır, İslam kardeşliğidir. El Kaide, Pakistan 
ve Afganistan başta olmak üzere tüm dün-
yada Müslüman kanı dökmekten başka 
bir iş yapmamıştır. DEAŞ, en büyük zararı 
Suriye ve Irak’ta Müslümanlara vermiştir. 
Aynı şekilde Boko Haram, Eş Şebab gibi 
yapılar namlularını öncelikle Müslüman-
lara çevirmiştir. 

Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, 
sadece kendi kardeşlerimizi katleden fe-
sat yuvalarıdır. FETÖ’nün Amerika’dan 
sonra en yoğun olduğu yer Güney Afri-
ka Cumhuriyeti’dir, yani bu topraklar-
dır. FETÖ, Müslüman görünümü altında 
İslam’a en büyük darbeyi vurmuştur. 15 
Temmuz gecesi 251 kardeşimizi şehit 
edenler, Parlamentomuzu ve Cumhur-
başkanlığı Külliyemizi bombalayanlar 

bunlardır. Bu terör örgütü üyelerinin bir 
kısmı Amerika’ya, Avrupa’ya ve buralara 
yerleştiler. İşte bu gerçekleri dostlarımıza 
anlatamıyoruz. Onun için de, siz kardeşle-
rimizden özel destek bekliyoruz. Sakın ha 
bu teröristlerin oyununa gelmeyin. 

Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında 
hiçbir ayrım yoktur, olamaz. Bizim anlayı-
şımızda zalimin de mazlumun da kimliği-
nin önemi yoktur. Biz nasıl kendi vatanda-
şının kanını döken diktatörlere karşıysak, 
sözüm ona din adına dindaşlarımızın ka-
nını döken bu katil sürülerine de karşıyız. 
Asıl gayesi bizi birbirimize kırdırmak olan 
bu örgütlerin fitnelerine karşı hepimiz 
uyanık olmalıyız. Âlimler ve Müslüman 
kanaat önderleri olarak sizlere bu konuda 
büyük görevler düşüyor. Özellikle gelece-
ğimiz olan gençlerimizi bunlara kaptırma-
malı; onların duygularını, beklentilerini, 
kırgınlık ve kızgınlıklarını istismar etme-
lerine izin vermemeliyiz.

Bu konuda Güney Afrika Müslümanları-
nın tecrübesi çok kıymetlidir. Sizler yıl-
larca bu ülkede ırkçı Apartayd rejimine 
karşı mücadele yürüttünüz. Güney Afrika 
özgürlük hareketine en güçlü desteği, hem 
maddi, hem de manevi olarak sizler sağla-
dınız. Bu uğurda İmam Abdullah Harun 
gibi birçok âlimi, evlatlarınızı şehit verdi-
niz. Hak, özgürlük ve adalet mücadelesi-
nin nasıl olması gerektiğini sizler çok iyi 
biliyorsunuz. 1994’den beri de, bu “Gök-
kuşağı Ülkesi”nin “gururlu Müslümanları” 
olarak, diğer dinlerin mensuplarıyla barış 
içerisinde yaşıyorsunuz. Bunun zedelen-
mesine asla izin vermemelisiniz. Özellikle 

ırkçılık, ayrımcılık hastalığının Müslüman 
toplumun bünyesine sızmasına kesinlikle 
müsaade etmemelisiniz. 

Bizim inancımızda bir insanın ten rengi, 
ırkı, dili, kabilesi, bölgesi asla bir üstünlük 
vesilesi olamaz. Bir müminin diğer mü-
mine üstünlüğün yegâne ölçüsü takvadır. 
Müslümanlar olarak hepimizin bu hassa-
siyete sahip olması elzemdir. Güney Afri-
kalı Müslümanlar bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da siyasette, ticarette, 
ekonomide, sivil toplumda güçlü olmaya, 
aktif olmaya devam etmelidir. Sizlerin an-
ti-Apartayd mücadelesine verdiğiniz des-
teğin gelecekte de bilinmesi ve takdir edil-
mesi çok daha önemlidir. Bu mücadeleye 
ve onu doğuran ruha sonuna kadar sahip 
çıkmalısınız.

FETÖ’nün Söylemlerine, 
Büründüğü Kılıfa Asla 
Aldanmayın

Kıymetli dostlarım,

Yumurta sepetinin içindeki limonu ayırt 
etmek kolaydır, zor olan oradaki oval 
taşı bulabilmektir. Bu da ancak feraset ve 
basiretle mümkündür. Müslüman bir kez 
ısırıldığı delikten bir daha ısırılmaz. 34 
yıldır bölücü terörle mücadele eden, on 
binlerce insanını teröre kurban vermiş 
bir ülke olarak bu konuda çok hassasız. 
Tüm kardeşlerimizi yaşadığımız acı 
tecrübeler konusunda uyarıyoruz. Hiçbir 
kardeşimizin bizim ödediğimiz bedelleri 
ödemesini istemeyiz. 

Son yıllarda Türkiye’nin atlattığı en 
büyük badire, 15 Temmuz 2016 gecesi 
gerçekleşen darbe girişimidir. Bu hadise, 
milletimizin tarihinde yaşadığı en büyük 
ihanetlerden biridir. O gece boyunca 
Güney Afrika’daki kardeşlerimizin bizim 
için dua ettiğini, gözyaşı döktüğünü, 
ülkemizin selamete ermesi için secdeye 
kapandığını biliyorum. Darbe teşebbüsü 
sonrasında yine kardeşlerimizin bir 
araya gelip, yayımladıkları bildirilerle 
şahsımıza ve ülkemize destek verdiğini de 
çok iyi biliyorum. Ben sizlerin nezdinde 
tüm Güney Afrika Müslümanlarına 
dayanışmaları için şükranlarımı 
sunuyorum. Milletimiz sizlerin bu vefasını, 
desteğini asla unutmayacaktır.

Bilindiği gibi bu kanlı girişimin arkasındaki 
örgüt Fetullahcı Terör Örgütü, FETÖ’dür. 
40 yıldır hizmet, himmet, eğitim, diyalog, 
hayır gibi kavramları kullanarak devlete 
ve topluma sızan bu yapının ipi İslam 
düşmanlarının elindedir. Bu örgütün bize 
ve ülkemize karşı takındığı husumetin 
ilk işaretleri, Davos’taki “one minute” 
tavrımızla birlikte ortaya çıkmaya 
başladı. Bu olaydan sonra örgüt, devlet 
kurumlarımıza yerleştirdiği militanları 
aracılığıyla, her yolu kullanarak bizi 
tasfiye etmeye çalıştı. Bunlar yeterli 
olmayınca, bu sefer doğrudan darbe 
girişiminde bulundu. Darbe emrini veren 
bizzat örgütün Pensilvanya’daki elebaşıdır. 
15 Temmuz gecesi milletimize kurşun 
sıkanlar, -haşa- Mehdi olarak gördükleri 
Amerika’daki şarlatana ruhlarını satmış 
üniformalı teröristlerdir. 
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Bu teröristler 160 ülkede yaygın bir şekilde 
yaşıyorlar. Bunlar eğitim faaliyetlerini 
kendilerine kılıf yaparak, bulundukları 
ülkelerin yönetim kadrolarını ele 
geçirmek istiyorlar. FETÖ’nün Güney 
Afrika Cumhuriyetinde, özellikle eğitim 
kurumları üzerinden Müslümanları kendi 
yanına çekmeye çalıştığının farkındayız. 
Bir kardeşiniz olarak burada şu ikazı 
yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün 
söylemlerine, büründüğü kılıfa asla 
aldanmayın. Takiyye ve yalan bunların 
en rahat kullandıkları araçlardır. Şayet 
Müslümanlar arasında çocuklarını 
bunların okullarına gönderenler varsa, 
evlatlarını ne kadar erken kurtarırlarsa, 
o kadar iyidir. Örgütle ve örgütün 
kurumlarıyla aranıza mesafe koymanız, 
açık söylüyorum, bu ülkede sahih İslam 
anlayışının ve Müslümanların geleceği 
açısından hayati öneme sahiptir. Kurmuş 
olduğumuz Maarif Vakfımızın Başkan 
ve yöneticileri de bu seyahatimizde bize 
eşlik ediyorlar. Maarif Vakfımız buralarda 
birçok çalışmalar gerçekleştiriyor. 
İnşallah bu çalışmaların neticesini alıp, 
çocuklarımızı terör örgütünün elinden 
kurtaracağız. 

Türkiye olarak, yaşadığımız onca acıya ve 
ihanete rağmen, hukuk içinde bu örgütle 
mücadelemizi sürdürüyoruz. Güney 
Afrika’da da bu yapının fitne yuvalarının 
kapatılması için gereken adımları attık, 
atıyoruz, atacağız. Siz kardeşlerimden 
de, bu yapıya karşı teyakkuz halinde 
olmanızı, bunlara asla prim vermemenizi 
bekliyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha bu muhabbet sofrasını 
teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. 
Türkiye’yi ziyaret etmenizi, çocuklarınızın 
eğitimi için Türkiye’yi tercih etmenizi, 
kurumlarımızın burada yaptığı 
çalışmalara katılım sağlamanızı sizlerden 
özellikle rica ediyorum. Her birinizle 
önümüzdeki dönemde çeşitli vesilelerle 
yeniden karşılaşmayı diliyorum.

Rabbim, kardeşliğimizi, muhabbetimizi, 
dayanışmamızı daim eylesin. Rabbim, 
Afrika’yı, Afrikalı kardeşliğimizi muhafaza 
buyursun.

Diyorum ki; İNKOSİ SİKELELİ AFRİKA.*

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, 
değerli bakanlar, ülkelerin ve uluslararası 
kuruluşların kıymetli temsilcileri, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularla, muhabbetle selamlıyorum. 
İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı 
olarak burada bulunmaktan büyük mem-
nuniyet duyuyorum. Zirve’ye ev sahipliği 
yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın 

Ramafoza’ya daveti ve misafirperverliği 
için teşekkür ediyorum. 

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Zirve’ye 
iştirakim, Türkiye ile BRICS arasındaki 
ilk yüksek düzeyli teması teşkil ediyor. 
Zirve’yi, Türkiye ile BRICS arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat 
olarak görüyoruz. Türkiye olarak, BRICS 

Yükselen Ekonomilerin
Artan Ağırlıklarının Sisteme

Yansıtılması Şarttır

“BRICS Artı” Toplantısı
Johannesburg, Güney Afrika | 27 Temmuz 2018 

* Güney Afrika Milli Marşının adıdır,   
“ALLAH AFRİKA’YI KORUSUN” anlamına gelir.
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ülkeleri ile özellikle ekonomi, ticaret, ya-
tırım ve kalkınma alanlarında beraber ça-
lışmak istiyoruz. BRICS “Yeni Kalkınma 
Bankası” ve “İş Konseyi” ile Türkiye’deki 
kurumlarımız arasında işbirlikleri tesis 
edebileceğimizi düşünüyoruz. Hazine ve 
Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kal-
kınma Bankası arasında devam eden üye-
lik görüşmelerinin kısa zamanda sonuç-
lanmasını diliyoruz.

Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslara-
rası kredi derecelendirme kuruluşu oluş-
turulması amacıyla, hem BRICS bünyesin-
de, hem de Türkiye’de ayrı ayrı yürütülen 
çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. 
Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut 
işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz.

Ülkemiz bu oturuma İslam İşbirliği Teş-
kilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatı ile da-
vet edilmiştir. Bugün burada yalnızca 
Türkiye’yi değil, İslam İşbirliği Teşkilatı 
üyesi tüm Müslüman ülkeleri de temsilen 
bulunuyoruz. Teşkilat ile BRICS arasın-
daki işbirliğinin ilerletilmesine gerçekten 
çok ihtiyaç var. Daha adil bir dünya için 
Güney-Güney İşbirliği süreçlerinden bu 
çerçevede istifade edebiliriz. İslam Kal-
kınma Bankası ile BRICS Yeni Kalkınma 
Bankası arasında, özellikle Afrika’nın 
kalkınma çabalarının desteklenmesine 
matuf işbirliği imkânlarının değerlendi-
rilmesinde de fayda görüyoruz.

Dünyamız oldukça sancılı bir dönemden 
geçiyor. Son yıllarda savaşların, terör ey-
lemlerinin, ekonomik krizler ve doğal 
felaketlerin insanlık üzerinde ne denli 

büyük yaralar açtığına hep birlikte şahit 
olduk. Mevcut küresel sistem, çıkarları 
garanti altına alınmış mutlu bir azınlık 
dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor.  Ne-
redeyse her on yılda bir tekrarlanan eko-
nomik krizlerle bugünlere geldik. Bu 
yapının, günümüz şartlarına göre yeni-
den ele alınmadan, değişmeden devam 
etmesi mümkün değildir. Yükselen eko-
nomilerin artan ağırlıklarının sisteme 
yansıtılması şarttır. BRICS ‘in Güney-Gü-
ney işbirliğinde üstlenmek istediği rolü 
dikkatle izliyoruz.

Türkiye Güney-Güney işbirliğinin en 
önemli unsuru olan kalkınma yardımları 
alanında dünyada önde gelen ülkeler ara-
sındadır. Geçtiğimiz yıl 8,2 milyar dolar-
lık resmi kalkınma yardımıyla, bu alanda 
ilk sıralarda yer aldık. İnsani yardımlarda 
ise açık ara birinci sırada bulunuyoruz. 
Türkiye, tüm kategorilerde, milli gelirine 
oranla en fazla yardım yapan ülkedir. Bu-
gün 3,5 milyonu Suriye ve Irak’tan olmak 
üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sa-
hipliği yapıyoruz. Birçok gelişmiş batılı 
ülkenin mültecileri dikenli tel örgülere 
mahkûm ettiği bir ortamda Türkiye, sı-
ğınmacılar için 32 milyar dolar para har-
camıştır. Ayrıca ülkemiz 2015 yılındaki 
G-20 Dönem Başkanlığı sırasında da kal-
kınma konusunu G-20 gündeminin mer-
kezine yerleştirmiştir. 4 Haziran’da, “Bir-
leşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkelere 
Yönelik Teknoloji Bankası”nın açılışını 
yaptık. 

BRICS’in 10’uncu Zirvesinin ana teması 
olarak Afrika’nın belirlenmiş olması, son 
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derece önemlidir. Ülkemizin Afrika’daki 

doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar 

doları geçti. Ülkemizin 2011’den bu yana 

Somali’de yaptığı çalışmalar, Afrika kıta-

sına yaklaşımımızı göstermesi açısından 

önemli bir örnektir. 

Zirveye katılmaktan, sizlerle bir araya 

gelmekten, yeni işbirliği fırsatlarını ele al-

maktan duyduğum memnuniyeti özellik-

le ifade etmek istiyorum. Ev sahibi Güney 

Afrika Cumhuriyetine bir kez daha şük-

ranlarımı sunuyorum.

Sayın Başkan, Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulumuzun değerli üyeleri, iş dünyamızın 
kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le selamlıyorum.  Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulumuz DEİK’in Genel Kurulu’nun 
ülkemiz, milletimiz, işadamlarımız ve siz 
değerli üyelerimiz için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Kuruluşundan bu yana 

DEİK’in faaliyetlerine katkıda bulunan 
tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunu-
yorum. 

Türk özel sektörüne, dış ekonomik ilişki-
leri yürütmek, imkânları araştırmak, ih-
racatı artırmak gibi hususlarda yardımcı 
olmak üzere kurulan Konseyimizin çalış-
malarını yakından takip ediyorum.

Stratejik Ortağının Ayağına 
Kurşun Sıkanlar Var

10. Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 13 Ağustos 2018
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Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başka-
nı Sayın Lajcak, saygıdeğer büyükelçiler, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, say-
gıyla selamlıyorum. 10’uncu Büyükelçiler 
Konferansı vesilesiyle sizleri Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde, milletin evinde ağır-
lamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Dün başlayan Büyükelçiler Konferansı’nın 
ülkemiz, milletimiz ve diplomasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurt 
dışından ülkemizi teşrif eden ve edecek 
olan misafirlerimize hoşgeldiniz diyor, 
Konferansa yapacakları katkılar için şim-
diden kendilerine teşekkür ediyorum. Dı-
şişleri Bakanlığımızı, Sayın Bakanı ve eki-
bini de tebrik ediyorum.

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı görevini 
devraldığım günden beri iç siyasette oldu-
ğu gibi dış politikada da yoğun bir tempo-
nun içindeyiz. Meydanlarda milletimize 
verdiğimiz söze uygun olarak, makamında 
oturan değil; koşan, koşturan, terleyen bir 
Cumhurbaşkanı olmaya çalışıyoruz. Nasıl 
81 vilayetimizin meseleleriyle yakından 
ilgileniyorsak, yurt dışında da ülkemizin 
gücüne güç katmak için gayret sarf ediyo-
ruz. Geride bıraktığımız 4 senede resmi 
ziyaret, çalışma ziyareti ve zirve toplantı-
ları bağlamında toplam 113 yurtdışı seya-
hati gerçekleştirdik. Başta Afrika ve Latin 
Amerika’dakiler olmak üzere uzun yıllar 
ilişkilerimizin kısıtlı seyrettiği devletlerle 
işbirliğimizi geliştirmenin yollarını ara-
dık. Aynı şekilde 50’si resmi ziyaret olmak 
üzere 60 devlet başkanını ülkemizde misa-

fir ettik. G-20, Dünya İnsani Zirvesi, D-8, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirveleri gibi pek 
çok üst düzey toplantıya ülkemizde başa-
rıyla ev sahipliği yaptık.

Siz kıymetli büyükelçilerimizle de, gerek 
ziyaretlerimiz sırasında, gerekse bu zirve-
ler vesilesiyle müteaddit defalar bir araya 
geldik. Ancak, Büyükelçiler Konferansı’nın 
konumu çok daha farklıdır. Artık gelenek-
selleşen bu toplantı, tüm Büyükelçilerimi-
zin aynı çatı altında buluştuğu, istişareler 
yaptığı, ortak akılla Türk diplomasisinin 
genel resminin, rotasının ve ufkunun çi-
zildiği önemli bir platformdur. Konferans, 
uluslararası ilişkilerimizin durumu, gele-
ceği ve başarısı açısından da çok kıymetli 
bir imkândır. Tabii bu seneki toplantının 
daha öncekilerden farkı, Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’nin ilk konferansı 
olmasıdır.

Türkiye; merhum Özal’dan Erbakan’a, 
Türkeş’ten Yazıcıoğlu’na kadar Türk siyasi 
hayatında iz bırakmış birçok siyaset ada-
mının hayalini kurduğu bir yönetim mo-
delini, hamdolsun, demokratik yöntemler-
le hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, tarihimize, kültürümü-
ze, milletimizin beklentilerine ve elbette 
ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun model-
dir. Milletimiz bir daha “Güneş Motel” 
vâri utanç pazarlıklarına şahit olmayacak, 
fuzuli gerilimler yaşamayacak, sistemden 
kaynaklı istikrarsızlıklarla boğuşmak zo-
runda kalmayacaktır. Nitekim 24 Haziran 
gecesi, sandığın renginin belli olmasıyla 
beraber, daha önceki tartışmaların hiçbi-

ri yaşanmamıştır. Millet, sandığa giderek 
hem yürütmeyi, hem de yasama organını 
belirlemiştir. 

Milletimizin alkışlanması gereken bir di-
ğer başarısı; böylesine kritik bir değişikli-
ği sandık yoluyla, tamamen demokrasinin 
kurallarını işleterek yapmasıdır. Dünyanın 
birçok bölgesinde gerilimlere, kutuplaş-
malara, hatta kanlı çatışmalara sebep ola-
bilecek tarihi bir değişim, Türkiye’de tam 
bir demokrasi şöleni havasında gerçekleş-
miştir. Bu açıdan 16 Nisan Halkoylaması 
ve 24 Haziran Seçimleri, Türk demokrasi-
sinin ulaştığı seviyeyi de göstermektedir. 
Demokrasimiz, 16 yılda atlattığı badire-
lerle, başarıyla verdiği sınavlarla olgunlaş-
mış, tüm dünyada parmakla gösterilecek 
bir konuma gelmiştir.

Hiç Kimsenin, Sistemi 
Tıkamasına Müsaade Edemeyiz

Değerli büyükelçiler,

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, 
başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek 
olan temel faktör insandır, insan unsudur. 
İnsanı dikkate almayan hiçbir sistem başa-
rılı olamaz. İnsanı motive etmeyen hiçbir 
model hedeflerine ulaşamaz. Yeni yönetim 
sitemimizin de başarı çıtasını, hiç şüphe-
siz, insan belirleyecektir. Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’nin pürüzsüz bir 
şekilde işleyebilmesi, en alttan en üste ka-
dar devlet idaremizin tüm kademelerinde 
tesis edeceğimiz anlayış ve ideal birliğiyle 

mümkündür. Memurundan amirine, uz-
manından başkanına, valisinden büyükel-
çisine kadar herkes, tam bir koordinasyon 
içinde, büyük ve güçlü Türkiye ideali için 
çalışmak, üretmek, mücadele etmek zo-
rundadır. Kurumsal taassuplara, çatışma-
lara, yersiz kaygılardan veya koordinasyon 
eksikliğinden kaynaklanan vakit kayıpları-
na asla tahammülümüz yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
amir ne kadar önemliyse, riyasetinde ça-
lışan personeller de o derece önemlidir. 
Vali’nin görevi ne kadar kritikse, karayol-
larımızın durumunu kontrol eden işçinin 
görevi de o kadar kritiktir. Genel Müdür’ün 
rolü ne kadar mühimse, vatandaşlarımızın 
güvenliği için gece uykusundan fedakârlık 
yapan bekçimizin görevi de o kadar mü-
himdir. Büyükelçimizin vazifesi ne kadar 
vazgeçilmezse, kançılarya binasında farklı 
görevlerde çalışan personelinin vazifesi de 
o derece vazgeçilmezdir. Statüsü, konumu, 
unvanı ne olursa olsun, devlet teşkilatımı-
zın tüm kadrolarının aynı vazife şuuruyla, 
aynı adanmışlıkla meseleye eğilmesi gere-
kiyor. Hiç kimsenin sistemi tıkamasına, ya-
vaşlatmasına müsaade edemeyiz. Şüphesiz 
bunu sağlayacak olan da öncelikle kurum-
ların üst yöneticileridir. Yeni dönemde üst 
kademe yöneticilerimizin omuzlarına es-
kisine göre çok daha büyük sorumluluklar 
düşüyor. Özellikle bulundukları ülkelerde 
Devletimizi ve Cumhurbaşkanlığı Maka-
mını temsil eden Büyükelçilerimizin me-
suliyetleri daha da ağırlaşıyor. 
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Sizler bugüne kadar görev yaptığınız yer-
lerde, büyük bir ülkenin ve büyük bir 
milletin evlatları olarak, hiç şüphesiz, fa-
aliyetlerinizi başarıyla sürdürdünüz. Dev-
letimizin ve hükümetimizin dış politika 
vizyonuna uygun olarak pek çok diploma-
tik çalışmada yer aldınız. Binlerce yıllık 
devlet geçmişimizi ve onun ayrılmaz bir 
parçası olan hariciye geleneğimizi en gü-
zel şekilde temsil ettiniz. Görev yaptığınız 
ülkelerde ve uluslararası kuruluşlarda, 
diplomasinin inceliklerini kullanarak ül-
kemizin konumunu üst sıralara taşıdınız. 
Emekleriniz için her birinize ülkem ve 
milletim adına teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği ulus-
lararası zaferlerde, siyasi iradenin kararlı 
ve dirayetli tavrının yanında siz büyükel-
çilerimizin de çok önemli payı bulunuyor. 
Hariciye teşkilatı güçlü olmayan bir dev-
letin, beynelmilel ilişkilerde güçlü olması 
beklenemez. Ülkemiz bu noktada gerçek-
ten yetkin, nitelikli, kadim değerlerimizi 
içselleştirmiş, dünyayı ve Türkiye’yi ya-
kından takip eden bir hariciye kadrosuna 
sahiptir. Birikimleriyle, özgüvenleriyle 
daha pek çok üstün vasıflarıyla, bizim 
diplomatlarımızın güçlerini ve kabiliyet-
lerini gayet iyi biliyorum. Açıkçası, bu 
kadroyu yeteri kadar etkin şekilde kulla-
namadığımıza inanıyorum. İnşallah yeni 
dönemde sizlerden daha büyük gayretler 
ve sonuçlar bekliyoruz. 

Döviz Kurundaki Gelişmelerin  
Ekonomik Hiçbir Temeli Yoktur

Kıymeti dostlarım,

“Görünen köy kılavuz istemez” misali,  son 
birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepi-
mize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Tür-
kiye, diğer alanlarda olduğu gibi, ekonomi-
de de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi 
olaylarıyla başlayan, 15-25 Aralık girişi-
miyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe 
teşebbüsüyle bir üst aşamaya taşınan sal-
dırıların, bir müddet daha devam edeceği 
açıktır. Türkiye’nin bağımsızlığını, ekono-
mik çıkarlarını, milli onurunu, haysiyet ve 
şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı 
biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız. 

Son yıllarda terörden ekonomik mani-
pülasyonlara bir dizi operasyona maruz 
kalmamızın en önemli sebebi, milli men-
faatlerimiz noktasında tavizsiz bir tutum 
takınmış olmamızdır. Göreve geldiğimiz 
andan beri milletin emanetini namusu-
muz bilip üzerine gölge düşürmedik. Si-
yasetin, yeniden vesayetin emrine girme-
sine izin vermedik. Toplumsal çatışma 
senaryolarını, milletimizle sırt sırta vere-
rek engelledik. Terör örgütleri üzerinden 
kurulan oyunları kısa sürede deşifre edip, 
önüne geçtik. Suriye’de DEAŞ’la mücade-
le bahanesiyle etrafımızda oluşturulmaya 
çalışılan terör koridoruna rıza gösterme-
dik. Ekonomide, fakir-fukaranın rızkının 
finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz 
yummadık. 

Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik 
hiçbir temelinin olmadığı, tamamen ülke-
mize bir saldırı mahiyeti taşıdığı, muvafık-
muhalif herkesin ortak tespitidir. Biliyor-
sunuz, Dünya Ticaret Örgütü var. Yaşanan 
son hadiselerin Dünya Ticaret Örgütü’nün 
umdeleriyle uzaktan-yakından bir alaka-
sı var mı? “Ben yaptım oldu” diyemezsin. 
İstediğin kadar Başkan ol, ne olursan ol, 
akşam yatıp sabah kalkıp “Demir-çeliğe şu 
kadar vergi koydum” diyemezsin. Millet-
lerarası ticarette devamlılık esastır. Atılan 
son adımlardan sonra ticarette güven diye 
bir şey kalır mı? Bir taraftan stratejik ortak 
olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağının 
ayaklarına kurşun sıkacaksın. Bir taraf-
tan bu stratejik ortağınla Afganistan’da, 
Somali’de, NATO’da beraber olacaksın, 
ondan sonra da kalkıp o’nu sırtından vu-
racaksın! Böyle bir durum kabullenilebi-
lir mi? Bunlara bizim eyvallah etmemiz 
mümkün değildir.

Bugün yaşadığımız hadisenin, ne 1994 kri-
ziyle, ne 2001 kriziyle, ne 2007 kriziyle bir 
ilgisi yoktur. Gerçekten bambaşka bir du-
rumla karşı karşıyayız. Bu saldırılara karşı 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile diğer 
ilgili ekonomi birimlerimiz gereken adım-
ları atıyorlar, atmaya devam edecekler. Ku-
run geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı 
gibi, sürdürülebilirliği de yoktur. 

Döviz kuru, ekonominin kuralları içinde-
ki makul seviyesi neyse, en kısa zamanda 
mutlaka oraya inecektir. Ülke olarak bu 
süreçte serbest piyasa ekonomisinin kural-
larından asla taviz vermedik, vermeyece-

ğiz. Aksi yönde çıkartılan söylentilere hiç 
kimse itibar etmemelidir. Sosyal medya 
üzerinden ekonomide terör estirenler var.  
Bunlara karşı yargımız gerekli tedbirlerini 
almıştır, onların da üzerine gidiliyor. Bun-
ları yakaladığımız yerde de gereken müey-
yideleri uygulayacağız. Çünkü yaptıkları 
vatana ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de 
“Elini-kolunu sallayarak gezebilirsin’ de-
meyeceğiz, dedirtmeyeceğiz. 

Dün de söylediğim gibi, biz bu oyunu gör-
dük ve duruşumuzdan taviz vermeyece-
ğimizi bir kez daha ilan ederek, tavrımızı 
ortaya koyduk. Diğer alanlarda da aynı 
şekilde yolumuza devam ediyoruz. Neler 
söylüyorlar? “C planı” diyorlar. C planının 
arkasında yatan gerçek nedir? Sermayeye 
el koymak… Yahu sen benim hafıza kayıt-
larımı nereden okuyorsun, falcı mısın?  
Biz böyle bir açıklama yaptık mı? Bunlar 
ihanet şebekeleridir. İhanet şebekelerine 
asla yüz vermeyeceğiz. Bu spekülasyonları 
yapanlara da yaptıklarının bedelini öde-
teceğiz.  Milli güvenliğimizi tehdit eden 
FETÖ ihanet çetesinin ve bölücü terör ör-
gütünün sadece saldırılarını engellemekle 
kalmadık, inlerini de başlarına geçirdik.

Kalıpları Aşmak, Ezberleri 
Bozmak, Alışkanlıkları 
Değiştirmek Zorundayız

Türkiye’yi, kendi vatandaşlarıyla beraber 
yüz milyonlarca insanın umudu haline 
getirdik. Ülkemize yönelik son yıllarda 
artan saldırıların hedefi asla şahıslar, par-
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tiler, kurumlar değildir. NATO müttefiki 
olarak ciddi bedeller ödemiş bir devlete 
karşı, her alanda böylesine düşmanca bir 
tavır içine girilmesinin hiçbir makul ge-
rekçesi yoktur. Burada amaç üzüm yemek 
değil, bağcıyı döğmek, hatta mümkünse 
bağcının dişlerini dökmek, ciğerini sök-
mektir. Burada asıl mesele Türkiye’yi id-
dialarından, hedeflerinden ve ısrarla dile 
getirdiği hak ve adalet arayışından vaz 
geçirmektir. Maruz kaldığımız oyunların 
gayesi, ülkemizi tekrar boyunduruk altı-
na sokarak, cüssesi büyük ama içi boş bir 
kağıttan kaplana dönüştürmektir. Hangi 
bahaneyle yapılırsa yapılsın, hangi cafcaf-
lı kavramlarla süslenirse süslensin ope-
rasyonun gerçek hedefi budur. 

Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkma-
mız da, milletimizin birliği, beraberliği 
ve desteğiyle mümkündür. Siz büyükel-
çilerimizin de, görev yaptığı her yerde bu 
çabaya vereceği katkı kritik öneme sahip-
tir. Şairin ifadesiyle “Akrebin kıskacında 
yoğrulmuş” coğrafyamızda, bizim hiçbir 
gelişmeye seyirci kalma lüksümüz yoktur. 
Kalıpları aşmak, ezberleri bozmak, alış-
kanlıkları değiştirmek zorundayız. Ya bir 
yol bulacağız, ya bir yol açacağız. İnşallah 
bu oyunu hep birlikte bozacağız. Ülkemize 
yönelik operasyonları hep birlikte göğüs-
leyeceğiz. Devletimize atılan iftiraları hep 
birlikte boşa çıkaracağız. Milletimizi hedef 
alan senaryoları hep birlikte hezimete uğ-
ratacağız.  Siz Büyükelçilerimizi, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği 
enerjiyi, dinamizmi ve imkânları en iyi 
şekilde kullanarak, bu doğrultuda sefer-

berlik ruhuyla çalışmaya davet ediyorum. 
Yeni dönemde sizlerin çok daha etkin, çok 
daha sonuç alıcı çalışmalara imza atacağı-
na inanıyorum.

Kıymetli dostlarım,

Millet olarak bu coğrafyadaki varlığımı-
zı, birilerinin ihsanına, lütfuna, ikramına 
borçlu değiliz. Her zaferimizin ardında 
milletimizin fedakârlığı vardır, alın teri 
vardır; kanı, canı, mücadelesi vardır. Her 
başarımızın gerisinde; “Canı, cananı, bü-
tün varımı alsın da hüda/ etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada cüda” diyerek 
cepheye koşan kahramanların cesareti, 
onların ardından acılarını yüreklerine gö-
men ailelerin vakur duruşu vardır. Adları, 
sanları, cüsseleri, kendilerine biçtikleri rol 
ne olursa olsun, küresel sistemin kabadayı-
ları, bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımı-
za hoyratça, destursuzca el uzatamaz. Hele 
hele sözüm ona hukuk namına hukuksuz-
lukları bize kimse dayatamaz. 

Türkiye’nin dış politika paradigması ve 
kırmızı çizgileri bellidir. Bizim gayemiz 
milletimizin huzur ve emniyeti yanında 
yakın komşularımızdan başlayarak böl-
gemize ve dünyaya istikrarın hakim ol-
masıdır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal’in veciz ifadesiyle; “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” dış politikamızın temel 
önceliğidir. Nasıl “bal bal” diyerek ağız tat-
lanmazsa, “sulh sulh” diyerek de barış te-
sis olmaz. Barışı sağlamın yolu her alanda 
aktif olmaktan, güçlü olmaktan, sözünü 
dinletebilir olmaktan geçiyor. Aktif bir dış 

politikanın en önemli icracılarının başın-
da da büyükelçilerimiz geliyor.  Sahada 
olmadan masada olunamaz elbette, ama 
masada iyi temsil edilmeden de sahadaki 
kazanımlara sahip çıkılamaz. Hem saha-
da, hem masada varlık göstermeden sul-
hun idamesini sağlamak hayalden öteye 
gitmez. 

Bakınız şair ne diyor:

“Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felah

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah”

Evet… Devletlerin başarısının sırrı, şa-
yet barış istiyorlarsa daima savaşa hazır 
olmalarında yatar. Biz de her alanda işte 
bu anlayışla hareket ediyoruz.  Suriye’de 
gerçek anlamda barışın ve huzurun, sade-
ce ülkemizin güvenliği sağladığı yerlerde 
bulunuyor olması, bu sözün en açık ispa-
tıdır. Göç meselesinden terörle mücade-
leye, insani krizlerden bölgemizde akan 
kanın durdurulmasına kadar pek çok 
meselede bu anlayışla hareket ediyoruz. 
Avrupa ülkelerinin yıllardır savunagel-
dikleri prensibleri hiçe sayarak, insanla-
rı dikenli tel örgülere mahkum ettikleri 
mülteci krizinde biz elimizi taşın altına 
koyduk. 2011’den beri canını kurtarmak 
için kapımıza gelen sığınmacıların dili-
ne, dinine, etnik kimliğine bakmadan ev 
sahipliği yapıyor, insan onuruna uygun 
bir şekilde onları ağırlıyoruz. Bu insanlar 
için kendi bütçemizden Birleşmiş Millet-
ler hesaplamalarına göre harcadığımız 
rakam 32 milyar doları buldu. Yük pay-

laşımı konusunda Avrupa Birliği verdiği 
sözün henüz çok gerisinde bulunuyor. 

Buna karşılık ırkçılığın, yabancı düşmanlı-
ğının ve İslam karşıtı söylemlerin, giderek 
Avrupa siyasetini rehin aldığını görüyo-
ruz. Irkçı ve yabancı düşmanı akımların 
her seçimde oylarını artırıp, yönetime or-
tak olması, Avrupa ülkelerinde yaşayan 6 
milyon vatandaşımızla beraber tüm dünya 
için de büyük bir tehdittir. Geçtiğimiz asır-
da iki büyük cihan harbi yaşayan Avrupa, 
bu işin sonunun ne olduğunu, en iyi bilme-
si gereken yerdir. Asırlardır faklı kültür-
lerin, inançların, etnik kimliklerin barış 
içinde bir araya yaşadığı Türkiye, bu zorlu 
sürecin atlatılması için inisiyatif almaya 
hazırdır. 

Orta Asya’yla İlişkilerimizi  
Daha da Geliştireceğiz

Değerli büyükelçiler,

Aktif ve girişimci dış politika vizyonumu-
zu küresel ve bölgesel konularda hayata 
geçirmeye gayret ediyoruz. Özellikle, Su-
riye, Irak, İran gibi bizi yakından ilgilen-
diren meselelerdeki tutumlarımızı, ikili 
ilişkilerimizdeki sorunlara değil ilkelere 
dayandırıyoruz. Rusya ile memleketimizin 
çıkarlarının gerektirdiği biçimde ilişkile-
rimizde ilerlemeler kaydettik. Körfez’deki 
kardeşlerimizle ticaretten diplomasiye, 
ikili işbirliğinden bölgesel krizlerin çözü-
müne kadar yoğun bir teşriki mesai için-
deyiz. Çin’in ekonomik vizyonuyla kendi 
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ekonomik hedeflerimizin uyuşması, bu 
alanda önümüze yeni ve önemli fırsatlar 
çıkartıyor. Arakan Müslümanlarının ma-
ruz kaldığı zulmü bir nebze azaltmak ve 
en temel haklarına kavuşmalarını sağla-
mak için insanlığın gözü, kulağı, sesi ol-
duk. Asya-Pasifik’te, Latin Amerika’da ve 
Afrika’da kararlı bir şekilde sürdürdüğü-
müz açılım politikalarımıza hız kesmeden 
devam ettik. Özbekistan, Kazakistan ve 
Azerbaycan başta olmak üzere Türk Dün-
yası ile bağlarımızı çok daha ileriye taşı-
dık. Önümüzdeki dönemde Orta Asya’ya 
ziyaretlerimizi sıklaştıracağız, ilişkilerimi-
zi daha da geliştirip derinleştireceğiz. Kar-
deş coğrafyalardan FETÖ terör örgütünün 
tamamen temizlenmesi için mücadelemizi 
yoğunlaştıracağız.

Tarihi kültürel ve beşeri bağlarımızın ol-
duğu Balkanlarla, hiç kimseyi dışlamadan, 
istikrar ve güvenlik odaklı çabalarımız ar-
tarak devam diyor. Filistin davası ve Filis-
tinli kardeşlerimizin hukuk mücadelesi, 
dış politika önceliklerimiz arasındadır. İlk 
kıblemiz Kudüs’ün statüsüne yönelik ta-
cizlere asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Türkiye, ekseni tek bir bölgeye mahkum 
edilemeyecek kadar büyük ve önemli bir 
ülkedir. Bizim yönümüz, Selçuklu Karta-

lı gibi doğuya ve batıya dönüktür. Bu an-
layışla BRICS, Afrika Birliği, ASEAN tarzı 
bölgesel oluşumlarla işbirliğimizi daha da 
derinleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 
süreçte her alanda tempomuzu artıracak, 
ufkumuzu genişletecek, manevra kabili-
yetimizi güçlendireceğiz. 2023 hedefle-
rimizi gerçekleştirmek için bırakın pro-
jelerimizden vazgeçmeyi, vitesi daha da 
yükselteceğiz. 

Bu süreçte siz büyükelçilerimize de çok 
önemli görevler düşecektir. Son dönemde-
ki gelişmeler ışığında özellikle dış ticareti-
mizin arttırılması, uluslararası yatırımcıla-
ra Türk ekonomisinin sunduğu fırsatların 
tanıtılması noktasında sizlere büyük so-
rumluluk düşüyor. Ben, ülkemizin karşı 
kaşıya olduğu sınamaları en iyi bilen siz 
büyükelçilerimize güveniyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Milletin 
Evini teşrifleriniz için her birinize teşekkür 
ediyorum. Büyükelçiler Konferansı’nın ba-
şarılı ve verimli geçmesini temenni ediyo-
rum. Sizlere görev yerlerinizde başarılar 
diliyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.

Sayın Rektör, değerli hocalarımız, sevgili 
öğrenciler, sizleri sevgiyle, muhabbetle se-
lamlıyorum. 

Kırgız dostlarımıza gösterdikleri samimi 
misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 
Rektörümüz Prof. Dr. Sebahattin Balcı baş-
ta olmak üzere Manas Üniversitemizin yö-
netimine, şahsıma tevdi ettikleri fahri dok-
tora unvanı için şükranlarımı sunuyorum. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite-
miz, Kırgızistan başta olmak üzere Orta 
Asya’daki kardeş ülkelerin ve toplulukla-
rın gelişmelerine destek vermek amacıyla 
1995’te kuruldu.  Bu üniversite, ecdadın 
tarihteki başarılarından ilham alınarak, 
medeniyetimizin yeniden yükselişine kat-
kı vermek üzere kurulmuştur. Amacımız 
burada, devletine, vatanına, milletine, ai-
lesine, kendisine faydalı ve birbirlerine 
içtenlikle bağlı nesiller yetiştirmektir. Bu 

Dayanışma Halinde Kırgızistan’ı 
Ayağa Kaldıracağız

Manas Üniversitesi Fahri Doktora Tevdii Töreni
Bişkek, Kırgızistan | 02 Eylül 2018 
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sıra üniversitemizin kadrosunda 128 Türk 
vatandaşı akademik ve idari personel ola-
rak istihdam ediliyor.  Böylece toplam 186 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı akademik 
ve idari personel, Kırgızistanlı kardeşle-
riyle birlikte, ortak hedeflerimize ulaşmak 
için bu çatı altında gayret gösteriyor. 

Manas Üniversitemiz, bugün ulaştığı se-
viye itibariyle, FETÖ ihanet şebekesinin, 
devletin uluslararası düzeydeki eğitimde 
başarılı olamayacağı şeklindeki iddiasını 
çürütmüştür. Üniversitemiz, eğitim-öğre-
tim, bilimsel gelişme, topluma hizmet 
ve uluslararası marka olma hedeflerine 
ulaşma yolunda şimdiden mesafe kat et-
meye başladı. İnşallah, Allah nasip eder-
se, bir dahaki gelişimde, karşımda çok 
daha ileri düzeyde bir üniversite bulaca-
ğıma inanıyorum. 

Değerli misafirler,

Orta Asya, tarihin her döneminde Türk-
lerin kadim ata yurdu olmuştur. Bugün 
İmam Serahsi Camiinin açılışını yaptık. 
Gerçekten muhteşem bir eser oldu. İmam 
Serahsi Camii bu topraklara hakikaten 
adeta bir mühür, bir damga oldu. Bu coğ-
rafyada neşet eden ecdadımız, bin yıllar 
boyunca sürekli batıya, doğuya, kuzeye ve 
güneye yönelmiş, oralarda kendisine yeni 
ve mümbit hayat alanları kurmaya çalış-
mıştır. 

Anadolu, daha önceki lokal yerleşimlerin 
ardından, geçtiğimiz günlerde 947’nci 
yıldönümünü kutladığımız Malazgirt Za-
feri ile atalarımız tarafından ebedi vatan 
olarak tescil edildi. Aradan geçen bin yıla 

rağmen, Anadolu’nun Orta Asya’yla olan 
bağı, bu coğrafyaya olan sevgisi, muhab-
beti, hasreti hep sürdü. Aramızdaki güçlü 
insani etkileşim, ticaretten kültüre her 
alanda asırlar boyunca devam etti. Soğuk 
Savaş dönemi, bu yakın ilişkinin bir süre 
zayıflamasına yol açtı. 1991 yılından iti-
baren, 70 yıllık parantezin kapanmasını 
takiben, bölgeyle yeniden ilişki tesis edil-
mesi, Türk dış politikasının en önemli ön-
celiklerinden biri oldu. 

Türkiye, Orta Asya’daki kardeş cumhu-
riyetlerin bağımsızlığını ilk tanıyan ve 
buralarda ilk Büyükelçilik açan ülkedir. 
Orta Asya ülkeleri, bağımsızlıklarından 
bu yana geçen çeyrek asrı aşkın sürede si-
yasi, ekonomik, sosyo-kültürel alanlarda 
önemli ilerlemeler sağladı. Bu vesileyle 
Kırgızistan’ın 31 Ağustos’ta 27’nci yıldö-
nümünü geride bırakan bağımsızlığını 
bir kez daha tebrik ediyorum. 

Ah ah, 1991 yılında buraya ilk geldiğimiz-
de alışveriş yapacak mekânlar bulama-
mıştık. Ama artık o günler tarihte kaldı.  
Şimdi bir diriliş var. Peki, şu an ki durum 
yeterli mi? Değil, ama daha iyi olacak, 
buna inanıyorum. Dayanışma halinde 
Kırgızistan’ı ayağa kaldıracağız. Türki-
ye, ilk günkü heyecanı ve kararlılığıyla 
Kırgızistan’ın yanındadır, yanında olma-
ya devam edecektir.

Kırgız Kardeşlerimi FETÖ 
Konusunda Uyarıyorum

Son çeyrek asır, Türkiye için olduğu gibi, 
Türk Cumhuriyetleri için de kolay geçme-
di. Ünlü yazarımız Cengiz Aytmatov’un 

güzel üniversite, aradan geçen 23 yılın 
ardından, dostluğumuzun ve kardeşliği-
mizin en güzel örneklerinden biri olarak 
faaliyetlerine devam ediyor. Böylesine de-
ğerli bir eğitim ve bilim kurumunun şahsı-
ma Fahri Doktora tevdi etmesinden büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Sevgili dostlar, 

Manas Üniversitesi’ni son 8 yılda üçüncü 
defadır ziyaret ediyorum. 2011 yılında-
ki ziyaretimde, üniversitemizin gelişme-
si için 4 hedef belirlemiştik. Bunları da, 
Türkiye’den daha çok öğretim üyesinin 
gelmesi, daha fazla Türk öğrencinin tercih 
etmesinin sağlanması, kampüsün altya-
pısının geliştirilmesi ve teknopark kurul-
ması olarak ifade etmiştim. Hayalimiz, bu 
mümtaz eğitim kurumumuzu, dünyada 
örneklerini gördüğümüz, asırlar boyunca 
ayakta kalan ve başlı başına birer marka 
haline gelen üniversiteler seviyesine çıkar-
maktı. Elbette böyle büyük bir hedefe öyle 
kısa sürede ulaşılamaz. Ama biz şimdiden 
bu iradeyi ortaya koyar ve gereken çalış-
maları yaparsak, sonraki nesiller hayalimi-
zi gerçeğe dönüştürebilir. Bunun için aynı 
ziyaretimde Kırgız Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı ve Başbakanlığı ile de mutabık 
kalarak, üniversitenin kuruluş anlaşması-
nı yenilemiştik. 

Üniversiteler dünyasında kuruluşu, ya-
pılanması ve işleyişi ile istisnai bir örnek 
teşkil eden Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitemiz, bu girişimlerin ardından hız-
la gelişmeye başladı. 10 Nisan 2013’teki 
ikinci ziyaretimizde bu gelişmeleri bizzat 

müşahede ettim ve tamamlanan yatırımla-
rın açılışını gerçekleştirdik. Bu yatırımlar 
arasında araştırma ve uygulama merkezle-
ri, teknoloji merkezi, televizyon stüdyosu, 
laboratuvarlar, sağlık merkezi, kütüphane, 
öğrenci evleri, lojmanlar ve misafirhaneler 
gibi tesisler de bulunuyordu. Yine bu ziya-
retimde, üniversitedeki akademik gelişme-
lerin seyrine, çalışanların ve öğrencilerin 
ortak bir hedefe inanmışlığının heyecanı-
na bizzat şahit oldum. 

Anadolu’nun Orta Asya’yla  
Olan Muhabbeti Hiç Azalmadı

Bu üçüncü ziyaretimde ise Kırgızistan-Tür-
kiye Manas Üniversitesi’nin Kırgızistan’da 
modern ve ileri bir yükseköğretim kurumu 
olarak örnek bir konuma ulaştığını görü-
yorum. Karşımızda, Orta Asya’nın saygın 
üniversiteleri arasında yer alan, mezunla-
rının dünyanın her yerinde iş bulabildiği 
bir üniversite görüyor olmaktan memnu-
niyet duyuyorum. Bugün 23 yaşında olan 
üniversitemizin, aradan geçen bu sürede 
kat ettiği akademik, fiziki, teknik ve tekno-
lojik gelişme, hakikaten takdire şayandır. 
Bu gelişmelere kaynak olması için Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti olarak üniversitemize 
23 yılda 356 milyon dolar ödenek tahsis et-
tik. Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden 
akademisyenleri burada görevlendirdik. 

Kurulduğundan bu yana Türkiye’den 374 
akademik personel büyük bir motivas-
yonla üniversitemizde çalıştı. Halen 32 
üniversiteden 58 seçkin öğretim üyesi üni-
versitemizde görev yapıyor. Bunun yanı 
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ifadesiyle “Asra bedel günler” yaşandı. Kar-
deş Cumhuriyetlerimizin hepsi de, devlet 
hayatı bakımından çok kısa sayılabilecek 
bir sürede önemli başarılara imza atarak 
bugünlere geldi. Türkiye olarak, özellikle 
dost ve kardeş Kırgızistan’la siyasi olduğu 
kadar ekonomik, ticari ve kültürel alanlar-
daki işbirliğimizi de geliştirmek için gay-
ret gösterdik. Biz ilişkilerimizi, özellikle 
FETÖ gölgesinden kurtararak, önümüzde-
ki dönemde daha da geliştirmeye kararlı-
yız. 15 Temmuz’da bize darbe yapanlar, 
Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada 
da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçak-
tır. Biz damdan düşen olduğumuz için kar-
deşlerimizi uyarıyoruz; bunlar askeri de, 
polisi de, yargıyı da, üniversiteleri de ele 
geçirirler ve ondan sonra bir gece ansızın 
umulmadık şeyler olur, aman dikkat! 

Yükseköğrenim konusunda zaten Kırgız 
kardeşlerimizle çok müstesna bir işbirliği 
yürütüyoruz. Türk Konseyi başta olmak 
üzere, çok taraflı platformlardaki işbirliği-
mizi de daha çok geliştirmek hususunda 
yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sür-
düreceğiz. Ülkemizin en önemli özelliği, 
ilişkilerini daima karşılıklı kazanç ilkesine 
dayandırmasıdır. Siyasette de, ekonomide 
de “kazan-kazan” anlayışıyla hareket edi-
yoruz. Kırgızistan söz konusu olduğunda 

bu kazancın, muhatapların lehine büyü-
mesinden sadece memnuniyet duyarız. Ye-
ter ki, ortak geleceğimizi, kimsenin güdü-
müne ve oyununa bırakmadan, tamamen 
kendi irademizle belirleyebilelim. 

Değerli öğretim görevlileri, 

Sevgili öğrenciler,

Sözlerime son verirken, 2011’deki ziya-
retimden bugüne kadar geçen 8 yılda 
koyduğumuz hedeflerin büyük oranda 
gerçekleştirilmiş olmasından duyduğum 
memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. 
Üniversitemizin bugünlere gelmesinde 
emeği geçen Kırgızistan ve Türkiye Devlet-
leri ile halkları başta olmak üzere herkese 
teşekkür ediyorum.

Kırgızistan ile Türkiye arasında kurdu-
ğumuz bu eğitim köprüsünün, genişleye-
rek, güçlenerek, zenginleşerek tüm Orta 
Asya’ya, tüm dünyaya yayılmasını diliyo-
rum. Gençlerimizi, iş insanlarımızı, sivil 
toplum kuruluşlarımızı, kültür insanları-
mızı ve diğer tüm alanlardaki kurumları-
mızı daha yakın, daha sıkı işbirliği yapma-
ya davet ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 

Kıymetli Cumhurbaşkanları, Sayın Baş-
bakan, değerli bakanlar, aziz kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, 
muhabbetle selamlıyorum.

Türk Konseyi’nin 6’ncı Zirvesi vesilesiyle 
aranızda bulunmaktan büyük bir bahti-
yarlık duyuyorum. Konsey’in 6’ncı Zirve 
Toplantısı’na ev sahipliği yapan Kırgız 

kardeşlerimize ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Ceenbekov’a şükranlarımı sunuyorum. 
Bizleri, güzel Çolpon Ata şehrinde ağırladı-
ğınız için ayrıca teşekkür ederim. 

Sözlerimin hemen başında, 31 Ağustos 
günü kutlanan Kırgız Cumhuriyeti’nin ba-
ğımsızlığının 27’nci yıldönümü sebebiyle, 
ev sahiplerimizi bir kez daha tebrik ediyo-

Kendi Para Birimlerimizle
Ticaret Yapılması  Seçeneği 
Üzerinde Yoğunlaşmalıyız

Türk Konseyi 6. Zirve Toplantısı | Bişkek, Kırgızistan | 02 Eylül 2018 
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Emperyal Hedefler Gütmenin 
Hiç Kimseye Faydası Yoktur

Bununla birlikte, son dönemde uluslarara-
sı teamül, prensip ve kuralların hoyratça 
ihlal edildiği bir dönemden geçtiğimizi de, 
üzüntüyle belirtmek isterim. Bazı ülkeler, 
uluslararası meselelerin çözümünde diplo-
masi, diyalog ve çok taraflılığı, belirgin bir 
şekilde dışlamaya başladılar. Aynı ülkeler, 
tehdit, baskı ve şantaj üzerinden de küresel 
sistemi domine etme arayışındalar. Ticaret 
kısıtlamaları, gümrük vergileri ve yaptı-
rımlar gibi araçlar üzerinden, uzun yılların 
eseri olan anlaşmalar bir anda dinamitlen-
meye çalışılıyor. Sınırların ortadan kalktığı, 
yeni güçlerin ortaya çıktığı, çok aktörlü bir 
dünyada emperyal hedefler gütmenin hiç 
kimseye faydası yoktur. Küresel sistemin 
taşıyıcı sütunları diyalog, diploması, adalet 
ve hukuk olmalıdır. Türkiye, uluslararası 
toplumla dayanışma içinde bu değerleri sa-
vunmaya devam edecektir. Türk devletleri 
olarak kendi aramızda sergileyeceğimiz iş-
birliği ve dayanışma, uluslararası sistemin 
adaletli şekilde işletilmesine de katkıda bu-
lunacaktır. 

Kıymetli kardeşlerim,

Ülkelerimiz arasındaki işbirliği gayretle-
ri, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde iler-
lemeye devam ediyor. Vatandaşlarımız 
arasındaki gönül birlikteliği de, ulaşım ve 
iletişim imkânlarının artmasıyla giderek 
daha da gelişiyor. Geleceğimiz olan gençle-
rimizi birbirine bağlayacak projelere önem 

vermek suretiyle, Türk dünyasının bütün-
leşmesini güçlendirmeliyiz.  Bu bakımdan, 
Çolpon Ata Zirvesi’nin temasının “Gençlik 
ve Spor” olarak belirlenmesini son derece 
isabetli bulduğumu belirmek istiyorum. 
Türkiye olarak, başta Türk dünyası olmak 
üzere, 160’ı aşkın ülkeden 17 bin gence üni-
versitelerimizde Türkiye Burslarıyla eğitim 
imkânı sunuyoruz. 1992 yılından bu yana 
Türkiye mezunlarının doktor, siyasetçi, 
eğitimci, mühendis, mimar, bürokrat, aka-
demisyen olarak hayatın her alanında ülke-
lerine hizmet ettiklerini görmekten büyük 
gurur duyuyoruz.

Türk Konseyi’nin kültürel alanda giderek 
güçlenmesini memnuniyetle takip ediyo-
ruz. Kültür ve eğitim başta olmak üzere, 
bilim, gençlik, spor, arşiv ve kütüphane-
cilik gibi çok çeşitli sahalarda çalışmalar 
yürütüyoruz. Astana’daki Türk Akade-
misi ile Bakü’deki Türk Kültür ve Miras 
Vakfı’nın malî ve idarî anlaşmalarının bu 
Zirve’de imzalanması, önemli bir kazanım 
olmuştur. TÜRKSOY’la birlikte, Akade-
mi ve Vakıf ’ın ortak çalışmalarının Türk 
Dünyası’nın kültürel zenginliklerinin tüm 
dünyaya tanıtılmasında önemli rol oyna-
yacağına inanıyorum.

Öte yandan, Dünya Göçebe Oyunları’nın 
4’üncüsüne 2020 yılında Türkiye’nin ev sa-
hipliği yapacak olmasından büyük memnu-
niyet duyuyorum. Kırgızistan’a, bu spor ve 
kültür etkinliğinin Türk Dünyası’na kazan-
dırılmasına verdiği katkılardan dolayı bir 
kez daha teşekkür ediyorum.

rum. Kırgız kardeşlerimin, birlik ve bera-
berliklerini koruyarak, çok daha güçlü, çok 
daha müreffeh bir geleceğe emin adımlar-
la ilerleyeceklerine inanıyorum. Bu yolcu-
lukta zorlu ve önemli bir görev üstlenen 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a Rabbim’den 
muvaffakiyetler diliyorum.

2009 yılında Nahçıvan Anlaşması ile kur-
duğumuz Türk Konseyi’nin aradan geçen 
süre içinde kurumsal kimliğini güçlen-
dirdiğini görüyoruz. Şüphesiz bu süreçte, 
Türk Dünyasının Aksakalı Sayın Nazar-
bayev ile kardeşim Azerbaycan Cumhur-
başkanı Sayın Aliyev’in çok büyük emeği 
bulunuyor. Aynı şekilde planlı ve özverili 
çalışmalar yürüten Genel Sekreter Bü-
yükelçi Ramil Hasan ve Sekretarya çalı-
şanlarına da teşekkürü borç biliyorum. 
Yeni Genel Sekreter Bagdad Amreyev’i de 
tebrik ediyor, kendisine görevinde Yüce 
Mevla’dan başarılar diliyorum.

Bu vesileyle, Kıymetli Kardeşim Özbe-
kistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev 
ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Berdimuhammedov’a da Zirve’ye katılım-
ları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 
dönemde Özbekistan ile Türkmenistan’ı 
da Türk Konseyi üyesi olarak görmek iste-
diğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

Ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor 
Orban’ı da selamlıyorum. Macaristan’ın 
Türk Konseyi’ne ve Türk Akademisi’ne göz-
lemci üyelik talebini ve Türk Dünyası’na 
olan ilgisini takdirle karşılıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Büyük Türk ve İslam düşünürü Yusuf Has 
Hacip, Kutadgu Bilig’de, “Kara toprak al-
tındaki altın, taştan farksızdır; oradan çı-
kınca, beylerin başında tuğ tokası olur” di-
yor. Tıpkı kara toprağın altındaki altın gibi, 
fikirler de eyleme geçmediği sürece asıl 
değerini bulamaz. Ortak çabalarımızın, 
ortak vizyonumuzun ve elbette ortak ha-
yallerimizin eseri olan Türk Konseyi, aynı 
zamanda müşterek bir idealin de sembolü-
dür. Bugün bizleri bir araya getiren, sade-
ce dilimiz, tarihimiz ve kültürümüz değil, 
güvenli ve müreffeh bir geleceği hep bir-
likte inşa etme arzu ve irademizdir. Terör, 
düzensiz göç, ekonomik saldırılar, ırkçılık, 
İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi 
hepimizi etkileyen sorunlarla ülkelerin tek 
başlarına mücadele etmesi mümkün değil-
dir. Hem refahımızı ilerletmek, hem kal-
kınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak, 
hem de yüzleştiğimiz sorunlarla etkin bir 
şekilde mücadele etmek için işbirliği ve 
güç birliği yapmamız şarttır. Bu kapsamda, 
ülkelerin kendi arasındaki işbirliğini iler-
letmelerinin yanında, Türk Konseyi’nin 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirli-
ği Teşkilatı ve diğer çok taraflı platformlar 
ile eşgüdüm içinde faaliyet göstermesine 
önem veriyoruz.  Bu doğrultuda, Konsey’in 
Birleşmiş Milletler nezdinde gözlemci sta-
tüsü kazanmasını da arzu ediyoruz. Ayrıca, 
Türk Konseyi üyelerinin Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla işbirliklerini derinleştirme 
çabalarına destek oluyoruz.
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Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu 
gibi, dünyanın 150’yi aşkın ülkesinde 
eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiş-
tir. Örgüt bu yöntemle, hem kirli emelle-
ri için genç dimağları zehirleyip militan 
devşirmekte, hem de ülkeler ve toplum-
lar nazarında meşruiyet kazanmaktadır. 
FETÖ’nün zahirdeki yüzüne asla itibar 
edilmemelidir. Takiyye, yalan ve gizlilik, 
bu fitne yuvasının en önemli özelliğidir. 
Son 5 yıldır yaşadıklarımız bize olduğu 
kadar tüm dostlarımıza da, FETÖ ile mü-
cadelede geç kalınmaması gerektiğini çok 
açık ve net bir şekilde göstermiştir. Hiçbir 
dost ve kardeş ülkenin bizim yaşadığımız 
acıları yaşamasını istemiyoruz. Biz, FETÖ 
ile mücadeleyi, hem kendi milli güvenliği-
miz, hem de kardeşlerimizin huzuru için 
yürütüyoruz. Bu çerçevede, FETÖ iltisaklı 
okullar ile mücadelede bize destek olan 
tüm Türk Konseyi üyelerine bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Teröre bulaşmış bu yapının tasfiyesini ta-
lep ederken, eğitim alanında ortaya çıkan 
boşluğu da göz ardı etmiyoruz.  Bu amaç-
la, FETÖ iltisaklı okulları devralmak, ül-
kelerle ikili eğitim ilişkilerimizi ve işbirli-
ğimizi güçlendirmek, ayrıca yurt dışında 
yeni okullar açmak amacıyla Türkiye Ma-
arif Vakfı’nı kurduk. Vakfımız bugüne ka-
dar birçok ülkede FETÖ kurumlarını dev-
ralarak, öğrencilerimizin ve ailelerinin 
herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin 
vermedi. Vakfın, Türk Konseyi ülkelerin-
de faaliyet göstermesi için desteklerinizi 
bekliyoruz. 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanları,

Türk Dünyası olarak barış ve istikrarı ya-
kından ilgilendiren her meseleye ilgi gös-
termemiz gerektiği hususunda hemfikir 
olduğumuzu düşünüyorum. Bu çerçevede, 
Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede, 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü esasında 
ve adil bir şekilde çözülmesi için elimizden 
gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. 
Bu yasadışı işgalin sona ermesi gerekiyor. 

Aynı şekilde Kıbrıs Türkleri, çözüm yö-
nünde yarım asırdır sarf ettikleri tüm ya-
pıcı çabalara rağmen, Rum tarafının da-
yatmalarının mağduru oluyor. Kıbrıs’taki 
soydaşlarımız, haksız bir şekilde, izolas-
yon altında yaşamak zorunda bırakılıyor. 
Kıbrıslı Türklerin Türk Dünyası ile ilişkile-
rinin daha da ileriye taşınması, bu kardeş-
lerimizle destek ve dayanışma sergilenme-
si gerekiyor.

Türk Dili Konuşan ülkeler olarak, ortak da-
valarımızdan birisi de Filistinli kardeşleri-
mizin bekası ve Kudüs’ün müdafaasıdır. 
Tıpkı Balkanlar gibi, genel olarak Kuzey 
Afrika’yı, özellikle de Filistin’i, Türk Dün-
yasının dışında görmüyoruz. Filistin me-
selesi adil ve kalıcı bir çözüme kavuşma-
dıkça, yalnızca bölgesel değil, uluslararası 
güvenlik ve istikrarın tesisi de mümkün 
olmayacaktır. Biz de bu davaya sahip çıka-
rak, ecdadımıza karşı taşıdığımız sorumlu-
luğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Fi-
listin başta olmak üzere Suriye’den Irak’a, 
Yemen’den Afganistan’a kadar bölgemizde 
ve ötesinde barış, adalet ve istikrarın temi-
ni için mücadeleyi sürdüreceğiz.

Kıymetli kardeşlerim,

Son yıllarda Türk Dünyası’nın jeoekono-
mik önemi daha da artmıştır. Orta Asya, 70 
milyon civarında nüfusun yaşadığı, yatı-
rım imkânları geniş, yetişmiş insan kayna-
ğına sahip, yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 
toplamı 350 milyar doları aşan mümbit 
bir coğrafyadır. 2017 yılı itibarıyla Orta 
Asya ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz, 
enerji kalemini hariç tutarsak 5,6 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak, Türk 
Dünyasının, sahip olduğu coğrafi ve de-
mografik ağırlıkla eşdeğer bir ekonomik 
performans sergileyemediğini görüyoruz. 
Ticaret hacmimizi yükseltmek ve potan-
siyelimizi daha iyi değerlendirmek için 
gerekli adımları kararlılıkla atmalıyız. Bu-
nun için ticari ilişkilerin geliştirilmesinde 
yeni açılımlara ve alternatiflere ihtiyaç var. 

Uluslararası ticaretin dolara olan bağım-
lılığı, artık karşımıza bir engel olarak çık-
maya başladı. Biz bu konuda kendi para 
birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği 
üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. 

Çağımız bize ulaştırma ve iletişim ağları-
nın geliştirilmesi için de önemli imkânlar 
sunuyor. Hedefimiz, bu imkândan en iyi 
şekilde faydalanmaktır. Kafkasya ve Orta 
Asya’yı aşarak Çin’e kadar ulaşan Hazar 
Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişimi-
miz, bu yaklaşımımızın en somut örne-
ğidir. “Modern İpek Yolu-Orta Koridor” 
olarak bilinen bu projenin en önemli aya-
ğı Azerbaycan’la birlikte yürüttüğümüz 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’dir. 
Bu projenin devreye girmesi ve Marma-

ray projesinin de tamamlanmasıyla, Batı 
Avrupa’dan çıkan bir tren kesintisiz olarak 
Hazar Kıyılarına, oradan da Aktau Limanı 
üzerinden Şanghay’a ve Seul’a ulaşabil-
mektedir. İngiltere’den Çin’e kesintisiz de-
miryolu bağlantısı sağlayan bu hat, halk-
larımızın refah seviyesinin artmasına ve 
ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağla-
yacaktır. 

Türk Dili Konuşan Ülkelerle enerji ala-
nında da işbirliğinin artırılmasına önem 
veriyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol 
Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal-
gaz Boru Hattı projeleri, bu işbirliğinin en 
önemli meyveleridir. Güney Gaz Korido-
runun belkemiği olan TANAP’ı da Haziran 
ayında faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. 
Hazar Denizi’nin Statüsüne ilişkin Sözleş-
menin imzalanmasından duyduğumuz 
memnuniyeti de, burada özellikle belirt-
mek istiyorum.

FETÖ’nün Zahirdeki Yüzüne 
Asla İtibar Edilmemelidir

Değerli kardeşlerim,

Türkiye olarak FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi 
farklı terör örgütleriyle yoğun bir mücade-
lenin içindeyiz. Özellikle 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin faili ve 251 vatandaşımı-
zın katili olan FETÖ’nün tasfiyesine büyük 
önem veriyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 
15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında 
ülkemizle dayanışma sergileyen siz kar-
deşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. 
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Konsey toplantımızın gündemimizdeki 
konular yanında bu meselelerdeki da-
yanışmamız açısından da hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum. Gelecek yıl 7’nci 
Türk Konseyi Zirvesi’nde Türk dünyası-
nın bir bütün halinde temsil edilmesinin 
en büyük arzumuz olduğunu burada tek-
rar ediyorum.

Bu düşüncelerle, siz değerli Cumhurbaş-

kanlarını ve heyet başkanlarını en kalbi 

duygularımla selamlıyorum. Sizlerin ara-

cılığınızla bütün kardeş halklarımıza mut-

luluk, refah ve esenlik diliyorum.

Teşekkür ederim.

Aziz Kardeşim, İran Cumhurbaşkanı Sayın 
Ruhani, Değerli Dostum, Rusya Federasyo-
nu Devlet Başkanı Sayın Putin, bu önemli 
zirve vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın 
Ruhani’ye ev sahipliği için şükranlarımı 
sunuyorum.

Zirve’den çıkacak sonuçlar tüm dünya ta-
rafından sabırsızlıkla bekleniyor. Alacağı-

mız kararlar ile bu beklentileri boşa çıkar-
mayacağımıza inanıyorum. Konuşmamın 
başında kısaca bir durum muhasebesi yap-
mak istiyorum. “Astana Ruhu”nun özün-
de asgari müştereklerde buluşma iradesi 
göstermemiz vardır. Bu asgari müşterekler 
ise, Suriye’nin siyasi birliğinin sağlanması, 
toprak bütünlüğünün korunması ve ihtila-
fa barışçıl bir siyasi çözüm bulunmasıdır. 

Suriye’nin Toprak Bütünlüğüne 
Kasteden Bütün Girişimlere 

Karşı Tavır Almalıyız

İran-Tahran Üçlü Zirvesi | Tahran, İran | 07 Eylül 2018 
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dostlarımızın rahatsızlık duyduğu unsur-
ları, Halep ve Hmeymim bölgesine yöne-
lik saldırılara girişemeyecekleri yerlere 
çekmeyi deneyebiliriz. Böylece, İdlib böl-
gesinde kritik yerlerin kontrolü sadece 
ılımlı muhalifler tarafından sağlanır hale 
gelecektir. 

Meseleyi, Astana ruhuna uygun şekilde 
ve suhuletle çözmeyi hedeflemeliyiz. Zira 
bu konu, Astana’nın itibar ve güvenirliği-
nin sınanacağı son fırsattır. İdlib’in akıbe-
ti konusunda varacağımız anlayış, Suriye 
bağlamındaki işbirliğimizin geleceğini de 
şekillendirecektir. Türkiye’nin bu konuda-
ki hassasiyetinin ve kararlılığının doğru 
anlaşılmasını sizlerden özellikle rica edi-
yorum. Ülkemizin ve kardeşimiz olarak 
gördüğümüz Suriye halkının geleceğini bu 
derece yakından ilgilendiren bir konuda, 
Türkiye’nin tavrı bellidir. Astana garantör-
lerinin Suriye’de yeni bir şiddet dalgası ve 
insani kriz yaşanmasına izin vermeyeceği 
mesajı, bu Zirve’den uluslararası kamuo-
yuna verilmelidir.

Değerli dostlarım,

Bizler İdlib’e odaklanırken ve dünya göz-
lerini buraya çevirmişken Fırat’ın doğu-
sunda arzu etmediğimiz gelişmeler yaşa-
nıyor. Bir takım yabancı güçlerin bölgede, 
DEAŞ’la mücadele bahanesiyle attığı adım-
ların, artık bambaşka bir istikamete yönel-
diği gizlenemez bir gerçektir. Artık DEAŞ 
tehdidi ve tehlikesi kalmamış olmasına 
rağmen, Amerika’nın bölgede bir diğer te-
rör örgütünü güçlendirmeye devam etme-
sinden fevkalade rahatsızız. Amerika’nın 

20 bin tır ve 3 bin kargo uçağı dolusu si-
lah ve mühimmatı bölgeye göndermesi, 
terörün ne kadar güçlendiğinin açık bir 
göstergesidir. Suriye rejiminin de göz 
yummasıyla Fırat’ın doğusunda güçlenen 
terör örgütü, sahadaki varlığını, yabancı 
güçlerin desteğiyle kalıcı hale getirmeye 
çalışıyor. Bu durum, sadece bizim milli gü-
venliğimizi ilgilendirmekle kalmıyor, aynı 
zamanda Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
ve geleceğine de tehdid oluşturuyor.

PYD/YPG dâhil Suriye’den kaynaklanan 
terörün her türlüsüne ve Suriye’nin siya-
si birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden 
bütün girişimlere, ayrım yapmadan ortak 
tavır almalıyız. Ülkenin bir bölümünde 
sergilenen hassasiyetlerin diğer bölümün-
de gösterilmiyor olması, hem Suriye halkı-
nın, hem de uluslararası toplumun, bura-
da verilen mücadeleye bakışını olumsuz 
etkiliyor. Türkiye, Suriye’nin siyasi, coğrafi 
ve sosyal bütünlüğü gerçek anlamda sağla-
nana kadar bölgedeki varlığını korumakta 
kararlıdır. Ülkemizin bekasına tehdit oluş-
turan yapıların, hudutlarımızın hemen 
ötesinde cirit atmasına müsaade edeme-
yiz. Tehdidin kaynağına ve boyutuna göre 
gereken adımları atmayı sürdüreceğiz.

Rusya, Konvansiyonel Silahlarla  
Ölümleri BM’de Gündeme 
Getirmelidir

Biz, Suriye’de, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun ka-
lıcı bir çözüm bulunmasından yanayız. Bu 
bağlamda, Birleşmiş Milletler Suriye Özel 

Bu amaçla, baştan beri sahada şiddetin 
durdurulmasını, insani durumun iyileşti-
rilmesini ve siyasi sürecin önünün açılma-
sını hedefledik. Aynı anlayışla Cerablus, 
El-Bab ve Afrin gibi yerlerde sahaya ine-
rek, kendi askerimizin kanı ve canı pahası-
na, terörist unsurları bölgeden temizledik. 
Böylece Suriye topraklarını güvenli hale 
getirerek, huzur ve istikrarı temin ederek, 
mültecilerin evlerine dönebileceği şartları 
hazırlamaya çalıştık.

Diğer taraftan, yine Astana kapsamında ha-
yata geçirdiğimiz en kritik adım “Gerginli-
ği Azaltma Bölgeleri”nin tesisiydi. Ancak 
zamanla bunlar farklı bahanelerle tek tek 
tasfiye edildi. Bugün “Gerginliği Azaltma 
Bölgeleri”nden geriye sadece İdlib kaldı. 
Burası bir “dostlar meclisi” ve ben burada 
açık konuşacağım: Muhalefet, bölgelerin 
tesisinin ardından yaşanan gelişmeler se-
bebiyle, bu konuda aldatıldığını düşünü-
yor. Türkiye olarak şehitler verdiğimiz ve 
ciddi özveride bulunduğumuz bu sürecin 
şu an itibarıyla çok riskli bir yere geldiğini 
görüyoruz.

Şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum: 
İdlib, sadece Suriye’nin siyasi geleceği için 
değil; bizim milli güvenliğimiz ile bölge-
nin barış ve istikrarı bakımından da hayati 
öneme sahiptir. Bölgede kurduğumuz 12 
gözlem noktasının sahadaki anlamların-
dan biri de, Türkiye’nin İdlib halkına ve 
buraya sığınanlara, can güvenlikleri konu-
sunda güvence vermiş olmasıdır. Bu bölge-
nin ve ülkemizin sağladığı örtülü güvence-
nin, kendi halkına yönelik katliamları hala 
hafızalarımızda olan Esed rejiminin insa-

fına bırakılmasına rıza gösteremeyiz. Her 
ne gerekçe ile olursa olsun, İdlib’e yapıla-
cak bir saldırı felaketle, katliamla ve çok 
büyük bir insani dramla sonuçlanacaktır. 
Bölgedeki 3,5 milyonu aşkın sivilin tama-
mı bundan etkilenecektir. On binlerce sivil 
bombardımanlarda can verirken, gidecek 
başka yerleri kalmadığı için milyonlarcası 
bizim sınırımıza dayanacaktır.

Çoğunluğu Suriyeli 4,5 milyon sığınmacı-
yı topraklarında halen barındırmakta olan 
Türkiye, mülteci ağırlama kapasitesini za-
ten doldurmuştur. Rus ve İranlı dostları-
mızın İdlib’teki bazı terörist oluşumlardan 
kaynaklanan güvenlik endişelerini elbette 
anlıyoruz. Bölgeye doğrudan komşu olma-
mız sebebiyle, benzer kaygıları, en az sizler 
kadar bizler de duyuyoruz. Ancak, İdlib 
gibi, her şeyin iç içe olduğu bir yerde, te-
röristlere karşı etkili mücadelede için za-
man ve sabır gerektiren farklı yöntemlere 
ihtiyaç var. Türkiye olarak biz bu konuda 
gereken çabayı gösterdik, daha fazlasını 
göstermeye de hazırız. İdlib’in kan gölüne 
dönmesini asla istemiyoruz. Siz dostları-
mızdan da, bu çabalarımızda bize destek 
olmanızı bekliyoruz.

Meseleyi, Astana Ruhuna   
Uygun Şekilde Çözmeliyiz

İdlib’te ortak kaygılarımızı dikkate alan 
makul bir çıkış yolu bulmalıyız. Ge-
rek Halep’in, gerekse Hmeymim Hava 
Üssü’nün güvenliğine yönelik tehditlerin 
bertaraf edilebilmesine yönelik her tür-
lü çabayı göstereceğiz. Bu çerçevede, Rus 
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Temsilcisi ile işbirliği halinde, Anayasa 
Komitesi’nin oluşumunun tamamlanması-
na, serbest ve adil seçimler yapılması için 
şartların bir an önce hazırlanmasına önem 
veriyoruz. Suriyeli mültecilerin ülkeleri-
ne geri dönüşü ve ülkenin yeniden inşası, 
ancak bu gelişmelerin ardından daha an-
lamlı bir şekilde ele alınmaya başlanabilir. 
Geri dönüş sürecinin gönüllülük esasına 
göre, uluslararası hukuka uygun olarak ve 
Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde yü-
rütülmesi esas olmalıdır.

Burada bir konuyu gündeme getireceğim. 
Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleş-
mesi 1915’te imzalanmış ve 1997 yılın-
da da Kimyasal Silahların Yasaklanması 
Örgütü kurulmuştur. Kimyasal silahlarla 
ilgili tavırlar koyuyoruz, doğrudur, yerin-
dedir. Fakat kimyasal silahlarla ölenlerin 
sayıdır bellidir. Bu sayı bin, iki bin, üç bin, 
hadi bilemediniz 5 bini geçmez.  Ancak 
konvansiyonel silahlarla öldürülenlerin 
sayısı kat ve kat daha fazladır.  Biz kon-
vansiyonel silahlarla ölüm saçanlara kar-

şı gecikiyoruz, sadece kimyasal silahlara 
tavır koyuyoruz. Neticesi ölüm olduktan 
sonra kullanılan silahın ne önemi var.  Bi-
zim bu meseleyi Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda gündeme getirmemiz gereki-
yor. Bu konuda Rusya Federasyonu’na bü-
yük görev düşüyor. 

Bu Zirve’den çıkacak sonuçların Suriyeli 
kardeşlerimiz için hayırlara vesile olma-
sını ve Suriye’de barış ortamının tesisine 
katkıda bulunmasını temenni ediyorum. 
Aziz Kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın 
Ruhani’ye göstermiş olduğu misafirper-
verlikten ötürü şükranlarımı sunuyorum.

Birazdan 12 maddelik bir sonuç bildirgesi 
yayınlayacağız. Tüm dünya Tahran bildir-
gesini bekliyor. Alınan kararların tüm dün-
yada tesirleri olacağına inanıyorum. 

Bir sonraki üçlü toplantı Rusya’da yapıla-
cak. Bu toplantıya çok daha olumlu geliş-
melerle gitmeyi temenni ediyorum.

Aziz Kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın İl-
ham Aliyev, Azerbaycan ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kahraman mensupları, kıy-
metli davetliler, çok değerli Bakülü kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hürmetle selamlıyorum.

Nazik daveti ve misafirperverliği için Cum-
hurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e şükranla-
rımı sunuyorum. 

Sözlerimin hemen başında Azerbaycan’ın 
bağımsızlığı için toprağa düşen tüm şehit-

Binlerce Şehidimizin
Kanıyla Yazılan 

Destanın Unutulmasına Fırsat 
Vermeyeceğiz

Bakü’nün Kurtuluşunun 100. Yılı Geçit Töreni | Bakü, Azerbaycan
15 Eylül 2018
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lerimizi tazimle yâd ediyorum. Bundan bir 
asır önce vatan, ezan ve Din-i Mübin uğru-
na can veren bütün kahramanlara Rabbim-
den rahmet ve mağfiret diliyorum. Onlar, 
fedakârlıkları ve cesaretleriyle geride ne-
silden nesile gururla anlatılacak şanlı bir 
destan bırakarak, Türkiye ve Azerbaycan’ın 
ebedi ve ezeli kardeşliğinin de nişanesi ol-
dular. Bizler dünyanın 34 farklı ülkesin-
de 78 ayrı şehitliği olan bir ülkeyiz. 1.132 
şehit mezarıyla Azerbaycan, Türkiye’den 
sonra en fazla şehitliğimizin ve şehit meza-
rımızın bulunduğu ülkedir. Burada koyun 
koyuna yatan şehitlerimiz aynı zamanda 
ülkelerimiz arasındaki kader ortaklığının 
da timsalidir. Türkiye ve Azerbaycan geç-
mişi bir, kültürü bir, dili bir, dini bir iki kar-
deştir. Bizler, büyük şair merhum Bahtiyar 
Vahapzade’nin o güzel ifadesiyle;

“Bir ananın iki oğlu, 
Bir amalın iki kolu. 
O da ulu, bu da ulu 
Azerbaycan-Türkiye

Dinimiz bir, dilimiz bir, 
Ayımız bir, ilimiz bir, 
Eşkimiz bir, yolumuz bir 
Azerbaycan-Türkiye

Birdir bizim her halımız
Sevincimiz - melâlımız. 
Bayraklarda hilalımız 
Azerbaycan-Türkiye

Ana yurdda - yuva kurdum, 
Ata yurda könül verdim. 

Ana yurdum, ata yurdum 
Azerbaycan-Türkiye”

Evet… Türkiye ile Azerbaycan bu mısralar-
da tecessüm eden kardeşliğin en güzel örne-
ğidir. İşte biz bugün burada sadece Kafkas 
İslam Ordusu ve Azerbaycanlı kardeşleri-
mizin destansı mücadelesiyle Bakü’nün 
zulümden kurtuluşunun 100’üncü yıldö-
nümünü kutlamıyoruz. Bizler aynı zaman-
da aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan 
“İki Devlet, Bir Millet” diyerek sembolleş-
tirdiğimiz “kemik kardeşliğimizi” de bu-
gün hep beraber idrak ediyoruz.

1918’deki Büyük Zaferi Küçük,   
Önemsiz Göstermeye Çalışanlar 
Var

Değerli kardeşlerim,

Burada bir gerçeğin altını hemen çiz-
mekte fayda görüyorum. 15 Eylül 1918 
yılında, şu an üzerinde bulunduğumuz 
topraklarda yaşanan savaş asla sıradan 
bir hadise değildir. Bir asır önce burada 
verilen mücadele, bizim kardeşliğimizin, 
dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimi-
zin de sembolüdür. Geçmişi bilmeden, 
bir asır önce Nuri Paşa ve askerlerinin 
ta İstanbul’dan Bakü ve Gence’ye koşma-
larının sebeplerini anlamadan, Azadlık 
Meydanı’ndaki şu dayanışma tablosu-
nun manasını da kavramayız. O günler-
de verilen çetin mücadelelerin boyutunu 
tam olarak öğrenmeden, bağımsızlığımı-
zın kıymetinin de idrakinde olamayız. 
Bakınız bundan bir asır önce kardeşleri-

mizin işgal altında çektiği zulüm öyle bo-
yutlara ulaşmıştır ki; Nuri Paşa, Gence’ye 
geldiğinde Azerbaycanlı çocuklar hep bir 
ağızdan mutluluklarını şöyle dile getir-
miştir.

“Salon gelir yan gelir
Genceli’ye şan verir
Gence’nin civanları
Bakü diye can verir” 

Azerbaycan’ın meşhur Laleler Türküsü-
nün hüzünlü hikâyesi de, aynı şekilde çe-
kilen çilelerin ve Kafkas İslam Ordusu’nun 
gönüllerde sebep olduğu inşirahın timsa-
lidir. Gence bölgesine intikal eden binler-
ce asker, başlarındaki kırmızı fesleri ve 
püskülleri ile, uzaktan gelincik tarlasını 
andıran bir görüntü oluşturur. Gelincik, 
Azerbaycan Türkçesinde “lale” demektir. 
Bunun üzerine şair Telman Haciyev hissi-
yatını dizelere şöyle döker.

“Yazın evvelinde gence çölünde
Çıhıblar yene de dize laleler
Yağışdan ıslanan yaprağlarını
Seripler dereye düze laleler

Meylim üzündeki gara haldadır
Hicranın elacı ilk vüsaldadır
Ne vahdır aşığın gözü yoldadır
Bir gonağ gelesiz bize laleler”

Nuri Paşa’nın ve Kafkas İslam Ordusu’nun 
Bakü ve Gence’ye gelişi, Azerbaycanlı kar-
deşlerimiz arasında işte böyle bir heyecana, 
işte böyle büyük bir umuda vesile olmuştur.

Değerli kardeşlerim,

Bugün 15 Eylül 1918 tarihinde kazanılan 
bu büyük zaferi küçük, önemsiz göster-
meye çalışan bazı çevreler olduğunu bi-
liyoruz. Buna teşebbüs edenler, o dönem-
de aldıkları ağır yenilginin utancını hala 
unutamayanlar ile onlara uşaklık eden 
işbirlikçilerin torunlarıdır. Osmanlı’nın 
imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşma-
sı, maalesef bu çevrelere fırsat vermiş ve 
Kafkas İslam Ordusu’nun bu topraklardan 
çekilmesine yol açmıştır. Bundan daha acı-
sı, o dönemde aynı çevreler Azerbaycan 
Halk Cumhuriyeti’nin yok olması için de 
her türlü gayreti sarf etmişlerdir. Maale-
sef bağımsızlığının ilanından 22 ay sonra, 
bunda başarılı da olmuşlardır.  Kafkas İs-
lam Ordusunun ve Azerbaycan ordusunun 
1918 yılında burada gerçekleştirdikleri 
harekâtlar, o dönemde Azerbaycan’ın top-
rak bütünlüğünü sağlayarak bugünkü ba-
ğımsızlığının da temelini atmıştır.

Azerbaycan Bölgenin   
Parlayan Yıldızıdır

Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlı-
ğını yeniden kazanmasından sonra onu 
ilk tanıyan devletin Türkiye Cumhuriyeti 
olması asla tesadüf değil, “kemik kardeş-
liğimizin” tabii sonucudur. Türkiye ola-
rak, bağımsızlığının ilk dönemlerinden 
başlayarak Azerbaycan’a elimizden gelen 
her türlü desteği verdik. Bugün Türkiye, 
Azerbaycan’ın sadece siyasi ve askeri de-
ğil aynı zamanda ticari, ekonomik, kül-
türel ve diğer bütün alanlarda en önemli 
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ortağı konumundadır. Bağımsızlıktan bu 
yana Türkiye’de eğitim almış Azerbaycan-
lıların sayısı 125 binin üzerindedir. Halen 
15 binden fazla Azerbaycanlı öğrenci Türk 
Üniversitelerinde tahsil görüyor.  Askerle-
rimiz ortak tatbikatlar gerçekleştirirken, 
Afganistan gibi dünyanın değişik bölgele-
rinde birlikte faaliyet gösteriyor. Hiç şüp-
hesiz bu başarılarda Umummilli Lider 
Haydar Aliyev’in vefatına kadar sergilediği 
dirayetli liderlik ile Aziz Kardeşim İlham 
Aliyev’in üstün gayretlerinin çok büyük 
payı vardır.

Bugün Azerbaycan, dünyanın değişen je-
opolitik koşullarına uyum sağlayarak kısa 
sürede bölgesinin parlayan yıldızı haline 
gelmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru 
Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, TANAP 
gibi müştereken hayata geçirdiğimiz pro-
jeler ise tüm bölgeye damgasını vuruyor. 
Türkiye,  Azerbaycan’daki en büyük yatı-
rımcılardan biridir. İnşallah Azerbaycan 
da çok yakında Türkiye’de aynı konuma 
gelecektir.

Öte yandan bütün bu ilerlemelere rağ-
men yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli 
görmedik, görmüyoruz. Önümüzde çok 
daha büyük görevler bizleri bekliyor. Bize 
düşen; aramızdaki bağları daha da sağ-
lamlaştırarak gelecek kuşaklara güçlü bir 
miras bırakmaktır. Bize düşen; binlerce 
şehidimizin kanıyla yoğrulan bu dost-
luğu, ilelebet payidar kılacak projeleri 
hayata geçirerek, “Bir Millet, İki Devlet” 
şiarımıza uygun şekilde her alanda işbir-
liğimizi derinleştirmektir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Kıymetli dostlarım,

Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, 
gururu bizim gururumuz; derdi, sıkın-
tısı, problemi de bizim problemimizdir. 
Azerbaycan’ın en büyük sıkıntı kaynağı 
olan Yukarı Karabağ bizim için de aynı de-
recede sıkıntı kaynağıdır. Türkiye olarak 
problemin çözümü için Azerbaycan’ın or-
taya koyduğu çabaları sonuna kadar des-
teklemeyi sürdüreceğiz. Yıllardır vatan 
hasretiyle hayatlarını sürdüren 1 milyon-
dan fazla kardeşimizin, artık gözyaşları 
dinsin istiyoruz. Kardeşimizin toprakları-
nın yüzde 20’sini işgal altında tutanların, 
1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna 
dönmekten alıkoyanların, bizden sınırları-
mızı açmamızı beklemeleri beyhudedir. 

Türkiye’nin bu konuda tavrı bellidir, net-
tir, kesindir. Bu meselede öncelikle adım 
atması gereken işgalcilerdir, 1 milyon kar-
deşimizin yüreğini memleket özlemiyle 
yakanlardır. Elbette biz bütün komşuları-
mızla iyi ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi 
istiyoruz. Ancak Yukarı Karabağ sorunu-
nun çözülmesi Ermenistan’la ilişkilerimi-
zin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır. 
Bundan sadece 25 sene önce Hocalı’da 
yaşananların, Yukarı Karabağ’da katledi-
lenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri 
kahraman ilan edenlerin bize verebilecek-
leri hiçbir tarih dersi yoktur. 

Türk askeri bugün Azerbaycan ile omuz 
omuza, bundan tam yüz yıl önce birlikte 
kazanılan büyük zaferin yıldönümünü 
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kutluyor. Bu kutlamalar gelecek nesillere 
bırakabileceğimiz en büyük armağandır. 
Bir asır önce bu topraklarda binlerce şe-
hidimizin kanıyla yazılan destanın unu-
tulmasına ve unutturulmasına asla fırsat 
vermeyeceğiz. Her iki ülkenin gençleri-
nin de ortak tarihimizden ve bugünkü 
kutlamalardan alacak dersleri olduğuna 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu 
büyük zaferi bizlere armağan eden, Azer-
baycan Halk Cumhuriyeti’nin ve bağımsız 
Azerbaycan Ordusunun tüm kurucularını, 
Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan’a 
gönderilmesini sağlayan Enver Paşa’yı, bu 

muzaffer ordunun Komutanı Nuri Paşa’yı 
rahmetle yâd ediyorum. Kafkas İslam 
Ordusu’nun bütün komutanlarına, her bir 
mensubuna ve özellikle bu topraklar uğ-
runa hayatını feda eden aziz şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayır-
masın diyor, nazik daveti ve misafirper-
verliği için aziz kardeşim İlham Aliyev’e 
teşekkür ediyorum. Bu büyük yıldönümü 
hem Azerbaycan Cumhuriyeti’ne hem de 
Türkiye Cumhuriyeti’ne ve büyük Türk 
milletine kutlu olsun. 

Allah’a emanet olun.

Amerikalı Müslümanların 
Siyasete Yönelik İlgisi 
Memnuniyet Vericidir

ABD’deki Türk-Amerikan Toplum Temsilcileriyle Buluşma
New York, ABD | 23 Eylül 2018

Türk-Amerikan toplumunun kıymetli 
mensupları, değerli Amerikalı Müslüman 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi Veberekatüh. 

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerini-
ze olsun.

Bu toplantıyı düzenleyen, bir kez daha biz-
leri bir araya getiren Türk-Amerikan Ulu-
sal Yönlendirme Komitesi’ne gönülden te-
şekkür ediyorum. 
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Yıllardır bu ülkede yaşayan vatandaşları-
mız, kurdukları sivil toplum örgütleriyle 
ve bireysel gayretleriyle Türk-Amerikan 
ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sun-
dular. İmkânlarımızın kısıtlı olduğu dö-
nemde buradaki insanlarımız her türlü ça-
bayı göstererek Türkiye’nin ve Türkiye’nin 
savunduğu ilkelerin Amerikan kamuoyu 
tarafından duyulmasını sağladılar. Özellik-
le 1915 olaylarına dair Ermeni yalanları-
nın yayılmasını engellemek için gerçekten 
takdire şayan çabalar harcadılar. Ben sizle-
rin aracılığıyla Türkiye’nin gönüllü elçileri 
olan tüm vatandaşlarıma buradan teşek-
kürlerimi iletiyorum. Aynı şekilde Türk 
vatandaşı olmasa da, ülkemize ve milleti-
mize muhabbet duyduğu için Türkiye’nin 
hakkını-hukukunu savunan dostlarımıza 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde de omuz omuza 
vererek birlikte benzer çalışmalara imza 
atacağımıza inanıyorum.

Türkiye’nin çoğu Avrupa ülkelerinde ol-
mak üzere, dünyanın dört bir yanına da-
ğılmış 6 milyonu aşkın vatandaşı bulunu-
yor. Bu vatandaşlarımız siyasetten sanata, 
bilimden ticarete, spordan kültüre kadar 
hayatın her alanında ciddi varlık göste-
riyor. Açtıkları işyerleriyle, artık ikinci 
yurtları olarak benimsedikleri ülkelerin 
ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Siyasette-
ki başarılarıyla, hem bulundukları toplu-
ma hizmet ediyorlar, hem de Türkiye’nin 
layıkıyla tanıtılmasına katkı sağlıyorlar. 
Profesör Doktor Aziz Sancar hocamız gibi 
bilim dünyasında açtıkları çığırla insan-
lığın tekâmülüne vesile olan vatandaşla-
rımız var. Yaptıkları araştırmalarla geniş 

bir çevrede kabul gören, takdir toplayan 
hocalarımız, akademisyenlerimiz var. Adı 
adeta Türkiye ile özdeşlemiş müteşebbis-
lerimiz, firmalarımız, bir birinden başarı-
lı gençlerimiz var. Biz, hangi görüşe sahip 
olursa olsun, ihanet çukuruna düşmediği 
sürece, tüm vatandaşlarımızın başarıların-
dan gurur duyuyoruz. Onları Türk mille-
tinin medarı iftiharları olarak görüyoruz. 
İşte bu anlayışla, dünyanın neresinde olur-
sa olsun, diasporamıza sahip çıkıyor, tüm 
imkânlarımızla destekliyoruz.

Ülkemizin Gönül Sınırları, 
Resmi Sınırlarının Çok 
Ötesindedir

Değerli kardeşlerim,

Burada önemine binaen sizlerin dikkatini 
şu noktaya çekmek istiyorum. Siz yaşadı-
ğınız ülkelerde ne kadar güçlü konumda 
olursanız, Türkiye de o derece güçlü olur. 
Türkiye ne kadar güçlü olursa, kardeşleri-
ne, dostlarına, mazlumlara ve mağdurlara 
o derece iyi sahip çıkar. Sizin zayıflığınız 
da aynı şekilde ülkemizin hanesine yazıla-
caktır. Benzer durumlar, dünyanın farklı 
köşelerinden gelip de Amerika’yı yurt edi-
nen diğer Müslüman kardeşlerimiz için de 
geçerlidir. Esasen biz onları kendi vatan-
daşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Türkiye’yi 
anlatırken 81 milyon vatandaşı ve 6,5 mil-
yon diasporası yanında, Afrika’dan Asya’ya 
ve Amerika’ya kadar dünyanın dört bir 
yanında yüz milyonlarca kardeşe sahip bir 
ülke olduğumuzu söylüyoruz.

Türkiye’nin bir fiziki coğrafyası var, bir 
de gönül coğrafyası vardır. Ülkemizin gö-
nül sınırları, resmi sınırlarının çok öte-
sindedir. İşte bunun için coğrafi bağımız 
bulunmasa da, Arakanlı kardeşlerimizin 
yaralarına merhem olmak için yollara dü-
şüyoruz. İşte bunun için coğrafi mesafeye 
aldırmadan Somalili kardeşlerimizin dert-
leriyle yakından ilgileniyoruz. İşte bunun 
için Türk Cumhuriyetlerindeki akrabala-
rımızla bağlarımızı güçlendirmenin mü-
cadelesini veriyoruz. Dünyanın neresinde 
bir mazlum ve mağdur varsa, sıkıntısını 
sahipleniyor, sessiz yığınların sesi olmaya 
çalışıyoruz. Amerikalı Müslüman kardeş-
lerimiz de bizim sınırları aşan, mesafe, 
engel tanımayan gönül coğrafyamızın için-
dedir. 

Bu anlayışla gerek Türk-Amerikan Ulu-
sal Yönlendirme Komitesi gibi sivil top-
lum örgütleri vasıtasıyla, gerekse bireysel 
olarak sizlerle temaslarımızı gün geçtik-
çe daha da yoğunlaştırıyoruz. Geçen yıl 
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme 
Komitesi’nin ev sahipliğinde çok verim-
li bir toplantı gerçekleştirmiştik. New 
York’ta Amerika’nın farklı eyaletlerinden, 
birbirinden farklı kökenlerden kardeşleri-
mizle ruberu muhabbet etmiştik. Bu yıl da 
yine aynı vesileyle sizlerle beraber olmak-
tan büyük bahtiyarlık duyuyorum. 

Amerikan Müslümanlarının ülkemize yö-
nelik muhabbet ve merakının giderek art-
tığına şahit oluyoruz. Ülkemizin bilhassa 
İslam dünyasıyla ilgili hususlarda gösterdi-
ği kararlı duruş, hiç şüphesiz bu ilginin en 
önemli sebebidir. Hamdolsun ülkemiz Su-

riye krizi ve Filistin meselesi başta olmak 
üzere, ümmetin yüreğini dağlayan her ko-
nuda gerçekten samimi bir gayret içinde-
dir. Ekonomik durumu bizden çok ileride 
olan ülkelerin sığınmacıları kabul etme-
mek için bir birini yediği bir dönemde, biz 
3,5 milyonu aşkın Suriyeli mazluma sahip 
çıktık. Kapımıza sığınan hiçbir kardeşimi-
zi eli kanlı katillere teslim etmedik. Suriye 
halkını hak ve özgürlük mücadelelerinde 
yalnız bırakmadık. Sınırlarımızın hemen 
yanında bulunan ve bir dönem PYD-YPG’li 
teröristler ile DEAŞ’lı canilerin işgali altın-
da bulunan 4 bin kilometrekarelik alanda 
huzuru sağladık. 

Şehitler vererek gerçekleştirdiğimiz ope-
rasyonlar sayesinde 260 binin üzerinde Su-
riyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini 
sağladık. Son İdlip krizinde olduğu gibi, 
tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması 
için diplomatik alanda yoğun çabalar yü-
rüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini al-
maya da başladık. Bir dönem teröristlerin 
ellerini kollarını sallayarak dolaştığı bölge-
lerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir kor-
ku duymadan okullarına gidiyor. İnşallah 
önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu 
da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki 
güvenli bölgeleri artırmaya devam edece-
ğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bu-
lana, Suriye’nin geleceğine kast eden çete-
lerin kökü kazınana kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

Aynı şekilde ilk kıblemiz Kudüs’ü, işgalci-
lerin ve Filistinlilere devlet terörü uygula-
yanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. İs-
rail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs’ün 
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izzetini ve onurunu ayaklar altına alan 
tacizlerine karşı mücadele edeceğiz. İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın Olağanüstü İstanbul 
Zirveleri’nde aldığı kararların uygulanma-
sı için her türlü çabayı göstereceğiz.

İslam Alemi Bir, Beraber, İri ve 
Diri Olsaydı Zayıf Düşmezdi 

Değerli kardeşlerim,

Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin he-
pimiz için ibret kaynağı, uyanış vesilesi 
olması gerektiğine inanıyorum. Müslü-
manların dünya gündemini işgal eden 
meselelerde etkilerinin sınırlı olması-
nın temel sebebi parçalanmışlıklarıdır. 
Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de,“Va’tasımû 
bihablillâhi cemîân ve lâ teferrakû” buyu-
ruyor. Rabbimiz, hepiniz toptan Allah’ın 
ipine sarılınız, Allah’ın Kur’an’ına sarılı-
nız, dağılmayınız, tefrikaya düşmeyiniz 
buyuruyor. Devamında da, düşerseniz gü-
cünüz gider, zayıf hale gelirsiniz buyrul-
muştur. Böyle olduğu için de ne yazık ki 
bugün İslam alemi zayıf düşmüştür. Ama 
bir olsaydık, beraber olsaydık, iri olsay-
dık, diri olsaydık, kardeşliğimizin gereği-
ni yerine getirseydik bir başka olurdu. 

Resulü Kibriya Efendimizin ve Kuran’ın 
tarifiyle “Bir bedenin uzuvları”, “Bir du-
varın tuğlaları gibi” olması gereken Müs-
lümanlar, maalesef bugün vahdete hasret 
yaşıyor. Bırakın küresel meseleleri, kendi 
dinlerini, kendi geleceklerini ilgilendi-
ren konularda bile yeknesak bir duruş 
sergilemiyor. Açık söylüyorum… Filistin 

meselesinin onca yıldır çözüme kavuştu-
rulamamasının sebebi, İsrail’in hukuk ta-
nımazlığından daha çok Müslümanlarda-
ki vahdet eksikliğidir. Gözü dönmüş bazı 
Budistlerin Arakan’da kardeşlerimizi ka-
meralar önünde vahşice katletme cesareti 
gösterebilmeleri de, yine İslam dünyası-
nın parçalanmışlığından kaynaklanıyor. 
Suriye’deki zulmün 7 yıldır bitirilememe-
sinin nedeni de, İslam dünyasına öncülük 
edecek devletlerin basiretsizliğidir.

Tüm bu sorunların çıkmaza girmesin-
de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
gibi küresel barış ve istikrarın garantö-
rü kuruluşların acziyetini elbette kabul 
ediyoruz. Bu kuruluşların, yapıları gere-
ği, çoğu zaman küresel barıştan ziyade, 
belli güçlerin çıkarlarının korunmasına 
hizmet ettiklerini biliyoruz. Ancak,  şunu 
kabul etmemiz gerekir ki, sorunlarımızın 
çözümünü başkalarına bırakarak, asıl ha-
tayı biz yapıyoruz.  Müslümanlar olarak 
bizim mesuliyet üstlenmediğimiz me-
selelerde, diğer devletlerin yapıcı katkı 
sağlamalarını bekleyemeyiz. Hele medet 
umduklarımız bölgemizle ilgili hesapları 
olan ülkeler ise,  bu durumda sorumluluk 
tamamen bizim omuzlarımızdadır. Yanlı-
şı başkasında aramak, bize sadece zaman 
kaybettirecektir. Bu açıdan dertlerimizin 
devasını başka yerlerde değil, kendimiz-
de, kendi içimizde aramalıyız. Başkalarını 
suçlamak yerine, önce kendi hatalarımız-
la yüzleşme erdem ve cesaretini göste-
rebilmeliyiz. Ancak bu şekilde hataları-
mızdan ders çıkararak, tarihin tekerrür 
etmesine mani oluruz.
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Değerli kardeşlerim,

Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de “Hep birden 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, tefrikaya düş-
meyin” buyuruyor. Bizim bu emri ilahiye 
uymamız lazım. Bizler “Müminler kardeş-
tir” emrine uyarsak, o zaman netice alırız. 
Bunun için de kardeşliğimizi devam ettir-
memiz gerekiyor. Renkler, ırklar, kavimler 
ne olursa olsun birliğimizi korumalıyız. 

Vahdet, önce bizden, şahsımızdan başlıyor. 
Diğerlerinden evvel bizim kendi aramızda 
birlik, beraberlik ve vahdeti temin etme-
miz gerekiyor. Bunun yolu da birbirimizi 
Allah için sevmekten, birbirimize Allah 
için tahammül etmekten geçiyor. Kardeşle-
rimize kibirle değil tevazuuyla davranma-
yı, hataları karşısında anlayış göstermeyi, 
gerektiğinde affetmeyi öğrenmemiz şart-
tır. Birbirimizi ancak eksiklerimizle birlik-
te seversek bu cendereden çıkabiliriz. 

Mezhebi ve etnik farklılıklarımızı, çatış-
ma veya üstünlük vesilesi değil, ümmetin 
renkliliğinin, zenginliğinin birer timsali 
olarak göreceğiz. Diğer din mensuplarını 
dışlamadan, insanlığın ortak paydaların-
da buluşmanın yollarını arayacağız. En 
iyi tebliğ metodu, Kur’an ve Sünnet elbi-

sesini giyinmektir. Vahiy inmeden önce 
“Muhammed-ül Emin” diye anılan bir Pey-
gamberin ümmeti olarak yaşantımızla, 
davranışlarımızla, nezaket ve dürüstlüğü-
müzle diğer insanlara örnek olacağız.

Bilhassa siyasi alanda güçlü olmanın yol-
larını arayacağız. Siyaset mekanizması 
talep, beklenti ve kaygılarımızı karar alıcı-
lara iletmemizin en hızlı yoludur. Bu ala-
nı boş bırakan hiçbir grup, sayısı ne kadar 
çok olursa olsun, hedeflerine ulaşamaz. 
Bu açıdan Amerikalı Müslümanların son 
dönemde siyasete ve önümüzdeki seçim-
lere yönelik artan ilgisini memnuniyetle 
karşılıyorum. Seçimler sonucunda pek 
çok kardeşimizi temsil ve karar makamın-
da da, inşallah göreceğimize inanıyorum. 
Türkiye olarak, bu konuda tecrübe payla-
şımına hazır olduğumuzu da ifade etmek 
istiyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, çalış-
malarınızda başarılar diliyorum. 

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim ey-
lesin…  Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Kalın sağlıcakla.

“Dünya 5’ten Büyüktür” 
Çıkışımız, İnsanlığın Ortak 

Vicdanının Sesidir

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
New York, ABD | 25 Eylül 2018

Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, de-
ğerli devlet ve hükümet başkanları, kıy-
metli delegeler, sizleri, şahsım ve ülkem 
adına saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş 
Milletler 73’üncü Genel Kurul Başkanı 
sıfatıyla geçtiğimiz yıl boyunca yürüttü-

ğü başarılı çalışmalar için Sayın Lajcak’a 
teşekkür ediyorum. Genel Kurul Başkan-
lığını devralan Sayın Espinosa’yı da tebrik 
ediyorum.  Bu yılki Genel Kurulumuzun 
tüm dünya halkları için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.
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Değerli delegeler,

Bu toplantıyı, Birinci Dünya Savaşı’nın 
bitmesinin 100’üncü yıldönümünde ger-
çekleştiriyoruz. Savaşın ardından kurulan 
Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında yerini Birleşmiş Milletler’e 
bırakmıştır. Birleşmiş Milletler, 73 yıllık 
geçmişinde, elbette hiç de küçümseneme-
yecek çalışmalar yürütmüş, başarılar elde 
etmiştir. Ancak zaman içinde Birleşmiş 
Milletler’in, insanlığın barış ve refah bek-
lentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da 
bir gerçektir. Özellikle Güvenlik Konseyi, 
sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkar-
larına hizmet eden, dünyanın diğer bölge-
lerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir 
yapıya bürünmüştür. 
Geçmişte Bosna’da, Ruanda’da, Somali’de, 
yakın tarihte Myanmar’da, halen Filistin’de 
yapılan katliamlar, hep Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin gözü önünde ger-
çekleşmiştir. Filistinlilere uygulanan zul-
me ses çıkartmayanların, onlara yapılan 
yardımları kısma konusundaki gayretleri, 
sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır. 
Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye 
olarak biz, mazlum Filistinlilerin yanında 
yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs’ün tarihi 
ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. 
Maalesef, dünyanın pek çok yerinde, etnik 
temizlikten toplu katliamlara kadar, hiç-
birimizin görmek istemediği sahneler her 
gün yeniden karşımıza çıkıyor. Aynı şekil-
de, sağlıktan eğitime, gıdadan kültüre ka-
dar, bu büyük çatı altında yürütülen çalış-
maların hepsiyle de ilgili bir tatminsizlik 
hali mevcuttur. Böyle önemli bir yapının, 

adı sürekli başarısızlıklarla anılan bir ku-
rum haline gelmesine bizim gönlümüz rıza 
göstermiyor. İşte bu sebeple her fırsatta, 
Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, Bir-
leşmiş Milletler’in yapısında ve işleyişinde 
kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini 
söylüyoruz. “Dünya 5’ten Büyüktür” der-
ken de, insanlığın ortak vicdanının sesi 
olduğumuza inanıyoruz. Zira, artık dünya 
İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarında 
değildir. Burada 194 ülkeden temsilciler 
var. Niçin bu 194 ülkenin tamamı Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nde temsil 
edilmesin?

Birleşmiş Milletler reformunun sadece 
bütçeyle sınırlı tutulması, gerçek sorun-
ların çözümüne katkı sağlamayacağı gibi, 
kimseyi de mutlu etmeyecektir. Dünyanın 
geleceği için çok önemli gördüğüm bu ku-
rumun, asıl görev alanları olan güvenlik, 
kalkınma, sosyal eşitlik konularında etkin-
liğinin artırılmasına ihtiyaç vardır. 

Dünyanın Düzenini ve 
Kurtuluşunu Sağlayacak Olan 
Adalettir

Değerli delegeler, 

Türkiye olarak, yaşadığımız coğrafyadan 
başlayarak dünyaya doğru baktığımızda, 
Birleşmiş Milletler vasıtasıyla yapılabile-
cek çok önemli işler olduğunu görüyoruz. 
Her şeyden önce, bizim anlayışımıza göre, 
dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve mut-
luluğunu sağlayacak olan adalettir. Me-
deniyetimizde, “adalet dairesi” diye ifade 

ettiğimiz, toplum, hukuk, devlet yönetimi, 
devlet gücü, ekonomi ve adalet arasındaki 
ilişkinin en doğru şekilde kurulup işletil-
mesini esas alan bir çember vardır. Hepsi 
de birbiriyle ilişkili olan bu dairenin zincir-
leri, günümüz dünyasında pek çok yerde 
paramparça olmuştur. Bugün dünyamızın 
siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkla-
rın pençesinde kıvranıyor olmasının sebe-
bi işte budur. 

Hepimizin huzurlu ve güvenli geleceği 
için, insanlığın adalet arayışıyla başlayan 
mücadelesini, adaletin tesisiyle sonuçlan-
dırmayı başarmak mecburiyetindeyiz. Bu-
gün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal 
varlığı, toplam nüfusun yaklaşık yarısına 
yani 3,6 milyar insana denk ise, burada bir 
sorun var demektir. Dünyada 821 milyon 
insan çoğu gece aç bir şekilde uykuya da-
larken, 672 milyon kişiye obezlik teşhisi 
konuyorsa, burada bir sorun var demektir. 
Farklı coğrafyalarda 258 milyon kişi daha 
insani şartlarda yaşamak için yollara dökü-
lüyorsa, 68 milyon kişi zorla yerlerinden 
ediliyorsa, burada bir sorun var demektir. 
Afrika’da doğan bir çocuğun ömrünün ilk 
aylarında ölme ihtimali, bu şehirde doğan 
bir çocuğa göre 9 kat daha fazlaysa, burada 
bir sorun var demektir. 

Anadolu’nun ortasındaki Konya’dan yak-
tığı ışıkla tüm dünyadaki gönülleri aydın-
latan Hazreti Mevlana, adaleti, “Bir şeyi 
yerli yerine koymak”, yani hakkı sahibine 
vermek olarak tanımlıyor. Gelin, bu dün-
yada her şeyi yerli yerine konulmasını sağ-
lamak için Birleşmiş Milletler’i insanlığın 
adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayı-

cısı haline getirelim. Gelin, ezilene kalkan 
olacak, aç ve açıkta kalana el uzatacak, ge-
lecek nesillere umut aşılayacak bir küresel 
yönetim sistemi kuralım. Bu kürsüde söy-
lenen sözler, yapılan tespitler ve ortaya ko-
nan teklifler, ancak böyle bir anlam ifade 
edecektir. Çünkü yine Hazreti Mevlana’ya 
göre zalim, üzerine düşen görevleri yerine 
getirmeyen kişidir. Birleşmiş Milletler’i 
zulmün değil adaletin kaynağı haline getir-
mek istiyorsak, üzerimize düşen görevlere 
daha sıkı sarılmalıyız. 

Değerli delegeler, 

Türkiye, halen uyguladığı küresel insani 
diplomasi ile daha adil bir dünya için elin-
den gelen çabayı gösteriyor. Sınırlarımız 
içinde 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 
4 milyondan fazla sığınmacıyı, dünyada 
başka örneği olmayan hizmetler sunarak 
misafir ediyoruz. Sadece Suriyeli sığın-
macılar için bugüne kadar harcadığımız 
tutar 32 milyar doları bulmuştur. Ayrıca, 
Suriye’de daha önce emniyet altına aldığı-
mız Cerablus, Rai, Afrin bölgeleriyle, İdlip 
çatışmasızlık bölgesindeki milyonlarca ki-
şiye de her türlü insani yardımı yapıyoruz. 

Ülkemizde okula giden Suriyeli öğrenci 
sayısı 600 binin üzerindedir. Vatandaş-
larımıza verdiğimiz ilaç dahil tüm sağlık 
hizmetlerinden, ülkemizdeki sığınmacı-
lar, hiçbir ayrım yapılmaksızın, ücretsiz 
olarak yararlanabiliyor. Kamplarda kalan 
sığınmacıların ise ihtiyaçlarının tamamını 
karşılıyoruz. Buna karşılık dışarıdan aldı-
ğımız destek, uluslararası kuruluşlardan 
600 milyon dolar, Avrupa Birliği’nden de 
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şu ana kadar fiilen verilen tutar itibariy-
le 1,7 milyar Euro düzeyindedir. Avrupa 
Birliği’nin 3 milyar Euro + 3 milyar Avro 
tutarındaki destek vaadi proje şartına bağ-
landığı için, yeteri kadar etkin şekilde kul-
lanamıyoruz. Halbuki biz, sığınmacılara 
verdiğimiz hizmetleri, her gün ve herhan-
gi bir projeye bağlı olmaksızın kesintisiz 
olarak devam ettiriyoruz. Sığınmacılara 
sağladığı imkânlarla, Avrupa başta olmak 
üzere dünyanın büyük bir mülteci akını-
na uğramasının önüne geçen Türkiye’ye, 
daha fazla ve daha esnek şartlarda destek 
verilmesini bekliyoruz. 

Üstelik Türkiye, sınırları içindeki ve öte-
sindeki sığınmacılar yanında, dünyanın 
dört bir yanında çok önemli insani kalkın-
ma yardımları gerçekleştiriyor. Bu yıl itiba-
riyle Türkiye, toplam kalkınma yardımla-
rında dünyada altıncı, insani yardımlarda 
ise ilk sırada yer almaktadır. Ekonomik 
büyüklük olarak dünyada 17’nci sırada 
yer alıyor olmamıza rağmen, kalkınma ve 
insani yardımlarda ilk sıralarda bulun-
mamız, ülke olarak bu konuya verdiğimiz 
önemin ifadesidir. 

Hedefimiz, Münbiç’ten 
Başlayarak Suriye Topraklarının 
Tamamını Teröristlerden 
Temizlemektir

Değerli delegeler,

Genel Kurul’un bu yılki temasında 
tescil edildiği gibi, dünyamızın barışçıl, 
eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar için 

küresel liderliğe ve ortak sorumluluğa 
her zamankinden daha çok ihtiyacı 
vardır. Türkiye olarak, Birleşmiş Milletler 
çatısı altında bu doğrultuda önemli 
gayretler ortaya koyduk. Finlandiya 
ile birlikte 2010’da başlattığımız Barış 
İçin Arabuluculuk Girişimi, 56 üyeli bir 
dostluk grubuyla desteklenmiştir. Halen 
dönem başkanlığını yürüttüğümüz 
İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde de 
bu yönde ciddi adımlar attık. İspanya ile 
birlikte başlattığımız Medeniyetler İttifakı 
Girişimi, 146 üye ülkenin katılımıyla 
bir Birleşmiş Milletler Girişimi haline 
dönüştü. 

Açlıkla boğuşan Somali’nin ayağa 
kaldırılması konusunda, tüm dünyaya 
örnek olacağına inandığım bir kalkınma 
programı uyguluyoruz. Ülkemizden bir 
hayli uzakta olan Arakan’daki milyonlarca 
mazluma yardım için imkânlarımızı 
seferber ediyoruz. Körfez krizinin 
çözümü konusunda samimi çaba sarf 
ettik. Irak’ta, tüm tarafları, ülkenin ortak 
geleceği doğrultusunda çaba göstermeleri 
için teşvik ediyoruz. Irkçılık, yabancı 
düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi konularda, 
Avrupa başta olmak üzere, dünyanın çeşitli 
bölgelerinde yaşanan olumsuzlukların 
önüne geçmek için gayret gösteriyoruz. 

Dünyadaki ülkelerin pek çoğunun, 
bünyesindeki radikal grupları ihraç 
ettikleri bir yer haline dönüşen Suriye’deki 
gelişmeler karşısında da aktif bir tutum 
içindeyiz. Gerek Cenevre ve Astana 
Süreçlerine verdiğimiz destekle, gerekse 
sahada oluşturmayı sürdürdüğümüz 

güvenli bölgeler aracılığıyla, Suriye’nin 
yeniden huzurlu bir yer haline gelmesini 
sağlamaya çalışıyoruz. Cerablus ve Rai 
bölgelerini DEAŞ’tan, Afrin bölgesini PKK-
PYD-YPG terör örgütünden temizleyerek, 4 
bin kilometrekarelik bir alanı milyonlarca 
Suriyeli için güvenli ve huzurlu bir yer 
haline getirdik. 

Son olarak Rusya ile birlikte imzaladığımız 
Soçi Mutabakatıyla, rejimin 3,5 milyon 
sivilin yaşadığı İdlip Çatışmasızlık 
Bölgesine yönelik kanlı saldırılarının 
önüne geçtik. Daha önce Halep, Hama, 
Humus, Dera ve Doğu Guta’da yaşanan 
katliamların İdlip’te tekrarlanmasını 
engelleyerek, Suriye’de barışa ve siyasi 
çözüme giden yolu açık tuttuğumuza 
inanıyoruz. Hedefimiz, Münbiç’ten 
başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye 
topraklarının tamamını teröristlerden 
temizlemektir. Buradan tüm tarafları, 
Suriye’de adil ve sürdürülebilir siyasi 
çözüm arayışlarına yapıcı bir anlayışla 
destek olmaya davet ediyorum. 

Terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım 
sergilenmesini istiyoruz. Taktik çıkarları 
uğruna teröristleri onbinlerce tır ve binlerce 
kargo uçağı silahla donatanlar, gelecekte 
bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Bir 
yandan terör örgütlerini desteklemek, bir 
yandan kapıları mültecilere kapatmak, 
bunun tüm yükünü de Türkiye gibi birkaç 
ülkeye yüklemek, kimsenin geleceğini 
daha güvenli, daha müreffeh yapmaz. 
Tam tersine, bu şekilde ötelenen sorunlar, 
bir süre sonra artık mevcut tedbirlerle 
üstesinden gelinemeyecek boyuta ulaşır. 

Onun için gelin, Suriye, Irak, Yemen, Libya, 
Afganistan, Ukrayna gibi fiili, Balkanlar, 
Kafkasya, Kuzey Afrika, Orta Afrika, 
Körfez ve Doğu Akdeniz gibi potansiyel 
sorun alanlarının çözümü için daha 
samimi ve yapıcı gayretler ortaya koyalım.  
Unutmayınız, dünyanın her yerinde asgari 
bir huzur ve refah düzeyi oluşturamazsak, 
hiç kimse kendi sınırları içinde güvenle 
yaşamayı sürdüremez. 

Değerli delegeler, 

Terör örgütlerinin hepsi tüm güçlerini 
silahlı eylemlerinden almıyor. Bazıları 
daha karmaşık, daha gizli, daha aldatıcı 
yöntemler kullanıyor. Ülkemizde 15 
Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine 
kalkışıp 251 vatandaşımızı şehit eden, 2 
bin 193 vatandaşımızı yaralayan FETÖ, 
işte böyle bir terör örgütüdür. Bu örgüt, 
faaliyetlerini, eğitim gibi, yardımlaşma 
gibi, diyalog gibi parıltılı kavramların 
ardına saklanarak, sivil toplum örgütü 
veya ticari kuruluş görünümünde 
sürdürmektedir. Ülkemizde 40 yıl 
boyunca, işte bu aldatmacayla gelişen, 
büyüyen terör örgütü, kendini yeteri 
kadar güçlü hissedince gerçek yüzünü 
göstermiştir. Önce emniyet ve yargı 
kurumlarımız içindeki, ardından da silahlı 
kuvvetlerimize sızdırdığı elemanları 
aracılığıyla, ardı ardına darbe teşebbüsleri 
başlatmıştır. Bu örgüt, zaman içinde 
ülkemizde sahip olduğu ekonomik ve 
bürokratik gücü, devletle birlikte siyaseti 
ve toplumu kontrol altına almak için 
kullanmaya kalkmıştır. 
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ABD’de Charter Okulları 
Aracılığıyla FETÖ’ye  Yılda 763 
Milyon Dolar Aktarılıyor

Milletimizin desteğiyle son 5 yılda yü-
rüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde, 
FETÖ’yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye 
ettik. Şimdi bu terör örgütünün dünyanın 
dört bir yanında benzer faaliyetler yürüt-
tüğünü görüyoruz. Türkiye’nin ikazlarına 
kulak veren, tecrübelerinden ders alan ül-
keler, birer birer bu örgütü deşifre ediyor 
ve topraklarından kovuyor. Buna karşılık, 
Amerika ve Avrupa ülkelerinin de arala-
rında bulunduğu pek çok devlet, hala teh-
likenin farkına varamamış gözüküyor. Me-
sela, FETÖ terör örgütünün, Amerika’nın 
27 eyaletinde, sadece Charter okulları 
aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldı-
ğı para 763 milyon dolardır. İşte kaynak 
buradan geliyor. Bu rakama örgütün, her 
türlü kara para aklama işine karışan ticari 
kuruluşlarının ve gizli gündemleri olan si-
vil toplum örgütü görünümlü diğer yapıla-
rının gelirleri dahil değildir. Buradan tüm 
dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne kar-
şı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye da-
vet ediyorum. Silahlı terör örgütleri ve eli 
kanlı rejimler konusunda sergilediğimiz 
dayanışmayı, bu sinsi örgüt için de göster-
meliyiz. İsteyen her ülkeyle, bu konudaki 
tecrübelerimizi ve elimizdeki bilgileri pay-
laşmaya hazırız. 

Değerli delegeler, 

Ticaret savaşları, her dönemde insanlığa 
zarar vermiştir. Bugün de böyle bir sürecin 

eşiğinde, hatta içindeyiz. Ticari anlaşma-
ların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ko-
rumacı politikaların yaygınlaştırılması ve 
ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıl-
ması karşısında hiçbirimiz sessiz kalama-
yız. Bu çarpık gelişmelerin zararı, eninde 
sonunda her ülkeye dokunacaktır. Dünya 
ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bo-
zulmasına engel olmak için hep birlikte ça-
lışmalıyız. Birleşmiş Milletler’in 2030 Kü-
resel Kalkınma Hedefleri’nin başarısı için 
çalışmamız gereken bir dönemde, dünya-
nın yeni bir ekonomik kırılma yaşamasını 
hiç kimse istemez. Kaos çıkarmak kolay, 
düzeni sağlamak zordur. Bugün bazı ülke-
ler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor. Merha-
metin, vicdanın, hukukun, hakkaniyetin, 
umudun kaybolduğu bir dünya düzeni ka-
dar büyük tehlike yoktur. Şu anda hep bir-
likte böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. 

Türkiye, ticaretin de, insan dolaşımının da 
serbest olmasından yanadır. Bu konular-
da yaşanan her geriye gidiş, bizi olumsuz 
etkiliyor. Üstelik, bu tutumun tehdit diliy-
le, dayatmayla, ikili ilişkilerin geçmişinin 
tümden yok sayılmasıyla ortaya konması, 
üzüntümüzü daha da artırıyor. Biz sorun-
larımızı eşit şartlarda yürütülecek yapıcı 
diyalogla çözmekten yanayız. 

Her alanda olduğu gibi, ekonomi konusun-
da da sorumlu hareket edilmesini bekli-
yoruz. Dünya Ticaret Örgütü, G-20, İslam 
İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ile tesis 
ettiğimiz Gümrük Birliği gibi uluslarara-
sı platformlarda muhataplarımızla etkin, 
uyumlu ve yapıcı işbirliği içindeyiz. Türki-
ye olarak her zaman, iş yaptığımız, işbirliği 
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yaptığımız muhataplarımızla birlikte ka-
zanmaktan yana olduğumuzu ifade ediyo-
ruz. Bu samimi yaklaşımımız ortadayken, 
ülkemize yönelik ithamları ve baskıları 
haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Bizim-
le aynı perspektifi paylaşan ülkelerle ve ku-
rumlarla beraber, dünyanın içine çekilme-
ye çalışıldığı bu siyasi ve ekonomik kaosun 
üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. 
Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz. 

Sözlerime son vermeden iki hususu pay-
laşmak istiyorum. İlk olarak, Birleşmiş 
Milletler bünyesinde geleceğimiz olan 
gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç bu-
lunduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak, 
Birleşmiş Milletler Gençlik Kuruluşu’nun 
bir an önce tesis edilmesini ve merkezi-
nin de dünya tarihinin sembol şehirle-
rinden İstanbul olmasını teklif ediyoruz. 
İstanbul’da halen inşa edilmekte olan bir 

Gençlik Merkezini, bu kuruluşumuza tah-
sis edebiliriz. 

İkinci olarak, 2005 yılında ülkemizde dü-
zenlenen Dünya Yaşlanma Zirvesinde, 
2019 yılı Uluslararası Yaşlılık Yılı olarak 
belirlenmişti. Bu kapsamda, Birleşmiş 
Milletler Uluslararası Yaşlılık Ajansı ülke-
mizde kuruluyor ve 3’üncü Dünya Yaşlı-
lık Kurultayı da İstanbul’da yapılıyor. 10 
Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek bu 
kurultaya sizleri davet ediyoruz. 

Bir kez daha 73’üncü Genel Kurul çalış-
malarının başarılı geçmesini diliyorum. 
İnsanlığın ortak parlamentosu olan bu çatı 
altında temsil edilen tüm ülkeleri ve halk-
ları, şahsım ve devletim adına sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla. 

Türk-Amerikan iş dünyasının kıymetli 
temsilcileri, sevgili dostlarım, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş 
Milletler 73’üncü Genel Kurulu vesilesiyle 
geldiğim New York’ta sizlerle beraber ol-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Amerikan iş dünyasının farklı sektörlerini 
temsilen toplantıya iştirak eden siz kıymet-
li misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. 
Türk-Amerikan İş Konseyi’nin Cumhur-
başkanlığı Yatırım Ofisi’yle birlikte düzen-

lediği bu önemli toplantının, Türkiye ve 
Amerika arasındaki ekonomik ilişkilerin 
geliştirmesine katkı sağlamasını temenni 
ediyorum.  

İran, Suriye, Kuzey Kore, Ortadoğu gibi si-
yasi krizlerin, ticaret savaşlarının, Brexit 
müzakerelerindeki aksaklıklar tarzı pek 
çok gelişmenin aynı anda yaşandığı kritik 
bir dönemden geçiyoruz. Küresel düzenin 
parametrelerinin sarsılmasına neden olan 
bu süreç, beynelmilel ilişkileri etkilediği 

Uluslararası Ticaret Rejiminin 
Geleceği Tehlike Altındadır

Türk-ABD İş Konseyi Konferansı | New York, ABD | 26 Eylül 2018 
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turmalar ve tabii ki kur hareketleri, mev-
cut yönetimin ülkemizi hedef alan adım-
larından bazılarıdır. Tüm bunlara rağmen, 
Amerika ile olan siyasi ve ticari ilişkileri-
mizin geleceğine umutla bakıyoruz. 

Kıymetli dostlarım,

Türkiye olarak mümkün mertebe serbest 
ticaretten yana bir dış ticaret politikası be-
nimsedik. Uluslararası mal ticaretinin 18 
trilyon dolara ulaştığı günümüzde koru-
macı politikalarla hiçbir yere varılamaya-
cağı açıktır. Tarih bize şunu açık ve net bir 
şekilde göstermiştir; Savaşın, bilhassa ti-
caret savaşlarının kazananı yoktur. Tek ta-
raflı alınan her karar mukabili ile karşılık 
bulur. Bu tavır, hem ticari hem siyasi alan-
da kaybet-kaybet denkleminin oluşmasını 
sağlayacaktır. Halbuki biz hep kazan-kazan 
ilkesinden yanayız.  Geldiğimiz noktada, 
uzun yıllar süren diplomatik müzakereler-
le elde edilen uluslararası ticaret rejimin 
geleceği tehlike altına girmiştir. Özellikle 
de dünyanın en büyük üç ekonomisi olan 
ABD, Avrupa Birliği ve Çin arasındaki tica-
ret savaşı, sadece bu ekonomilerle sınırlı 
kalmayacak, herkesi etkileyecektir. Nite-
kim bunun menfi yansımaları, Afrika ve 
gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere 
birçok bölgede hissedilmeye başlanmıştır.

Türkiye uzun yıllardır ticaret açığı veren 
bir ülkedir. Buna rağmen biz hiçbir zaman 
uluslararası ticaret rejimini hiçe sayarak, 
tek taraflı kararlar alıp korumacılığa baş-
vurmadık. Açığımızı yeni pazarlar bula-
rak, ekonomimizin etkinliğini ve verim-
liliğini artırarak çözmenin çabası içinde 

olduk. Ticari meselelerimizi tehdit diline 
itibar etmeden, diyalog ve kazan-kazan an-
layışı ile çözmeye çalışıyoruz. 

Ortada bir haksızlık varsa, bunun Dünya 
Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde çö-
zülmesi esas olmalıdır. Bu anlayışla biz de 
ülkemize karşı uygulanan kısıtlamalara 
karşı haklarımızı Dünya Ticaret Örgütü 
nezdinde arıyoruz. Türkiye menşeli muh-
telif çelik ve alüminyum ürünlerine karşı 
başlatılan ilave gümrük vergileri sebebiyle 
Dünya Ticaret Örgütüne başvurduk. Hak-
sız rekabetin önlenmesi için başlattığımız 
hukuki süreçte ilk ara karar ülkemiz lehi-
ne çıktı ve tezlerimizin hemen hepsi kabul 
edildi. Bundan sonra benzer ihlaller olma-
sı durumunda, ülke olarak çıkarlarımızı 
sonuna kadar savunacak, ilgili uluslarara-
sı kuruluşlar nezdinde hakkımızı aramaya 
devam edeceğiz.

Türkiye, Yatırım Ortamını   
Güçlendirmeye Devam Edecektir

Değerli misafirler,

Biz bugüne kadar Türkiye’de yatırım yapan 
uluslararası şirketlerin menşeine, ülkesi-
ne, konumuna bakmadan, hepsini de ken-
di şirketimiz olarak gördük. Uluslararası 
yatırımları, yasal düzenlemeler yanında, 
kurumsal olarak da destekledik. Yatırım 
potansiyelimize inanan, geleceğimize gü-
venen, Türkiye’deki yatırım fırsatlarından 
istifade etmek isteyen herkese kapılarımı-
zı sonuna kadar açtık, açmayı sürdürece-
ğiz. Geçtiğimiz günlerde kabul ettiğim Tür-

kadar iş dünyasını da yakından ilgilendiri-
yor. Firmalar, gerek mevcut ticari faaliyet-
lerinde, gerek yatırımlarında, gerekse ge-
lecek tahminlerinde ciddi belirsizliklerle 
karşılaşıyor. Böyle bir dönemde yaptığımız 
toplantımızın, hem birbirimizi daha iyi an-
lamamıza, hem de Türkiye ekonomisi hak-
kında daha doğru bir resmin çizilmesine 
vesile olacağına inanıyorum.

Son birkaç yıldır FETÖ, Suriye, terörle 
mücadele, Kudüs, yaptırımlar ve ekonomi 
alanında mevcut yönetim ile yaşadığımız 
fikir ayrılıklarının Türk-Amerikan ilişki-
lerini test ettiği bir gerçektir. Kimi husus-
larda belli bir anlayış birliğine varsak da, 
bilhassa FETÖ ve PYD-YPG terör örgü-
tüyle ilişkiler bağlamında, ilişkilerimizde 
kapatmamız gereken ciddi bir mesafe bu-
lunuyor. Mevcut yönetimdeki kimi çevre-
ler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve 
şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor. 
Ancak bu nobran tavır, hem müttefiklerle 
ilişkilerde, hem de Amerika’nın dünyadaki 
konumunda ciddi bir erozyonu yol açıyor. 

Biz bu anlayışın ilanihaye devam ettiri-
lemeyeceğini düşünüyoruz. Demokrasi-
nin, küresel istikrarın, uluslararası hu-
kukun ve serbest ticaretin altını boşaltan 
bu tavır, zaten sürdürülebilir de değildir. 
Bugüne kadar pek çok badireyi atlatan 
stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı döne-
minden üstesinden gelecektir. Amerika 
Birleşik Devletleri ile yakın dostluğumu-
zun, yönetimlerin tarzından bağımsız 
olarak, bu süreci de fırsata çevireceğine 
yürekten inanıyorum. 

Ticaret Savaşlarının   
Kazananı Yoktur 

Değerli dostlarım,

Sizlerin de bildiği gibi, ABD en önemli ti-
caret ve yatırım ortaklarımız arasında yer 
alıyor. Bugün Türkiye’de 1.700’ün üzerin-
de Amerikan firması teknolojiden gıdaya, 
sağlıktan bilişime çok geniş bir yelpazede 
faaliyet gösteriyor. Geride bıraktığımız 
son 10 yılda, bu firmalar ülkemizde 11,3 
milyar dolar civarında doğrudan yatırım 
gerçekleştirdiler. Bugün itibariyle Türk fir-
malarının Amerika Birleşik Devletlerinde-
ki yatırımı da 4,6 milyar doları geçti. ABD 
Ticaret Odası üyelerinin ülkemizdeki gün-
cel yatırım değerinin de 50 milyar doları 
aştığını görüyoruz.

2017 sonu itibarı ile ülkelerimiz arasın-
daki ticaret hacmi 20 milyar doların üze-
rine çıktı.  Amerika’ya olan ihracatımız 
8,7 milyar dolarken, ithalatımız 12 milyar 
seviyesindedir. Bu rakamlarla Amerika 
Birleşik Devletleri, ihracatımızda 5’inci 
sırada, ithalatımızda ise 4’üncü sırada yer 
alıyor. Görüldüğü gibi, ülkelerimiz arasın-
daki ticaret dengesi Amerika’nın lehine, 
Türkiye’nin aleyhinedir. Bu tabloya rağ-
men, Amerikan yönetimi Türkiye menşeli 
bazı ürünlerine karşı korumacı adımlar 
atmış, ek gümrük vergileri getirmiştir. 
Trump Yönetiminin, genel olarak siyasi 
hedeflerine ticari konuları araç olarak kul-
lanarak ulaşmak istemesi, ekonomik işbir-
liğimizin ilerlemesinin önündeki engeller-
den birisidir. Ülkemiz için iki kat artırılan 
demir-çelik vergileri, yaptırımlar, soruş-
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2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatı-
mızı 163 milyar doların üzerine çıkarttık. 
Dış ödemeler dengesi açısından önemli 
bir gelir kaynağı olan turizmde önemli ge-
lişmeler kaydettik. Ülkemizi ziyaret eden 
turist sayısı 2002 yılında 13 milyon iken, 
bunu 40 milyonun üzerine, turizm geliri-
mizi ise 8,5 milyar dolardan 25-30 milyar 
seviyesine yükselttik. Bu yıl turist sayısın-
da rekora gidiyoruz. 

Dış Ticaretimizi Kur 
Baskısından Kurtaracak 
Tedbirleri Almaya Başladık

Son dönemde yaşananlar, kriz değil den-
gelenme işareti olarak görülmelidir. Geçen 
hafta açıklanan 2019-2021 yıllarını kapsa-
yan Yeni Ekonomi Programı, ülkemizin ge-
leceğine dair önemli bir yol haritasıdır. Bu 
programla, bir taraftan ekonomik büyü-
memizi daha itidalli bir şekilde sürdürür-
ken, aciliyeti olmayan bazı projeleri geri 
çekerek, kamu maliyesine yük oluşturan 
açıkları büyük oranda kapatacağız. 2019 
yılında harcama tasarrufu ve gelir artışı va-
sıtasıyla 76 milyar liralık bir kamu kaynağı 
oluşturuyoruz. Enflasyonda 2021 yılı için 
hedefimizi yüzde 6 olarak belirledik. Bu 
oranı yakalamakta kararlıyız. Türkiye’ye 
yakışmayan ve finansal kırılganlığı artıran 
cari açık sorununa da kalıcı çözümler ge-
tirmek için çalışıyoruz. 

Ekonomimize zarar veren döviz açığı me-
selesini, yerli para birimleriyle ticaretimi-
zi geliştirerek, sıfıra yakın seviyeye düşü-
receğiz. Dış ticaretimizi kur baskısından 

kurtaracak tedbirleri almaya şimdiden 
başladık. Yoğun ticaretimizin olduğu ül-
kelerden başlayarak, birçok devletle milli 
para birimlerimiz üzerinden ticaret yapma 
imkânlarını görüşüyoruz.

Bankacılık sektörümüzü özel sektörümü-
zün ihtiyaç duyduğu kredi imkânlarını 
sağlamaları yönünde cesaretlendirmeyi 
sürdüreceğiz. Yenilenebilir enerji ve yerli 
kömür kaynaklarının elektrik üretiminde-
ki payını artırarak, petrol ve doğalgaz ara-
ma faaliyetlerimizi hızlandırarak, enerjide 
dışa bağımlığımızı azaltacağız. 

Son birkaç yıldır teşvik ettiğimiz bireysel 
tasarrufların artırılmasına yönelik ilave 
adımları daha ileriye taşıyacağız. Bu sü-
reçte mali disiplinden asla taviz vermeye-
ceğiz. İstanbul’un uluslararası bir finans 
merkezi olması yönünde bugüne kadar 
belli bir aşamaya getirdiğimiz çalışmalara 
da hız kazandıracağız.

Değerli misafirler,

Biz son 16 yılda bir taraftan ekonomimizi 
büyütüp, vatandaşlarımızın refah seviye-
sini adaletli bir şekilde yükseltirken, de-
mokrasimize dönük pek çok saldırıyı da 
püskürttük. Sokak olaylarından vesayete, 
terör eylemlerinden darbe teşebbüsüne 
kadar dünyada birçok ülkeyi adeta felç 
edecek nice saldırının üstesinden başarıy-
la geldik. 

15 Temmuz 2016’daki FETÖ terör sal-
dırısı kime karşı yapıldı? Devlete…  15 
Temmuz’da 251 şehit verdik, 2 bin 193 de 

kiye’deki Amerikan firmalarının üst düzey 
yöneticilerine söylediğim bir hususu bura-
da tekrarlamak istiyorum. Türkiye, serbest 
piyasa ekonomisinin kurallarından taviz 
vermeden, yatırım ortamını güçlendirme-
ye devam edecektir. Ülkemizin daha fazla 
doğrudan yatırım çekmesi için, uluslara-
rası yatırımcıların ülkemizde güvenle ve 
daha çok yatırım yapmaları için gerekli ya-
sal düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz. 
Aynı şekilde, öngörülebilirliğin artması 
ve şeffaf bir yatırım ortamının tesisine de 
büyük önem verdik, vermeye devam edi-
yoruz. Türkiye’nin son 16 yılda sergilediği 
başarı, bu irademizin en açık ispatıdır.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında yatırım-
ların önündeki engelleri kaldırma perfor-
mansı açısından en fazla ilerleme kayde-
den ülkedir. Yatırımcı dostu bu reformlar 
sayesinde 16 yıllık dönemde her yıl orta-
lama yüzde 5,7 oranında reel büyüme ora-
nına ulaştık. 2017 yılında yüzde 7,4 büyü-
me oranıyla G-20 ülkeleri arasında en hızlı 
büyüyen ekonomi olduk. 2018’in birinci 
ve ikinci çeyreğinde de yüzde 7,3 ve yüzde 
5,2 oranında büyüyerek. dünyanın en hız-
lı büyüyen ekonomileri arasında yerimizi 
aldık. Son 16 yılda sağlamış olduğumuz 
istikrarı gören yatırımcılar, ülkemize 200 
milyar dolar doğrudan yatırım yaptılar. 
2003 yılından önceki 80 yıllık dönemde 
bu rakamın sadece 15 milyar dolar olduğu 
düşünülürse, ilerlemenin boyutu daha net 
bir şekilde görülecektir. 

Şüphesiz bu başarı hikâyesini, reformlar 
konusundaki kararlılığımıza borçluyuz. 24 
Haziran seçimleriyle geçtiğimiz yeni yöne-

tim sistemi, reform irademizi hayata ge-
çirme noktasında elimizi güçlendirmiştir. 
Ülkemiz, artık bürokratik engellere takıl-
madan, eski sistemin kalıplarına mahkûm 
olmadan daha süratli ve etkili kararlar ala-
bilecektir. Yeni yönetim sistemimiz, siyasi 
iradeye bunları en az dirençle, en az en-
gelle uygulama imkânı veriyor. Bu dönem 
Türkiye’nin, içine kapanmak bir tarafa, dış 
dünya ile açılım sürecinin hızlandığı bir 
dönem olacaktır.

Kıymetli dostlar,

Sizlerin de takip ettiği gibi, son dönemde 
belli çevreler, döviz kurunda yaşanan dal-
galanmayı fırsat bilerek, Türk ekonomisi 
üzerinde istifhamlar ve şüpheler oluştur-
maya çalışıyor. Hemen her gün karamsar 
tablolar çizen bu kesimler hakikati resmet-
mek yerine, Türkiye ile birikmiş hesapları-
nı görmenin derdindeler. Halbuki Türkiye, 
hem 2009’daki Amerika küresel finans kri-
zini, hem de Avrupa kaynaklı kamu borç 
krizini başarılı şekilde atlatmış bir ülke-
dir. 2009 yılında gerek Amerika’da gerek-
se Avrupa Birliği’nde birçok banka devlet 
tarafından kurtarılmak zorunda kalırken, 
bizim tek bir bankamız dahi devlet yardı-
mına ihtiyaç duymadı. 

Son 16 yılda brüt kamu borç stokunun mil-
li gelire oranını yüzde 72’den yüzde 28’e 
düşürdük. Bütçe açığının milli gelire ora-
nını yüzde 11,4’den yüzde 1,5’a indirdik. 
Her yıl ortalama bir milyon yeni iş imkânı 
sağlayarak dünyanın en çok istihdam oluş-
turan ekonomilerinden biri olduk.  
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gazimiz var. Terör örgütünün başı bura-
da, Pensilvanya’da bulunuyor. FETÖ terör 
örgütünün, Amerika’nın 27 eyaletinde, 
sadece Charter okulları aracılığıyla devlet 
bütçesinden yılda aldığı para 850 milyon 
dolardır. ABD’de yaşayan terörist başı, 
göndermiş olduğumuz suç dosyalarına 
rağmen hala yargılanmıyor, adeta koruma 
altında tutuluyor. Biz stratejik ortak değil 
miyiz? Stratejik ortağımız olan ABD niçin 
bir teröristi koruma altında tutuyor? 

Etrafımızdaki onca istikrasızlığa ve kanlı 
çatışmaya rağmen, birlik ve beraberliği-
mizden asla taviz vermedik. Suriye ve Irak 
kaynaklı mülteci akını karşısında sınırları-
mızı kapatmak yerine, hiçbir ayrım yapma-
dan mazlum ve mağdurlara kapılarımızı 
açtık. Dünyanın farklı köşelerinde ihtiyaç 
sahiplerinin yardımına koşuyor, kalkınma 
yardımları ile onlara destek oluyoruz. Eği-
timinden sağlığına, giyiminden kuşamına 
varıncaya kadar bu insanlara bakıyoruz. 
Avrupa Birliği 3+3 milyar Euro destek ve-
receğini söyledi. Ancak bugüne kadar ge-
len para sadece 1 milyar 700 bin Euro’dur. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği 
ise sadece 520 milyon dolar gönderdi. Su-
riyeli kardeşlerimize bizim harcadığımız 
para 32 milyar dolardır. Destek verseler 
de-vermeseler de varil bombalarından ka-
çan bu kardeşlerimizi koruyacağız.  

81 milyon Türk’ün Cumhurbaşkanı ve İs-
lam İşbirliği Teşkilatı’nın Başkanı olarak 
çok önemli bir hususa değinmek istiyo-
rum. ABD, Kuzey Suriye’deki teröristlere 

18 bin tır, 3 bin kargo uçağı dolusu silah 
ve mühimmat teslim etti. PYD, YPG terör 
örgütü bu silahları kime karşı kullanacak?  
Türkiye’ye… Bunları söylediğimiz zaman 
bize haksız nazarıyla bakıyorlar. Bunları 
söylemek zorundayız. Haksızlık karşısında 
susan dilsiz şeytandır. 

İdlip krizinde olduğu gibi on binlerce si-
vilin hayatına mal olacak yeni insani tra-
jedilerin önüne geçmek için yoğun bir 
küresel barış diplomasisi yürütüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de bu insani duru-
şumuzu devam ettireceğiz.  Komşularımız 
başta olmak üzere, bölgemize barış ve is-
tikrarın hakim olması için tüm gücümüzle 
mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Savaş ve 
çatışmanın kazananı yoktur. Ticaret savaş-
larının da kazananı olmayacaktır. Barış ve 
işbirliğinin kazananı ise tüm dünya ola-
caktır. Türkiye’nin mücadelesi her alanda 
işbirliğinin devam etmesidir. Bu mücadele-
mize Türk-Amerikan iş dünyasının değerli 
temsilcilerinden güçlü destek bekliyoruz. 
Sizlerden Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
ve potansiyeline güvenmeyi sürdürmenizi 
istiyoruz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha bu önemli toplantıyı teşrifle-
riniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 
Toplantımızın düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Kalın sağlıcakla.

Değerli dostum Sayın Steinmeier’e, değerli 
hanımefendi, saygıdeğer hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, hürmetle selamlıyorum. Değerli dos-
tum Sayın Steinmeier’e’ın davetine ica-
betle Almanya Federal Cumhuriyeti’ne 
gerçekleştirdiğim “devlet ziyareti” vesile-

siyle sizlerle bir arada bulunmaktan bü-
yük bir bahtiyarlık duyuyorum. Öncelikle 
Sayın Steinmeier’e nazik daveti ve sıcak 
misafirperverliği için şahsım ve heyetim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyare-
tin, ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğu 
yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum.

Binlerce İnsanımı Öldürmüş 
Teröristlerin Almanya’da 
Elini-Kolunu Sallayarak 

Dolaşmaları Doğru mudur?

Almanya’da Devlet Yemeği | Berlin, Almanya | 28 Eylül 2018 
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Suriye krizi ve düzensiz göç meselesi başta 
olmak üzere pek çok konuda Almanya ile 
aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu dü-
şünüyoruz. Alman makamları, Türk mille-
tinin, zulümden kaçan Suriyeli komşuları-
na sahip çıkmasını, ekmeğini bölüşmesini 
daima takdir ettiler. Biz de Almanya’nın 
Suriyeli mazlumlar için Avrupa içerisinde 
sergilediği dirayetli liderliği memnuniyet-
le karşıladık. Kimi ülkelerin mültecileri di-
kenli tel örgülere mahkûm etmeye çalıştığı 
bir dönemde Almanya, meseleye insani bir 
bakış açısıyla yaklaşarak, Avrupa değer-
lerinin savunucusu olmuştur. Türkiye ve 
Almanya’nın bu süreçte inisiyatif almala-
rı, göçmen krizinin daha büyük boyutlara 
ulaşmasının önüne geçmiştir. Son İdlib 
düğümünün çözümünde olduğu gibi Tür-
kiye, Suriye’de yeni dramların, yeni göç 
dalgalarının yaşanmaması için çalışmayı 
sürdürmektedir. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde de aynı dayanışma ruhu içinde ha-
reket edeceğimize inanıyorum.

Değerli misafirler,

Ekonomi alanında da Almanya ile çok güç-
lü ilişkilerimiz bulunuyor. İki ülke arasın-
daki dış ticaret ve yatırım rakamları da 
bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Alman-
ya, ülkemizin en büyük ticari ortağıdır. 
Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası 
şirketler arasında Almanya ilk sıradadır. 
Turizmde de ziyaretçi sayıları bakımından 
Alman dostlarımız ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye, ciddi ekonomik potansiyeli olan, 
serbest piyasa ekonomisine ve büyük bir 
pazara sahiptir. Türk ekonomisi sağlam 

temeller üzerine kuruludur. Hükümeti-
mizin 2002’den bu yana hayata geçirdiği 
reformlar, Türk demokrasisi yanında eko-
nomisini de güçlendirmiştir. Bu sayede 
ülkemiz 2008 finans krizini çok rahat bir 
şekilde atlatmış, son 10 yılda ortalama 
yüzde 5,7 civarında bir ekonomik büyüme 
kaydetmiştir. Aynı şekilde 15 Temmuz dar-
be teşebbüsünün ekonomimiz üzerindeki 
etkileri son derece sınırlı kalmıştır. Türk 
milleti birlik, beraberlik ve dayanışma içe-
risinde hareket ederek hem demokrasisine 
hem de ekonomisine sahip çıkmıştır. 

Son haftalarda yaşanan spekülatif baz-
lı dönemsel dalgalanmalar da geçicidir. 
Aldığımız tedbirler sayesinde bu dalga-
lanmaların etkisi sınırlı kalmıştır. Ulusla-
rarası yatırımlar Hükümetimizin ve Devle-
timizin güvencesi altındadır. Uluslararası 
firmalar, ülkemizde hiçbir engelle karşı-
laşmadan faaliyetlerini rahatça sürdürü-
yorlar. Alman firmalarının ülkemizdeki 
yatırımlarını artırmalarını, faaliyetlerine, 
üretimlerine yeni alanlar ekleyerek geniş-
letmelerini arzu ediyoruz. Kota, vergi, tica-
ri yaptırım gibi unsurların siyasi amaçlar 
doğrultusunda kullanılmasını doğru bul-
madığımızı bu noktada belirtmek istiyo-
rum. Bu hususlarda Almanya ile ortak bir 
tutum içinde olduğumuzu görmek bizleri 
memnun ediyor. 

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişki-
leri benzersiz kılan bir başka faktör de, 
Almanya’da yaşayan Türk toplumudur. 
Almanya’nın daveti üzerine ilk kez 1961 
yılında bu topraklara çalışmaya gelen ve 
sayıları 3,5 milyonu bulan Türk toplumu, 

Türkiye ile Almanya, iki büyük ve güçlü 
devlettir. Modern tarihte birbirleriyle sa-
vaş içerisinde bulunmamışlardır. Birinci 
Dünya Savaşı’nda aynı safta yer almışlar, 
kader birliği yapmışlardır. Almanya’nın 
milli birliğini sağlamasından hemen sonra 
başlayan ilişkiler, siyasi, askeri, ekonomik 
alanlarda hızla gelişmiş, derinleşmiştir. 
Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırıl-
ması çabaları, Alman subayların nezare-
tinde yürütülmüştür. 

Keza, Alman firmaları Osmanlı’nın son 
dönemlerinde hayata geçirilen kalkınma 
hamlelerinde etkin rol oynamış, farklı 
alanlarda yürütülen ekonomik faaliyetle-
rin işletmesini üstlenmiştir. 1881’de ilk 
telefon hattının ve 1906’da Dolmabahçe 
Gazhane’de ilk enerji santralinin kurulma-
sında, 1908 yılında Haydarpaşa Garı’nın 
faaliyete geçmesinde Almanya’nın çok de-
ğerli katkıları vardır. Alman şirketlerinin 
Türkiye’nin yüz yıl öncesine uzanan sa-
nayileşme hamlelerindeki rolü büyüktür. 
1857’den bu yana topraklarımızda faaliyet 
gösteren Siemens, ilk temsilciliğini 1910 
yılında kuran Bosch akla gelen ilk örnek-
lerdir. Şüphesiz bu projelerden en önemlisi 
Berlin-Bağdat Demiryolu Projesidir. Ülke-
mizin demiryolu ulaşımında yeni bir atılı-
ma hazırlandığı şu dönemde, Almanya’yla 
benzer bir vizyonu tekrar ortaya koyacağı-
mızı düşünüyorum.

Kıymeti dostlarım, 

Köklü ilişkilerimiz, kültür ve eğitim alan-
larında da kendisini gösteriyor. Geçtiğimiz 
haftalarda 150’nci kuruluş yıldönümünü 

kutlayan İstanbul Alman Lisemiz, iki ülke 
arasındaki asırlara sâri işbirliğinin sembo-
lüdür. Ayrıca, 2013 yılında eğitime başla-
yan Türk-Alman Üniversitesi bu alanda 
ilişkilerimizi taçlandıran, binlerce Türk 
ve Alman öğrencinin yanısıra uluslararası 
öğrencilerin de eğitim gördüğü önemli bir 
müessese haline gelmiştir. Uzun bir geç-
mişe dayalı ilişkilerimizin, siyasi, askeri, 
ekonomik, kültürel, sosyal, alanların tama-
mında geliştiğini görmekten memnuniyet 
duyuyoruz. 

Alman Firmalarının 
Ülkemizdeki  Yatırımlarını 
Artırmalarını Arzu Ediyoruz

Böyle geniş bir gündem içerisinde zaman 
zaman görüş ayrılıkları olması doğaldır. 
Mesele bu fikir farklılıklarını karşılıklı 
saygı, diyalog ve diplomasinin imkânlarını 
kullanarak aşabilmektir. Bir Alman atasö-
zünün dediği gibi, düşmek suç değildir, 
düşüp kalmak suçtur. İlişkilerimizi görüş 
farklılıklarımızı değil, müştereklerimizi 
ön plana çıkartarak sürdürmeliyiz. Türki-
ye ve Almanya, bu başarıyı defalarca gös-
termiş ülkelerdir. Son dönemde yaşanan 
bazı sıkıntıları da bu anlayış çerçevesinde 
tamamen geride bıraktığımıza inanıyo-
rum. Zira Almanya, Türkiye’nin, tarihi iliş-
kileri  yanında, halen pek çok uluslararası 
platformda müttefiki, yakın çalışma arka-
daşı ve ortağıdır. 

Uluslararası meseleler karşısında ülkeleri-
miz daima istişare içinde olarak, ortaklık 
ruhu içerisinde birlikte hareket etmiştir. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

8180

57 yıldır bu ülkenin kaderine ortaktır. 
Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında gerçekleştirdiği kalkınma hamle-
sinde Türkler, emekleri ve alın terleriyle 
büyük pay sahibidir. Türkiye olarak insan-
larımızın geleceğini burada, Almanya’da 
görüyoruz. Türk toplumunun Alman kom-
şularıyla barış içinde yaşamaları için her 
türlü teşviki yapıyoruz. Arzumuz, 57 yıldır 
Almanya’yı kendilerine yurt belleyen in-
sanlarımızın, kökleriyle bağlarını kopar-
madan, hiçbir ayrımcılığa maruz bırakıl-
madan eşit katılım temelinde entegrasyon 
süreçlerini sürdürmeleridir. Bu doğrultu-
da Alman makamlarının çabalarını takdir-
le karşılıyoruz.

Irkçı, İslam Düşmanı Akımlara 
Karşı Birlikte Mücadele Etmeliyiz

Sayın Steinmeier’e, Türk-Alman Kahve 
Sofrası etkinliği gibi bizzat himaye ettik-
leri girişimler için de ayrıca teşekkür edi-
yorum. Avrupa’nın geleceği ile toplumsal 
barışını tehdit eden ırkçı, yabancı karşıtı 
ve İslam düşmanı akımlara karşı el birliği 
içinde mücadele edeceğimize inanıyorum.

Tabii özellikle bir konunun altını çizme-
den edemeyeceğim. Biraz önce Sayın Ste-
inmeier, Türkiye’de tutuklanan Alman 
vatandaşları ile tutuklu olan Türk gazete-
ciler, sendikacılar, hukukçular, aydınlar 
ve siyasetçiler konusuna değindi. Sayın 
Steinmeier’in bu endişelerinin açıklığa 
kavuşturulmasında fayda var.  Görüyo-
rum ki kendisi yanlış bilgilendirilmiş…  

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak, bu 
bilgilendirmeyi düzeltmek benim göre-
vimdir. 

Herhalde teröristleri korumak gibi bir gö-
revimiz yok. Birileri benim ülkemde teröre 
bulaşıyorsa, bu hangi sınıftan olursa olsun 
fark etmez,  yargımız gereğini yapar. Bu 
durum Almanya için de aynıdır.  Avrupa 
Birliği’nin terör örgütü saydığı PKK’nın 
binlerce mensubu Almanya’da elini kolu-
nu sallayarak dolaşmaktadır. Bu terörist-
ler zaman zaman da terör örgütü başının 
posterlerinin gölgesinde gösteriler yap-
maktadırlar. Hâlbuki bunlar yasaktır. Peki, 
bunlara niçin müsaade ediliyor? Yüzlerce, 
binlerce insanımı öldürmüş olan bu terö-
ristlerin elini-kolunu sallayarak dolaşma-
ları doğru mudur? 

‘Aydınlar’ deniliyor. Önce ‘aydın’ kavramı-
nın tanımını iyi yapmak lazımdır. ‘Gazete-
ci’ deniliyor… Teröre bulaşan ve bu neden-
le Türk yargısı tarafından mahkum olan 
gazetecileri savunabilir miyiz? İşte bun-
lardan bir tanesi de 5 yıl 10 aya mahkûm 
olmuş, sözde gazetecidir. O sözde gazeteci 
bir boşluktan yararlanarak Türkiye’den 
kaçmış ve Almanya’ya sığınmıştır. Şu anda 
Almanya’da kendisi taltif edilmiştir, el üs-
tünde tutulmuştur. Almanya’da benzer 
suçları işleyip, Türkiye’ye gelen kişiler 
konusunda biz onların yaptıklarını yap-
madık. Bu kişiler Türk yargısına hesap 
vermişlerdir. Ama şu anda benim ülkemde 
mahkûm olmuş olan birisi kaçıp buraya 
gelmiştir. Almanya ile aramızda suçluların 
iadesi anlaşması olduğu halde, bu şahıs 
bize teslim edilmiyor. 
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Yine FETÖ terör örgütünün yüzlerce, bin-
lerce mensubu Almanya’da elini kolunu 
sallayarak dolaşıyor. Biz bunları şimdi ko-
nuşmayacak mıyız, söylemeyecek miyiz? 
Ben aslında bunları bu akşam konuşmak 
istemezdim. Ama Sayın Başkan bunları 
dile getirince, konuşmak zorunda kaldım. 
Keşke konuşmaz olaydım. Hâlbuki bu hu-
susları gündüz aramızda konuştuk, tekrar 
burada gündeme getirmeye gerek yoktu.  
Çünkü ben bu sofrayı bir muhabbet sofrası 
olarak görüyordum.  Muhabbet sofrasında 
da aslında bunların konuşulmaması gere-
kiyordu. 

Bu duygularla, misafirperverliğinden ötü-
rü Sayın Sayın Steinmeier başta olmak 
üzere tüm Alman dostlarımıza şükranla-
rımı sunuyorum. Atalarımız “Her şeyin 
yenisi, dostun ise eskisi makbuldür” diyor. 
Türkiye’den Almanya’ya yaptığımız bu ta-

rihi devlet ziyaretinin köklü Türk-Alman 
dostluğunu daha da perçinlemesini te-
menni ediyorum.

Soframızı şereflendirdiğiniz için her biri-
nize teşekkür ediyor, ziyaretimin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Sözlerimi büyük Alman devlet adamı 
Bismark’ın bir sözünü önce Türkçe, son-
ra Almanca olarak ifade ederek bitirmek 
istiyorum:

“Türklerin ve Almanların birbirlerine sev-
gileri, hiçbir zaman sarsılmayacak kadar 
köklüdür.”

“Die Liebe der Türken und Deutschen ist 
so tief verwurzelt, dass sie niemals ers-
chüttert werden.” 

Teşekkür ederim.

Değerli vatandaşlarım, çok değerli kardeş-
lerim, sevgili Kölnlüler, kıymetli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rah-
metullahi Ve Berakatüh. Allah’ın selamı, 
rahmeti, bereketi üzerinize olsun.

Buradan Almanya’nın dört bir yanındaki 
3,5 milyon kardeşimin her birine en derin 
saygılarımı gönderiyorum. Kökeni, vatanı, 

dili ve ten rengi farklı olsa da kalbi bizim-
le çarpan tüm Müslüman kardeşlerime da 
buradan selamlarımı iletiyorum.

Aynı şekilde Avrupa’nın farklı köşelerin-
de, bulundukları ülkelerin refahı, huzuru 
ve kalkınması için ter döken, emek harca-
yan vatandaşlarımı da hürmetle selamlıyo-
rum. Coşkunuz ve ahde vefanız için sizle-
re teşekkür ediyorum. Almanya ziyaretim 
vesilesiyle Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği 

Mesut Özil’imizin, İlkay’ımızın 
Linç Edilmesini Hazmedemedim

Almanya DİTİB Köln Merkez Camii ve Külliyesi Resmi Açılışı
Köln, Almanya | 29 Eylül 2018 
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larıyla külliyenin inşasına öncülük eden 
DİTİB ve Türkler yaptı. Buradaki kardeş-
lerimiz, yılmadan, yorulmadan, marjinal 
çevrelerden gelen tehditlere boyun eğme-
den gece gündüz çalışarak Köln şehrine, 
ve elbette Almanya’ya böyle güzel bir eseri 
hediye ettiler. Ben caminin projelerini ha-
zırlayan mimar ve mühendislerimize; hat, 
tezhip, nakışlarıyla güzelliğine güzellik ka-
tan sanatçılarımıza; her bir köşesini ilmek 
ilmek dokuyan işçilerimize; destekleriyle 
esere hayat veren dostlarımıza en kalbi te-
şekkürlerimi sunuyorum.

Külliye’mizin konumu, mimarisi, iç deko-
rasyonu ve tezyinatı ile dünya mimarlık 
literatüründe de önemli bir yere sahip ola-
cağını düşünüyorum. Tabi burada bir hu-
susu altını çizerek ifade etmekte fayda gö-
rüyorum. Merkez Camii, öncelikle Kuzey 
Ren Vestfalya Eyaleti’ne ve onun en kala-
balık şehri Köln’e aittir. Bu caminin sahibi, 
Müslim veya gayri Müslim, barışa, bir ara-
da yaşamaya ve karşılıklı saygının insanlık 
için paha biçilmez değerine inanan herkes-
tir. Camimiz, aynı zamanda Almanya gene-
linde yaşayan milyonlarca Müslümanın 
da gurur abidesidir. Biz bugün sadece bir 
cami, bir külliye veya bir kültür merkezi-
nin açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda 
her taşı, her nakışı ile çatışmayı ve husu-
meti reddeden abidevi bir eseri de şehrimi-
ze armağan ediyoruz.

İslam barış dinidir. İslam’da terörün yeri 
yoktur. DEAŞ’ın ve diğer terör örgütlerinin 
İslam diniyle yakından-uzaktan alakası 
yoktur. Her Müslüman da bunun şuurun-
da olmak durumundadır. 

Külliye’nin açılmasıyla Köln ve çevresinde 
yaşayan Müslümanlar da dinî vecibelerini 
rahatça yerine getirebilecekleri, çeşitli sos-
yal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecek-
leri ferah bir mekâna kavuşmuşlardır. Bu 
eserle Türk toplumu, artık bu şehrin, bu 
toprakların ayrılmaz bir parçası oldukları-
nı göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde 
Almanya’nın diğer şehirlerinin de benzer 
projelere ev sahipliği yapmasını beklediği-
mizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Hanım Kardeşlerimizin 
Camilerden Daha Fazla İstifade 
Etmesini Sağlamalıyız

Değerli kardeşim,

Camiler, minarelerinden okunan ezanla-
rıyla Müslümanları ibadete; insanlığı ise 
barışa, felaha ve tevhide çağırır. Her cami, 
Allah’ın “El Câmî” esmasının yeryüzün-
deki tecellisi, aksi ve tezahürüdür. “Câmî” 
esmasıyla Rabbimiz, kendisine ibadet için 
gittiğimiz camilerde bizi birleştirir, kalple-
rimizi yumuşatır. Bu mukaddes mekânlar 
bizi bir kılar, iri kılar, diri kılar ve kardeş 
kılar. Camiler bize 1,7 milyar Müslümanın 
kardeşliğini, 7 milyar insanın Yaratıcı ka-
tında değerini hatırlatır. Bu kubbe altında 
rütbelerin, zengin veya fakir olmanın, işçi 
ya da işveren olmanın hiçbir anlamı yok-
tur. Bu mübarek çatı altında insanların et-
nik kökenlerinin, derilerinin renklerinin, 
dillerinin, Avrupalı ve Afrikalı oluşlarının 
da hiçbir önemi yoktur.

Köln Merkez Camiinin resmi açılışını siz-
lerle yapmaktan büyük bahtiyarlık duyuyo-
rum. Bir kez daha değerli dostum, Almanya 
Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier’e nazik 
daveti için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 
anlamlı günde, böyle güzel bir vesileyle biz-
leri ağırlayan Köln halkına da ayrıca gönül-
den teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimle-
ri sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Başkanı olarak gerçekleştir-
diğim bu tarihi Devlet Ziyaretinin ülkeleri-
miz ve sizler için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Hamdolsun kritik bir dönemde son dere-
ce verimli, son derece başarılı bir ziyaret 
yaptık. Gerek Sayın Steinmeier ile gerekse 
Sayın Merkel ile görüşmelerimizde her iki 
ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri sa-
mimiyetle ele aldık. Kendileriyle, ticaretimi-
zi ve ekonomik yatırımlarımızı nasıl yukarı 
taşıyacağımızı; ırkçılık, yabancı düşmanlığı 
ve İslam karşıtlığı ile nasıl daha etkin müca-
dele edeceğimizi istişare ettik. Ayrıca önde 
gelen Alman yatırımcılarla bir araya gele-
rek, Türkiye’nin yatırım potansiyelini hare-
kete geçirecek yeni projeleri görüştük. İki 
gün boyunca yaptığımız temasların köklü 
Türk-Alman dostluğunu daha da perçinledi-
ğini düşünüyorum. Almanya ile son dönem-
deki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak, 
bundan sonra ortak menfaatlerimize odak-
lanacağız. Terör örgütleriyle mücadeleden 
mülteci krizine, Suriye’deki çatışmalardan 
ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirli-
ğimizi güçlendireceğiz.

Şu anda dışarıda 10 bine yakın insan var. 
Onları gönülden selamlıyorum. Dilden 
duymayabilirler, ama herhalde gönlümün 
sesini onlar da dinliyorlardır.  Ne demek 
istediğimi anlıyorsunuz değil mi?

Bu işbirliğinin faydalarını herkesten önce 
Almanya genelinde yaşayan 3,5 milyonu 
aşkın insanımızın hissedeceğine inanıyo-
rum. Yeni dönem, siz kardeşlerimiz için de 
çok daha aydınlık, daha huzurlu ve özgür 
günlere vesile olacaktır.

Bu Camimiz, Milyonlarca      
Müslümanın Gurur Abidesidir

Kardeşlerim,

Bugün burada hep birlikte gerçekten ta-
rihi bir ana şahitlik ediyoruz. Diyanet 
İşleri Türk-İslam Birliği Köln Merkez Ca-
mii ve Külliyesi’nin resmi açılışını ger-
çekleştiriyoruz. Öncelikle bu muhteşem 
eserin Köln’e ve Almanya’ya kazandırıl-
masında emeği geçen herkese şükranla-
rımı sunuyorum.

Caminin temeli atıldığı zaman, bugün ol-
duğu gibi o günlerde de, kimi dar görüşlü 
çevreler protestolar düzenlemiş, caminin 
inşasına karşı çıkmışlardı. Bu protestolara 
rağmen pek çok Alman siyasetçi ve sivil top-
lum temsilcisi projeyi teşvik etti, DİTİB’in 
ve Türk toplumunun yanında durdu. Aynı 
şekilde caminin yapımına, bu şehirde ya-
şayan farklı dinlerden, farkı kültürlerden 
dostlarımız da güçlü destek verdi. Hiç şüp-
hesiz bu süreçte en büyük fedakârlığı, en 
büyük emeği, maddi ve manevi yardım-
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Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vah-
detinin de nişanesidir. Mescidi Nebevi’den 
bu yana bütün camilerimiz, ibadet mekânı 
olmalarının yanı sıra, aynı zamanda birer 
eğitim yuvasıdır. Asırlardır camiler, hem 
çocuklarımızın Kur’an öğrendiği birer 
mektep, hem dini ilimlerin okutulduğu bi-
rer medrese, hem de vaazlarla her yaştan 
kadın ve erkeğin maneviyatını geliştirdiği 
birer eğitim merkezi olmuştur. Hepimizin 
camilere bu çerçeveden bakması büyük 
önem arz ediyor. Sadece Köln Merkez Ca-
misinden değil, Almanya ve Avrupa gene-
lindeki tüm mescitlerden en iyi şekilde is-
tifade etmemiz gerekiyor.

Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekânların 
ötesinde, buraları merkez edinerek her 
alanda kendimizi geliştirmenin yollarını 
aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceği-
mizin teminatı olan çocuklarımızı cami-
lerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım 
kardeşlerimizin buralardan daha fazla is-
tifade etmesini sağlamalıyız. Hanım kar-
deşlerimiz için, Cuma namazına gidemez, 
bayram namazına gidemez deniliyor. Bu 
nedenle de hanımların ayağını camilerden 
kesiyorlar. Ya niye gitmesin? Gidecek, ha-
nımlar da camilerde yerini alacak ki, bu 
kutsal mekanlar asıl anlamı kazansın. 

Gayri Müslim dostlarımızın buralara gönül 
rahatlığıyla, asla çekinmeden  gelebilmele-
rini temin etmeliyiz. Hangi inanca men-
sup olursa olsun şehrimizde yaşayan fa-
kir-fukaranın camilerimizin bereketinden 
faydalanacakları imkânlar oluşturmalıyız. 
DİTİB Köln Merkez Camii ve Külliyesi’ni, 
adına yaraşır bir merkeze dönüştürme-

nin mücadelesini vermeliyiz. Burası, bizi 
Avrupa’nın “öteki”si, düşmanı gibi göster-
meye çalışanlara inat, bu topraklardaki 
varlığımızın timsali olmalıdır.

57 yıl önce sizler Almanya’ya kısa bir süre 
çalışıp, tekrar Türkiye’ye dönme niyetiy-
le gelmiştiniz. Ama şartlar değişti.  Şimdi 
birçoğunuz çifte vatandaş oldunuz. Gerçi 
çifte vatandaşlığın önünü kestiler. Bunu 
birkaç kez ilgililerle de görüştük, çifte va-
tandaşlığın önünün açılmasını istedik.  

Burası, bizi dışlamak isteyenlere ders verir-
cesine, bir arada yaşamanın merkezi olma-
lıdır. Bu cami, çocukların neşesiyle, gençle-
rin heyecanıyla, yaşlılarımızın hikmetiyle 
dolmalıdır. Bu güzel mekân kadınlarımı-
zın nezaketi ve becerisiyle süslenmeleri-
dir. İnşallah buradaki her bir insanımızın 
Köln Merkez Camisini merkeze alarak ça-
lışmalarını yürüteceğine inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Müslüman basiret ve feraset sahibi insan-
dır. Hiç olmadığı kadar basiret ve ferasetle 
hareket etmemiz gereken hassas bir döne-
min içindeyiz. Bir süredir belli çevreler, 
bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşleri-
mizi, iki taraflı bir cendereye almaya çalı-
şıyor. Bir yanda DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi 
katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör 
tuzağına çekilirken, diğer yandan ırkçı ör-
gütler Müslümanların hak ve hukukunu 
hiçe sayıyor. Bugüne kadar en fazla zararı 
Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman 
kanı dökmüş terör örgütleri, “İslamist” ve 
“cihadist” gibi ifadelerle yine Müslüman-
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manları ötekileştirecek veya hedef tahta-
sına oturtacak beyanlardan sakınmalarını 
istiyoruz.

Almanya’da doğup, büyümüş Mesut Özil’i-
mizi, İlkay’ımızı,  İngiltere’de kendileriyle 
birlikte fotoğraf çektiğimiz için adeta linç 
ettiler.  Bu kardeşlerimin linç edilmesini 
doğrusu hazmedemedim. Mesela Şensöl-
ye ile birlikte izlediğimiz bir maçta Mesut 
Türkiye’ye gol attı, kendisini birlikte al-
kışladık. Mesut kime gol attı? Türkiye’ye, 
benim takımıma gol attı. Ya Mesut, ne ya-
pıyorsun, kendi takımına gol attın deme-
dik. Bu kardeşlerimize yapılanlar şık de-
ğildir. Tabii Mesut’umuzun yanında yer 
alanlar da oldu, onlara da teşekkür ediyo-
ruz. Ama isterdik ki, ırkçılığa karşı ortak 
tavır alınsın.

Kıymetli kardeşlerim,

Çok değerli misafirler,

Köln, Almanya’nın kültürel ve etnik çeşitli-
ği en fazla olan şehridir. Türk toplumunun 
da burada ciddi bir nüfusa sahip olduğu-
nu biliyoruz. Farklılıkları çatışma kaynağı 
yerine zenginlik olarak gören Köln yöneti-
minin, bu yaklaşımını devam ettirmesini 
diliyorum.

İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve 
ırkçılık sadece bugünümüzü değil gelece-
ğimizi de tehdit eden hastalıklardır. Top-
lumsal barışı kemiren, bir arada yaşama 
kültürünü dinamitleyen bu akımlara karşı 
hep beraber mücadele etmeliyiz. 

Türk-Alman Dostluğunun 
Zedelemesine Fırsat 
Vermeyeceğiz

Türkiye, sayıları 3,5 milyonu aşan Türk 
toplumunun eşit katılım temelli entegras-
yon çabalarını daima desteklemiştir. 57 
yıldır Almanya’da yaşayan, burada çalışan, 
üreten, okuyan ve siyaset yapan, evlatlarını 
burada yetiştiren insanlarımız, gelecekle-
rini de yine bu topraklarda görüyor. Bizler 
de önemli bir kısmı Alman vatandaşlığına 
geçen bu kardeşlerimizin istikbalini bura-
da görüyoruz. Eğitim, kültür, dil, din gibi 
kritik konularda kardeşlerimizin ihtiyaç-
larının giderilmesine katkı sunmaya çalışı-
yoruz. İnsanlarımızı siyasette, ekonomide, 
sanatta, sporda, akademide, hasılı hayatın 
tüm alanlarında görünür olmaya teşvik 
ediyoruz. Türk toplumunun başarılarıyla 
gurur duyuyoruz. Hayata ideolojilerin at 
gözlüğünden bakan kimi çevrelerin kimi 
zaman linçe varan eleştirilerini  kesinlikle 
dikkate almıyoruz. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da dünyanın neresinde 
olursa olsun vatandaşlarımıza sahip çık-
maya devam edeceğiz. FETÖ ve PKK sem-
patizanı bir avuç kifayetsizin insanımızın 
huzurunu kaçırmasına, Türk-Alman dost-
luğunu zedelemesine fırsat vermeyeceğiz.

Sözlerimi ecdadımızın her caminin taç ka-
pısına nakşetmeyi gelenek haline getirdi-
ği, bir ayetin meali ile bitirmek istiyorum. 
Rabbimiz Hicr Suresi’nde “Udhulûhâ bi 
selâmin âminîn” buyuyor. Yani “Oraya se-
lamla ve güvenle giriniz!” diyor. Bu ilahi 
çağrı sadece Müslümanlara değil bütün 

lara yamanmak isteniyor. Her fırsatta ifa-
de ettiğim bir hususu burada tekrarlamak 
istiyorum. Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa 
olsun, teröre bulaşan, şiddete bulaşan, ma-
sumların canına kast eden hiçbir yapının 
İslam’la, Müslümanlıkla, bizim inancımız-
la bağı yoktur. Hristiyan terörü, Musevi 
terörü, Budist terörü gibi sıfatlar nasıl yan-
lışsa, “İslami terör” kavramı da yanlıştır, 
hatalıdır. Bu tür kavramları piyasaya sü-
renler ve kullananlar, açık söylüyorum, ke-
sinlikle iyi niyetli değildir. Bin yıl boyunca 
İslam’ın sancaktarlığını yapmış bir millet 
olarak, bugüne kadar hiç kimsenin dini-
mizi istismar etmesine sessiz kalmadık. 
DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine 
nasıl karşı durmuşsak, bu tarz ifadelerle 
inancımızın lekelenmesine de karşı çıktık.

Tüm Muhataplarımızı Teröre 
Karşı Tutarlı Davranmaya 
Çağırıyoruz 

Şu gerçeğin bilinmesinde fayda görüyo-
rum. Biz terör örgütleri arasında asla ay-
rım yapmadık, yapmıyoruz. Bizim nazarı-
mızda Berlin’de pazar yerindeki sivilleri 
katleden DEAŞ’lı caniler neyse, iki ay önce 
11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle bera-
ber şehit eden PKK’lı katiller de odur. 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar tarafın-
dan sırf iradesine sahip çıktığı için şehit 
düşen vatandaşlarımızı nasıl görüyorsak, 
dünyanın dört bir yanındaki terör kurban-
larını da aynı görüyoruz.

Şimdi birilerinden bazı sözler işitmeye 
başladım. Neymiş? FETÖ’nün okulların-

da kaliteli öğrenciler yetişiyormuş. 15 
Temmuz’da kendi vatandaşlarını bomba-
layan pilotlar da iyi yetişmişti, omuzları 
yıldızlarla doluydu. Bu hainler, benim kar-
deşlerimi gözlerini kırpmadan bombaladı-
lar. Mesele ilim, irfan sahibi olmaktır. 

Bu ilkeli tavrımızı Cerablus ve El Bab bölge-
sini DEAŞ’tan, Afrin bölgesini de PKK’nın 
Suriye kolu PYD/YPG’den temizlerken bir 
kez daha gösterdik. Kimi ülkeler gibi bir 
terör örgütüyle savaşmak için diğerini pa-
lazlandırmak gibi bir yanlışa düşmedik. 
Bugün de aynı yerdeyiz. Tüm muhatapla-
rımızı teröre karşı tutarlı davranmaya, ka-
tiller arasında ayrım yapmadan mücadele 
etmeye çağırıyoruz. 

Özellikle 15 Temmuz gecesi 251 insanı-
mızın şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı 
yaralayan FETÖ’cülerin Avrupa’da barına-
maması gerekir. Demokrasi düşmanları-
nın, Avrupa’nın demokratik kurumlarını 
istismar etmesine daha fazla göz yumul-
malıdır. Avrupa başkentlerinin caddeleri 
ve meydanları terör örgütünün paçavrala-
rıyla daha fazla kirletilmemelidir. PKK’lı 
terör ağaları, Suriye ve Irak’ta insanları 
zorla topraklarından kopartıp, etnik temiz-
lik uygulamakla kalmıyor, 14-15 yaşındaki 
çocukların eline silah verip savaştırıyor. 
Bölgemizi kana ve gözyaşına bulayan in-
san ve demokrasi katillerinin, buralarda 
ellerini kollarını sallayarak gezmesine mü-
saade edilmemelidir. Biz, terörün acısını 
çok iyi bilen bir ülke olarak, Avrupalı dost-
larımızdan terör örgütlerine karşı daha yo-
ğun bir mücadele bekliyoruz. Avrupa’daki 
siyaset ve medya kuruluşlarından, Müslü-
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insanlığadır. Ben Kölnlü dostlarımız ile 
beraber herkese bu çağrıyı tekrarlamak is-
tiyorum. Sulhun ve selametin sembolü bu 
güzel mekâna barış ve güvenle giriniz.  Gö-
nül tarlamıza nefret tohumları ekmek iste-
yenlere inat, gelin burada sevgiyi, burada 
karşılıklı saygıyı büyütelim.

Farklılıklarımız kaşıyarak bizi bir birimi-
ze düşürmek isteyenlere itibar etmeden, 
gelin Hazreti Adem ve Hazreti Havva’nın 
çocukları olarak insanlık ortak paydasında 
buluşalım.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha Almanya Cumhurbaşkanı 
Sayın Steinmeier’e nazik daveti ve misa-
firperverliği için teşekkür ediyorum. Zi-
yaretimin ülkelerimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. DİTİB Köln Merkez 
Camii ve Külliyesinin, tüm Avrupa’da ba-
rış, huzur, emniyet ve güvenin merkezi ol-
masını niyaz ediyorum.

Rabbim burada yapılan ibadetleri katında 
makbul eylesin diyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum.

Kalın sağlıcakla. 

Sayın Başbakan, Değerli Dostum, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, mu-
habbetle selamlıyorum. 

5 yıl aradan sonra bu kez Cumhurbaşkanı 
olarak Macaristan’da bulunmaktan büyük 
bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün sadece 
iki ülke ilişkileri açısından önemli bir zi-
yaret gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda 
Türkler ve Macarların asırlara sari köklü 

dostluğunun sembollerinden birinin de 
açılışını yapıyoruz. Gül Baba Türbesi’nin 
açılışını değerli dostum Sayın Başbakan 
Viktor Orban’la birlikte yapmaktan duy-
duğum memnuniyeti özellikle ifade etmek 
istiyorum. 

Kavuğunda taşıdığı güllerden dolayı bu 
adla anılan Bektaşi Dervişi Gül Baba’yı 
Macaristan’da tanımayan sanırım yoktur. 
Gül Baba 477 yıl önce bu tepede şehade-

Gül Baba’nın Manevi Mirası, 
İki Ülke Dostluğunun Nişanesidir

Gül Baba Türbesi Restorasyonu Açılışı
Budepeşte, Macaristan | 09 Ekim 2018 
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te ulaşmıştır. Aradan geçen yaklaşık 5 asra 
rağmen bu büyük zat unutulmamıştır. Hat-
ta bugün Gül Baba’nın temsil ettiği değerler, 
onun şahsı manevisinde sembolleşen has-
letler daha çok önem kazanmıştır. Gül Baba 
ismi bugün vefa, cesaret, adalet, fedakârlık, 
saygı ve sevgi gibi değerlerle özdeşleşmiştir. 

Zamana meydan okuyan bu türbeyi bize 
sadece ortak tarihimizi hatırlatan bir ata 
yadigârı olarak görmüyoruz.  Gül Baba, geç-
mişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgi-
lidir. Gül Baba, kendisini ziyaret edenlere 
adeta tarihin derinliklerinden seslenerek, 
insanlığın bekasının farklı kültürler arasın-
da karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geç-
tiğini hatırlatır. Gül Baba, sevginin nefrete, 
barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe 
galebe çalmasının da sembolüdür.

17’nci yüzyıldaki seyahatleri sırasında 
Macaristan’a da gelmiş olan merhum Evliya 
Çelebi, Gül Baba için şu beyiti yazmıştır:

Aşık u sâdıkınım, ettim ziyâret ben gedâ 
Bülbül- i güyâ gibi efgan idem ey Gülbaba

Yani;

Aşık ve sadıkın olan bir köle gibi seni ziya-
ret ettim.     
Dertli bir bülbül gibi huzurunda figan ede-
yim Gülbaba…

Bir başka şairimiz ise Gül Baba’yı ziyaret et-
tikten sonra hissiyatını şu şekilde kelimele-
re döküyor.

Bir tepenin üstünde anka gibi Gül Baba, 
Uyandırır ruhları boyayıp kokusuna…

Evet, bugün Gül Baba cismiyle aramızda bu-
lunmasa da, ismiyle, hatırasıyla, bilgeliğiyle 
burada yatıyor. Gül Baba, kendisine Türki-
ye ve Macaristan’da duyulan saygı ile, mu-
habbet ve sevgi ile, güller içinde yattığı bu 
güzel bahçede hakikatın kutbu olmaya hala 
devam ediyor. İnşallah gelecek asırlarda da 
Gül Baba manevi mirasıyla iki ülke dostlu-
ğunun nişanesi olmaya devam edecektir.

Kıymetli misafirler,

Merhum Evliya Çelebi ve daha sonra farklı 
dönemlerde türbeyi ziyaret eden seyyahlar, 
Macar halkının Gül Baba Türbesi’nin korun-
masına verdikleri önemden bahseder. Gül 
Baba Türbesi’nin onca badireyi aşıp tüm 
güzelliği ve ihtişamıyla günümüze kadar 
ulaşabilmesinin sebebi işte bu ihtimamdır, 
hürmettir. Gül Baba’nın şehadetini izleyen 
yıllarda Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın 
yaptırdığı türbe zaman içerisinde pek çok 
tamirat görmüştür. Ancak türbenin zamana 
meydan okumasının sırrı Gül Baba’nın aziz 
hatırasına bu topraklarda gösterilen saygı-
dır. 

Gül Baba’nın Yaptığı Gibi, 
Husumet Tohumları Yerine  
Sevgi Tohumları Ekeceğiz

Bundan önceki son büyük restorasyona 
imza atan 9’uncu Cumhurbaşkanımız mer-
hum Süleyman Demirel ile dönemin Ma-
caristan Cumhurbaşkanı Gönts Arpad’ı da 
burada zikretmek istiyorum. İki Cumhur-
başkanı türbenin açılışını da 1997 yılında 
beraber yapmışlardır. Onlar bu mirası bize 
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emanet ederken Türbeyi daha da güzelleş-
tirip gelecek nesillere aktarma görevini de 
yine bize devretmişlerdir. Şimdi değerli 
dostum Başbakan Sayın Orban’la birlikte 
bu görevi yerine getiriyor olmanın bahti-
yarlığı içindeyim. İnanıyorum ki bu müba-
rek mekân gelecek kuşaklar tarafından da 
büyük bir ihtimamla korunacak ve Türk-
Macar dostluğunun en kıymetli sembolle-
rinden biri olmaya devam edecektir.  

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın 
büyük katkılarıyla gerçekleştirilen bu son 
restorasyon, türbeye yepyeni bir çehre ve 
estetik değer kazandırdı. Türbe külliyesi, 
bahçe düzenlemeleri ve iç mekânları ile çok 
farklı ve göz alıcı bir görünüme kavuştu. 
Gelenek ile moderni başarıyla sentezleyen 
bu projenin Tuna’nın güzelliğine güzellik, 
Budapeşte’nin ihtişamına da ihtişam kat-
tığına inanıyorum. Bu vesileyle, takım ça-
lışması ruhu içinde projeye her seviyede 
birlikte katkı sağlayan Türk ve Macar uz-
manlara ve projede emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum.  

Öte yandan Macaristan’daki ortak tarihi 
ve kültürel miras örneklerinin sadece Gül 
Baba Türbesi’nden ibaret olmadığını da bi-
liyoruz. İki ülkenin kadim dostluğunu, da-
yanışmasını ve ortak tarihini temsil eden 
pekçok eser bulunuyor. Budapeşte’deki 
eserlere ilaveten Zigetvar, Peyç, Eğri ve Şik-
loş gibi kentlerde de Osmanlı döneminden 
kalma pek çok tarihi yapı var. Macaristan 
bunları korumakla sadece tarihine değil, 
insanlığın ortak kültürel mirasına da sahip 
çıkmakta ve başka birçok ülkeye de örnek 
olmaktadır. Bu tutumundan dolayı Sayın 

Başbakan Orban’ın şahsında Macaristan 
Hükümetine çok teşekkür ediyorum. 

Türkiye olarak bu çabalarında Macaristan’a 
bugüne kadar güçlü bir destek sağladık. 
İmkânlarımız dâhilindeki her türlü kat-
kıyı bundan sonra da sağlamaya devam 
edeceğiz. Sadece kültürel alanda değil eko-
nomiden ticarete, yatırımlardan bölgesel 
meselelere kadar Türk-Macar dostluğunu 
perçinleyen adımları atmayı sürdüreceğiz. 
Bilhassa bölgesel barış ve istikrara yönelik 
tehditlerin arttığı bir dönemde bu işbirli-
ğinin çok daha büyük önem kazandığına 
inanıyoruz. Dini, etnik ve kültürel farklılık-
ları kaşıyarak insanları bir birine düşürme-
ye çalışanlara inat, biz Gül Baba’nın kutlu 
mirasına sahip çıkarak dayanışmanın dili-
ni konuşacağız. Yaklaşık 500 yıl önce Gül 
Baba’nın yaptığı gibi, husumet tohumları 
yerine sevgi, nefret yerine saygı tohumları 
ekeceğiz.

5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı olarak 
gerçekleştirdiğim bu ziyaret, önümüzde-
ki döneme dair çok önemli bir referanstır. 
Türk-Macar işbirliği Gül Baba Hazretlerinin 
manevi gölgesi altında kök salmaya devam 
edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, açılışını yaptı-
ğımız Gül Baba Türbesi’nin Macar halkı ve 
Budapeşte için hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. Bu abidevi eserin iki ülke arasın-
daki dostluk bağlarının daha da pekişme-
sine vesile teşkil etmesini temenni ediyor, 
hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.

Ülkelerimizi Kur ve Döviz 
Baskısından Kurtarmalıyız

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Toplantısı
İstanbul | 10 Ekim 2018

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
değerli bakanlar, kıymetli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu vesi-
lesiyle sizleri ülkemizde misafir etmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. Afrika kı-
tasının dört bir yanından Türkiye’yi teşrif 
eden siz kıymeti misafirlerimize hoş geldi-

niz diyorum. Ticaret Bakanlığımıza, Dışiş-
leri Bakanlığımıza ve diğer kurumlarımıza 
bu önemli toplantıya öncülük ettikleri için 
teşekkür ediyorum. Türkiye-Afrika Ekono-
mi ve İş Forumu’nun ülkelerimiz arasında 
ticaretin, yatırımların ve dayanışmanın 
artmasına katkı sağlamasını diliyorum. 
Bugün ödüllerimizi vereceğimiz firmaları-
mızı da şimdiden tebrik ediyorum.
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Değerli misafirler,

Türkiye olarak Afrika kıtası ile işbirliğimi-
ze büyük önem veriyoruz. Başbakanlığım 
döneminde, 2005 yılını Afrika Yılı olarak 
ilan etmiştik. O günden bugüne tempo ar-
tarak devam etti. Kazan-kazan ve eşit or-
taklık temelinde, karşılıklı saygıya dayalı 
ilişkilerimizi her alanda ilerletmeyi arzu 
ediyoruz. Bu anlayışla göreve geldiğimiz 
günden beri, hiçbir ayrım yapmadan Afri-
ka kıtasının tamamıyla işbirliğimizi güç-
lendirmenin gayreti içindeyiz. 

Afrika Açılım Politikamızı başlattığımız 
2003 yılından bu yana gösterdiğimiz ça-
balarımızın meyvelerini farklı alanlarda 
topladık. Sadece Cumhurbaşkanlığımız 
döneminde 21 farklı Afrika ülkesini ziya-
ret ettik. Bu ziyaretlerimde işadamlarımız 
ve yatırımcılarımızın da heyetlerimde yer 
almasına önem verdik. Yine aynı dönemde 
16 Afrika ülkesinden devlet ve hükümet 
başkanını Türkiye’de misafir ettik. İlki 
2008 yılında İstanbul’da, İkincisi 2014 yı-
lında Malabo’da olmak üzere, iki kez Tür-
kiye-Afrika Ortaklık Zirveleri düzenledik. 
Zirve’nin üçüncüsünü 2019 yılında yine 
İstanbul’da tertip etmeyi planlıyoruz.

Kıtadaki kardeşlerimiz için büyük önem 
arz eden En Az Gelişmiş Ülkeler Konfe-
ranslarının 4’üncüsüne ev sahipliği yaptık.  
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12’inci 
Taraflar Konferansı ve tarihte ilk defa dü-
zenlenen Dünya İnsani Zirvesi yine ül-
kemizde gerçekleştirildi. Bu zirveler ön-
cesinde ve sonrasında tarımdan sağlığa, 
ticaretten üretime kadar farklı alanlarda 

birçok toplantının düzenlenmesini sağla-
dık. DEAŞ, EL ŞEBAB ve BOKO HARAM 
gibi terör örgütlerinin tehditlerinin arttığı 
bir dönemde, farklı inançlardan, farklı et-
nik ve kültürel kökenlerden dostlarımızın 
iştirakiyle yine ülkemizde zirveler, top-
lantılar icra ettik. Diplomatik misyonları-
mızın sayılarının artırılmasından askeri 
işbirliği anlaşmalarına, öğrenci bursların-
dan turizm ve kalkınma yardımlarına ka-
dar oldukça geniş bir yelpazede işbirliği-
mizi derinleştirmeye çalıştık.

Ülkemizin Afrika’daki 
Yatırımlarının Değeri 6,2 Milyar 
Doları Geçti

10-15 yıl önce sadece belli bölgelerde, bel-
li alanlarda görünür olan Türkiye, bugün 
dünyanın en yaygın 6’ncı diplomatik ağına 
sahip ülkesi konumuna geldi. Bu çerçevede 
kıtada, göreve geldiğimizde 12 olan büyü-
kelçilik sayımızı 41’e çıkardık. Dünyadaki 
en büyük diplomatik temsilciliğimizi, bir 
Afrika ülkesi olan Somali’de açtık. Büyü-
kelçiliklerimiz yanında TİKA, Yunus Emre 
Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, 
Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla, kı-
tadaki varlığımızı yaygınlaştırdık. Afrika 
kıtasında ise 11 ülkede 12 müşavirimiz var-
dı; şimdi ise 26 ülkede 37 müşavirimiz var. 
Mesela TİKA, 21 koordinasyon ofisiyle tüm 
kıta genelinde kalkınma yardımı faaliyetle-
ri yürütüyor. Kıtada kapasite geliştirerek, 
gerekli altyapıyı inşa ederek ve istihdam 
üreterek özellikle gençlerin ve kadınların 
hayata ümitle bakabilmeleri için elimizden 
gelen tüm desteği veriyoruz.

Türkiye Burslarıyla 50’yi aşkın Afrika ül-
kesinden 5 bin öğrenci lisans, yüksek li-
sans ve doktora seviyesinde ülkemizde eği-
tim alıyor. Türkiye Maarif Vakfımız, Yunus 
Emre Enstitümüz, Kızılay’ımız, AFAD’ımız 
kıtanın farklı bölgelerinde varlık gösteri-
yor. Sivil toplum kuruluşlarımız, kimi za-
man oldukça zor şartlar altında da olsa, kı-
tadaki kardeşlerimizin dertlerine derman 
olmak için gayret sarf ediyor.

Ülkemizin Afrika’daki doğrudan yatı-
rımlarının değeri 6,2 milyar doları geçti. 
Müteahhitlerimiz kıta çapında 65 milyar 
dolar değerinde 1.150 proje üstlenmiş 
durumdalar. Türk Eximbank, Afrika’daki 
ticari finansman ve altyapı projeleri için 
kredi desteği sağlıyor. Şimdiye kadar 46 
Afrika ülkesiyle Ticari ve Ekonomik İşbir-
liği Anlaşması imzaladık ve Karma Ekono-
mik Komisyon mekanizmaları oluşturduk. 
Ayrıca, 28 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşması, 5 ülkeyle 
Serbest Ticaret Anlaşması, 12 ülkeyle Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 
imzaladık.  Bu anlaşmaların büyük bir kıs-
mı şu an yürürlüğe girdi.

Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuz 
bünyesinde 43 Afrika ülkesiyle İş Konsey-
leri tesis edildi.  Kıta ile ticaretimiz 2003 
yılındaki 3,7 milyar dolar seviyesinden 
2017 yılında 20,6 milyar dolara yükseldi. 
Sahra-altı Afrika ülkeleriyle 2003 yılında 
1,17 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 
ise, 2017 yılında 7,1 milyar dolara ulaştı. 
Kıtada kapasite geliştirerek, gerekli alt-
yapıyı inşa ederek ve istihdam üreterek 

özellikle gençlerin ve kadınların hayata 
ümitle bakabilmeleri için elimizden gelen 
tüm desteği veriyoruz. 2011’den bu yana 
Somali’de hayata geçirdiğimiz projeler, 
Afrika kıtasına yaklaşımımızı göstermesi 
açısından önemli bir örnektir. 

Kıymetli dostlarım,

Bu süreçte en büyük memnuniyet kaynağı-
mız, Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizin bu 
çabalarına gönülden destek olmalarıdır. 
Türkiye’nin Afrika açılımı, kıta genelinde 
çok ciddi mâkes bulmuş, teveccüh görmüş-
tür. Ülkemizin uzattığı dostluk eli, Afrika 
ülkeleri tarafından asla havada bırakılma-
mıştır. Biz tüm kıta sathında diplomatik 
varlığımızı güçlendirirken, Afrika ülkeleri 
de Türkiye’deki diplomatik temsilcilikle-
rin sayılarını 10’dan 33’e çıkardılar. Birleş-
miş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi 
uluslararası platformlarda Türkiye’nin 
küresel barış ve adaletin tesisi için yürüt-
tüğümüz haklı mücadeleye Afrikalı dost-
larımız güçlü destek verdiler. Mesela İsrail 
yönetiminin Kudüs’e yönelik taciz, saldırı 
ve ihlalleri arttığında, buna en büyük tep-
kiyi Türkiye ile beraber Afrika kıtasındaki 
ülkeler gösterdi. Onun için sizlere ayrıca 
teşekkür ediyorum. Bize her fırsatta de-
mokrasi ve insan hakları karnesi düzen-
leyenler, bizi en ufak hadiselerden dolayı 
acımasızca eleştirenler İsrail’in kameralar 
önünde işlediği cinayetlere sessiz kalırken, 
Afrika ülkeleri Filistin halkına ve Filistin 
davasına sahip çıktılar.
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Dünyada Savaşların, Göçlerin 
Yükünü, Az Gelişmiş ve 
Gelişmekte Olan Ülkeler Çekiyor

Dün Macaristan’daydım. Macar dostla-
rımızın bize şöyle bir teklifi oldu: Macar 
Eximbank’ıyla Türk Eximbank’ı Afrika’da 
ortak yatırımlar yapsınlar. Biz de onlara, 
ortak yatırım yapabileceğimizi söyledik. 
İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye ile 
Macaristan, Afrika’da ortak yatırımlar ya-
pacaklar.  

Afrika Birliği gibi bölgesel platformlar, 
özellikle kıta genelinde demokrasinin, 
istikrarın ve güvenliğin korunması husu-
sunda ciddi çaba sarf ediyor. Pek çok ülke 
darbecileri bağrına basarken, Afrika Birli-
ği tavrını hep demokrasiden ve hukuktan 
yana koydu. Afrika Birliği, Batı Afrika’da 
iktidarın demokratik yollarla değişiminde 
öncü rol oynadı. Afrikalı kardeşlerimiz aynı 
insani ve ahlaki tavrı düzensiz göç mesele-
sinde de sergiledi. Zengin batılı devletler 
kapılarına sığınan mültecileri ölüme, açlı-
ğa ve yokluğa mahkûm ederken, imkânları 
yok denecek kadar kısıtlı pek çok Afrika 
ülkesi, milyonlarca mülteciye ev sahipliği 
yapıyor. Sanılanın aksine, dünyada savaş-
ların, çatışmaların ve göçlerin yükünü, 
gelişmiş Batılı devletler değil, az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler çekiyor. Tıpkı 7 
yıldır 3,5 milyon Suriyeliyi bağrına basan 
Türk milleti gibi Afrika halkları da, paylaş-
manın maddi imkândan ziyade bir iman, 
bir anlayış, bir yürek meselesi olduğunu 
tüm dünyaya göstermişlerdir.

Değerli misafirler,

Sınırların, mesafelerin anlamını yitirdiği 
bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç, adeta 
bir “girdap” gibi tüm ülkeleri, tüm millet-
leri içine alıyor. Küreselleşmeyi, kültürel, 
sosyal ve bireysel olarak hayatımızın her 
alanında, menfi veya müspet, ama bir şe-
kilde hissediyoruz. Küreselleşme berabe-
rinde standartlaşmayı da getiriyor. Ancak, 
küreselleşme olgusunu kimi Batılı ülkeler 
ve küresel şirketler “tek-tipleşme” olarak 
algılıyor. Tek bir reçetenin, tek bir gelişme-
kalkınma modelinin, tek bir yönetim sis-
teminin, kimi zaman tek bir mutfağın, kı-
yafetin, güzellik anlayışının diğer ülkelere 
dayatıldığını görüyoruz. Yerel farklılıklar 
ve bölgesel dinamikler genellikle nazar-ı 
dikkate alınmıyor. Her toplumun kendi-
ne ait hassasiyetine, değerlerine, tarihi ve 
kültürel özelliklerine yeterince kıymet ve-
rilmiyor. Hatta bu farklılıklar kimi zaman 
ortadan kaldırılması gereken bir tehdit, 
bir engel olarak görülüyor. Örneğin ekono-
minizi büyütmek istiyorsunuz, bu anlayışa 
göre tek çıkar yol egemenliğinizden taviz 
vererek alacağınız krediler ve onlara bağlı 
yönetim haritalarıdır. Milletinizi enflas-
yon yükünden kurtarmak istiyorsunuz,  
yine bu zihniyete göre uygulamanız gere-
ken hazır reçeteler vardır. İstihdamı artır-
mak, sanayinizi güçlendirmek, tarımda, 
ticarette, turizmde, enerji ve madencilikte 
kendi imkânlarınızı harekete geçirmek is-
terseniz, karşınıza hep belli kalıplar, belli 
sınırlar çıkar.

Bu çevreler, bilhassa savunma sanayii, ilaç, 
uzay teknolojisi ve bilişim gibi stratejik 

alanlarda tüketici konumdan üretici konu-
muna geçmenizi asla istemezler. Ülkenizin 
yer altı kaynaklarını katma değer üretecek 
şekilde işleyerek satmanıza da kesinlikle 
iyi gözle bakmazlar. Karşımda Afrika var. 
Şimdi soruyorum: Afrika’nın altınları, el-
maslar, platinleri, kromları ne oldu? Aca-
ba bu zenginlikleri batıya kimler taşıdı? 
Zaten Afrika’ya bu nedenle gelmemişler 
miydi? Batılılar bugün de aynı anlayışa 
sahipler. Bunlar hiçbir zaman, “Biz kaza-
nıyoruz, Afrikalı dostlarımız da kazansın’ 
demediler. Enerji maliyetlerinizi düşür-
mek için nükleer güç santrali gibi, kendi-
lerinin yıllardır kullandığı bir teknolojiye 
sahip olmanızı hiç arzu etmezler. Sosyal ve 
siyasal alanda ise tek tip bir insan hakları 
tanımına, özgürlük, demokrasi anlayışına 
tabi olmanızı şart koşarlar. 

Kazan-Kazan Anlayışını 
Ülkelerimize Hakim Kılalım

Yine bunlara göre küresel sistemde yer al-
manın tek yolu, tüm dünyanın kaderinin 
5 ülkenin iki dudağı arasına hapsedildiği 
mevcut düzeni kayıtsız-şartsız kabul etme-
nizdir. Adaletsizlikleri, zulümleri, güven-
lik ve istikrarı sağlamakla mükellef yapı-
ların işlevsizliklerini dile getirmenizden 
ise hiç hoşlanmazlar. Şüphesiz bu baskı-
lardan, tek tipçi bu dayatmalardan birçok 
devlet nasibini alıyor. Bilhassa Afrika ülke-
leri asla hak etmedikleri bir muameleyle 
karşı karşıya bırakılıyor. Afrikalı kardeş-
lerimiz Ruanda’da, Somali’de, Orta Afrika 
Cumhuriyeti’nde olduğu gibi sistemden 
kaynaklanan sıkıntıların bedelini çok ağır 

ve acı bir şekilde ödemeye mahkum edili-
yorlar. Çekilen bunca acıya rağmen bu kar-
deşlerimize kendi kaderleri, kendi gelecek-
leriyle ilgili söz söyleme hakkı verilmiyor.

Benzer bir durum yer altı zenginlikleri için 
de geçerlidir. Özellikle tarım alanlarının 
ve yer altı kaynaklarının kullanımı konu-
sunda çok ciddi bir adaletsizlik söz konu-
sudur. Bunu birlikte gidermemiz lazım. El 
ele verelim, kazan-kazan anlayışını ülkele-
rimize hakim kılalım. Hep birlikte üretim 
yapalım. Çoğu ülkede ekonomide sömürge 
döneminden kalan çarpıklıkların gideril-
mesine müsaade edilmemektir. Açık söy-
lüyorum bunun adı Neo-Kolonyalizmdir. 
Bu klasik sömürgecilik düzeninin modern 
dönemdeki uygulamasından başka bir şey 
değildir.

Değerli kardeşlerim,

Hem Türkiye’nin, hem de bugün burada 
bulunan birçok Afrika ülkesinin tarihi, 
işte bu zulüm ve istibdat düzenine karşı 
ortaya konmuş itirazlarla doludur. Türkler 
ve Afrikalılar hürriyetlerini belli güçlerin 
lütfuyla değil, ecdatlarının ve evlatlarının 
canıyla, kanıyla kazanmışlardır. Biz bu-
günlere kirli pazarlıklarla değil, bedel öde-
yerek geldik. Hürriyetimizi birileri bize 
altın tepside sunmadı, bilakis biz dişimiz 
tırnağımızla kazandık. Yenilmez denilen 
güçleri yenerek, bükülmez denilen bilekle-
ri bükerek, kazanılması imkânsız görülen 
nice mücadeleyi zafere taşıyarak özgürlü-
ğümüze yürüdük.
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Bir dönem siyasi bağımsızlığımız için ver-
diğimiz mücadeleyi, şimdi ekonomik ba-
ğımsızlığımız için veriyoruz. Savunma sa-
nayi alanında gerçekten önemli başarılara 
imza attık. 15 yıl önce yüzde 80’leri bulan 
dışa bağımlığımızı, bugün yarı yarıya dü-
şürdük. Silahlı İnsansız Hava araçları gibi 
pek çok modern silahı kendimiz üretir 
hale geldik. Enerjide, aynı şekilde dışa ba-
ğımlılığımızı düşürmek için nükleer güç 
santralleri dahil farklı kaynakları devreye 
alıyoruz. Pazar çeşitliliğimizi artırarak, sa-
dece üretip satmak yerine uzun vadeli or-
taklıklara gitmeye çalışıyoruz. 

Türkiye olarak ülkemizi, bilhassa da tica-
retimizi döviz kurunun getirdiği riskler-
den kurtarmak istiyoruz. Milli paralarla 
ticareti yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. 
Ülkelerimizi kur ve döviz baskısından kur-
tarmalıyız. Bunun adımını atmalıyız.  

Son haftalarda yaşadığımız spekülatif sal-
dırılar sonrasında bu meseleyi öncelikli 
gündemimize aldık. Rusya, Çin, İran gibi 
ülkelerle bir süredir yürüttüğümüz müza-
kerelerde belli oranda mesafe de kaydet-
tik. Süreç içerisinde bu noktada çok daha 
önemli başarılar elde edeceğimize inanıyo-
rum. Sadece ana ticaret ortaklarımızla de-

ğil, Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle 
milli paralar üzerinden ticareti geliştirme-
ye hazırız. Burada öncelikle sorun zihniye-
ti değiştirmektir. Burada mesele alternatif 
yolların mümkün olduğuna inanmaktır. 
Afrika’nın “Madibası” Nelson Mandela’nın 
dediği gibi “Çoğu zaman bizi korkutan ışık 
değil, içimizdeki karanlıktır.”

Evet, Türkiye olarak biz ikili menfaatleri-
miz temelinde, kazan-kazan anlayışı içeri-
sinde her türlü işbirliğine açığız. Sizlerin 
de ülkelerimiz arasındaki işbirliğini derin-
leştirmek, yeni ufuklara taşımak için tüm 
gücünüzü harcayacağınıza inanıyorum. 

Bu düşüncelerle Türkiye-Afrika Ekonomi 
ve İş Forumu’nun uzun soluklu bir bera-
berliğin dönüm noktalarından biri olma-
sını diliyorum. Katkılarınız, fikirleriniz ve 
emekleriniz için şimdiden teşekkür ediyo-
rum. Forumun ülkelerimiz ve tüm iş dün-
yamız açısından hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Toplantılardan arta kalan vakitlerinizde, 
mutlaka bu güzel şehri gezmenizi, görme-
nizi rica ediyorum. Sizlere en derin sevgi 
saygılarımı sunuyorum.

Kalın sağlıcakla. Zaman hayır olsun Gökoğuz Yeri!  
Zaman hayır olsun Komrat!

Burada olmasalar bile yürekleri bizimle 
çarpan tüm Gökoğuz Türk’ü soydaşlarım, 
zaman hayır olsun! Sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle, hasretle selamlıyo-
rum. Buradan Gökoğuz Yeri’nin dört bir 

yanındaki tüm dostlarımıza sevgilerimi, 
saygılarımı gönderiyorum. Şahsıma şu 
muhteşem tabloyu yaşattığınız için her 
birinize şükranlarımı sunuyorum.

Bugün burada kardeşlik var. Bugün bu-
rada dayanışma var, işbirliği var. Elbette 
burada Moldova ile Türkiye’nin kadim 

Biz Adriyatik’ten Çin Seddine 
Uzanan 300 Milyonluk

Büyük Bir Aileyiz

Gökoğuz Yeri’nde Soydaşlarımıza Hitab
Komrat, Moldova | 18 Ekim 2018 
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Moldova’nın toprak bütünlüğünün ko-
runmasına büyük önem veriyoruz. Hem 
Moldova’daki, hem de Gökoğuz Yeri’ndeki 
gelişmeleri, tıpkı komşularımızdaki ha-
diseler gibi, çok yakından takip ediyoruz. 
Gerektiğinde de elimizdeki tüm imkânları 
Moldova halkı için seferber etmekten 
çekinmiyoruz. TİKA’mızla, iş adamları-
mızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla 
Moldova’nın kalkınması, gelişmesi, dünya 
sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması 
için gayret sarf ediyoruz. İnşallah bundan 
sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkı-
nın ve siz Gökoğuz Türklerinin “kara gün” 
dostu olmayı sürdüreceğiz.

Tabi burada bir hususun da altını çizmek 
istiyorum. Sizler 1994 yılında diğer devlet-
ler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe ya-
şamayı seçtiniz. Avrupa’nın birçok ülkesi 
geleceğine karamsarlıkla bakarken, sizler 
bu topraklarda huzuru, barışı, dayanışma-
yı tercih ettiniz. Moldova ve Gökoğuz halk-
larının bu kararı, her türlü takdirin üzerin-
dedir. Sizlerin bu asil tavrı,  tam anlamıyla 
bir demokrasi ve medeniyet örneğidir. Ge-
çen 24 yılda, kendilerini idare etme olgun-
luğunu gösteren siz soydaşlarımızı gö-
nülden kutluyorum. Kendi kimliğinizi, 
dilinizi, iç barışınızı, birliğinizi, dirliğinizi 
koruyarak; bu güzel mirası evlatlarınıza, 
torunlarınıza aktarmanızı diliyorum. 

Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde 
bunun son derece önemli olduğuna ina-
nıyorum. Zira, Avrupa başta olmak üzere, 
dünyanın pek çok yerinde etnik ve kültü-
rel farklılıklar kaşınmaya çalışılıyor. Asır-
lardır aynı toprağı paylaşan, aynı havayı 

soluyan, geçmişi ve geleceği ortak olan 
toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Kültürel 
ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta 
bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. 
İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığı-
na, etnik milliyetçilikten terörizme kadar 
birçok sorun bir arada yaşama idealimize 
sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın 
asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. 
Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine 
inanıyorum. Bu topraklardaki barış ve hu-
zur ortamının bozulmasına hiç birinizin 
müsaade etmeyeceğini düşünüyorum.

Kıymetli dostlarım,

Cumhurbaşkanı Sayın İgor’un davetine 
icabetle gerçekleştirdiğimiz bu tarihi zi-
yaret bizim için oldukça bereketli geçiyor. 
Dün, ziyaretimizin ilk gününde, Kişinev’de 
verimli görüşmeler yaptık. Başbaşa ve he-
yetlerarası görüşmelerimizde, ilişkilerimi-
zi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme 
kararı aldık. Bu kararın, dost ülke Moldo-
va ile yeni bir dönemin kapılarını açacağı-
nı düşünüyoruz. Moldova ile kurduğumuz 
ortak geleceğin köprüsü sizlersiniz.  Sizin 
gücünüz Moldova’nın gücü, Moldova’nın 
gücü sizin gücünüzdür.

Moldova Parlamentosunda 3 Gökoğuz 
Türkü milletvekili bulunuyor. Ayrıca Sa-
yın Vlah da Bakanlar Kurulu üyelerinden 
biri olarak görev yapıyor. Hiç şüphesiz siz-
leri siyasette temsil eden bu dostlarımıza 
çok önemli iki görev düşüyor. Birincisi, 
Gökoğuz Yeri’nin sesi olmak, ikincisi de 
Moldova ile diyalog kanallarını hep açık 
tutmaktır. 24 Şubat’ta Moldova Parlamen-

dostluğu var. Buraya elimiz boş gelmek 
olmaz dedik. Sizlere tüm Türkiye’nin, 81 
milyonluk Türk Milleti’nin selamlarını 
getirdim.

Sizlere Türkiye’deki akrabalarınızın sınır-
ları aşan muhabbetini getirdim. Türkiye 
Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiğim 
bu tarihi ziyaretin Moldova ve Gökoğuz 
Yeri ile dayanışmamızı daha da perçin-
lediğine inanıyorum. Bizi ülkesine davet 
ederek, bugün burada buluşmamıza vesile 
olan Sayın Cumhurbaşkanı İgor Dodon’a 
bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür et-
mek istiyorum. İki gündür samimi misafir-
perverlikleriyle bizi evimizde hissettiren 
Moldova makamlarına da teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Kıymetli dostlarım,

Elbette bugünlere kolay gelmedik. Kar-
şımdaki şu muhteşem dayanışma man-
zarasına ulaşmamız hiç kolay olmadı. 
Bugünlere bizden önceki Cumhurbaşkan-
larının, Türkiye ile Moldova’nın ortak ge-
leceğine inanan devlet ve siyaset adamla-
rının gayretiyle geldik. Bizim inancımızda 
ehli hünerin kıymetini bilmek, emek ve 
çaba sahibi herkesin hakkını teslim et-
mek esastır. Öncelikle bizden önceki siya-
setçilere ülkem ve milletim adına şükran 
borcumuzu ifa etmek istiyorum. Gökoğuz 
Yeri’nin 1994 yılında özerk statüye kavuş-
masına katkı sağlayan 9’uncu Cumhur-
başkanımız merhum Süleyman Demirel’i, 
dönemin Moldova Cumhurbaşkanı Mir-

cea Snegur’u, yine o dönemde Gökoğuz 
Türklerinin önderi Stepan Topal’ı burada 
şükranla yad ediyorum. Bu devlet ve siya-
set adamlarının sergilediği işbirliği, hem 
Moldova’ya, hem de Gökoğuz Yeri’ne hu-
zur ve barış getirmiştir.  Zor zamanlarda 
halklarının geleceğine yön veren ve bu 
topraklarda güzel bir miras bırakan lider-
lerin çabaları asla unutulmayacaktır.

Bundan kısa süre önce, 28 Eylül’de, Gö-
koğuz Yeri’nin kurucu başkanı, Gökoğuz 
Türklerinin aksakalı Stefan Topal’ın vefa-
tından duyduğum üzüntüyü ifade etmek 
istiyorum. Gökoğuz kimliğinin ve dilinin 
sadık evladının toprağı bol olsun diyo-
rum. Onlar bu dünyadan göç ettiler ama 
geride bizim sahip çıkmamız ve çok daha 
ileriye taşımamız gereken bir miras bırak-
tılar. İnşallah bizler de Türkiye ve Moldo-
va liderleri olarak bu mirası daima ileriye 
götüreceğiz.

Gökoğuz Türklerinin “Kara Gün” 
Dostu Olmayı Sürdüreceğiz

Son 16 yılda attığımız adımlar, bu mirasa 
sahip çıkma hususundaki güçlü irademi-
zin birer yansımasıdır. Türkiye ile Moldova 
arasındaki bağlar, Gökoğuz Yeri’ni de içine 
alacak şekilde, son 16 yılda her alanda daha 
da perçinlenmiştir. Bugün iki ülke, tarihte 
hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Fiziki 
sınırımız olmasa da, biz Moldova’yı komşu 
ülke olarak görüyoruz. Moldovalı dostları-
mızın dertleriyle dertlenmeyi, sevinçleriyle 
mutlu olmayı bir görev biliyoruz. 
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tosu seçimlerine, 19 Mayıs’ta Başkanlık 
seçimlerine gideceksiniz. Her birinizin va-
tandaşlık görevi, bu süreçte birliğinizi, be-
raberliğinizi, dayanışmanızı korumak ve 
oyunuza sahip çıkmaktır. Sandıktan çıkan 
her sonuç, halkın özgür iradesini yansıtır 
ve saygıyı hak eder. Oradan çıkacak sonu-
cun belirleyicisi de siz olacaksınız. Şimdi-
den sonuçların Gökoğuz Yeri ve Moldova 
için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Bu Toprakların Topyekûn 
Kalkınması İçin Üzerimize 
Düşenleri Yapacağız

Kıymetli dostlarım,

Türkiye olarak, Gökoğuz Türklerinin ken-
di vatanlarında hayatlarını en üst stan-
dartlarda sürdürebilmeleri için sizleri 
desteklemeye devam edeceğiz. Bu toprak-
ların topyekûn kalkınması için üzerimize 
düşenleri yapacağız. Kongaz Süleyman De-
mirel Moldova-Türk Lisesi, 1999 yılından 
bu yana Türk ve Moldovalı öğretmenler 
vasıtasıyla eğitim veriyor. Şimdiye kadar 
okuldan 386 öğrenci mezun oldu. Sağlık 
tesisi olmayan yerlere sağlık tesisi yapıyo-
ruz. Çocuklarımızı yetiştirmek için kreşler 
açıyoruz. Mevcut hizmet binalarını yenili-
yor, eksikleri gideriyoruz. Valkaneş’in su 
sorununu giderecek altyapı projesine de 
başladık. Gelecek yıl Komrat’ta büyük bir 
eğitim kompleksi inşa etmek için gereken 
adımları atıyoruz. 

Gökoğuz Yeri, buradaki tüm gençlerimiz 
için parlak bir gelecek sunabilecek altya-

pıya sahip olmalıdır. Bugün hastanemizi 
açtık. Muhteşem bir hastane oldu.  Aynı 
şekilde kültür sarayının da açılışını yaptık. 
2400 metrekare kapalı alana sahip böy-
le bir kültür sarayı yine Gagauz Yeri’nin 
medar-ı iftiharı olacak.

Moldova’nın yardıma en çok ihtiyaç duyan 
bölgelerinden biri olması Gökoğuz Yeri’nin 
kaderi değildir, olmamalıdır. Burada he-
pimize görevler düşüyor. Sayın Cumhur-
başkanı da bugün aramızda… Kendisinin 
Gökoğuz Yeri’ne olan samimi desteğini 
yakinen biliyorum. Bu destek Moldova’nın 
Gökoğuz Yeri’ne sahip çıktığının önemli 
bir göstergesidir. Bu yaklaşımın Moldova 
devletinin tüm makamlarınca devam etti-
rilmesi çok önemlidir. 

Biz de daha fazla iş adamımızı Gökoğuz 
Yeri’ne yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. 
Dün Stratejik Konsey Anlaşmasıyla bir-
likte, 5 önemli anlaşma daha imzaladık.  
İnşallah aramızdaki bağlar daha da güç-
lenecek. 

Komrat’ta Başkonsolosluğumuzun açılma-
sını heyecanla beklediğinizi biliyorum. İn-
şallah çok yakında Başkonsolosumuzu ata-
yacağız. Başkonsolosluğumuzu da açacak 
ve başkonsolosumuzu da atayacağız. Baş-
konsolosumuzun da faaliyete geçmesiyle 
burada, Türkiye’ye açılan yeni bir kapınız 
daha olacak. 

Moldova ailesinin bir parçası olarak, ülke-
nin resmi dilini de en iyi şekilde öğrenme-
nizi ve kullanmanızı önemli görüyorum. 
Bu sayede hem Moldova’nın beşeri zengin-
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TÜRKAKIM
Tarihi Nitelikte Bir Projedir

TÜRKAKIM Doğal Gaz Boru Hattı Töreni
İstanbul | 19 Kasım 2018

Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum Pu-
tin, kıymetli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Rusya Fe-
derasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ve 
heyet üyelerine bir kez daha ülkemize hoş 
geldiniz diyorum. Sizleri ülkemizde ağır-
lamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Bugün, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkile-
rin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak 
gördüğüm, enerji işbirliği alanında attığımız 
yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir 
aradayız. TÜRKAKIM doğal gaz boru hattı-
nın, Karadeniz’in altından geçen bölümünün 
tamamlanarak boru hattının ülkemiz top-
raklarına ulaşmasının sevincini yaşıyoruz.  
Böylece, 2014 yılında ilk adımını attığımız,

liğini artıracak, hem de Gökoğuz Yeri’nin 
kalkınmasına katkıda bulunacaksınız. Siz-
lerin anadili olan, Anadolu’da analarımı-
zın, babalarımızın konuştuğu, saf, bozul-
mamış öz Türkçeyi yaşatmanızdan büyük 
memnuniyet duyuyoruz.  Dil, bir iletişim 
aracı olmanın yanında, toplumsal hafıza-
nızdır, düşünce biçiminizdir, kültürünüz-
dür. Hepsinden önemlisi dil, kimliğin ay-
nasıdır. Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı, 
çocuklarınıza Gökoğuz Türkçesini öğret-
menizi, bu sayede ortak Türk tarihimizi, 
kültürümüzü ve benliğimizi canlı tutma-
nızı bekliyoruz. Gökoğuz Türkçesini unut-
mayın, unutturmayın. 

Bunun yanında diğer Türk topluluklarıyla, 
akrabalarınız olan Türk Cumhuriyetleriyle 
bağlarınızı muhakkak geliştirin. Unutma-
yın biz Adriyatik’ten Çin Seddine uzanan 

300 milyonluk büyük bir aileyiz. Marşı-
nız ne diyor;

“Bayrağını yüksek kaldır, sen benim paalı 
halkım! 

Ne zorluk seni kırdı, ne zaman dolaştırdı, 
Allah’ım koru topraa,

Gagauz eri, bucaa!”

Allah dilinizi, bayrağınızı yüksek kaldır-
mayı nasip etsin, toprağınızı korusun di-
yorum. Bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken bir kez daha muhabbetiniz, daya-
nışmanız, vefanız için sizlere teşekkür edi-
yorum. Sayın Cumhurbaşkanına ve Moldo-
va makamlarına da destekleri ve katkıları 
için şükranlarımı sunuyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olsun.
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2016 yılında Hükümetlerarası Anlaşma ile 
somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi 
projenin artık son aşamasına gelmiş bulu-
nuyoruz. 

TÜRKAKIM Rus dostlarımızla beraber 
büyük emek harcadığımız, hem ikili iliş-
kilerimiz, hem de bölgemizdeki enerji je-
opolitiği bakımından tarihi nitelikte bir 
projedir. Rusya kara kesimi, deniz kesimi 
ve Türkiye kara kesimi olarak üç bölüm-
den teşekkül eden TÜRKAKIM Projesi, 
inşallah 2019 yılında yapılacak testlerin 
ardından faaliyete geçmeye hazır ola-
cak. TÜRKAKIM’ın bugün tamamlanan 
deniz kesimi ise Karadeniz tabanından 
birbirine paralel olarak ilerleyen 930 
kilometre uzunluğunda iki boru hattı, 2 
kilometreyi aşan derinliğe döşendi. Boru 
hattının karaya çıktığı nokta olan Kıyı-
köy’deki alım terminalinin inşaatı hızla 
devam ediyor.

Yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz ta-
şıyacak TÜRKAKIM projesinin sadece 
ülkemiz ve milletimiz açısından değil, 
komşularımız ve çevre açısından da pek 
çok avantajı bulunuyor. Buradan gelecek 
doğalgazın en az yarısını Avrupa’ya ak-
tarmayı planlıyoruz. Ülkemiz içinde ise 
İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi kri-
tik üretim ve ihracat merkezlerimiz yeni 
bir tedarik hattına kavuşacaklar. Böy-
lece Türkiye, transit risklere maruz kal-
madan, hem kendisinin, hem de Avrupa 
ülkelerinin doğal gaz taleplerini karşıla-
yabilecektir. Rus dostlarımızla birlikte, 
teknik açıdan zorlu bir projeyi yüksek 
güvenilirlik, güvenlik ve sürdürülebilir-

lik standartlarıyla hayata geçirerek, sek-
törün çıtasını daha yukarı taşıdığımıza 
inanıyorum.

Kıymetli dostlarım,

Küresel enerji piyasalarında doğal gazın 
önemi ve arz güvenliği giderek artıyor. 
Burada önemli olan enerji projelerinin 
ekonomik olarak hayata geçirilebilir ol-
masıdır. Ülkelerin kendi şartları doğrul-
tusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin 
edecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyul-
malıdır. Devletlerin egemenlik haklarını 
ihlal edecek, kendi vatandaşlarına hizmet 
vermelerinin önüne geçecek baskıların, 
hiç kimseye faydası olmayacaktır. Bizim 
için Rusya Federasyonu, uzun vadeli işbir-
liği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve 
bu projedeki gibi önemli bir doğal gaz te-
darikçisidir. 

Rusya ile İkili 
Münasebetlerimizin Çerçevesini, 
Diğer Ülkelerin Dayatmalarına 
Göre Belirlemedik

Türkiye, Rusya’dan 1987 yılından bu yana 
toplam 387 milyar metreküplük doğal gaz 
alım gerçekleştirmiştir. Bu, çok önemli bir 
rakamdır. Aynı zamanda bu tablo, enerji 
alanındaki ilişkilerimizin, diğer hususlar-
da olduğu gibi, her türlü sınamayı geçmiş 
bulunduğunun işaretidir. Uzun yıllar ve 
sınamalar neticesinde perçinlenen Türk-
Rus dostluğu, her iki tarafın da menfaatine 
sonuçlara vesile olmaktadır. Biz Rusya ile 
ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiç-
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bir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya 
dayatmalarına göre belirlemedik. Daima 
Rusya ile uzun vadeli işbirlikleri kurma-
nın çabası içinde olduk. Hem bölgemizde, 
hem de küresel alanda hakkın, adaletin, 
barışın ve istikrarın temini için Rus dost-
larımızla birlikte çaba gösterdik. Bu ortak 
duruşumuzun, özellikle komşumuz Suri-
ye’deki çatışmalardan kaynaklanan insani 
krizin hafifletilmesinde önemli katkılarını 
gördük.

Değerli misafirler,

Rusya Federasyonu ile işbirliğimiz çok 
geniş bir yelpazede ilerliyor. TÜRKA-
KIM yanında, Nisan ayı başında temelini 
attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
Projesini de Rusya ile beraber hayata ge-
çiyoruz. Birbirlerini tamamlayan ekono-
miler olmamızdan da faydalanarak ikili 
ticaretimizi geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 
ticaret hacmimizde yüzde 30’luk artış 

sağladık. Hedefimiz 100 milyar dolarlık 
bir ticaret hacmine ulaşmaktır. 

Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı yatırımları, 
Akkuyu Projesi hariç, 10’ar milyar doların 
üzerindedir. Turizmde, bu yılın ilk 9 ayın-
da 5,1 milyon Rus turisti ağırlayarak, yeni 
bir rekora daha imza attık. 2019 yılını kar-
şılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlaya-
cağız. Gelecek yıl gerçekleştirilecek etkin-
likler, halklarımızın birbirlerini daha da 
iyi tanımalarına vesile olacaktır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
başta TÜRKAKIM Projesinin kısa süre-
de bu aşamalara gelmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Sayın Putin ve 
Rus halkıyla dayanışmamızın, ülkelerimiz 
için daha büyük projelerin, daha büyük 
müjdelerin habercisi olacağına inanıyo-
rum. Sizleri sevgi ve saygılarımla bir kez 
daha selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Yaşadığımız Sorunların 
Çözümünü 

Başkalarında Değil, Kendi 
İçimizde Arayacağız

34. İSEDAK Toplantısı | İstanbul | 28 Kasım 2018

Bismillahirrahmanirrahim.

Sayın bakanlar, Sayın Genel Sekreter, 

aziz kardeşlerim,

ESSELAMU ALEYKÜM VE    
RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH.

ALLAH’IN SELAMI, RAHMETİ VE  
BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.
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İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ti-
cari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 
34’üncü Bakanlar Oturumunu açarken, he-
pinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. İslam İşbirliği Teş-
kilatının Zirve Dönem Başkanı ve İSEDAK 
Başkanı sıfatıyla siz değerli misafirlerimize 
ülkemize hoşgeldiniz diyorum. Sizleri bir 
kez daha medeniyetlerin beşiği, insanlığın 
medarı iftiharı güzel İstanbul’umuzda ağır-
lamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. 
Buradan sizlerin aracılığıyla dünyanın dört 
bir yanındaki kardeşlerimize, dostlarımıza, 
gözü ve gönlü bize yönelmiş tüm mazlum-
lara en derin muhabbetlerimi iletiyorum.

Peygamberimizin taltif ettiği, fethini müj-
delediği bu aziz şehirden, Mekke’den 
Medine’ye, Saraybosna’dan İslamabad’a, 
Kahire’den Kabil’e kadar İstanbul’un kar-
deş şehirlerini selamlıyorum. Özellikle, 
medeniyetin, barışın ve iyiliğin anavatanı 
Filistin’i, Filistin’in ve bütün âlem-i İslam’ın 
gözbebeği Kudüs’ü Şerif ’i selamlıyorum. 
Kudüs’ü muhafaza ve müdafaa için canla-
rını ortaya koyan Filistin’in genç evlatları-
na, kızlarına, kadınlarına; vatan hasretiyle 
70 yıldır gözyaşı döken Filistinli mülteci-
lere buradan selamlarımı gönderiyorum. 
Merhum Mahmut Derviş’in, işgalcilerin 
yüreklerine bir ok gibi saplanan şu muhte-
şem mısralarıyla kardeşlerime seslenmek 
istiyorum.
“Ve ant içerim ki
Bir mendil işleyeceğim yarına kadar
Gözlerine sunduğum şiirlerle süslü
Ve bir cümleyle, baldan ve öpücüklerden 
tatlı:

Bir Filistin vardı
Bir Filistin gene var!”

Evet, Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, 
adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar ol-
duğu sürece, inşallah Filistin de var olmaya 
devam edecektir.

Allah’ın izniyle hiçbir baskı, hiçbir zulüm 
Filistinlilerin kalplerindeki hürriyet ate-
şini söndürmeye yetmeyecektir. Kadını-
erkeği, genci-yaşlısıyla her biri cesaret ve 
fedakârlık abidesi olan Filistinliler davala-
rına sahip çıktığı müddetçe, işgalciler he-
deflerine asla ulaşamayacaktır.

34’üncü İSEDAK Bakanlar Toplantısı’nın 
Filistin başta olmak üzere bölgemiz, ülke-
lerimiz ve insanlık için hayırlara vesile ol-
masını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 
Rabbim, bugün yapacağımız istişareler 
sonucunda alacağımız kararları hayata 
geçirmeyi nasip etsin diyorum. Ülkelerini 
temsilen bugün burada bulunan siz dost-
larımızın da aynı hissiyatı, aynı hassasiyeti 
paylaştığına inanıyorum.

Müslümanlar Olarak, 1. Dünya 
Savaşı’nın  Yol Açtığı Sıkıntılarla 
Yüzleşiyoruz

Değerli kardeşlerim,

Kıymetli misafirler,

Bugünkü İSEDAK Bakanlar Toplantısı’nı, 
bölgemizin adeta kaderinin belirlendiği 
Birinci Cihan Harbi’nin bitişinin 100’üncü 

sene-i devriyesinde icra ediyoruz. “Bütün 
savaşlara son vereceği” düşünülen bu sa-
vaşın üzerinden bir asır geçse de, sebep 
olduğu travmaları halen çok yakından 
hissediyoruz. Özelikle içinde yer aldığımız 
coğrafya savaşın mağduriyetini, yıkıcı et-
kilerini en fazla yaşayan yerlerin başında 
geliyor. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuç-
larıyla doğrudan bağlantılı sorunlara çö-
züm üretmemiz, ancak bu problemlerin 
kaynağını iyi tespit ve teyit etmemizle 
mümkündür. Büyük Savaş’ın 100’üncü 
yıl dönümünü bir “anma” merasiminden 
ziyade, bir “anlama, idrak etme” fırsatına 
dönüştürmemiz gerekiyor. Müslümanlar 
olarak, bilhassa da binlerce yıldır aynı coğ-
rafyada kaderleri birbirine örülmüş millet-
ler olarak, hiçbir komplekse kapılmadan 
bunu yapabilmemiz son derece önemlidir. 
Çünkü tarih, bizler için asla olmuş-bitmiş 
olaylar bütünü değil; kuvvet, cesaret, il-
hamla beraber ders aldığımız bir ibret ve-
sikasıdır. Geçmişte yaşanmış her hadise, 
acı-tatlı her vakıa, biz Müslümanlar için 
iyi okunması, iyi analiz edilmesi, üzerin-
de hassasiyetle düşünülmesi gereken bir 
olaylar silsilesidir.

Öte yandan tarih, kendini ancak sarih bir 
zihne, samimi bir çabaya açar. Bize daya-
tılan bakış açılarıyla tarihi okumak, anla-
maya değil, mevcut önyargıları büyütmeye 
yarayacaktır. Kendi tarihimizi oryantalist 
bir anlayışla ele almak, ancak Müslüman-
lar arasındaki çatışmalardan beslenenle-
rin işini kolaylaştıracaktır. Kalıpların ve 
önyargıların zihinlerimize vurduğu pran-
galardan kendimizi kurtararak meseleye 
yaklaşmamız hayati öneme sahiptir. Bu-

gün şu gerçek bir kez daha kendini alenen 
göstermektedir. Her ne kadar 100 sene 
önce bitmiş olsa da, bu savaşın coğrafya-
mızda bıraktığı enkaz henüz tam anlamıy-
la kaldırılamamıştır. Beşeri, siyasi, ekono-
mik ve toplumsal alanda Müslümanlar 
olarak halen Birinci Dünya Savaşı’nın yol 
açtığı sıkıntılarla yüzleşiyoruz. Emperya-
list niyetlerle savaşı Ortadoğu ve Afrika’ya 
taşıyanlar, bugün huzur ve refah içinde ha-
yatlarını sürdürürken, bizler bir asır sonra 
dahi, onların yol açtığı çatışma ve gerilim-
lerin bedelini ödüyoruz.

Coğrafyamızı lime lime edenler bugün 
farklı birlikler, ortaklıklar üzerinden da-
yanışmalarını perçinlerken, biz halen bir-
birimize düşüyor, giderek daha çok parça-
lanıyoruz. Burada çok açık ve net olarak 
ifade etmek isterim ki; Suriye’den Irak’a, 
Yemen’den Filistin’e kadar yaşadığımız 
birçok krizin, gerilimin, kan ve gözyaşının 
temelinde Büyük Savaş ile yapılan dizayn 
vardır. Bugün Yemen’de milyonlar aç-açık 
yaşıyorsa, bunun sorumlusunu farklı yer-
lerde aramaya gerek yok. Sorumlusu kim? 
Yine biziz, yani Müslümanlar. 

Batı başkentlerinde kotarılan, Lavrence 
gibi karanlık tiplerle hayata geçirilen bu 
dizaynın en büyük mağduru maalesef Fi-
listinliler olmuştur. Milyonlarca Filistinli 
kardeşimiz sadece topraklarını kaybet-
memiş, aynı zamanda dünyanın en ağır 
haksızlıklarına da maruz bırakılmıştır. 
Bölgemizin tarihiyle, sosyal ve beşeri dina-
mikleriyle bağdaşmayan politikalar, elbet-
te sadece Filistin’de değil, diğer yerlerde de 
acıya, yıkıma, kardeş kavgasına sebebiyet 
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vermiştir. Birinci Dünya Savaşıyla beraber 
batılı ülkeler asırlardır kendi bünyelerini 
kemiren hastalıkları, Ortadoğu’ya ihraç 
etmişlerdir. Bu alışverişte onların payına 
güvenlik ve refah düşerken, öteki tarafa 
çatışma ve sefalet kalmıştır. 

Gönüllerimize Yeni Hudutlar, 
Yeni Duvarlar Örmemeliyiz

Değerli kardeşlerim,

Kuşkusuz tarihi geriye doğru saramayız. 
Maziyi inkâr etmek, yaşanmış hadiseleri 
yok saymak da mümkün değildir. Öyleyse 
Müslümanlar olarak yapmamız gereken 
nedir? Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 
100’üncü yıldönümünde yapmamız gere-
ken tarihten ders almak, ders çıkarmak-
tır. Bize düşen, maziden ilham alarak çok 
daha aydınlık bir geleceği inşa etmektir. 
“Bir damla petrol, bir damla kandan daha 
kıymetlidir” mantığıyla hareket edenlerin 
kurduğu tuzaklara artık düşmemeliyiz. 
Sınırları kanla çizilmiş olan bu coğrafya-
da, gönüllerimize yeni hudutlar, yeni 
duvarlar örmemeliyiz. Farklılıklarımızı 
kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırma-
ya çalışanların oyunlarına artık gelme-
meliyiz.

Senelerce batı toplumlarını esir alan, 
Avrupa’da çok büyük yıkımlara, katliam-
lara sebep olan ve Birinci Dünya Savaşıyla 
coğrafyamıza zerk edilen hastalıkların ba-
şında ırkçılık ve mezhepçilik bulunuyor. 
Bilhassa mezhep taassubu, bugün birçok 
yerde İslam toplumlarını içeriden zayıfla-

tan, dış müdahalelere açık hale getiren en 
ciddi sorundur. Kişinin meşrebini dininin 
önüne koyması, hatta mezhebini “dinleş-
tirmesi” şeklinde tezahür eden bu fitne-
nin, İslam’da asla yeri yoktur. Bizim inan-
cımıza göre aynı kıbleye yönelen, aynı 
ilaha, aynı peygambere, aynı mukaddes 
kitaba inanan herkes din kardeşimizdir. 
Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin 
çizdiği İslam kardeşliğinin sınırlarını da-
raltmak, kimsenin haddi de, hakkı da de-
ğildir. Bir Müminin yüreğinde sadece 1,7 
milyarlık İslam ümmetinin fertlerine de-
ğil, tüm insanlığa yer vardır ve olmalıdır. 
Rasülullah, Veda Hutbesinde bu hususta 
bakınız bizlere ne emrediyor:

“Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin… 
Rabbiniz birdir, babanız birdir. Dini-
niz ve Peygamberiniz de birdir. Hepiniz 
Adem’densiniz, adem de topraktan yara-
dılmıştır. Hiç kimsenin başkası üzerinde 
soy, sop üstünlüğü yoktur. Allah katında 
üstünlük, ancak takva iledir. Müslüman, 
Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün 
Müslümanlar kardeştir. Kanlarınız, can-
larınız, yaşama hakkınız, mallarınız,  na-
muslarınız, haysiyet ve şerefiniz, vücut 
bütünlüğünüz, rabbinizle buluşacağınız 
güne kadar saygıya ve korunmaya layık-
tır, dokunulmazdır. ”

Evet… Resulü Kibriya Efendimiz, 14 asır 
önceki emir ve tavsiyeleriyle, Müslüman-
larla beraber tüm insanlığa kurtuluş yo-
lunu göstermiştir. Hiç kimsenin bırakın 
bu kırmızı çizgileri ihlal etmeyi, kayıtsız 
davranmaya dahi hakkı yoktur.

Kıymetli dostlarım,

Toplu vuran yüreklerin önünde kimse 
duramaz. Kardeşlik hukukumuzu gözetti-
ğimiz, birlik ve beraberlik içinde hareket 
ettiğimiz sürece hiçbir sorunumuz aşılmaz 
değildir. Çözümü başkalarında değil, kendi 
içimizde arayacağız. Meselelerimizin halli 
için yardımı, katkıyı başkalarından değil, 
öncelikle kardeşlerimizden, birbirimizden 
bekleyeceğiz. Sorunun bizzat müsebbiple-
rinden deva ummak beyhude bir uğraştır. 

Nitekim son bir asırda içimizi yakan pek 
çok hadisede, maruz kaldığımız birçok 
haksızlıkta, yabancı devletlerden medet 
ummanın faydasızlığını gördük, yaşadık. 
Filistin meselesinden iç savaşlara kadar 
her konuda çözüm için kapısını çaldığımız 
uluslararası kuruluşlar, bizi hayal kırıklı-
ğına uğrattı. Bilhassa, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi gibi kâğıt üzerinde küre-
sel barış ve istikrarı sağlamakla mükellef 
yapıların, daha çok daimi üyelerin çıkarla-
rını korumak için çalıştığını çok yakından 
tecrübe ettik. Bu kuruluşlardan ve sözüm 
ona büyük devletlerden bölgesel barışa kat-
kı beklediğimiz her krizde, ne yazık ki eli-
miz boş döndük. Kutuplardaki balinaların 
sayılarını düşündükleri kadar, Somali’de 
açlıktan ölen çocukları düşünmedikleri-
ne bizzat şahit olduk. Demokrasi, insan 
hakları, özgürlük gibi kavramların sadece 
kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece an-
lamlı olduğunu defalarca gördük. Paranın, 
petrolün, elmas ve altının dışında kıymet 
verdikleri pek az değer olduğunu artık ga-
yet iyi biliyoruz.

Türkiye olarak sık sık dile getirdiğimiz 
“Dünya 5’ten Büyüktür” itirazımızın geri-
sinde, işte bu acı tecrübeler, işte bu hayal 
kırıklıkları, işte bu çifte standartlar bulu-
nuyor. Birleşmiş Milletler sisteminin re-
forme edilmesi konusunda gösterdiğimiz 
çabanın arka planında da yine aynı sebep-
ler vardır. Dönem Başkanlığımız sırasında 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nı daha aktif, ha-
diselere daha müdahil hale getirme mü-
cadelemiz de bunun içindir. Artık bizim 
mevcut uluslararası yapıların acziyetini, 
sorunlara çözüm yolu üretme noktasında-
ki çaresizliklerini dikkate alarak, kapsamlı 
bir politika belirlememiz gerekiyor. Hep 
ifade ettiğim gibi kendi göbeğimizi bizzat 
kendimiz kesmeliyiz. 

Aramızdaki Ticarette Yerli ve 
Milli Paralarımızı Kullanmalıyız

Suriye’deki krizini, bu ülkenin toprak bü-
tünlüğü temelinde başkaları değil, biz hal 
yoluna koyacağız. Yemen’de binlerce ço-
cuğu açlığa ve ölüme mahkûm eden ça-
tışmaları, inisiyatif alarak biz bitireceğiz. 
Afganistan’da camide namaz kılanlara 
yönelik kalleş eylemleri, önce biz lanet-
leyeceğiz. Berlin’den Paris’e, Brüksel’den 
Moskova’ya kadar nerede olursa olsun, te-
röristin kimliğine bakmadan, masumların 
öldürülmelerine önce biz karşı çıkacağız. 
Filistinli sivilleri tüm dünyanın gözleri 
önünde katletmekten çekinmeyen haydut-
luğa, devlet terörüne herkesten önce biz 
tepki göstereceğiz. Lübnan ve Ürdün’deki 
kamplarda 70 yıldır vatan hasretiyle ya-
nan Filistinli mültecilerin hak ve hukuku-
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nu, başkalarından önce biz koruyacağız. 
Vatandaşlarımızın Kudüs’ü ziyaretlerini 
teşvik ederek, işgalcilerin Kudüs’ün kan-
dillerini söndürmesine önce biz engel ola-
cağız. Arakan’da Rohingaların evlerinin 
yakılması, kardeşlerimizin etnik temizli-
ğe uğraması karşısında, önce biz sesimizi 
yükselteceğiz. İslam medeniyetinin kadim 
şehirlerinin birer birer yok edilmesine, 
DEAŞ bahanesiyle bölgemizde yeni terör 
devletlerinin oluşturulmasına, önce biz iti-
raz edeceğiz. FETÖ, PKK, EL KAİDE, BOKO 
HARAM, EL ŞEBAB gibi proje örgütler üze-
rinden geleceğimizin karartılmasına, önce 
biz hayır diyeceğiz. Her yıl on binlerce Af-
rikalı umut yolcusunun Akdeniz’in azgın 
dalgalarında boğulmasına, önce biz karşı 
çıkacağız. Savaşın ve zülüm yerlerinden 
ettiği Suriyeli sığınmacılara, başkaların-
dan önce biz sahip çıkacağız. “Bir masumu 
öldürmeyi, bütün insanları öldürmek gibi” 
gören bir inancın müntesipleri olarak yar-
gısız infazlara, vahşi cinayetlere, başkala-
rından önce biz itiraz edeceğiz. Dünyanın 
neresinde yaşanırsa yaşansın zulüm ve 
adaletsizliğe, önce biz sesimizi yükselte-
ceğiz. Emperyalistlerin çizdiği sınırlara 
aldırmadan komşuluk hukukumuzu önce 
biz gözeteceğiz.

Kardeşliğimizin zedelenmesine; etnik, 
kültürel ve mezhebi fay hatları üzerin-
den kan dökülmesine önce biz müsaade 
etmeyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı’nın 
100’üncü yıl dönümünde, bir daha ben-
zer acıların yaşanmaması, benzer di-
zaynların yapılmaması için, basiret ve fe-
rasetle davranacak, hep birlikte gereken 
dersleri çıkaracağız. Ancak bu şekilde 

acılarımızı bir nebze dindirebilir; çocuk-
larımıza barış ve huzur dolu bir gelecek 
hazırlayabiliriz.

Kıymetli misafirler,

Kendi meselelerimizi kendimiz çözebil-
memiz için elimizdeki platformları, araç-
ları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. 
Aramızdaki ticarette milli para birimleri 
kullanmamız, kollarımıza vurulan emper-
yalist prangaları parçalamamız bakımın-
dan son derece önemlidir. İSEDAK’a üye 
ülkeler olarak, bir birimize ne kadar çok 
yatırım yaparsak, ticaretimizi ne kadar art-
tırırsak, o kadar güçlü oluruz. İslam İşbirli-
ği Teşkilatı içi ticareti yüzde 25’e çıkarma-
ya verdiğimiz önemin altını bir kez daha 
çizmek istiyorum. İslam Ülkeleri Tercihli 
Ticaret Sisteminin yürürlüğe girebilmesi 
için ilgili ülkeleri taviz listelerini güncelle-
meye ve diğer prosedürleri tamamlamaya 
davet ediyorum. Yerli ve milli paralarımızı 
kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi 
takdirde döviz kuru altında ezilmeye de-
vam edeceğiz. Yine tüm üye ülkelerimizi 
İslam Kalkınma Bankası’nın ve alt kurum-
larının ticaretin kolaylaştırılmasına yöne-
lik faaliyetlerine katılmaya çağırıyorum.

Sizlerin de bildiği gibi Amerika’daki mev-
cut yönetimin gümrük vergilerini yükselt-
mesi, dünya ticaretinde korumacı eğilimle-
ri artırmıştır. Ticaret savaşlarının küresel 
ticarete, üretime ve refaha ciddi zararları-
nın olacağı aşikârdır. Tarife dışı engellerin 
azaltılması ve gümrük işlemlerinin kolay-
laştırılması dünya ticaretine yeni bir açı-
lım sağlayacak ve bir can simidi olacaktır. 
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Bunun yanında gümrüklerimizdeki alt-
yapıları acilen modernleştirmemiz, bilgi 
teknolojilerini daha yaygın kullanmamız, 
gümrük işlemlerini daha da basitleştirme-
miz lazım. Bu yılki İSEDAK görüş alışverişi 
oturumunda “Ticaretin Kolaylaştırılması 
ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde 
Gümrüklerde Risk Yönetimi” konusunun 
ele alınmasını son derece anlamlı ve isa-
betli buluyorum. 

Tercihli Ticaret Sistemi, Altın Borsası, 
Gayrimenkul Borsası ve İstanbul Tahkim 
Merkezi gibi inisiyatiflerin bir an önce uy-
gulamaya konulabilmesi için çalışmaları 
hızlandırmamız gerekiyor. Tüm bu konu-
larda sizlerin kıymetli desteklerini bekle-
diğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

İSEDAK çatısı altında yürütülen faaliyetle-
rin etkinleştirilmesi,  milli düzeyde de çok 
güçlü bir koordinasyon ve takip altyapısı-
nı gerektiriyor. Türkiye olarak,  bu amaçla 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığımızın maiyetinde İSEDAK Milli 
Koordinasyon Komitesi kurduk. Yılda en 
az iki defa düzenli olarak bir araya  ge-
lecek bu Komitenin işbirliğimize önemli 
bir ivme kazandıracağını ümit ediyorum. 
Bazı üye ülkelerimizde İSEDAK faaliyet-
lerine dair milli koordinasyon sisteminin 
olduğunu biliyoruz.  Diğer üye ülkeleri 
de İSEDAK faaliyetlerinin milli düzeyde 
koordinasyonu için uygun görecekleri ön-
lemleri almaya davet ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
sizleri İstanbul’umuzda misafir etmek-
ten duyduğum memnuniyeti bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. 34’üncü 
İSEDAK Toplantısının ülkelerimiz açı-
sından hayırlara vesile olmasını diliyor, 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyo-
rum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olsun. Kalın sağlıcakla.

Değerli Dostum, Sayın Devlet Başkanı 
Maduro, saygıdeğer heyet üyeleri, çok 
kıymetli işadamlarımız, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında El Libertador 
namıyla Latin Amerika’nın gönlünde taht 
kuran, gerçek bir özgürlük savaşçısı olan 

Simon Bolivar’ın memleketinde olmaktan 
duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek isti-
yorum. Bu büyük kahraman iki asır önce 
şöyle seslenmiştir: “Ant içerim ki, sömür-
gecilerin bizi boyunduruk altında tutmak 
için kullandıkları zincirleri kırana dek 
bedenimin ve ruhumun huzura kavuş-
masına izin vermeyeceğim.” Evet, işte bu 
sözlerle tüm kıta genelinde destansı bir 

Venezuela’yı, Karayipler 
Bölgesinde Ülkemizin Ortağı 

Olarak Görüyoruz

Türkiye-Venezuela İş Forumu | Caracas, Venezuela | 03 Aralık 2018
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Değerli dostlarım,

Bu aşamaya gelinceye kadar pek çok adım 
attık, pek çok badire atlattık. Engelleme 
girişimlerine veya tehditlere aldırmadan, 
her iki ülkenin de menfaatlerini ilerletme-
nin çabası içinde olduk. Ticaret Bakanlığı-
mız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 26 
Nisan 2017 tarihinde Carakas’ta düzenle-
diği İş Forumu çok önemli bir başlangıç 
oldu. Daha sonra Ankara’da yapılan Ortak 
İşbirliği Komisyonunun İkinci Toplantı-
sı sırasında da, işadamlarımız arasındaki 
temasların düzenli hale getirilmesi için 
Türkiye-Venezuela İş Forumunu gerçek-
leştirmiştik. Ziyaretim vesilesiyle bugün 
bu toplantının düzenleniyor olmasını, iş 
çevrelerimiz arasındaki irtibatın devamı 
bakımından önemsiyorum. İmzalanan 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesiyle Karma Ekonomik 
Komisyon mekanizmasını da kurmuş ola-
cağız. Böylelikle ticari, ekonomik ve ya-
tırım ilişkilerinin üst düzey yetkililerin 
gözetiminde etkili bir biçimde yürütülme-
sini sağlayacağız.

Sadece ekonomi alanında değil, bölgemizi 
ve tüm dünyayı etkileyen sorunlarda da 
Başkan Maduro ile yakın temas halinde-
yiz. Başkan Maduro, Kudüs konulu İslam 
İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne 
Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı 
sıfatıyla iştirak etti. Kendisinin Zirveye 
katılımı bütün dünyaya verilmiş güçlü bir 
mesaj oldu. 

Ayrıca Başkan Maduro, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine fiili olarak geçtiğimiz 
9 Temmuz’daki yemin törenimi de onur-
landırdı. Ben bu vesileyle kendisine teşek-
kürlerimi iletmek istiyorum. Batı’da İslam 
düşmanlığının körüklendiği bir dönemde, 
Sayın Başkan’ın bu örnek tavrı oldukça 
kıymetlidir. Elbette Venezuela’nın mazlum 
ve mağdurla sergilediği bu güçlü dayanış-
masının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin de 
farkındayım. 5 Ağustos’ta meydana gelen 
elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Ve-
nezuela halkının bağımsızlık iradesine de 
yönelik kalleşçe bir saldırıdır. Venezuela 
halkının iradesini gasp etmeye yönelik bu 
tür teşebbüsleri asla tasvip etmediğimizin 
altını da çizmek istiyorum. Türkiye’den 
Venezuela’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 
ilk kez yapılan bu ziyaretimin bu noktada 
verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu düşü-
nüyorum. 

Belirlediğimiz hedefleri sadece lafta bı-
rakmıyor, tüm engelleme girişimlerine 
rağmen icraata da dönüştürüyoruz. Tica-
ret Bakanımızın Ocak ayındaki ziyareti 
sırasında ticaret hacminin ilk aşamada 1 
milyar dolara çıkarılması kararlaştırılmış-
tı. 2016 yılında sadece 84 milyon dolar 
olan ikili ticaret hacmimiz, 2018 yılının ilk 
9 ayında 1 milyar dolar seviyesini aşmış 
bulunuyor. Bu hedefe kısa sürede ulaşıl-
masından büyük memnuniyet duyuyo-
rum. Ancak ikili ticaretimizin dengeli bir 
şekilde geliştirilmesinin öneminin altını 
çizmekte fayda görüyorum. Türkiye’nin 
Venezuela’ya ihracatını da artırmamız, 

direnişe, asırları ve sınırları aşan büyük 
bir özgürlük mücadelesine liderlik eden 
Simon Bolivar’ı doğduğu topraklarda say-
gıyla yâd ediyorum.

Simon Bolivar, vefatının üzerinden 188 
yıl geçse de, prensipleriyle, hayalleriyle, 
hepsinden önemlisi her günü bağımsızlığa 
adanmış yaşamıyla milyonlarca insana il-
ham kaynağı olmayı sürdürmüştür. Sayın 
müteveffa Chavez’in başlattığı, kıymetli 
dostum Maduro’nun da kararlılıkla devam 
ettirdiği o Bolivar’cı ruh, Venezuela’nın 
modern sömürgeciliğe karşı mücadele-
sinde yolunu aydınlatmaya devam ediyor. 
Türkiye olarak bizler de, başkentimizin en 
merkezi caddelerinden birine adını verdi-
ğimiz Simon Bolivar’ın hatırasını yaşata-
cak, yeni nesillerin onun hayatını ve mü-
cadelesini öğrenmesine çaba göstereceğiz. 

Bugün gerçekten ülkelerimiz adına tari-
hi bir ziyarete şahitlik ediyoruz. Türki-
ye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizden 
Venezuela’ya ilk defa devlet başkanı dü-
zeyinde ziyaret gerçekleştirmekten büyük 
onur duyuyorum. Değerli dostum Devlet 
Başkanı Sayın Maduro nezdinde Venezue-
la halkına misafirperverlikleri için gönül-
den teşekkür ediyorum. Toplantının Tür-
kiye ile Venezuela arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı 
sağlamasını diliyorum.

Ülkelerimiz arasında sağlam dostluk ve da-
yanışma bağları bulunuyor.  Venezuela’yı, 
Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde 
ülkemizin ortağı olarak görüyor, işbirli-
ğimize ve dostluğumuza büyük değer at-

fediyoruz. Venezuela’yla ekonomik ilişki-
lerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor. 
Bu potansiyelden en iyi şekilde istifade 
etmemizde fayda görüyoruz. Kazan-kazan 
anlayışıyla Venezuela’yla işbirliğimizi çe-
şitlendirmeye ve her alanda derinleştirme-
ye gayret ediyoruz.

Venezuela’nın İhtiyaçlarını 
Karşılayacak Güce ve İmkânlara 
Sahibiz

Sayın Maduro’yla ikili, bölgesel ve çok ta-
raflı konulardaki işbirliğimizi başbaşa ve 
heyetlerarası görüşmelerimizde ele aldık. 
Özellikle ekonomik ilişkilerimizi nasıl 
daha ileri taşıyabileceğimiz konusunda 
kapsamlı istişareler yaptık. Bu doğrultu-
da siz değerli işadamlarımızdan da büyük 
beklentilerimiz var. Ticaret, yatırım, ener-
ji, madencilik, savunma sanayii, turizm, 
tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim ve güven-
lik alanlarını işbirliği potansiyelimiz olan 
alanlar olarak belirlemiş bulunuyoruz. İki-
li ticaretin sürdürülebilir bir şekilde arttı-
rılmasına yönelik yeni yaklaşımları dev-
reye almamız gerekiyor. Resmi makamlar 
olarak, iş çevreleri için iş ortamını iyileştir-
meye yönelik tedbirler almalı ve işbirliğini 
sürdürmeliyiz. Bu toplantı, her iki ülkenin 
işadamlarına, ekonomik ilişkilerimizin 
geliştirilmesi noktasında Türkiye ile Ve-
nezuela tarafından en üst düzeyde verilen 
önem ve değerin en güzel örneğidir. Sizler-
den beklentimiz bu desteği her iki ülkenin 
faydasına olacak şekilde verimli projelere, 
güçlü işbirliklerine dönüştürmenizdir.
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rak değil, aynı zamanda milletler arasında 
dostluk ilişkilerini geliştiren bir faaliyet 
olarak değerlendiriyoruz. Venezuela’yla 
karşılıklı turist sayımız da THY’nin doğru-
dan uçuşlarının etkisiyle artıyor.

Kıymetli dostlarım,

İzlediğimiz insani ve girişimci dış politika-
nın önemli bir unsuru olan Latin Amerika 
ve Karayipler açılım stratejimizi kararlılık-
la sürdürüyoruz. Açılım politikamız, uzun 
vadeli ve çok yönlüdür. Bölgedeki diplo-
matik temsil ağımızı son 7 yılda iki buçuk 
katına çıkardık. Son olarak 19 Kasım ta-
rihinde Paraguay’da açtığımız Büyükelçi-
liğimizle birlikte bölgedeki Büyükelçilik 
sayımızı 16’ya yükselttik. Sao Paulo Baş-
konsolosluğumuz dâhil 17 temsilciliğimiz-
le bölgede en geniş temsil ağına sahip ülke-
lerden biri konumundayız. Latin Amerika 
ve Karayipler bölgesiyle ticari ve ekono-
mik ilişkilerimizde de son 10 yılda önem-
li mesafe aldık. Bölgeyle ticaret hacmimiz 
2016 yılında yaklaşık 7 milyar dolar iken, 
2018 yılının ilk 9 ayında, şimdiden 9,2 
milyar doları aşmış bulunuyor. İnşallah bu 
rakamları önümüzdeki dönemde daha da 
artıracağız.

Tabii burada bir hususun altını çizmekte 
fayda görüyorum. Latin Amerika ve Ka-
rayipler bölgesine dönük projelerimizde, 
bölgesel örgütlerle işbirliği de çok önemli 
bir yer tutuyor. Tek taraflı yaptırımları ve 
ticareti kısıtlayıcı önlemleri doğru bulmu-
yoruz. Bu uygulamaların istikrarsızlıkları 
daha da derinleştireceğini düşünüyoruz. 
Siyasi meselelerin, bir halkın toptan ceza-

landırılarak çözüme kavuşturulamayacağı 
geçmişteki acı tecrübelerle sabittir. Böyle-
si bir dönemde Türkiye ve Venezuela’nın 
dayanışma sergilemesi çok daha büyük 
önem kazanmıştır. Son aylarda ağır bir 
ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke 
olarak, küresel ticaret sisteminin para-
metrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip 
etmiyoruz. Türkiye olarak, kural temelli, 
şeffaf bir ticaret sistemi çerçevesinde tüm 
ülkelerle işbirliğinden yana, önyargısız bir 
tutum izliyoruz. Ekonomik alandaki tecrü-
belerimizi her iki ülkenin faydasına olacak 
şekilde Venezuelalı dostlarımızla paylaş-
maya hazırız.

Belli Ülkelerin Ekonomik 
Sabotajlarına  Maruz Kalan 
Venezuela’nın Yanındayız

Değerli katılımcılar,

Bugün, karşı karşıya olduğumuz en önem-
li sorunların başında terörizm gelmekte-
dir. Türkiye, PKK, YPG/PYD, DEAŞ ile ve 
15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu 
olan FETÖ terör örgütüyle mücadele et-
mektedir. Bunlar, sadece Türkiye için değil 
faaliyet gösterdikleri ülkeler için de tehli-
ke oluşturan küresel düzeyde terör örgüt-
leridir. Venezuela’nın FETÖ’yle mücadele-
mize verdiği desteğe bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Bu ziyaretimizle Venezuela’yla ilişkileri-
mizde yeni bir sayfa açtığımıza inanıyo-
rum. Bundan sonra çabalarımızın, ülke-
lerimiz ve bölgelerimiz yararına sonuçlar 

ticaretimize daha dengeli, daha sürdürü-
lebilir bir yapı kazandırmamız gerekiyor. 
Biz Venezuela’nın ihtiyaçlarının büyük bir 
kısmını kendilerine ulaştırabilecek güce 
ve imkânlara sahibiz. Bunun için de siz de-
ğerli iş adamlarımıza önemli bir sorumlu-
luk düştüğüne inanıyorum. 

İşte siz iş adamlarımız burada birliktesi-
niz. El ele vermek suretiyle her alanda ne-
ler yapılabileceğinin kararını sizler verme-
lisiniz. Bize düşen, size her türlü desteği 
vermektir. Altımızda bürokratik oligarşi-
nin olduğu bir gerçektir. Benim de ve Sa-
yın Başkanın da, bu bürokratik oligarşiye 
fırsat vermemesi gerekiyor.

Latin Amerika ve Karayipler 
Açılım Stratejimizi Kararlılıkla 
Sürdürüyoruz

Değerli katılımcılar, 

Türkiye, merkezi coğrafi konumu ve 
yükselen ekonomisiyle yatırımcılara ve 
iş çevrelerine büyük fırsatlar sunuyor. 
Dünya’da, hem Afrika’ya, hem Asya’ya 
hem de Avrupa’ya bu derece etkin erişim 
imkânı sunabilen başka bir ülke yoktur. 
İstanbul’dan sadece 4 saatlik bir uçuşla 
60’tan fazla ülkeye rahatça ulaşabiliyorsu-
nuz. Sahip olduğumuz genç, eğitim düzeyi 
yüksek nüfusumuz, iş kültürümüz, geliş-
miş altyapımız ve coğrafi konumumuz, 
uluslararası yatırım çekmekteki en önemli 
avantajlarımız arasındadır. Türk ekonomi-
sinin, 2002’den beri yaklaşık 200 milyar 
doların üzerinde doğrudan yatırım çek-

mesi asla tesadüfi değildir. 210 ekonomik 
bölgeye ihracat yapan ve 222 ülkeden itha-
lat gerçekleştiren bir ülkeyiz. Bu yılın ilk 9 
ayında ihracatımız 123, ticaret hacmimiz 
297 milyar doları geçti. Yıllık ihracatımız 
da 167 milyar dolara yaklaştı. 

Türk Hava Yolları, 5 kıtaya, 120 ülkeye, 
299 şehre ve 302 havalimanına uçarak 
dostluk bağlarımızı güçlendiriyor. 29 
Ekim’de açılışını yaptığımız İstanbul Ha-
valimanı, dünyadaki en büyük projelerden 
olup, Türkiye’nin ekonomik başarısının da 
sembollerindendir. Bu mega projemiz tam 
kapasiteye ulaştığında, yıllık 200 milyon 
yolcunun 300’den fazla destinasyona ulaş-
masını sağlayacaktır. 

Türk müteahhitlik sektörü dünyada, Çin’in 
ardından ikinci sırada yer alıyor. 

Türkiye ekonomisi sahip olduğu sağlam 
temeller üzerinde, tüm engelleme giri-
şimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir 
performans sergiliyor. Ülkemiz satın alma 
gücü paritesine göre dünyanın 13’üncü 
ve Avrupa’nın 5’inci büyük ekonomisidir. 
2017 yılında yakaladığımız büyüme ivme-
sini 2018 yılının ilk yarısında da sürdür-
dük. Geçen yıl yüzde 6,3 büyüyerek OECD 
ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranı-
na sahip olduk. 

Türkiye ayrıca önemli bir turizm merkezi-
dir. Bu yılın Ekim ayı itibariyle ülkemizi zi-
yaret eden turist sayısı 35,5 milyonu aşmış-
tır. Yılsonu itibariyle 40 milyondan fazla 
turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyo-
ruz. Turizmi sadece ekonomik bir olgu ola-
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vermesi için daha fazla çalışacağız. Bu 
toplantımızın, yeni düşünce ve projelere 
ilham kaynağı olmasını diliyorum. 

Ülkelerimiz arasındaki coğrafi mesafe, 
ilişkilerimizi kuvvetlendirmek ve işbirli-
ğimizi çeşitlendirmek için bir engel olarak 
görülmemelidir. Gönüllerimiz arasına me-
safe koymadığımız sürece, coğrafi uzaklık-
ların hiçbir önemi yoktur.

Türkiye, belli ülkelerin manipülatif saldırı-
larına ve ekonomik tetikçilerin sabotajları-
na maruz kalan Venezuela’nın yanındadır. 
Dostum Maduro’nun da Venezuella halkı-
nın desteği ve dayanışması ile ekonomik 

kuşatma girişimlerini akamete uğrataca-
ğına inanıyorum. Bu tarihi ziyaretin, Türk 
Milleti’nin Venezuella halkı ile dayanışma-
sının sembolü olarak görülmesini diliyor, 
“Yaşasın Türkiye-Venezuela dostluğu” di-
yorum. Başkan Maduro’ya misafirperverli-
ği için tekrar teşekkür ediyorum.

İş forumunun düzenlemesinde emeği ge-
çen kurum ve kuruluşlarımızı tebrik edi-
yor, toplantımızın hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. 

Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selam-
lıyorum. Kalın sağlıcakla.

Bölgeyi Terör Örgütlerinden 
Temizlemezseniz, 
Münbiç’e Gireriz 

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Yüksek Yargı Konferansı
İstanbul | 14 Aralık 2018

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin de-
ğerli yüksek mahkeme başkanları, değerli 
misafirler, kıymetli kardeşlerim, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

ESSELAMU ALEYKÜM VE 
RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH.

Ülkemize ve İstanbul’a hoş geldiniz. 

Memleketim Rize’de şehit edilen İl Emni-
yet Müdürü kardeşimize Allah’tan rahmet 
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tasıyla cendereye almaya çalışanların, asıl 
hedefi Müslümanların hayat damarlarını 
kurutmaktır. Hâlbuki Müslümanın oldu-
ğu yerde sömürü olmaz, soykırım olmaz, 
husumet olmaz, adaletsizlik olmaz, gelir 
dağılımı çarpıklığı olmaz… Daha doğrusu 
olmaması gerekir. Ama bugün maalesef, 
bu kötülüklerin hepsi de İslam dünyasının 
üzerinde bir kara bulut gibi dolaşıyor. Biz-
lere düşen, işte bu kara bulutları dağıtmak 
için neler yapmamız gerektiğini bulmak ve 
hayata geçirmektir. 

İşte kısa bir süre önce basın dünyasından 
önemli bir ismin, Cemal Kaşıkçı’nın İstan-
bul’umuzda, hemen şuracıkta, Suudi Ara-
bistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi 
olayı bir kenara atılacak konu değildir. 
Aslında konu her yönüyle açık, cinayetin 
failinin kim olduğu da bana göre belli. 
Zira İstanbul’umuza gönderilen 15 kişinin 
olayın içinde olduğu açık ve net.  Cinaye-
tin işlendiği, operasyonun yapıldığı yer de 
belli. Tabii bize gönderilen yetkililere şunu 
sorduk: Bu 15 kişinin içinde fail var, bu fa-
ili siz biliyorsunuz. Siz bu faili çıkarmakta 
da mahirsiniz. Verdikleri cevap, “Şu anda 
18 kişiyi tutukladık” oldu.  Daha sonra bu 
sayıyı 22’ye çıkardılar. Peki, şimdi faili de 
ortaya çıkarın. 

Önceleri suçu bize yıkmanın gayreti içeri-
sine girdiler. Ne dediler?  “Cemal Kaşıkçı 
elçilikte nikâh muamelesini yaptı ve çıktı.” 
Hâlbuki yalan. Dışarıda nişanlısı var. Bu sı-
radan bir insan değil, düşünce dünyasında 
yeri olan, kalemi olan bir insan. Oradan çı-
kıp da nişanlısını almadan ayrılıp gitmesi 
mümkün mü? Değil. Tabii daha sonra, “Biz 

bunu demek istemedik” dediler. Dışişleri 
Bakanları, “Yerli işbirlikçilerle bunu yap-
tık” dedi. Peki, kimdir bu yerli işbirlikçi, 
bunu söyleyin. Bize bunu söylemedikleri 
gibi, “Ben böyle bir ifade kullanmadım” 
diyerek yine yalan beyanda bulundu. Çok 
daha enteresanı, ses kayıtlarından şunu da 
öğrenmiş olduk: Gelenlerin içinde şu an-
daki Veliaht Prens’in en yakınında olanlar 
var. Yani bu işin aktif rol üstlenicisi, aldığı 
talimatı yerine getirenler de oradadır. 

Her şey şu anda gün yüzüne çıkıyor. Biz-
den şunu istediler: “Ben başsavcımı gön-
dersem, başsavcınızla görüştürür müsü-
nüz?” “Buyursun gelsin, başsavcımızla 
görüşsün” dedim. Geldi, görüştüler, ama 
ipe un serdiler. Başsavcımıza en ufak bir 
bilgiyi-belgeyi vermediler. Ancak İstanbul 
Başsavcım, Suudi savcıya gerekli olan her 
türlü bilgiyi verdi. Çünkü fail ortada, bunu 
biliyorlar. Yardım-yataklık yapanlarda yan-
larında… Ama bu başsavcı, İstanbul’dan 
aldığı beş valiz kuruyemişle ülkesine gidi-
yor. Çünkü dert başka… Bize gönderdikleri 
elemanlarına her şeyi açıkça anlattık, ama 
onlar yine gizlemeye devam ettiler.

İslam Ülkeleri, Kaşıkçı Cinayeti 
Konusunda Hakikatleri 
Söylemedi

Bu arada enteresan olan şu: İslam dünya-
sından bazı kesimler ve ülkeler, ne yazık 
ki doların veya riyalin kurbanı olanlar, bu 
olaylar karşısında hakkı ve hakikati ada-
let çerçevesi içerisinde söylemediler. Batı 

diliyorum. Yine aynı şekilde dün başkenti-
miz Ankara’daki bir tren kazasında ebedi-
yete intikal eden 9 kardeşimize Allah’tan 
rahmet diliyorum, yaralılarımıza da şifalar 
niyaz ediyorum.

“Hukukun üstünlüğü ve temel hakların 
korunmasında yüksek yargının rolü” ko-
nulu konferansımızın başarılı geçmesini, 
hepimiz için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Bu konferansın düzenlenmesin-
de emeği geçen, Anayasa Mahkemesi Baş-
kanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. 
İslam dünyasının dört bir yanından top-
lantımızı şereflendiren siz değerli yüksek 
mahkeme başkanlarına ve hukuk insanla-
rına, daha huzurlu ve güvenli bir dünya 
idealine yaptıkları katkılar için şükranla-
rımı sunuyorum. 

Değerli misafirler, 

Adalet kavramı, ilk insandan bugüne ka-
dar üzerinde en çok konuşulan, tartışılan 
konular arasındadır. Bizim ülkemizde, 
“Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz” 
diye bir söz vardır. Yine ülkemizde yaşa-
mış bir büyük gönül sultanı, “Yeryüzü ve 
gökyüzü adalet sayesinde ayakta durur” 
demiştir. Tarihimizin önemli hukukçular-
dan Ebussuud Efendi ile Osmanlının güç-
lü hükümdarı Sultan Süleyman’a atfedilen 
bir menkıbe vardır. Sultan Süleyman, aynı 
zamanda hocası da olan Ebussuud Efendi-
ye sorar: “Meyve ağaçlarını sarınca karınca 
/ Günah var mı karıncayı kırınca?” Ebussu-
ud Efendi de, aynı nezaketli üslupla cevap 
verir: “Yarın Hakk’ın divanına varınca / 
Süleyman’dan hakkın alır karınca.”

Evet… Ancak, işte böyle ince bir adalet an-
layışıyla yönetilen devlet 600 yıl yaşayabi-
lirdi, nitekim de öyle oldu. 

Müslümanın Olduğu Yerde  
Husumet ve Adaletsizlik Olmaz

Filozoflar, adaletin sadece erdemlilere, 
fazilet sahiplerine mahsus bir özellik ol-
duğunu söyler. Aynı şekilde, vicdanlarda 
karşılığı olmayan adaleti, sadece kanun-
larla ve kolluk gücüyle sağlamak mümkün 
değildir. Adaleti sadece zayıfların hak ara-
ma yolu olarak görmenin sonu, güçlülerin 
adaletsizliklerini haklı çıkarmaya kadar 
varır. Halbuki adalet, asıl güçlüde olursa 
anlamlıdır. 

Güçlülerin erdemli, erdemlilerin güçlü 
olmadığı bir dünyada yaşadığımızı kabul 
etmek durumundayız. Bugün dünyada, 
güçlü olanlar, maalesef, adaleti değil sade-
ce kendi çıkarlarını daha ileriye taşımanın 
peşindedir. Tarih bize, adalet çizgisinden 
sapan toplumların ve devletlerin yıkılışı-
nın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Geç-
mişte, dünyanın önemli bir bölümünde 
hükümran olmayı başarmış nice güçlü li-
derin ardından inşa ettiği her şeyin yıkılıp 
gitmesinin sırrı, adalete dayalı bir düzen 
kuramamış olmasıdır. Zulümle payidar 
olunmayacağının sayısız örneği vardır. 

Maalesef, bugün dünyanın pek çok ye-
rinde, özellikle de bölgemizde, vicdanları 
kanatan zulümler yaşanıyor. İslam dün-
yasını DEAŞ, EL KAİDE, BOKO HARAM, 
EŞŞEBAB, FETÖ gibi terör örgütleri vası-
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ğımız kararın ne kadar isabetli olduğunu 
göstermiştir. Sınırlarımıza yığılan silah-
ların ve teröristlerin, eninde sonunda 
bizi hedef alacağı gerçeğini bu olay bir 
kez daha ispatlamıştır. Nitekim sadece 
Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın 22 üssü 
var. Buraya 20 bini tırı aşkın silah gönde-
rildi. Kime geliyor silahlar? PKK, PYD, 
YPG’ye… Bu konudaki rahatsızlığımızı Sa-
yın Obama’ya da, Sayın Trump’a da bütün 
açıklığıyla anlattık. Fakat hepsi de duyar 
gibi görünüyorlar, ama duymuyorlar, gere-
ğini yapmıyorlar. İşte adalet olmayınca, gö-
ren gözler bir anda görmez oluyor. Bugüne 
kadar stratejik ortağız, NATO’da beraberiz, 
uluslararası birçok kuruluşta birlikte hare-
ket ediyoruz. Bizimle beraber bu adımları 
atmayanlar, bu tür kuruluşlarla hiçbir ilgi-
si alakası olmayan ülkelere ne yapacakları-
nı bir düşünün.

“Cambaza bak cambaza” oyunu haline ge-
tirdikleri Münbiç hikâyesiyle, bizim dikka-
timizi dağıtmaya, kararlılığımızı bozmaya 
çalışıyorlar. Münbiç yüzde 85-90 oranında 
Arapların yaşadığı bir bölgedir. Ama böl-
geyi  tamamen o terör örgütlerine vermiş 
durumdular. Terör örgütlerinin Münbiç’i 
tamamen boşaltacağı sözünü verdiler. Böl-
geyi terör örgütlerinden temizlediniz te-
mizlediniz, temizlemediğiniz takdirde biz 
Münbiç’e de gireceğiz.

Açık konuşuyorum: Türkiye, Fırat’ın do-
ğusundaki terör bataklığına müdahale ko-
nusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. 
Bundan sonrası için tek bir günlük gecik-
meye dahi tahammülümüz yoktur.  Afrin 
operasyonunda sahada karşılaştığımız 

manzara, istihbarat birimlerimizden gelen 
raporlar ortadadır. Bu veriler bize Fırat’ın 
doğusunda neler yapıldığını ve şayet he-
men harekete geçmezsek ileride karşımıza 
neler çıkacağını göstermeye yeterlidir.

Ülkemizin Hak ve Özgürlükler 
Konusundaki Samimiyetine 
Kimse Bir Söz Söyleyemez

Şu gerçeğin de bilinmesini istiyorum: Biz 
Suriye’de attığımız adımlarla, sadece kendi 
ülkemizin güvenliğini sağlamakla kalmı-
yor, ümmetin ve tüm insanlığın izzetini de 
koruyoruz. Hiçbir asabiye veya mezhep fa-
natizmi bu gerçeğin üzerini örtemez. Ken-
di hesaplarının peşinde koşmayan, hakka-
niyetle meseleye eğilen herkes, bu hakikati 
görecektir. Bölgede gerçekten huzurun, 
adaletin, ahlakın peşinde olanlara düşen, 
yürüttüğü bu mücadelede Türkiye’ye des-
tek olmaktır. 

Değerli misafirler,

Adalet konusunda en büyük tehlikeler-
den biri de, yargı kurumunun akıl ve mu-
hakemeyi bir kenara bırakıp, kendi ide-
olojik saplantılarının peşine düşenlerin 
kontrolü altına girmesidir. Türkiye, FETÖ 
meselesinde bu sıkıntıyı yaşamıştır. Önce 
emniyet ve yargı içindeki elemanları vası-
tasıyla, ardından da ordu içindeki militan-
larını kullanarak ülkemizde darbe yapma-
ya kalkışan bu örgütün mensupları, şimdi 
hukuk önünde hesap veriyor. Yaşadığımız 
ihanet ne kadar büyük olursa olsun, biz 
bunlarla mücadelemizi hukuktan, adalet-

dünyasındaki baronlar da hakikati söyle-
yemiyorlar. Niye? Dolarlar gelecek...

Petrol zengini ülke ne yazık ki hala olay-
la ilgili kararını vermedi, veremedi. Fakat 
hak yerini bulacak. İşte dün Amerikan se-
natosundaki gelişmeleri duydunuz ve bu 
daha gelişerek devam edecek. Neden? Zira 
biz Amerikalılara, istihbarat örgütüne bü-
tün bilgileri verdik. İngilizler istedi onlara 
da verdik, Almanlar istedi onlara da ver-
dik, Suudi Arabistan’a verdik, Fransızlara 
da verdik. Kim isterse bu bilgileri vermeye 
hazırız. Adalet mülkün esasıdır, adalet ye-
rine bulsun istiyoruz.

Bu suç Türkiye’de işlendiği için, tutuklu 
şahısların ülkemize verilmesini talep et-
tik. Dışişleri Bakanları “Vatandaşlarımızı 
veremeyiz’ diyor. Zerre kadar adalet anla-
yışı olsa talebimize olumlu cevap verirdi.  
Neden iade etmiyorlar? Çünkü bu işin sıç-
rayacağı yer ortaya çıkacak. İşte Birleşmiş 
Milletler’deki Amerika’nın Daimi Temsil-
cisi Nikki Haley açıkça isim zikretti. Yani 
olay bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. 
Adaletin yerine bulması için bu işin peşini 
bırakmayacağız. 

Değerli misafirler, 

Türkiye’nin bölgesinde uyguladığı politi-
kanın temelinde, zalime karşı mazlumla-
rın safında yer alma, sadece bununla da 
kalmayıp, sahada fiilen adaleti sağlama 
yaklaşımı bulunuyor. Irak’ı ve Suriye’yi 
yıllarca DEAŞ’le mücadele görüntüsü al-
tında yakıp yıkanlar ne kadar suçluysa, 
onlara bu fırsatı verenler de aynı derecede 

vebal altındadır. Bunun en çarpıcı örnek-
lerinden birini, hemen sınırlarımızın yanı 
başındaki Suriye’de görüyoruz. Suriye top-
raklarının üçte birini işgal altında tutan 
bir terör örgütü, Amerika’nın ve kimi Av-
rupa ülkelerinin desteğiyle, her türlü zul-
mü, her türlü ihaneti sergiliyor. 

Biz bu terör örgütüyle, doğrudan ülkemi-
zi de hedef aldığı için, elbette çok daha 
etkili bir şekilde mücadele ediyoruz. Ama 
aslında bu örgüte karşı tüm İslam dünyası-
nın topyekûn mücadele etmesi gerekiyor. 
Çünkü bu örgüt vasıtasıyla, Suriye’nin bir 
bölümü medeniyetimizin ve kültürümü-
zün dışına çıkartılmaya, adeta bağrımıza 
bir hançer saplanmaya çalışılıyor. Bizim 
böyle bir tehdide göz göre göre izin verme-
miz düşünülemez. Bunun için, daha önce 
Cerablus’ta, Afrin’de, Rusya ile vardığımız 
anlaşmayla İdlib’te yaptığımız gibi, Fırat’ın 
doğusundaki bölgeleri de huzura ve güve-
ne kavuşturmakta kararlıyız. 

Nitekim dün akşam itibariyle Irak’ta 
operasyonlarımızı yaptık. Sürekli sınır-
larımıza tehdit oluşturan Sincar’da ve 
Mahmur’un etekleri Karaçar’da operasyo-
numuzu yaptık. Durduk mu? Yok, bunun 
gerisi gelecektir. Neden? Çünkü oradan 
bize bir tehdit varsa, ki var, bu tehdidin 
cevabı da anında verilecektir. Bu terör ör-
gütlerini ya yok edecekler, ya da biz yok 
edeceğiz.

Ordumuza talimatımızı verdik, hazırlıkla-
rımızı yaptık, inşallah bugün-yarın saha-
ya giriyoruz. Dün, Tel Rıfat’tan Afrin’deki 
askerlerimize yönelik kalleş saldırı, aldı-
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ten, haktan ve vicdandan taviz vermeden 
yürütüyoruz. Rehavete kapılmıyor, kararlı-
lığımızı hep canlı tutuyor, ama hukuk dev-
leti ilkesine de titizlikle bağlı kalmayı sür-
dürüyoruz. Hep söylediğimiz gibi; hiçbir 
suçlunun cezasız kalmasına izin vermedi-
ğimiz gibi, tek bir masumun da haksızlığa 
uğramasına rıza göstermiyoruz. 

Adalet ve onun uygulama aracı olan hu-
kuk, yasalar, yargı mekanizmaları, toplu-
mun tamamı tarafından görüldükleri ölçü-
de etkilidir. Türkiye, bu konuda tarihi bir 
imtihana maruz kalmış ve süreçten alnı-
nın akıyla çıkmayı başarmıştır. Ülkemizin 
demokrasisine de, hukuk devleti niteliğine 
de, hak ve özgürlükler konusundaki sami-
miyetine de kimsenin söyleyecek bir sözü 
olamaz. Lafa geldiğinde, demokratlığı, öz-
gürlükçülüğü, farklılıklara saygıyı kimse-
ye bırakmayan batılı ülkelerin, en küçük 
bir tehdit karşısında nasıl faşizan uygula-
malara yöneldiğine hep birlikte şahit olu-
yoruz. Demokrasi ve hukuku bir makyaj 
olarak kullananlar ile aynı değerleri haya-
tının merkezine yerleştirenler arasındaki 
fark, ancak bu tür sınamalar sayesinde or-
taya çıkabiliyor. 

Üzüntüyle ifade etmek isterim ki, İslam 
toplumlarının çoğunun yönetimleri, he-
nüz bu sınamalara dahi maruz kalmayacak 
derecede adaletten, hukuktan, özgürlük-
lerden uzak bir görüntü içindedir. Gazete-
ci merhum Cemal Kaşıkçı cinayeti sonra-
sında sergilenen tavırlar, bu gerçeği bir kez 
daha adeta yüzümüze çarpmıştır. Haksız 
yere bir cana kıymanın inancımızdaki yeri 
ortadayken, üstelik de gerçekten insanlık 
dışı bir yöntemle işlenen bu cinayetin ta-
kibini, neredeyse tek başımıza yapıyoruz. 

Bu eksiklerimizi gidermeden İslam top-
lumları olarak hak ettiğimiz yere gelebil-
memiz, Rabbimizin ve Peygamber Efendi-
mizin bize müjdelediği huzura ve saadete 
kavuşabilmemiz mümkün değildir. Konfe-
ransımızın, tüm bu meselelerin konuşul-
duğu, tartışıldığı, çözüm yollarının ortaya 
konulduğu bir platforma dönüşmesini di-
liyorum. 

Bir kez daha iştirakleriniz için her birinize 
teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Kalın sağlıcakla. 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Aziz Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Dr. 
Hasan Ruhani, saygıdeğer bakanlar, Türk 
ve İran iş dünyasının kıymetli mensupları, 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tür-
kiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 
Beşinci Toplantısı vesilesiyle düzenlenen 

bu etkinlikte Aziz Kardeşim Sayın Ruhani 
ile birlikte sizlerle bir araya gelmekten bü-
yük bahtiyarlık duyuyorum. Coğrafyamı-
zın büyük şairi Nizami’nin Farsça beytiyle 
ifade edecek olursak;

“Ey nâm-i to bihterîn ser âgâz  
Bî-nâm-i to nâme key konem bâz”

Amerika’nın Yaptırım Kararı, 
Bizi Hedeflerimize Ulaşmaktan 

Alıkoymamalıdır 

Türkiye-İran İş Forumu | Ankara | 20 Aralık 2018



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

133132

lıklı yarar temelinde çözüme kavuşturaca-
ğımıza inanıyorum. 

Bölgenin güvenliği İran ve Türkiye’ye çok 
büyük yükler yüklemiştir. Bu süreçte Tür-
kiye, İran ve Rusya birlikte hareket etmiş-
tir. Şu ana kadar üç zirve yaptık. İnşallah 
4.zirvemizi de yapacağız. Çünkü bölgenin 
güvenliğini sağlamamız gerekiyor ki, eko-
nomik güvenliğimizi de ona göre temin 
edelim. Tabii siyasi kararlarımızı da buna 
göre alma imkânına kavuşacağız. 

Değerli misafirler,

İkili ekonomik ilişkilerimizin arzu edilen 
noktaya taşınması hususunda, önümüzde 
birlikte aşmamız gereken ciddi bir me-
sele daha vardır. Bu da Amerika Birleşik 
Devletleri’nin İran’a yönelik olarak uygula-
maya koyduğu yaptırımlardır. Amerika’nın 
yaptırım kararının bizi hedeflerimize ulaş-
maktan alıkoymasını engellemek mecburi-
yetindeyiz. Yaptırımlara karşı çıktığımızı, 
bu tür baskı araçlarına başvurulmasının 
İran halkını cezalandırmak anlamına gel-
diğini her fırsatta ve platformda açıkça 
ifade ediyoruz. Tek taraflı olarak atılan bu 
adımın, uluslararası işbirliğine ve güven 
ortamına zarar vereceğini de her seviyede 
muhataplarımıza söylüyoruz. Bu vesileyle, 
yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kim-
senin yaptırımlar nedeniyle İran’la ekono-
mik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıraca-
ğımızı düşünmemesi gerektiğini bir kez 
daha tekrarlamak istiyorum. 

Elbette, yaptırımların, özellikle bankacılık 
sisteminden kaynaklanan bazı belirsizlik-

lere yol açtığının farkındayız. Hem Türk 
hem de İranlı müteşebbislerin işlerinde, 
bu sebeple aksamalar yaşandığını müşa-
hede ediyoruz. Ancak, her şeye rağmen, bu 
sorunların çözüme kavuşturulabileceğine 
inanıyoruz.

Sayın Ruhani ve heyeti ile bugün gerçek-
leştirdiğimiz toplantıda, bu konuda kar-
şılıklı dayanışma çerçevesinde birlikte 
çalışma ve bir yol haritası oluşturma hu-
susunda mutabakat kaldık. Bu doğrultuda 
yapıcı çalışmalarımızın meyvelerini yakın 
zamanda almaya başlayacağımıza ve yap-
tırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceği-
mize inancım tamdır. İranlı dostlarımızın, 
Türkiye’nin yaptırımlar konusunda gös-
terdiği ilkeli ve kararlı tutuma, ticari iliş-
kilerimizi daha da güçlendirme iradesiyle 
mukabele etmelerini bekliyoruz. Bu tavır, 
ülkelerimizi bölgede tecrit etme çabaları-
na karşı verilmiş en güzel cevap olacaktır. 

İran’a Yönelik Yaptırımlara 
Rağmen, Türk Şirketleri 
Faaliyetlerine Devam Ediyorlar

Değerli misafirler, 

İran’la ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimi-
zin önemli bir boyutunu da, bu ülkedeki 
Türk şirketlerinin faaliyetleri oluşturuyor. 
Bugüne kadar 77 Türk firması tarafından 
İran’a yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında 
yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu noktada bir 
hususu vurgulamak isterim. Yaptırımlara 
uymayacaklarını ifade eden pek çok ülke-
nin şirketleri daha yaptırımlar yürürlüğe 

Türkçe olarak tekrarlayacak olursak;

“Ey adı en güzel başlangıç olan  
Senin adın olmadan mektuba nasıl başlarım?”

Evet… Biz de adı en güzel olanın ismiyle 
toplantımıza başlıyoruz. 

Bir kez de sizlerin huzurunda Sayın 
Cumhurbaşkanı’na ve beraberindeki heyet 
üyelerine ülkemize hoş geldiniz diyorum. 
Toplantımızın her iki ülke için yeni işbir-
liklerine, yeni projelere, yeni yatırımlara 
kapı aralamasını temenni ediyorum. Bu 
etkinliğe öncülük eden Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu (DEİK) mensuplarına da özel-
likle teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Kıymetli iş adamları, 

İran’la geniş bir alanda kapsamlı işbirlik-
lerine sahibiz. Hedefimiz, ikili ekonomik 
ilişkilerimizi, siyasi ilişkilerimizle aynı 
seviyeye çıkarmaktır. Bu kapsamda, daha 
önce Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabık 
kaldığımız üzere, ikili ticaret hacmimizin 
30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesini 
arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 10,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hac-
mimizin bu yılsonu itibariyle yine aynı dü-
zeyde gerçekleşmesini bekliyoruz. Maale-
sef, bu rakamlar hedeflediğimiz seviyenin 
oldukça altındadır. Hâlbuki 2012 yılında 
22 milyar dolar seviyesine ulaşmıştık. Bu 
rakam, hedefimize ulaşabilmemizin müm-
kün olduğunu gösteriyor. Yeter ki karşılıklı 
olarak bu iradeyi ortaya koyabilelim ve ça-

lışmaya başlayalım… İnanıyorum ki gerisi 
kendiliğinden gelecektir.

Bölgenin Güvenliği İran ve 
Türkiye’ye Çok Büyük Yükler 
Yüklemiştir

Bu bakımdan, ticari ilişkilerimizin ahdi 
altyapısını oluşturan Tercihli Ticaret 
Anlaşması’nın genişletilmesine ilişkin 
müzakereleri önemli görüyorum. Bu an-
laşmayı doğru çerçevede ilerleterek, en 
yakın zamanda sonuçlandırmalıyız. Tabii 
bunun için öncelikle korumacı refleksle-
ri geride bırakmamız, ticaretin mantığına 
uygun şekilde süreci yürütmemiz gereki-
yor. Ancak bu şekilde ikili ticaretimizde 
hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz.  
Sayın Cumhurbaşkanının bu ziyaretinin, 
Tercihli Ticaret Anlaşması’nın genişletil-
mesi müzakerelerinde bir dönüm noktası 
teşkil edeceğini düşünüyorum. Onun için, 
bugün bakanlarımıza gerekli talimatları 
verdik. 

Saib-i Tebrizi “İmkan pazarında anahtarsız 
hiçbir kilit yoktur, yeter ki bağlı olanların 
açılmasını gönüller kapısından dile” diyor. 
Biz de, gönülden istersek, önümüzde aşıla-
mayacak hiçbir engel, çözülemeyecek hiç-
bir mesele yoktur. Dünyada ve bölgemizde 
ticaret sisteminde güçlü değişiklikler ya-
şandığı bir dönemde, İran’la birlikte ata-
cağımız bu adımın, daha geniş ve büyük 
işbirliklerinin kapısını aralayacağından 
şüphe duymuyorum. Tarih boyunca, böl-
gemizde hep öncü bir konumda bulunmuş 
iki kadim devlet olarak, bu meseleyi karşı-
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girmeden İran’dan çekilirken, Türk fir-
maları faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu 
toplantıya iş insanlarımız tarafından gös-
terilen ilgi de, yaptırımlara rağmen Türk 
müteşebbislerin İran’a yatırım yapmak ko-
nusunda ne kadar istekli olduklarını gös-
teriyor. Firmalarımızın bu yaklaşımlarıyla, 
mevcut yatırımlarının korunması yanında 
yeni yatırımlar konusunda teşvik edilmeyi 
hak ettiklerini düşünüyorum. Aziz Karde-
şim Sayın Ruhani başta olmak üzere, tüm 
İranlı yetkililerden müteşebbislerimize 
teşvik edici kolaylıkları sağlamalarını özel-
likle istirham ediyorum. Siyasi ilişkileri-
mizin, ekonomik, sosyal, kültürel ilişkiler-
le desteklenmesi, her iki ülke halkının da 
yararına olacaktır. İkili ilişkilerimizin tüm 
boyutlarının hak ettiği seviyeye ulaşması 
için Türkiye olarak üzerimize düşenleri 
yapmaya hazırız. Bu yolda siz iş dünyamı-
zın da bizimle beraber yürümesini istiyo-
ruz. Sizlerden, iki ülkenin potansiyelinden 
tam anlamıyla istifade edecek projelerle 
işbirliğini geliştirmenizi bekliyoruz.

Konuşmamıza Nizami’yle başlamıştık, 
Hafız-i Şirazi ile de bitirelim istiyorum. 

Coğrafyamızın büyük şairlerden olan 
Hafız-i Şirazi diyor ki;

“Diraht-i dûstî binşân ki kâm-i dil be bâr 
âred      
Nehâl-i doşmenî ber ken ki renc-i bîşomâr 
âred”

Türkçe olarak tekrarlayacak olursak;

“Dostluk ağacını dik ki, gönlünün arzu-
su meyve versin    
Düşmanlık fidanını sök ki, sayısız sıkıntı-
ya yol açmasın”

Evet… Bu ziyaretin, gönüllerimizdeki dost-
luk ağaçlarının büyümesine, düşmanlık 
fidanlarını söküp atılmasına vesile oldu-
ğuna inanıyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha Aziz Kardeşim Sayın Ruhani 
ve beraberindeki heyete ülkemize hoş gel-
diniz diyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 

Bu Ülkenin Cumhurbaşkanını 
İpte Sallandırmak İsteyenler 

Hesap Vermeli

DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurul Toplantısı | Ankara | 23 Aralık 2018

Sayın Başkan, Genel Kurul’un değerli üye-
leri, iş dünyamızın, siyaset, sivil toplum 
ve medya dünyamızın değerli temsilcileri, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle, saygıyla selamlı-
yorum.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK’in 
2018 yılı Genel Kurulu’nun, ülkemiz, mil-

letimiz, ekonomimiz ve demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Kuruluşundan bugüne kadar DEİK çatısı 
altında emek vermiş, ülkemizin gelişmesi, 
güçlenmesi için gayret sarf etmiş işadam-
larımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş 
yıllarda DEİK’te görev yapmış, ancak şim-
di aramızda bulunmayan, ahirete irtihal 
etmiş tüm kardeşlerimize de Rabbimden 
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rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Bu 
Genel Kurul vesilesiyle, tüm katılımcılara, 
tüm işadamlarımıza, bir kez daha yolunuz 
açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyorum.

Değerli kardeşlerim,

Dünyanın ciddi değişimler yaşadığı bir 
süreçte, yeni yapısıyla ve yeni yönetimiyle 
DEİK’in iş dünyamızın, bilhassa da ihra-
catçılarımızın lokomotif kuruluşu haline 
geldiğini görüyoruz. 2016 yılı Ocak ayın-
dan bugüne kadar DEİK’in düzenlediği, 
içerisinde iş forumlarının, konsey toplan-
tılarının da yer aldığı 5 bin farklı etkinliği, 
yakalanan ivmenin bir göstergesi olarak 
değerlendiriyorum. Ülkemizin en büyük 
100 Türk şirketinin 63’ünün, en büyük 
46 uluslararası müteahhitlik şirketimizin 
28’inin, en büyük 70 ihracatçı şirketin 
21’inin DEİK üyesi olması da bu başarının 
bir nişanesidir. Elbette burada üye sayısı 
kadar üyelerimizin niteliği, vasfı da son 
derece önemlidir. Ülkemizde çeşitli alan-
larda faaliyet yürüten birçok çatı kuruluş 
gibi DEİK de asıl değişimi kendi bünyesin-
de gerçekleştirmiştir.

Son dönemde atılan adımlar DEİK’i, 
Türkiye’nin tüm renklerini kucaklayan, 
tüm farklılıklarını içinde barındıran daha 
kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuş-
turmuştur. Bu yapısal değişim DEİK’in 
gücüne, yurt içinde ve yurt dışında sahip 
olduğu etkinliğine de ciddi katkılar yap-
mıştır. Sadece sizlerin adına değil, ülkemiz 
adına da çok önemli bir kazanım gördü-
ğüm bu başarının korunması ve geliştiril-

mesi gerekiyor. DEİK’in yakaladığı ivmeyi 
önümüzdeki sene de devam ettirerek,  ba-
şarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere 
çıkaracağına inanıyorum. Tıpkı 2019 yılı 
için belirlenen “İşimiz, gücümüzü dünya-
ya taşımak” parolasında ifade edildiği gibi, 
sizlerden Türkiye’nin ekonomik gücünü 
yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm 
dünyaya taşımanızı bekliyoruz. Bunun 
için de DEİK, icrai bir kurul olmanın yanı 
sıra, iş dünyamıza ufuk açacak, yol ve is-
tikamet çizecek fikri egzersizler de yürüt-
melidir. DEİK, dış ekonomik ilişkilere dair 
stratejiler hakkında raporlar üretmeli, uy-
gulanmasını sağlamalı, sonuçlarını yakın-
dan takip etmelidir. Bu yönde yapacağınız 
çalışmalarda da her zaman sizlerin yanın-
da olmayı sürdüreceğiz.

Biliyorsunuz gerek 11 yılı aşkın Başba-
kanlığım döneminde, gerekse Cumhur-
başkanlığımız süresince DEİK’in çalış-
malarına özel önem verdik. Afrika’dan 
Güney Amerika’ya kadar ziyaret ettiği-
miz her yere DEİK’i de davet ederek, iş 
adamlarımız arasında köprüler kurduk. 
Küçük-büyük demeden firmalarımızın 
sorunlarını çözmek, sizlerin karşılaştı-
ğı sıkıntıları gidermek için ciddi gayret 
gösterdik. Bürokrasiden teminat mek-
tuplarına, gümrük sorunlarından tır şo-
förlerimizin meselelerine kadar her işle 
yakından ilgilendik. Bütün bunları iş 
adamlarımıza daha rahat, daha güvenli 
bir ticaret ortamı tesis etmek için yaptık. 
İhracatımız artsın, yatırımlarımız çoğal-
sın; istihdam, büyüme, üretim katlansın 
diye mücadele ettik. 

Son 16 Yılda Ülkemize
201 Milyar  Dolar Doğrudan
Yatırım Yapıldı

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatı-
mızı bu yılsonu itibariyle inşallah 170 mil-
yar dolara ulaştırdık. İhracatçı firma sayı-
mızı 31 binden aldık, iki kat artırarak, 71 
binin üzerine çıkardık. Yürürlüğe koydu-
ğumuz düzenlemeyle 8 bin 582 ihracatçı-
mıza yeşil pasaport imkânı getirerek, pek 
çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. 
Eximbank’ın sermayesini 3 milyar liradan 
10 milyar liraya çıkardık. İhracatçılarımı-
za sadece geçtiğimiz yıl 2 milyar liranın 
üzerinde nakit destek sağladık. 1975-2002 
döneminde ülkemize sadece 15 milyar do-
lar doğrudan yatırım yapılmışken, son 16 
yılda 201 milyar doların üzerinde doğru-
dan yatırım rakamına ulaştık.

Değerli kardeşlerim,

Sizlerle birlikte her sene dünyanın farklı 
kıtalarını, farklı ülkelerini ziyaret ediyo-
ruz. Gerek resmi seyahatler gerekse ev sa-
hipliği yaptığımız uluslararası toplantılar 
münasebetiyle devlet ve hükümet başkan-
larını da ülkemizde ağırlıyoruz. İşte en son 
İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ile siz 
işadamlarımızı bir araya getirdik. Ama biz 
kararlıyız, yapıyoruz ve yapmaya devam 
edeceğiz. Bu ziyaretler ve temaslardan şa-
hitlik ettiğimiz tablo şudur: Bugün Türki-
ye, 15-20 yıl öncesine kadar esamesinin 
dahi okunmadığı pek çok ülkede, sadece 
resmi misyonlarıyla değil; iş adamlarıyla, 
firmalarıyla, ürünleriyle, sivil toplum ku-

ruluşlarıyla vardır. Müteahhitlik hizmetle-
rimizle, dizilerimizle, sinema filmlerimiz-
le, sağlık hizmetlerimizle ve kültürümüzle 
ülkemizi tüm dünyada görünür, tanınır 
hale getirdik. 2002’de göreve geldiğimizde 
doğru düzgün hiçbir yatırımımızın olma-
dığı bölgelerde, bugün Türk girişimciler 
üretim yapıyor, ticaret yapıyor, yüzbinler-
ce insana istihdam sağlıyor.

Müteahhitlerimiz Afrika’dan Rusya’ya, 
Kazakistan’dan Balkanlara çok geniş bir 
coğrafyada göğsümüzü kabartan projelere 
imza atıyor. Senegal’in başkenti Dakar’a 
gidiyorsunuz, sizi orada Türk müteahhitle-
rinin yaptığı Batı Afrika’nın en modern ha-
valimanı karşılıyor. Gana’ya, Gambiya’ya, 
Lübnan’a Endonezya’ya gidiyorsunuz, 
Türkiye’nin tersanelerinde inşa edilen 
dev enerji gemilerinin ürettiği elektriği 
kullanıyorsunuz. Güney Afrika bölgesin-
de insanların, Türk sermayeli şirketlerin 
imal ettiği buzdolaplarını, çamaşır maki-
nalarını, fırınları, ev eşyalarını kullandık-
larına şahitlik ediyorsunuz. Pakistan’dan 
Kuveyt’e birçok ülkenin milli güvenliğini, 
Türk savunma sanayinin geliştirdiği mü-
himmatlara, askeri araçlara emanet ettiği-
ni görüyorsunuz.

Allah’a şükürler olsun, dünyanın hangi 
kıtasına gidersek gidelim, muhakkak ora-
da “Made in Türkiye” damgalı bir ürünle 
karşılaşıyor, bir Türk firmasının başarı 
hikâyesini dinliyoruz. Bugün diplomatik 
misyonlarımızla beraber Türk şirketleri 
ve işadamlarımız da bayrağımızı yüzlerce 
ülkede gururla dalgalandırıyor. Türkiye, 
diplomaside, insani yardımlarda olduğu 
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kadar “ticaret diplomasisinde” de kendi-
sinden giderek daha fazla söz ettiriyor. 
Görüştüğümüz hemen her devlet adamı, 
Türk yatırımcıların başarısından, dürüst-
lüğünden, dinamizminden, taahhütlerine 
bağlılığından bahsediyor. Yabancı şirket-
lerin yıllarca sürüncemede bıraktıkları 
projeleri, Türk firmaları üstleniyor ve re-
kor sürelerde bitirip teslim ediyor. Bu mil-
letin değerlerini temsil ettiğiniz, şahsımla 
beraber devletimize bu gurur tablolarını 
yaşattığınız için sizlere gönülden teşek-
kür ediyorum. Hiç şüphesiz bu başarı 
hepimizin ortak eseridir. Bu başarı; ön-
celikle devletine, iradesine, demokrasisi-
ne, gerektiğinde canı pahasına istiklal ve 
istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin 
başarısıdır.

Bütün bunlar, Türkiye’nin kendine gü-
vendiğinin, kendine inandığının, uzun 
yıllardır ihmal ettiği potansiyelini artık 
harekete geçirdiğinin işaretleridir. Bu 
seviyeler, Türkiye’nin sadece ihracat, ya-
tırımlar, ekonomi alanında değil; aynı za-
manda siyasette, uluslararası ilişkilerde 
ve daha benzer birçok konuda kaydetti-
ği ilerlemenin sonuçlarıdır. Ülkemiz bu 
noktalara Cumhurbaşkanından bürokra-
tına, siyasetçisinden emekçisine, sanayi-
cisinden esnafına kadar 81 milyonun her 
bir ferdinin, tam bir seferberlik ruhuyla 
hareket etmesi neticesinde gelebilmiştir. 
Aynı hedeflere yöneldiğimiz, aynı heye-
canı paylaştığımız, bir duvarın tuğlaları 
gibi bir birimize kenetlendiğimiz sürece 
de, Allah’ın izniyle Türkiye yeni destanlar 
yazmaya devam edecektir. Bu bakımdan 
2019 çok çok farklı olacak. Karamsarlığı 

ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığı-
mız müddetçe, ülkemizin şahlanışını dur-
duracak hiçbir fani güç yoktur.

Güneydoğu’da Hendekler 
Açanlarla, Ana Muhalefetin Başı 
Arasında Hiçbir Fark Yoktur

Değerli dostlarım, 

Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Ti-
carette, eğitimde, bireysel hayatta olduğu 
gibi, ülke yönetiminde de her başarının 
gerisinde sabır, gayret ve çok çetin bir mü-
cadele vardır. Ülkemizi ekonomide, diplo-
maside, demokraside, ticarette, ihracatta,  
istihdam ve yatırımlarda büyütürken,  
diğer taraftan da birçok sınamayla, bir-
çok saldırıyla yüzleştik. İçerideki vesayet 
odaklarıyla birlikte, Türkiye’nin güçlen-
mesini istemeyen dışarıdaki hasımlarımı-
zın operasyonlarına maruz kaldık. İktida-
rımızın ilk dönemlerinde devletin içine 
çöreklenmiş, devleti kendi tapulu mülkü 
gibi gören kesimlerin direnciyle karşılaş-
tık. Sivil siyasetin tepesinde “demokles’in 
kılıcı” gibi duran, çıkarları tehlikeye gir-
diğinde darbe yapmaktan bile çekinme-
yen bu kesim, rahatsızlıklarını çok farklı 
yollarla gösterdi. Merhum Menderes’in 
kalkınma hamlesinin önü provokasyon-
larla kesildiği gibi, bizim demokrasi mü-
cadelemiz de kışkırtmalarla, darbe çı-
ğırtkanlıklarıyla, siyasi cinayetlerle test 
edildi. Hukuku hiçe sayan ideolojik yargı 
kararlarıyla Türkiye’ye çağ atlatacak pek 
çok projemiz engellenmeye çalışıldı.
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darbeye kalkıştılar.  15 Temmuz gecesi, 
gencinden yaşlısına 81 milyonun direni-
şiyle, 251 şehit vererek hainleri yine yenil-
giye uğrattık. O gece sadece demokrasimi-
zi değil, ülkemizin geleceğini de kurtardık. 
O gece tarihe altın harflerle geçen bir milli 
irade zaferine hep birlikte imza attık. Bura-
dan bir kez daha 15 Temmuz gecesi Pensil-
vanya’daki İblisin 1 dolarlık Haşhaşilerini 
hezimete uğratan milletime teşekkür edi-
yorum. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi can-
ları pahasına milletimize ikinci bir İstiklal 
Destanı yaşatan aziz şehitlerimizi rahmet-
le, minnetle yâd ediyorum. Gazilerimizin 
her birine fedakârlıkları ve cesaretleri için 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum.

Felaket Tellallarına İnat 
Sizlere Güveniyoruz

Değerli kardeşlerim,

24 Haziran seçim zaferimizin hemen aka-
binde döviz kuru üzerinden yapılan saldı-
rıların, şimdiye kadarkilerden hiçbir farkı 
yoktur. Tıpkı Gezi Olayları, tıpkı çukur 
eylemleri, tıpkı 15 Temmuz ihaneti gibi, 
son operasyonun da zamanlaması mani-
dardır. Nasıl Gezi Olayları, Türk ekono-
misinin IMF’den bağımsızlığını ilan ettiği 
günlerin hemen akabinde tertiplenmişse, 
son ekonomik saldırı da Türk demokrasi-
sinin çok çetin bir imtihanı alnının akıyla 
geçmesinin hemen ardından yaşanmıştır. 
Bu dönemde görülen sert kur dalgalan-
malarının, Türkiye’nin gerçekleriyle, eko-
nomimizin dinamikleriyle hiçbir ilgisinin 

olmadığı açıkça ortadadır. O günlerde sa-
bah-akşam ekranlarda kriz tellallığı yapan 
siyasetçilerin ve sözüm ona ekonomistle-
rin öngörülerinin hiçbiri doğru çıkmadı. 

Açık söylüyorum, özellikle ana muhalefet 
partisi bu süreçte gerçekten kötü bir sınav 
verdi. Ana muhalefet partisinin başındaki 
zat, her zamanki gibi yine eline tutuştu-
rulan belgelerle, yalan-yanlış rakamlarla 
milletimizin ve iş adamlarımızın morali-
ni bozmaya çalıştı. Genel müdürlüğü dö-
neminde SSK’yı batıran kendisi değilmiş 
gibi, bir de bize ders vermeye kalktı. Şimdi 
milletten çıkıp özür dilemesi gerekirken, 
hiçbir şey olmamış gibi yalanlarına, iftira-
larına devam ediyor.

Çok şükür, işadamlarımız, sanayicilerimiz, 
girişimcilerimiz, hatta bizzat milletimiz, ne 
bu şahsa, ne de onun felaket senaryolarına 
prim vermiyor. Çok överek, bezeyerek yanı-
na aldığı kişi şimdi buna verip veriştiriyor. 
İsmini vermeme gerek yok, anlarsınız zaten. 
Aynı şekilde cumhurbaşkanı adayı olarak çı-
kardığı zat da buna verip veriştiriyor. Diyor 
ki, “Bir çıktın yenildin, iki çıktın yenildin, üç 
çıktın yenildin…” Bir genel başkanın yanın-
da böyle bir kadro var. Onunla beraber yola 
devam etmek mümkün mü? Mümkün değil. 

Türkiye bugün artık, çok dinamik bir 
ekonomik yapıya, manevra kabiliyeti çok 
yüksek bir ekonomik esnekliğe kavuşmuş 
durumdadır. Nitekim zamanında ve ka-
rarlılıkla attığımız adımlar sayesinde pi-
yasalardaki dalgalanma yerini sakinliğe 
ve normalleşmeye bıraktı. Bugün, Ağustos 
sonuna kıyasla döviz kurunda yüzde 20 

Elbette bu girişimlerin hiçbiri bizi vatanı-
mıza hizmet etmekten alıkoymadı; ancak 
hızımızı yavaşlattı, milletimize gereksiz 
şekilde vakit kaybettirdi. Bu yöntemler-
le muvaffak olamayınca, sokak olaylarını 
devreye aldılar. IMF’ye borcumuzu sıfırla-
dığımız, faizlerde en düşük seviyeleri ya-
kaladığımız, ihracatımızın ve Merkez Ban-
kasındaki rezervlerimizin rekor kırdığı bir 
dönemde, akıl-izan dışı bir saldırıya ma-
ruz kaldık. Gezi Parkındaki 3-5 ağacın ta-
şınması bahane edilerek sokak üzerinden 
ekonomimiz hedef alındı. O günleri şöyle 
bir hatırlayın… Esnafımızın dükkânlarını 
yağmalayanlar, polisimize kurşun sıkan-
lar; caddeleri, işyerlerini, insanlarımızın 
vergileriyle alınan belediye otobüslerini 
yakanlar, belli bir kesim tarafından sürekli 
pohpohlandı. 

Türkiye’yi Fransa ve Hollanda zannetti-
ler, yanıldılar. Biz 15 Temmuz’da da nasıl 
yanıldıklarını kendilerine gösterdik. Sen 
belki tankların arasından kaçıp Bakırköy 
Belediyesine sığınırsın, ama biz milleti-
mizle birlikte darbecilere karşı dimdik 
durduk. Bunlar mı vatansever, bunlar mı 
milliyetperver? Sen ana muhalefetin başı 
olsan ne yazar, olmasan ne yazar. Vatanse-
ver, milliyetperver olsalardı çıkıp Gezicile-
ri teşvik ve tahrik etmezlerdi. İstanbul’da 
Başbakanlık Ofisini bombalamaya gelenle-
ri savunanlar ile Güneydoğu’da teröristler 
için kanallar açanları bu milleti sever mi? 
Güneydoğu’da hendekler açanlarla, ana 
muhalefetin başı arasında hiçbir fark yok-
tur. Hem içerdeki medya kuruluşları, hem 
bu ülkenin ana muhalefet partisi, hem 

de uluslararası kimi güçler o dönem Gezi 
Olaylarındaki grupları sürekli kışkırttılar. 

İşte bakın şimdi de, ana muhalefet parti-
sinin yayın organları vasıtasıyla beni ipe 
götüreceklermiş. Bunu da sanatçı görünü-
mü altındaki müsveddeler yapıyor. Senin 
her yerin sanatçı olsa ne yazar? Biz bu yola 
farklı çıktık. Beni ipe götürmek senin had-
dine mi? Biz şehadete inanmışız ve bun-
ların bedelini rahatlıkla ödemeye hazırız. 
Bunlar sanatçı müsveddesi, şimdi yargıya 
gitsinler ve söyledikleri şeylerin hesabını 
versinler. Bu sözleri karşılıksız bırakama-
yız, bunun bedelini ödeyecekler. Sen kalka-
caksın bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte 
sallandıracaksın. Şimdi yargıda bunun be-
delini öde. 

Hem kimi medya kuruluşları, hem bu ül-
kenin ana muhalefet partisi, hem de ulus-
lararası kimi güçler tarafından bu olaylar 
sürekli kışkırtıldı. Bugün Paris’teki hadise-
lere hiçbir tepki göstermeyenler, Gezi Olay-
ları sırasında İstanbul ve Ankara’ya çadır 
kurmuş, saatlerce canlı yayın yapmışlardı. 
Paris’teki göstericilere yapılan müdahale-
lere tek bir laf etmeyenler, o gün polisimizi 
orantısız güç kullanmakla eleştiriyorlardı. 
Tüm bu ikiyüzlülüklere rağmen, hamdol-
sun, milletimizle, iş adamlarımızla, sivil 
toplum kuruluşlarımızla el ele verdik ve 
bu saldırıyı da püskürttük.

Ardından 17-25 Aralık’ta yargı ve emniyet 
üzerinden yürütülen bir darbe girişimi 
ortaya çıktı. Bunda da başarı sağlayama-
yınca, bu sefer 15 Temmuz’da ordumuz 
içindeki teröristler aracılığıyla silahlı bir 
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oranında bir iyileşme yaşadık. Böylece 
Türkiye bu dönemde birçok gelişmekte 
olan ülkeye kıyasla pozitif yönde ayrıştı.  
Yine aynı dönemde ülke risk primimiz 225 
puan iyileşirken, 10 yıllık devlet tahvili fa-
izleri 460 baz puan düştü. 

Bu dalgalı dönemde ekonomimizi 
2023’lere doğru taşıyacak Yeni Ekonomi 
Programımızı oluşturduk ve kamuoyuyla 
paylaştık. İlk etapta istikrarı güvence al-
tına almayı ve enflasyon ile cari açığı dü-
şürmeyi hedefledik. Kurdaki dalgalanma 
sebebiyle yükseliş eğilimine giren enflas-
yonu yeniden normal seviyesine indir-
mek için enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı’nı hayata geçirdik. Firmalarımı-
zın da güçlü desteği ile Kasım ayında fiyat 
hareketlerinde olumlu gelişmelerin kay-
dedildiğini hep birlikte gördük. Enflas-
yon, tüm kötü senaryoları boşa çıkararak, 
Kasım ayıyla birlikte düşüşe geçti. Cari iş-
lemler ve dış ticarette de dengelenme sü-
reci ile birlikte olumlu gelişmeler yaşandı. 
Türkiye ekonomisi üç ay arka arkaya cari 
fazla verdi. Bu süreçte ihracat ve turizm 
gelirlerindeki güçlü seyir hem büyümemi-
zi destekledi, hem de cari açığımızı azalt-
tı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı 
Kasım ayında yüzde 95’lerin üzerine çıktı. 
Bu olumlu seyir sayesinde reel kesim ve 
ekonomik güven endeksleri bir önceki aya 
kıyasla, yüzde 6 ve yüzde 9 oranlarında 
iyileşmiştir. Finansal piyasalar ve beklenti-
lerdeki bu düzelme ile birlikte önümüzde-

ki dönemde ekonomimizde gerçekten çok 
güçlü bir yükseliş bekliyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Şikâyet etmek kolaydır, eleştirmek ko-
laydır, tribünlerden ahkâm kesmek çok 
kolaydır. Zor olan ise ülkenin ve milletin 
istikbali için elini taşın altına koymak, so-
rumluluk üstlenmektir. Biz bugüne kadar 
hiçbir zaman kolay olana tevessül etme-
dik, daima zor yolu seçtik. Türkiye sevda-
mızı lafla değil icraatla, hayata geçirdiği-
miz başarılı projelerle ortaya koyduk. Bu 
ülkeye gönül vermiş herkesten de bekledi-
ğimiz budur. Son 16 yılda bizim en büyük 
sermayemiz ülkemize inanmamız, milleti-
mize güvenmemiz, sizin gibi ihracatçıları-
mıza itimat etmemiz olmuştur. Bugün de 
felaket tellallarına inat sizlere güveniyo-
ruz. İş adamlarımızla, ihracatçılarımızla, 
işçimiz, çiftçimiz, esnafımızla hep birlikte 
önümüzdeki zorlukların üstesinden gele-
ceğimize inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
DEİK’in Genel Kuruluna bir kez daha başa-
rılar diliyorum. Türkiye’nin büyümesine, 
refahına, huzuruna yaptığınız katkılardan 
dolayı sizleri kutluyorum.   

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.

3,6 Milyon Suriyeli Sığınmacı 
İçin, Kendi Ülkelerinde Güvenli 

Bölgeler Oluşturacağız

İslam İşbirliği Teşkilatı Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri İşbirliği Ağı
Kuruluş Toplantısı | İstanbul | 28 Ocak 2019

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Türk Kızılay’ımızın kıymetli başkanı ve 
mensupları, Uluslararası Hilal İslam Ko-
mitesinin Sayın Başkanı, Uluslararası Kı-
zılay Kızılhaç Federasyonunun değerli 
yöneticileri, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi 
ve Gözlemcisi Ülkelerin Kızılay ve Kızıl-

haç başkanları, saygıdeğer misafirler, aziz 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMETUL-
LAHİ VE BEREKATUH.ALLAH’IN SELA-
MI, RAHMETİ VE BEREKETİ ÜZERİNİZE 
OLSUN.
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açlığın pençesinde hayatta kalma mücade-
lesi veriyor. Ekranlara yansıyan bir deri-bir 
kemik kalmış çocuk görüntüleri, bu bölge-
de yaşanan insani krizin en acı sembolle-
ridir. Maalesef İslam dünyası, çoğu kendi 
topraklarında vuku bulan bu krizlerle et-
kili, başarılı bir mücadele yürütememiştir.

Öte yandan komşumuz Suriye’de 1 milyon 
insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon 
Suriyelinin evini, barkını, yurdunu terk 
etmesine neden olan zulüm, ülkemizin 
yoğun çabalarıyla bir nebze olsun hafifle-
tilebilmiştir. Hamdolsun uzun yıllar sonra 
ilk defa Astana Görüşmeleriyle, Suriye’de 
kalıcı siyasi çözüme ulaşılması yolunda 
önemli mesafeler alındı. Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekâtlarıyla DEAŞ ve PKK-
YPG gibi Suriye’nin, ülkemizin ve bölgemi-
zin güvenliğini tehdit eden terör örgütleri-
ne karşı ağır darbeler indirildi. 

Bugün Suriye’de DEAŞ varlığı neredeyse 
kalmadı. Mevcut DEAŞ artıklarının ise 
temizlenemediği için değil, terör örgütü 
YPG’ye meşruiyet kazandırmak, bu örgü-
tü palazlandırmak için bırakıldığını gayet 
iyi biliyoruz. Esasen DEAŞ, ortaya ilk çı-
kışından itibaren, belli devletlerin, belli 
güçlerin Suriye ve bölgemizle ilgili plan-
larına hizmet eden bir piyon olmuştur. 
Suriye rejiminden muvazaalı bir şekilde 
elde ettiği ağır silahlarla ılımlı muhalif-
lere saldıran DEAŞ; sadece kadın, çocuk, 
yaşlı demeden Esed zulmünden kaçan 
sivilleri katletmiştir. Aynı dönemde terör 
örgütü Türkiye’yi hedef alarak, ülkemiz 
içinde ve sınır bölgelerimizde birçok kan-
lı eyleme imza atmıştır.

Batılı devletler DEAŞ tehdidinin farkına 
ancak bu örgüt kendi topraklarında terör 
faaliyetlerine giriştiğinde varmışlardır. 
Batılı ülkeler bu örgütle mücadeleyi ise, 
maalesef, yine bir başka terör örgütünü si-
lahlandırarak yapmayı tercih etmişlerdir. 
Sırf DEAŞ’la mücadele ediyor diye, çocuk-
ları silahlandıran, işgal ettiği bölgelerde 
camileri, ibadethaneleri, okulları yıkan eli 
kanlı bir çeteye, binlerce tır silah gönderil-
miştir. Geçtiğimiz yıl Rakka’dan yansıyan 
görüntüler, zahirde birbiriyle savaşan te-
rör örgütleri arasındaki kirli ittifakı, gizli 
işbirliğini ifşa etmiştir. DEAŞ’la mücadele 
bahanesi altında silahlandırılan ve des-
teklenen PKK-YPG, DEAŞ’lı teröristlerin 
silahlarıyla birlikte ellerini kollarını salla-
yarak Rakka’dan çıkmasına izin vermiştir. 
İşin çok daha vahimi, YPG/PYD terör örgü-
tü tarafından DEAŞ’lıların bir kısmının ül-
kemize karşı kullanılmak üzere eğitilmesi, 
silahlandırılması, hazırlanmasıdır. 

Türkiye olarak, inşallah çok yakında, hem 
bilinçli bir şekilde bırakılan DEAŞ artık-
larını, hem de ülkemize karşı eğitilen bu 
DEAŞ’lıları temizleyeceğiz. Güvenliğini 
sağladığımız diğer bölgeler gibi, Fırat’ın 
doğusunu da çok yakında huzura, emni-
yete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaç-
la Amerika ve Rusya başta olmak üzere 
sahada askeri varlığı olan güçlerle temas-
larımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da 
son derece olumlu istişareler gerçekleş-
tirdik. Diplomatik çabalarımızı devam 
ettirirken, aynı zamanda da bir sonraki 
adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu 
süreçte amacımız; kendi milli güvenliği-
mizi güçlendirmenin yanında Suriye’nin 

Türkiye’ye ve Peygamber Efendimizin öv-
güsüne mahzar olmuş, dünyanın gözbe-
beği İstanbul’umuza hoş geldiniz. İslam 
İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 
siz kıymetli misafirlerimizi ülkemizde 
ağırlamaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade 
emek istiyorum. Toplantımızı teşrifleriniz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Türk Kızılay’ına, İslam İşbirliği Teşki-
latı Üyesi ve Gözlemcisi Ülkelerin Kızılay 
ve Kızılhaç Dernekleri’ni böylesine anlam-
lı, böylesine önemli bir toplantı münasebe-
tiyle bir araya getirdikleri için şükranları-
mı sunuyorum. 

Sözlerimin hemen başında bu yıl 150’nci 
kuruluş yıldönümünü idrak eden Türk 
Kızılay’ı ile 100’üncü yılını kutlayan Ulus-
lararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Fe-
derasyonunu da tebrik ediyorum. Bundan 
1,5 asır önce mazlum ve mağdurların yar-
dım çığlığına cevap vermek için harekete 
geçen Hilali Ahmer Cemiyeti’nin tüm kuru-
cularına Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
Dr. Besim Ömer’den Celal Muhtar’a, Safiye 
Hüseyin Elbi’den Yusuf Akçura’ya kadar 
fedakârlıklarıyla, gayretleriyle Kızılay’ın 
gönüllerde taht kurmasına katkı sağlayan 
iyilik neferlerini hürmetle yâd ediyorum. 
Din, dil, ırk, renk, ülke ayrımı gözetmeden 
ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan bü-
tün Kızılay ve Kızılhaç mensuplarına ül-
kem ve milletim adına şükranlarımı sunu-
yorum. Kızılay’ımızın yardım çalışmaları 
esnasında, ulvi bir gaye uğrunda hayatını 
kaybeden şehitlerimize ise Rabbim’den 
rahmet diliyorum. 

Toplantımızın ve 4 gün boyunca yapacağı-
nız istişarelerin insanlığın huzuruna, refa-
hına vesile olmasını, hepimiz için hayırlı 
bir geleceğe kapı aralamasını temenni edi-
yorum. Fikirleri, önerileri ve sunumlarıyla 
programa katkı verecek tüm dostlarımıza, 
akademisyenlerimize, sahadaki tecrü-
belerini paylaşacak yardım görevlileri-
mize şimdiden en kalbi teşekkürlerimi 
sunuyorum.

DEAŞ, Belli Devletlerin Suriye 
ve Bölgemizle İlgili Planlarının 
Piyonudur

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz Türkiye olarak 2016 yılından 
bu yana dünyanın Birleşmiş Milletlerden 
sonra en büyük beynelmilel örgütü olan 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Zirve Dönem 
Başkanlığını yürütüyoruz. Geride bırak-
tığımız 2,5 yılı aşkın sürede İslam âlemi 
olarak gerçekten sancılı, sıkıntılı günler 
yaşadık. Kudüs’ün hukuki statüsüne yö-
nelik saldırılardan Filistin meselesine, 
Suriye’de 8 yıldır devam eden çatışma-
lardan Yemen’deki açlığa kadar insan ha-
yatını etkileyen pek çok krizle yüzleştik. 
Maalesef bu krizlerin kahir ekseriyeti çok 
daha çetrefilleşmiş bir şekilde bugün de 
varlığını sürdürüyor. İslam coğrafyasının 
farklı köşelerinden mazlum ve mağdurla-
rın feryatları yükselmeye devam ediyor. 
Özellikle Yemen’de dünyada insan ürünü 
en büyük açlık felaketlerinden biri yaşanı-
yor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 
14 milyon Yemenli kardeşimiz kıtlığın ve 
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açlık ve yoksulluk görüntüleri ise bu mer-
hamet eksiliğinin görünen yüzüdür. Onca 
gelişmişliğe, onca ilerlemeye rağmen bir-
kaç dolarlık sıtma örtülerini ihtiyaç sahip-
lerine ulaştıramayan, basit aşıları tedarik 
edemeyen, mülteci botlarını batırmaktan 
bahseden, Akdeniz’i büyük bir mülteci 
kabristanına çeviren büyük bir vicdansız-
lıkla maalesef hepimiz karşı karşıyayız. 

Aziz kardeşlerim,

Bölgemizde yaşanan çatışmalar, krizler 
ve felaketler, devlet adamları olarak biz-
ler kadar, insani yardım çalışması yapan 
sizleri de etkiliyor. Dünyanın neresinde 
olursa olsun insanlar dara düşünce göz-
leri ilk Kızılay’ın ve Kızılhaç’ın bayrağını 
arıyor. Çoğu zaman resmi kurumlardan 
önce ihtiyaç sahiplerinin yardımına Kızı-
lay ve Kızılhaç’ın görevlileri koşuyor. Uz-
manlaşmış kurumsal yapılarıyla Kızılay ve 
Kızılhaç, gerçekten kriz anlarında, kıtlık, 
açlık ve felaket dönemlerinde, çok önem-
li bir hizmet veriyor. Sizlerin yürüttüğü 
insani yardım çalışmalarının kimi zaman 
hak ettiği takdiri, hak ettiği ilgi ve desteği 
görmediğini de biliyorum. Görevlerinizi 
yaparken ne tür sıkıntılar yaşadığınız, ne 
tür badireler atlattığınız yeteri kadar bilin-
miyor. Bir çuval unu, bir kutu bebek ma-
masını, temizlik malzemesini muhtaçlara 
götürebilmek için neleri göze aldığınız, ne 
tür engellerle karşılaştığınız,  maalesef ye-
terince anlaşılamayabiliyor. 

Elbette insani yardım çalışmaları dünyalık 
bir menfaat gözetilmeden, çıkar ve gelecek 
hesabı yapılmadan yürütülen işlerdir. Kişi 

profesyonel de olsa, bu işi meslek olarak 
da yapsa, insani yardım özünde bir gö-
nüllülük faaliyetidir. İnsanın insana karşı 
sorumluluk duygusu olmadan bu iş yapıl-
maz, onca risk göze alınmaz. Ben bu açı-
dan insani yardım görevlilerine günümü-
zün “iyilik neferleri”, “gönül erleri” olarak 
bakıyorum. İnsan hayatının giderek değer-
sizleştiği, her şeyin maddiyatla, parayla, 
çıkarla anlamlandırıldığı bugünün dünya-
sında, sizler fedakârlığın sembolüsünüz. 
Buradaki her bir kardeşimin de yaptığı 
vazifenin ulviliğine mütenasip bir şekilde 
çalışmalarını yürüttüğüne inanıyorum. 

Bu Dayanışmanın Güçlenerek 
Devam Edeceğine İnanıyorum

Zira hayır, hasenat ve yardım işlerinde 
itimat ve güven her şeydir. Bu noktada 
yaşanacak en ufak bir şüphe, en ufak bir 
aksaklık, insani yardım çalışmalarının 
finansmanında ve ifasında ciddi sorunla-
ra, ciddi sıkıntılara sebebiyet verecektir. 
Bu bakımdan sizlerin faaliyetlerinde şef-
faflığın, hesap verilebilirliğin son derece 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Aynı şekilde, farklı yardım kuruluşları ara-
sında koordinasyonun artırılması da çok 
önemlidir. Eşgüdüm eksiliğinden dolayı 
kimi zaman yardımlar ya gerçek muha-
taplarına ulaşamıyor, ya da çok geç ulaşı-
yor. Bu da ciddi kaynak israfının yanı ısıra 
ölümlere, hastalıklara, insani dramların 
yayılmasına sebebiyet veriyor. Bu eksik-
liği tespit ettiğimiz için yine İstanbul’da 
13’üncü İslam Zirvesi’nde kritik bir çağrı-

toprak bütünlüğünü garantiye almaktır. 
İlk aşamada, halen ülkemizde yaşayan 3,6 
milyon Suriyeli sığınmacının kendi evleri-
ne dönebilecekleri güvenli bölgeler oluş-
turmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar 300 
bine yakın Suriyeli kardeşimiz, ülkemizin 
teröristlerden arındırdığı Azez, El Bab, Ce-
rablus ve Afrin gibi yerlere geri dönüş yap-
tı. Güney sınırımız boyunca tesis edeceği-
miz güvenli bölge ile inşallah bu sayının 
milyonları geçeceğine inanıyorum.

İnsani Yardım Görevlileri 
Günümüzün “İyilik Neferleri”dir 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye sadece terör örgütlerinin kökü-
nün kurutulması için değil, aynı zamanda 
çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin 
etkilerinin hafifletilmesi için de büyük 
gayret sarf ediyor. Somali’den Arakan’a, 
Gazze’den Yemen’e kadar bölgemizde maz-
lum ve mağdurların yardımına koşuyoruz. 
Yardım çalışmalarımızı yürütürken ihti-
yaç sahiplerinin inancına, etnik kökenine, 
diline, ten rengine bakmadık, bakmıyoruz. 
Bu anlayışla Suriye’deki savaştan milyon-
larca insana, hiç tereddüt etmeden kapıla-
rımızı açtık. Batılı devletler gibi sığınmacı-
ları toplama kamplarına, adalara, insanlık 
dışı barınma alanlarına mahkûm etmedik. 
Yurtlarını terk etmek zorunda kalan bu 
insanlara, sözde insan hakları havarisi ül-
keler gibi, vebalı muamelesi yapmadık. 
Bugün dünyaya demokrasi ve medeniyet 
dersi veren pek çok batılı ülke, mültecileri 
ötekileştiriyor, dışlıyor, onları tüm sorun-

larının kaynağı olarak görüyor. Batılı si-
yasetçiler, mülteci düşmanlığı üzerinden 
iktidara gelmenin hesaplarını yapıyor. 
Bilhassa Avrupa genelinde mültecileri ve 
yabancıları hedef alan ırkçı saldırılar gün 
geçtikçe artıyor. 

Suriye’deki savaştan kaçan ve Avrupa’ya 
sığınan 10 bini aşkın çocuğun nerede, ki-
min elinde olduğu, akıbetinin ne olduğu 
bilinmiyor. Batıda durum böyleyken, biz 
aynı dönemde yaklaşık 650 bin Suriyeli 
çocuğun okullarımızda eğitim görmesi-
ni sağladık. Vatandaşlarımız hangi sağlık 
imkânlarından yararlanıyorsa, mülteci-
lerin da aynı hizmetleri almasını temin 
ettik. Şimdiye kadar 3,6 milyonu Suriyeli 
olmak üzere 4 milyon mülteciye BM he-
saplamalarına göre 33 milyar doların üze-
rinde kaynak aktardık. Avrupa Birliği söz 
verdiği halde sözünü yerine getirmedi, 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği 
ise maalesef sembolik oranda yardımda 
bulundu. Bugün Türkiye milli gelire göre 
dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir. 
Dünyanın 140’ı aşkın ülkesinde, insani ve 
kalkınma yardım faaliyeti yürütüyor, bin-
lerce projeyi hayata geçiriyoruz. 2002’de 
85 milyon dolar olan Resmi Kalkınma Yar-
dımlarımız, 2017 yılında 8,1 milyar dolara 
ulaştı. Sadece bu rakamlar bile insani yar-
dımın bir imkân meselesi değil, bir vicdan 
meselesi olduğunu göstermeye yeterlidir.

Açık ve net söylüyorum; bugün dünyamız-
da yaşanan pek çok sorunun temelinde 
maddi imkân kıtlığı değil, merhamet ve 
empati eksikliği vardır. Azgın dalgaların 
sahile süpürdüğü masum çocuk bedenleri, 
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da bulunmuştuk. Zirve toplantımızda İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Bölgesinde meydana 
gelen afetlerin yol açtığı tahribatın gideril-
mesi ile insani yardım çalışmalarının ko-
ordinasyonunun sağlanması noktasında 
güç birliği yapılmasının önemine dikkat 
çekmiştik. Bu çağrımız İslam İşbirliği Teş-
kilatı 2025 Eylem Planı ve 2016-2025 Uy-
gulama Planında da yer aldı. Bugün, Türk 
Kızılay’ının inisiyatifinde yaklaşık 3 yıl 
önce yapmış olduğumuz bu tarihi çağrının 
ete-kemiğe büründüğünü görmekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Çağrımıza 
cevap veren Uluslararası Hilal İslam Komi-
tesine, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Fede-
rasyonuna, Uluslararası Kızılhaç Komitesi 
ve Bölgedeki Kızılay Kızılhaç Dernekleri-
nin her birine teşekkür ediyorum.

Bugün burada, Üye ve Gözlemci Üye Ülke-
lerinde 50 Kızılay ve Kızılhaç Derneğimiz 

bulunuyor. Çeşitli sebeplerle programa 
iştirak edemeyen derneklerimiz de, sağ 
olsunlar, gönderdikleri mesajlarla proje-
ye olan desteklerini ifade ettiler. Gerek bu 
toplantı, gerekse Uluslararası Hilal İslam 
Komitesi’nin 4’üncü istişare toplantısı ve-
silesiyle oluşan dayanışmanın, inşallah 
güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir 
kez daha toplantımızı teşrif eden misafirle-
rimize hoş geldiniz diyorum. Rabbim her 
birinizin yar ve yardımcısı olsun diye dua 
ediyorum. Ülkelerinizdeki kardeşlerime 
şahsımın ve milletimin en derin selamla-
rını iletmenizi sizlerden özellikle istirham 
ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.  
Kalın sağlıcakla.

Türkiye’yi Pazar Olarak Görme 
Anlayışı Müttefiklik Ruhuna 

Yakışmıyor

Amerikan Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası Heyetini Kabul
Ankara | 7 Şubat 2019

Sayın başkanlar, iş dünyasının değerli tem-
silcileri, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, saygıyla selamlıyorum.

Amerikan Türk Konseyi ile Amerikan Ti-
caret Odası’nın siz değerli yetkililerini ül-
kemizde misafir etmekten büyük memnu-

niyet duyuyorum. Ziyaretinizin, ekonomik 
ve ticari münasebetlerimiz başta olmak 
üzere Türk-Amerikan işbirliğinin güçlen-
mesine katkı sağlamasını diliyorum.

Sizlerle son olarak 2017 yılı Ekim ayında 
bir araya gelmiş, oldukça verimli bir gö-
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rüşme gerçekleşmiştik. İnşallah bugünkü 
istişarelerimizin de ülkelerimizin önün-
de yeni ufuklar, yeni kapılar açacağına 
inanıyorum.

Son görüşmemizden bu yana Türkiye ola-
rak pek çok sınamayla yüz yüze kaldık. 
Türkiye-ABD ilişkilerinin test edildiği, şok-
lara ve krizlere karşı dayanma gücünün 
denendiği dönemleri yaşadık. Hamdolsun 
tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testleri-
ni başarıyla atlattık. Bugün son dönemde 
yaşadığımız onca badireye rağmen, Türk-
Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe 
çok daha umutla bakıyoruz. Müşterek nok-
talarımızın görüş ayrılıklarımızdan katbe-
kat fazla olduğunu biliyoruz. Hiç şüphesiz 
gerilimin yerini işbirliği ve dayanışmanın 
almasında en önemli faktörlerden biri de-
ğerli dostum Başkan Trump’la aramızda 
tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir.

Başkan Trump’ın, özellikle Suriye bağla-
mında aldığı son inisiyatif, Türk-Amerikan 
ilişkilerini baltalamaya çalışanların plan-
larını da boşa çıkarmıştır. Bu süreçte, Ame-
rikan Türk Konseyi ile Amerikan Ticaret 
Odası da ilişkilerin geliştirilmesine, arada-
ki pürüzlerin giderilmesine, işbirliğimizin 
tekrar rayına oturtulmasına ciddi katkılar-
da bulunmuştur. Ben başta burada bulu-
nan siz yatırımcılar olmak üzere tüm dost-
larımıza ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde 
sizlerin de gayretleriyle mevcut işbirliği-
mizin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara 
dayalı; güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müt-
tefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde za-
man zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş 
çıkışlar yaşasak da, ortaklığımız, pek çok 
zorluğun üstesinden gelmiştir.  Bu aşama-
da, ikili ilişkilerimizle bölgesel işbirliğinde 
önümüze bakmak ve olumlu bir gündeme 
odaklanmak istiyoruz. Başkan Trump da 
bu konuda benimle aynı kanaati paylaşı-
yor.  Sayın Başkan da Türkiye ile işbirliğini 
ilerletmeyi; ortak menfaatler, ortak hedef-
ler temelinde kuvvetlendirmeyi arzu edi-
yor. Dışişleri Bakanım dün Washington’da 
gerçekleştirilen DEAŞ’la Mücadele Ulusla-
rarası Koalisyonu Toplantısına katıldı ve 
ikili temaslarda bulundu.  5 Şubat’ta da 
Türkiye-ABD Çalışma Grubu toplantıları 
Washington’da yapıldı.

Türkiye, ABD’nin Suriye’de 
Çekileceği Alanlarda 
Sorumluluk Almaya Hazırdır

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den 
çekilmesinin, bölgede terör örgütlerinin 
istismar edeceği bir otorite boşluğu oluş-
turmaması son derece önemlidir. Bu nok-
tada Türkiye, ABD’nin çekileceği alanlarda 
terörle mücadele sorumluluğunu devral-
maya hazırdır. Bunu zaten Sayın Başkan’a 
bizzat “DEAŞ ile mücadele konusunda 
herhangi bir tereddüdünüz varsa, bunu 
terör örgütleriyle ortadan kaldırmayı he-
defliyorsanız, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 
Biz çok ciddi, kararlı bir şekilde DEAŞ’ı 

yok ederiz. Bunu El Bab’da gösterdik. El 
Bab’da 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getir-
dik. Biz, stratejik ortağımızın, kalkıp da bu 
tür terör örgütleriyle böyle bir işe girmesi-
ni doğru bulmuyoruz” demiştim. Maalesef 
bu adım malum YPG/PYD ile yürütüldü. 
Bunun faturasının yıllar sonra ortaya çıka-
cağını tahmin ediyorum.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla 
binlerce teröristi etkisiz hale getirdik ve 
300 bine yakın Suriyelinin ülkelerine geri 
dönmelerini sağladık. Bugün Türkiye’nin 
güvenliği hale getirdiği alanlar, Suriye’nin 
en huzurlu, en güvenilir, en barışçıl top-
raklarıdır. 

Bölgede 1 milyon Arami bulunuyor.  Ara-
miler PYD/YPG’lerce öldürüldüğü için 
Suriye’yi terk ediyorlar. Türkiye hepsine 
gönlünü açtı. Kobani harekâtında 300 
bin Kobanili Türkiye’ye göç etti. Bunlar 
şu anda hâlâ ülkemizdeler. Biz, bunları 
Türkiye’den derdest etmedik. Niye? Bize 
sığınanları derdest edemeyiz. Bize tarihi-
miz ve medeniyetimiz bunu öğretti. 

Bunun yanında Cerablus’tan Afrin’e kadar 
ülkemizin kontrolünde bulunan bölgeler-
de, farklı dinlere, dillere, kültürlere sahip 
Suriyeliler barış içinde yaşıyor. Sağlık hiz-
metlerinden eğitime, ticaretten güvenliğe, 
tarıma kadar buradaki kardeşlerimiz hiç-
bir sıkıntıyla karşılaşmıyor. 

Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus’ta sağla-
nan başarının, Türkiye-Suriye sınırının 
tamamına yayılması mümkündür. Sayın 
Trump’ın özellikle 30-32 kilometre derin-

liğinde bir bölgede terörle mücadele ko-
nusunda ortaya koyduğu bir plan ve bizim 
de buna yönelik olumlu yaklaşımımız, bir 
şeyin ifadesidir. Çünkü o ifade edilen böl-
ge bir terör koridoruydu. Biz, tabii ki bu 
terör koridorunda ülkemize yapılabilecek 
herhangi bir saldırıya karşı her türlü ted-
birimizi almak zorundaydık. Bu tedbiri de 
alıyoruz. Ülkemiz bu amaç doğrultusunda 
bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. Başta 
DEAŞ olmak üzere ülkemize, bölgemize ve 
dünyaya  tehdit oluşturan tüm terör örgüt-
leriyle mücadeleye kararlıyız. Amerika’nın 
da bizimle aynı hassasiyetleri paylaştığını 
düşünüyoruz. Müttefiklik hukukunun da 
bunu gerektirdiğine inanıyoruz.

Tabii burada bir hususun altını çizmekte 
fayda görüyorum. DEAŞ terör örgütünü bir 
başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etme-
ye çalışan eski yönetimi bakiyesi bazı ke-
simler, baştan beri ülkemiz hakkında kara 
propaganda yapıyor. Türkiye’nin PKK/
PYD-YPG terör örgütleriyle mücadelesini, 
Kürtlere karşı bir mücadele gibi takdim 
etmeye uğraşıyorlar. Bizim Kürtlerle hiç-
bir zaman herhangi bir sıkıntımız olmadı. 
Partimin bu bölgelerde ciddi sayıda millet-
vekilleri var. Yönetim sistemi dışındaki dö-
nemlerde, her zaman kabinemin içerisin-
de Kürt bakan arkadaşlarım olmuştur. Şu 
anda bile Kabinede Kürt bakan arkadaşla-
rımız var. Bizde bu tür bir ayrımcılık söz 
konusu değildir.

Bütün bu iftira kampanyası, maalesef Sa-
yın Trump’ın son kararının akabinde çok 
daha yoğunluk kazandı. Oysa Türkiye’nin, 
ne Irak Kürtleriyle ne de Suriye Kürtleriyle 
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bir sorunu yoktur, hiçbir zaman da olma-
mıştır. Bilakis bölgede Kürtlere kol kanat 
geren, en zor zamanlarında sahip çıkan 
ülke Türkiye olmuştur. Hem Saddam reji-
minden, hem DEAŞ saldırılarından, hem 
de PKK-PYD zulmünden kaçan Kürt kar-
deşlerimiz sadece Türkiye’ye sığınmıştır. 

“Güvenli Bölge” Oluşturulması 
Fikrini Destekliyoruz

Bunun yanında PYD-YPG’nin, PKK terör 
örgütünün bir kolu olduğu, en güncel ABD 
istihbarat raporlarında da kayda geçmiştir. 
Bu eli kanlı terör örgütü, çocukları bile si-
lahlandırıp cepheye sürmüştür. PKK-PYD 
terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek,  
Kürt kardeşlerimizle yapılabilecek en bü-
yük hakarettir. Tüm bunlar dünya kamuo-
yunun gözleri önündeyken, bu katil sürü-
lerine arka çıkılmasını, destek olunmasını, 
silah ve mühimmata boğulmasını anlamak 
mümkün değildir.  

Şurada bir acı tespiti sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Son dönemlerde gelenlerle birlikte 
23 bin tır ve kamyon dolusu silah malum 
terör örgütüne teslim edilmiştir. Bu silahlar 
bir terör örgütüne verilmiştir. Kime geliyor 
bunlar? YPG-PKK terör örgütlerine... Ancak 
Amerika bunları terör örgütü olarak gör-
müyor. Bunun yanında PYD/YPG’nin, PKK 
terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel 
ABD istihbarat raporlarında da kayda geç-
miştir. Görüntülü olarak bizde bunların bel-
geleri, kayıtları vardır. Bu gerçeklerin Ame-
rikan kamuoyuna anlatılması noktasında 
siz dostlarımızın desteğini bekliyoruz. 

Öte yandan “Güvenli bölge” oluşturulması 
fikrini de destekliyoruz. Obama dönemin-
de, ben güvenli bölge ifadesini devamlı 
kullanmışımdır. “Obama’ya gelin burada 
bir güvenli bölge oluşturalım” demişimdir. 
O’da “Doğru söylüyorsun yapalım” demiş-
tir. Ama maalesef bu adım atılmamıştır. 
O süreç böyle geçti, şimdi bakıyorum ki 
Trump da güvenli bölge-tampon bölge ifa-
desini kullanmaya başladı. Atalım adımları, 
bir an önce bunu sağlayalım. 

Esasen, bu öneriyi Suriye krizinin başında 
bizzat gündeme getirmiştim. Hemen her 
toplantıda terörden arındırılmış, mültecile-
rin güvenle evlerine dönebilecekleri bir böl-
ge kurulması gerektiğini ifade ettim. Eğer 
insani bir yaklaşım düşünüyorsak, ‘mül-
tecilere kapılar açalım’ diyorsak, gelin gü-
venli bölgelerde konteyner kentler oluştu-
ralım. Bu kadar silah, mühimmat... Bunları 
yapacağımıza buralarda bu tür imkânları 
sağlayalım. Almanya Başbakanı Angela 
Merkel ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi, 
güvenli bölgelerin oluşturulmasına destek 
vereceklerine dair söz verdi. Hiçbirinden 
bir kuruş dahi gelmedi. Biz şu ana kadar 35 
milyar dolar harcama yaptık. Avrupa Birliği 
verdiği sözü yerine getirmedi. Avrupa Bir-
liğinden sadece 1 milyar 750 milyon Euro 
gelmiştir. Ancak ne müttefiklerimizden ne 
de koalisyon ortaklarından mülteci ve terör 
sorununa kökten çözüm sunan bu teklifi-
mize müspet cevap alamadım. Biz Türkiye 
olarak, müttefiklerimizden sadece lojistik 
destek alarak, bu güvenli bölgeyi kuracak, 
ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yöne-
tecek her türlü imkâna sahibiz. Bu noktada 
gereken adımları da atmaya hazırız.

Öte yandan Türkiye’nin ulusal güvenli-
ğini tehdit eden bir diğer terör örgütü de 
FETÖ’dür. Bu örgüt, 15 Temmuz 2016 ta-
rihinde demokrasimize kast ederek, 251 
vatandaşımızın şehadetine, 2 bin 193 insa-
nımızın da yaralanmasına sebep olmuştur. 
Sadece içinde bulunduğumuz bu Külliye 
etrafında 29 vatandaşımız FETÖ’cüler tara-
fından şehit edilmiştir. Hal böyleyken FETÖ 
elebaşının Pensilvanya’da hiçbir olmamış 
gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve 
şehit ailelerini yaralıyor.

FETÖ’ye ait kurumların ihale yolsuzlukla-
rı, para aklama, sahte evrak düzenleme ve 
rüşvet gibi pek çok kirli işlere bulaştıklarını 
biliyoruz. Bunlara karşı ABD makamlarının 
gerekli adımları bir an önce atmalarını bek-
liyoruz.  Biz NATO’da ortağız, stratejik müt-
tefikiz, o zaman birbirimize karşı atmamız 
gereken adımları bir an önce atmalıyız.

Son dönemde Amerikan güvenlik birim-
lerinin FETÖ’ye karşı harekete geçtiğini 
görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. 
Siz değerli özel sektör temsilcilerinin de bu 
terör örgütüne karşı müteyakkız olmanızı 
istiyoruz. FETÖ’nün karanlık ve kanlı yüzü-
nün ifşası konusunda da sizlerin desteğini 
bekliyoruz.

Çelik İhracatımıza İki Kat 
Artırılmış Gümrük Vergisinin 
Kaldırılmasını Bekliyoruz

Kıymetli dostlarım, 

Türkiye, tüm olumsuz şartlara rağmen böl-
gesinde istikrar adası olmaya devam edi-

yor. Türkiye bugün gayrisafi milli hasıla 
bakımından dünyanın en büyük 13’üncü, 
Avrupa’nın en büyük 5’inci ekonomisidir. 
Gerek iş yapma kolaylığı, gerekse altyapı 
yatırımları olsun ülkemizi her açıdan daha 
cazip hale getiriyoruz. “Dünya Bankası İş 
Yapma Kolaylığı Endeksinde” Türkiye’nin 
bir önceki yıla göre 17 basamak yükselme-
si bu gayretimizin açık bir göstergesidir.

Bugün 1.800’ün üzerinde Amerikan firma-
sı ülkemizde faaliyette bulunuyor. Son 10 
yılda bu firmalar ülkemizde 10 milyar do-
ların üzerinde doğrudan yatırım yaptılar 
ve yapmaya devam ediyorlar. 

Öte yandan Türkiye ile Amerika arasında-
ki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviye-
sinde seyretmesini kabul edemeyiz. Bu, iki 
ülkenin potansiyelinin son derece altında 
bir rakamdır. Bu hususu daha önce Başkan 
Trump’ın da dikkatine getirmiştim.  Sayın 
Başkan da son telefon görüşmelerimizde 
ticaret hacmimizin 75 milyar dolara çıka-
rılmasını teklif etti. Biz de bu öneriyi mem-
nuniyetle kabul ettik ve bu hedefe ulaşmak 
için neler yapabileceğimiz konusunda ça-
lışmaya başladık. 

Ayrıca hizmet sektörleri de iki ülke için 
önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye, turizm 
açısından da çok ciddi bir potansiyel ba-
rındırıyor. Amerika Birleşik Devletlerin-
den Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı, bir yıl 
aradan sonra yeniden 450 bine ulaştı. 40 
milyonu bulan yabancı turist sayısı içinde 
bu rakamın çok düşük kaldığını düşünü-
yorum. Bu alanda da atılabilecek pek çok 
adım olduğuna inanıyorum.
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Ticaret hacmimizin arttırılmasının önün-
deki engellerden belki de en önemlisi, ABD 
tarafından uygulanan ticaret politikası ön-
lemleridir. Öncelikle, yalnızca ülkemize 
yönelik olarak uygulamaya konulan çelik 
ihracatımıza iki kat artırılmış gümrük ver-
gisinin kaldırılmasını bekliyoruz. Genel-
leştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulama-
sında başlatılan “inceleme” sürecinin de 
bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. 
Elbette bu tür haksız uygulamalara karşı, 
biz de mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde 
önlem aldık. Aynı zamanda konuyu Dün-
ya Ticaret Örgütü’ne taşıdık. Dünya Tica-
ret Örgütü başvurumuzu değerlendirdi ve 
Türkiye’yi haklı buldu. Ayrıca aldığımız 
tedbirlerin yatırımcılara, iş dünyasına za-
rar vermemesi için azami derecede dikkat 
ediyoruz. 

İki ülke arasında meydana gelen gelişme-
lerin karşılıklı ticaret ve yatırımları olum-
suz etkilememesi için elimizden geleni ya-
pıyoruz. Bizim bu konudaki tavrımız her 
zaman nettir; bize göre iş konuları ile siya-
si meseleler bir birine karıştırılmamalıdır. 

Özellikle de ülkemizde yatırım yapan, kat-
ma değer oluşturan, istihdam sağlayan 
yatırımcılara büyük bir önem veriyoruz. 
Bu konularda sizlerin de ABD Yönetimi 
nezdinde girişimlerde bulunmanız fayda 
sağlayacaktır. Biz, daha fazla Amerikan 
firmasının ülkemizde yatırım yapmasını, 

uluslararası yatırımları teşvik bağlamın-
da sağladığımız kolaylıklardan daha çok 
faydalanmasını arzu ediyoruz. Hele hele 
savunma sanayinde Amerika ile ortak ya-
tırımları önemsiyorum. Ama Türkiye’yi 
pazar olarak görme anlayışı müttefiklik 
ruhuna doğrusu yakışmıyor. Diyorum ki; 
gelin ortak yatırımlar yapalım. Çünkü 82 
milyon nüfusu aşmış bir Türkiye var. Be-
yin gücü güçlü bir Türkiye var. 

Bu vesileyle, burada bulunan Ameri-
kalı işadamlarını ülkemizdeki yatırım 
imkânlarını yerinde değerlendirmeye ve 
olabilecek yeni fırsatları araştırmaya davet 
ediyorum. Bizler uluslararası doğrudan 
yatırımları sadece yasal düzenlemelerle 
desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak 
da destekliyoruz. Cumhurbaşkanı olarak 
Türkiye’de daha çok yatırım yapılması için 
desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik. 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz baş-
ta olmak üzere tüm kurumlarımız sizlere 
gereken desteği vermeye hazırdır. İster ya-
tırımlarınızdan önce, isterseniz yatırımla-
rınız esnasında ve en önemlisi de yatırım-
larınızı tamamladıktan sonra her zaman 
Yatırım Ofisimize başvurabilirsiniz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha ziyaretiniz için sizlere teşek-
kür ediyorum. Toplantımızın ve yapacağı-
mız istişarelerin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Düzensiz Göç ve Mülteci 
Meselesinde Tek Başımıza 

Bırakıldık

Budapeşte Süreci 6’ncı Bakanlar Konferansı Açılış Yemeği
İstanbul | 19 Şubat 2019

Sayın İcra Heyeti Başkanı, sayın bakanlar,  
Sayın Komiser, kıymetli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, saygıyla selamlıyorum.

Budapeşte Süreci 6’ncı Bakanlar Konfe-
ransı vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırla-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Kıtaların, kültürlerin, kalplerin kavşak 
noktası; tarih ve medeniyet şehri güzel 
İstanbul’umuza hoş geldiniz. Binlerce 
yıllık tarihi boyunca daima mazlum ve 
mağdurlara kucak açmış bu şehir, bugün 
de göç alanında önemli bir toplantıya ev 
sahipliği yapıyor. Toplantımızın ve yapa-
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Burada öncelikle şu tespiti yapmakta fayda 
görüyorum. Göç, güvenlik boyutu da olan 
insani ve siyasi bir meseledir. Bu mesele-
nin özünde adalet açığı ve empati eksikliği 
vardır. Bakınız, bugün dünyanın en zen-
gin toplumları ile en fakirlerini kimi za-
man bir deniz, kimi zaman bir nehir, kimi 
zaman belli belirsiz bir sınır ayırıyor. Bir 
tarafta insanlar lüks ve şatafat içinde ya-
şarken, sınırın hemen öbür yanında açlık 
ve sefalet kol geziyor. Gelir adaletsizliğinin 
bu derece keskinleştiği bir yapıda, göçü 
tamamen bitirmek mümkün değildir. Güç 
üzerine, güçlü olanın haklılığı üzerine ku-
rulu mevcut küresel sistem ise, bu adalet-
sizliği daha da kurumsallaştırıyor. Mevcut 
düzen ne çatışmalara, ne istikrarsızlıklara 
ne de insanları göçe iten sebeplere hiçbir 
çözüm üretemiyor. Az gelişmiş ülkelerin 
kaynakları, yeraltı-yerüstü zenginlikleri; 
altını,  elması, madeni, petrolü halen eski 
sömürgeci güçlerin kasalarına akıyor.

Kimse gücenmesin, açık ve net söylüyo-
rum. Acaba bu Afrika’nın altını, elması, ba-
kırları, kromları kimler tarafından bugüne 
kadar sömürüldü. Katliamlar kimler tara-
fından yapıldı. Ama bunlar tabii hep gizle-
niyor, konuşulmuyor. Cezayir ve Ruanda 
katliamlarını unutamayız. Burada yüzbin-
lerce insan öldürüldü. 

Şimdi göçü konuşanlar, nereden hareketle 
konuşacak? Buralardan hareketle konuşa-
cak. Bu insanlar ülkelerini niye terk etti-
ler. Şu anda benim ülkeme gelenler acaba 
zevkle mi geliyorlar? Varil bombaları üzer-
lerine yağdığı için geliyorlar. Katil Esed’in 
üzerlerine yağdırdığı varil bombalarından 

kaçıyorlar.  Tüm bu yaşananlar yüzünden 
3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. 

Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdük-
çe, zenginle fakir arasındaki uçurum ge-
nişledikçe,  göçmenler her zaman yeni yol-
lara yöneleceklerdir.  Uluslararası toplum, 
Libya, Suriye, Yemen, Afganistan başta ol-
mak üzere çatışmalara son vermenin yol-
larını bulmaya mecburdur. Hiçbir ülkenin, 
günümüz dünyasında bu sorunlara coğrafi 
uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lük-
sü yoktur. Türkiye, milli gelire oranla az 
gelişmiş ve en az gelişmiş ülkelere destek 
verme noktasında dünyanın bir numarası-
dır.  Eğer biz veren el olmazsak, yarın aynı 
duruma düşeriz.

Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü, me-
safelerin anlamını yitirdiği böylesi bir dö-
nemde artık Avrupa’nın kaderi Afrika’nın-
kinden, Kuzey Amerika’nın kaderi de 
Güney Amerika’nınkinden bağımsız değil-
dir. Gelişen teknoloji ve ulaşım imkânları 
bizi birbirimize yaklaştırırken, aynı za-
manda problemlerimize ortak çözümler 
aramaya da icbar ediyor. 

Öte yandan yoksulluk, kıtlık, iç savaşlar, 
siyasi ve ekonomik sıkıntılar gibi sorunlar 
insan tacirlerine sömürebilecekleri uygun 
bir zemin sunuyor. İnsan kaçakçılığının gi-
derek terörle, uyuşturucuyla, örgütlü suç-
larla bağlantılı bir hal aldığını görüyoruz. 
Terör örgütleri, arka planında kendileri-
nin olduğu, insanları göçe zorlayan sebep-
lerden de, sonuçlardan da çıkar sağlıyor. 
İnsan hayatı ve milli güvenliğimizi tehdit 
eden bu suç türüyle koordineli ve karar-

cağımız istişarelerin şimdiden hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Uluslararası toplum geçmişte emsaline az 
rastlanır bir göç kriziyle karşı karşıya bu-
lunuyor. Bugün dünya genelinde 260 mil-
yona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde 
yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aş-
kın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik 
nedenler yanında açlık, kıtlık, iç savaşlar, 
terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi 
sebeplerle gün geçtikçe artıyor. İnsanlar, 
sadece daha iyi bir iş, daha yüksek bir ha-
yat standardı için değil; hayatlarını devam 
ettirebilmek için, karınlarını doyurabil-
mek, çocuklarına bir lokma ekmek bula-
bilmek için göç ediyor. 

Çıkılan bu umut yolculukları ise maale-
sef çoğu zaman ölümle, felaketle sonuçla-
nıyor. Altını çizerek söylüyorum… Son 6 
senede 18 binin üzerinde kişinin hayatını 
kaybettiği Akdeniz’i büyük bir mülteciler 
mezarlığına dönüştüren, macera hevesi 
değil, işte bu çaresizliktir. Sahra Çölü’nün 
cehennem sıcağında solup giden hayatla-
rın her birinin gerisinde büyük bir dram, 
acı bir hikâye vardır.  Kaderlerini, bir der-
me-çatma bot ile azgın dalgaların insafına 
bırakanlar, bunu adrenalin tutkusundan 
değil; umutsuzluktan, artık başka hiçbir 
seçenekleri kalmadığından yapıyor. Her 
şeyini geride bırakmış bu insanları açık 
hava hapishanelerine ve toplama kam-
pı tarzı yerlere mahkûm etmek vicdanla 
bağdaşmaz. 

Hele hele bu insanların dramları üzerin-
den siyaset yapmak, toplumdaki önyargıla-

rı kaşıyarak siyasi rant peşine düşmek çok 
daha utanç vericidir. Filistinli mültecilere 
verilen yardımları kesmek, onları yokluk 
ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da 
insanlık dışıdır. 70 yıldır evlerinden, va-
tanlarından uzakta hayata tutunmaya ça-
lışan insanları, siyaset malzemesi yapmak 
son derece yanlıştır. 

Ben bütün bunları çatışmaların ve düzen-
siz göç hareketlerinin uzağında bir ülke-
nin Cumhurbaşkanı olarak söylemiyorum. 
Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya-
da en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan 
bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ifade 
ediyorum.

Göç, Güvenlik Boyutu da Olan  
İnsani ve Siyasi Bir Meseledir

Hemen her gün şahit olduğumuz insani 
trajediler, göç meselesinde “aysbergin”, 
yani “buzdağının” göründen yüzüdür. Göç 
ve mülteciler konusunu sadece güvenlik 
perspektifinden ele almak, indirgemeci bir 
yaklaşım olacaktır. Daha yüksek duvarlar 
inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çek-
menin düzensiz göçü önlemek için çözüm 
olmadığı aşikârdır.  Şayet bu meseleyi doğ-
ru bir değerlendirmeye tabi tutacaksak,  
görünenle beraber suyun altında kalan 
kısma, yani asıl problemlere odaklanma-
lıyız. Göçün gerisindeki sorunlarla, her yıl 
milyonlarca insanı evlerini-yurtlarını terk 
etmeye zorlayan sebeplerle cesaretle yüz-
leşmeliyiz. Kaynak ülkelerle beraber ge-
lişmiş Batılı devletlerin de bunu yapması 
gerekiyor.
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Hâlihazırda ülkemizde eğitim çağında 1 
milyona yakın Suriyeli bulunuyor. Şartla-
rımızı zorlayarak bunların ancak 328 bini 
için eğitim imkânı sağlayabildik.  Son 7 yıl-
da ülkemizde dünyaya gözlerini açan Suri-
yelilerin sayısı 380 bini geçti. Sığınmacılar 
için kendi milli imkânlarımızla harcadığı-
mız rakam Birleşmiş Milletler kriterlerine 
göre 37 milyar doları aştı. Fakat Avrupa 
Birliği, Suriye sığınmacılar için 3+3 milyar 
Euro verecekti. Şu ana kadar gelen para sa-
dece 1 milyar 750 milyon Euro. Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Komiserliği vasıtasıy-
la gelen para ise 750 milyon dolar. Bizim 
harcadığımız ise 37 milyar dolar. Hesap 
ortada... Dünya ve Batı hala bu işe sessiz… 
Birçok sözler de verdiler ama tutmadılar.

Ayrıca ülkemiz Küresel İnsani Yardım 
Raporu’na göre 2017 yılında 8,1 milyar 
doların üzerindeki yardımla dünyada ilk 
sıralara yükseldi. Aynı dönemde dışarıdan 
ülkemize gelen yardım miktarı ise son de-
rece kısıtlıdır. Avrupa Birliği’nin taahhüt 
ettiği 6 milyar Euro’nun henüz ilk dili-
mi dahi Suriyelilere ulaşabilmiş değildir. 
Özellikle Birleşmiş Milletler Göç ve Mül-
teciler Komiserliği’nin gayreti, BM Genel 
Sekreteri Antonio Guterres döneminde bir 
yere kadar geldi, ama orada kaldı.

Yeni Bir Göç Dalgasını   
Tek Başımıza Göğüsleyemeyiz 

Kıymetli dostlarım,

Düzensiz göç ve mülteci meselesinde yük 
alan bir ülke olarak, bu süreçte tek başı-

na bırakıldığımızı söylemek durumunda-
yım. İnsani değerlerin yerini çok kısa sü-
rede önyargılara terk ettiğini gördük. Biz 
8 yıldır 4 milyon insana sahip çıkarken, 
ekonomik imkânları bizden fazla ülkeler 
100-150 tane göçmeni kabul etmemek 
için adeta bir birbirini yiyor. Irkçı partiler 
başta olmak üzere Avrupalı siyasetçiler, 
mülteci düşmanlığı üzerinden koltuk kap-
manın hesabını yapıyor. Bugün dünyanın 
diğer devletlerine demokrasi ve insan hak-
ları dersi veren birçok ülkede, mülteciler 
ve yabancılar en büyük tehdit olarak görü-
lüyor. Zenofobi ve İslamofobi, tıpkı zehirli 
bir sarmaşık gibi Avrupa toplumlarında 
günden güne yayılıyor. Her gün vatandaş-
larımıza yönelik faşist saldırılara, sırf Türk 
ve Müslüman olmalarından dolayı hak-
larının gasp edildiğine dair haberler alı-
yoruz. Ülkemizin bu tür hukuksuzluklar 
karşısında elbette sessiz ve tepkisiz kal-
ması düşünülemez. Biz de ilgili birimle-
rimizle, muhataplarımız ve mahkemeler 
nezdinde gerekenleri yapıyoruz, yapmayı 
da sürdüreceğiz.

Bunun yanında komşumuz Suriye’den 
ülkemize ve Avrupa’ya yönelen düzensiz 
göçün engellenmesi için de çaba sarf edi-
yoruz. Suriye kaynaklı göç probleminin 
tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınır-
larımız içinde tutulması olarak görülemez. 
Türkiye böyle bir yükü, böyle ağır bir so-
rumluluğu ilanihaye taşımak zorunda de-
ğildir. Ülkemiz son 8 senede insanlık adı-
na, uluslararası toplum adına elini taşın 
altına fazlasıyla koymuştur. Açık ve net 
söylüyorum… Yeni bir göç dalgası yaşan-
ması halinde, artık biz bunu tek başına gö-

lı bir mücadele ortaya koymamız şarttır. 
Çözüm yolu olarak mülteci botlarını ba-
tırmak, ahlaki sıkıntıları bir yana, sorunu 
çözümsüzlüğe mahkûm etmek demektir. 
Batı, giderek yaşlanan nüfusu ve doğudan 
gelen insan kaynağı ihtiyacı ortada iken, 
bu sorunun sonuçlarından kendini kurta-
ramayacaktır. Bunun için göç meselesinin 
sağlıklı bir zemine oturtulması, en çok Batı 
ülkelerine yarayacaktır. 

Bu Millet Tarihimiz Boyunca, 
Hiçbir Etnik Unsura Karşı 
Soykırımda Bulunmamıştır

Kıymetli dostlarım,

Türkiye, gerek coğrafi konumu gerekse 
bölgesinde yaşanan hadiseler itibariyle 
göç meselesiyle ilk defa yüzleşen bir ülke 
değildir. Biz asırlarca doğu-batı, kuzey-gü-
ney yönünde göçlere maruz kalmış bir coğ-
rafyanın kavşak noktasında bulunuyoruz. 
En güçlü döneminde sınırları ve nüfuz ala-
nı 22 milyon kilometrekareye ulaşmış bir 
cihan devletinin bakiyesiyiz. Son iki asırda 
yaşadığımız olaylar, kardeş ve dost toplu-
luklar için ülkemizi son sığınak yapmıştır. 
81 vilayetimizin her birinde Kırım’dan, 
Kafkasya’dan, Balkanlardan, Rumeli’den, 
hatta Orta ve Uzak Doğu’dan, Güney 
Asya’dan göç etmiş milyonlarca vatanda-
şımız bulunuyor. Şehirlerimizde farklı et-
nik kökenlere, dillere, inançlara kültürlere 
sahip insanlar barış içinde, bir arada yaşı-
yor. Sadece soydaşlarımız değil; zulüm ve 
baskı gören herkes aradıkları emniyeti, öz-
gürlüğü, dinlerini yaşama hürriyetini bu 

topraklarda bulmuştur. 15’inci yüzyılda 
İspanya’daki katliamdan kaçan Museviler, 
engizisyondan kaçan Hristiyanlar, Nazi 
zulmünden kaçan Musevi veya Hristiyan 
Almanya ve Avusturya vatandaşları ülke-
mize sığınmışlardır. Bugün de Türkiye, 3,6 
milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın 
farklı ülkelerinden 4 milyonun üzerinde 
göçmene ev sahipliği yapıyor.

2011’den bu yana çatışmaların devam etti-
ği Suriye’den ülkemize sığınan hiç kimse-
yi zorla geri göndermedik. Biz, Aramileri, 
Hristiyanları, Ermenileri geri gönderme-
dik. Şu anda bizim ülkemizde 100 bine 
yakın Ermeni var. Bunların içinde 40 bin 
civarında vatandaşımız var. Diğerleri ise 
vatandaşımız değil ama biz bunları geri 
göndermiyoruz. Çünkü bunlar bizim ülke-
mize niye geldi? Ülkelerindeki yaşadıkla-
rı sıkıntı nedeniyle geldi. Batı’da özellikle 
sözde Ermeni soykırımı adıyla da bazı pro-
pagandalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki bu 
tarihçilerin işidir. Gelin tarihçiler bu işi 
masaya yatırsınlar, çözsünler. 

Tarihimiz boyunca bu millet hiçbir zaman, 
hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda 
bulunmamıştır. Kapımıza gelen masumla-
rı, ne kendi vatandaşına devlet terörü uy-
gulayan rejimin, ne de DEAŞ ve PKK gibi 
katil örgütlerin insafına terk ettik. Etnik 
kimliğine, diline, inancına bakmadan her-
kesi bağrımıza bastık, onlara korunaklı bir 
çatı olduk.   Her şeylerini geride bırakan 
bu insanlara eğitimden sağlığa, istihdam-
dan sosyal-psikolojik desteğe kadar çok ge-
niş bir yelpazede hizmet sunduk.
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ğüslemeyeceğiz. Mültecileri, Suriye içinde 
tutacak, ülkemizde olanları da tekrar va-
tanlarına döndürecek formüllerin devreye 
alınması gerekiyor. Sayın Putin’le Soçi’de 
tesis ettiğimiz İdlip mutabakatı, büyük bir 
kitlesel göçün önüne geçmiştir. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları 
geri dönüşleri hızlandırmış, 312 bin mül-
tecinin kendi topraklarına geri dönmesi-
ni sağlamıştır. Bugün ülkemizin terörden 
arındırdığı bölgeler, Suriye’nin en yaşa-
nabilir, en huzurlu alanlarıdır. Krizin ilk 
yıllarında gündeme getirdiğim Güvenli 
Bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri 
dönüşleri için en pratik çözüm yoludur. 
Bu formülün işlerliği, güvenli bölgenin 
Türkiye’nin kontrolünde olması, diğer 
ülkelerin ise bize lojistik destek sağlama-
larına bağlıdır.  İnşallah bu formülü çok 
yakında sahada uygulamaya koyacağız. 
Sınır hattımız boyunca gerekli hazırlıkları 
yaptık; planlarımızı, stratejilerimizi belir-
ledik. Geçtiğimiz hafta Soçi’de bu meseleyi 
Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile de ayrıntılı 
bir şekilde ele aldık. Avrupalı dostlarımı-
zın da güvenli bölge tesisinde ülkemize ge-
reken desteği vereceğine inanıyorum.

Türkiye olarak topraklarımızda yaşayan 
milyonlarca Suriyeliyi şayet bu şekilde 
kendi evlerine döndüremez isek, eninde 
sonunda sorun Avrupa kapılarına dayana-
caktır. Güvenli bölge konusunda ülkemi-
ze verilecek desteğin, mülteci akınının ve 
terör tehditlerinin engellenmesi suretiyle, 

aynı zamanda Avrupa ülkelerinin kendi 
milli güvenliklerine yapacakları bir katkı 
olacağının altını çizmek istiyorum.

Kıymetli misafirler,

Düzensiz göçün engellenmesi kadar en ge-
niş anlamıyla göç olgusunun yönetilmesi 
de önem taşıyor. Bu yönde 2018 yılında 
önemli bir adım atarak Küresel Göç Muta-
bakatını kabul ettik. Budapeşte Süreci’nin 
bugün gerçekleştirdiğimiz 6’ncı Bakanlar 
Konferansı, Küresel Göç Mutabakatı’nın 
kabul edilmesinden bu yana göç alanında 
yapılan en önemli üst düzey etkinliktir.

2006 yılından beri Türkiye olarak başkan-
lığını yürüttüğümüz Budapeşte Süreci, 
göç güzergâhındaki kaynak, geçiş ve he-
def ülkeleri arasında işbirliğini amaçlayan 
değerli bir platformdur. Sürecimiz, bugü-
ne kadar 5 Bakanlar Konferansı ve 26 Kı-
demli Memurlar toplantısı gerçekleştire-
rek rüşdünü ispat etmiştir. 6’ncı Bakanlar 
Konferansı sırasında vereceğimiz mesajlar 
ve alınacak kararlar da tüm dünyada mil-
yonlarca insanın hayatına etkileyecektir. 
Buradaki tüm dostlarımın meseleye bu 
hassasiyetle baktığına inanıyorum.

Sözlerime son verirken, tüm değerli ka-
tılımcılara bir kez daha hoş geldiniz di-
yorum. Çalışmalarınızın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyor, sizlere sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.

Kalın sağlıcakla

Yeni Zelanda Saldırısı, 
Buzdağının Görünen Yüzüdür

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı
İstanbul | 22 Mart 2019

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. 

Saygıdeğer bakanlar, Sayın Genel Sek-
reter, değerli heyet başkanları, kıymetli 
misafirler,

ESSELAMU ALEYKÜM VE 
RAHMETÜLLAHU VE BEREKATUHU 
ALLAH’IN SELAMI, RAHMETİ VE 
BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN. 

Gelecek hafta pazar günü Türkiye’de yerel 
seçim yapılacak. Bu yerel seçim arifesinde 
yoğun çalışmalar devam ederken, Yeni Ze-
landa’daki arzu edilmeyen olay sebebiyle 
İİT’yi bir araya getirmek istedik. Bugün 
sizlerin bu acil davete icabetiniz sebebiy-
le şahsım, milletim adına ülkemize, ikinci 
eviniz Türkiye’ye bir kez daha hoş geldiniz 
diyorum. 
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zorlamıştır. Türkiye’nin ve İİT’nin böyle 
hassas bir meselede sessiz kalması, emri-
vakilere boyun eğmesi düşünülemez. Go-
lan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılma-
sına asla izin vermeyiz, veremeyiz. 

Müslümanların huzurunu, bekasını, hayat 
hakkını hedef alan her kritik hadise, her 
saldırı biz ve teşkilat için önemlidir. İslam 
İşbirliği Teşkilatının, İslam dünyası ile 
tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olay-
lar karşısında bigâne kalması, kayıtsız dav-
ranması düşünülemez. Bilhassa bu hassas 
süreçte, doğrudan bizi ilgilendiren husus-
larda daha aktif, daha girişken olmamız ve 
mesuliyet üstlenmemiz gerekiyor. Teşki-
latın her zamankinden daha çok inisiyatif 
alması gereken bir dönemden geçiyoruz. 
15 Mart’ta Yeni Zelanda’da gerçekleşen 
kanlı terör saldırısı, işte böyle bir eylemdir. 
Cuma Namazı için toplanan 51 kardeşimi-
zin şehadeti, 47 kardeşimizin yaralanma-
sıyla sonuçlanan bu kalleş saldırı, asla sıra-
dan bir hadise olarak görülemez. Bu olay, 
kökleri derinlere inen bir kinin, saplantı-
nın ve nefretin inkârı mümkün olmayan 
bir dışavurumudur. Manifestodan dehşet 
verici görüntülere, saldırganın silahının 
üzerindeki tarih, isim ve yerlere kadar pek 
çok husus bu gerçeği ispat etmektedir. 

Bu saldırı aysbergin, yani buzdağının gö-
rünen yüzüdür. Yeni Zelanda saldırısı, 
Müslümanları ve masum insanları toplu 
olarak hedef alan ne ilk, ne de son saldırı-
dır. Bundan önce de dünyanın farklı nok-
talarında Müslümanlar, şiddete, zorbalı-
ğa ve katliamlara maruz kalmıştır. 1993 
yılında Solingen’de Neonaziler, evlerini 

ateşe vererek 5 vatandaşımızı kalleşçe şe-
hit etti. 1994 yılında El Halil’de İsrailli bir 
sivil işgalci Halil İbrahim Camiinde sabah 
namazı kılan 29 Müslümanı şehit etti, 125 
Müslümanı yaraladı.  2011 yılında Oslo 
yakınlarındaki Utoya adasında 77 can, 
beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani 
tarafından öldürüldü. 2015 senesinde Ça-
pel Hill kentinde 3 gencimiz yine bir ırkçı 
tarafından evlerinde vurularak katledildi. 
2017 yılında Kanada’daki cami saldırı-
sında 6 Müslüman hayatını kaybetti. Batı 
Avrupa’da, 2013-2017 yılları arasında 
Neo-Nazi gruplarınca gerçekleştirilen 113 
terör saldırısında 66 masum cana kastedil-
di.  Gün geçmiyor ki, bir ibadethaneye, si-
nagoga, mescide, işyerine, derneğe yapılan 
saldırı haberini almayalım. Gün geçmiyor 
ki, Müslümanların demokratik haklarını 
kısıtlamayı amaçlayan bir uygulamayla 
karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki, göç-
menleri, etnik, dini, kültürel kimliği farklı 
olanları hedef alan bir sorunla muhatap 
olmayalım.

Yükselen kültürel ırkçılıktan yalnızca 
Müslümanlar değil, aynı zamanda Musevi-
ler, Afrikalılar, Asya kökenliler, Romanlar 
da mağdur oluyor. Çoğu zaman bu nefret 
suçlarının failleri ya bulunmuyor; bulun-
duğu zaman ise “psikolojik rahatsızlık” 
denilerek, “Münferit, adi suçlu” denilerek, 
olay örtbas ediliyor. Saydığım saldırıların 
faillerinden hiçbiri İslam düşmanı, ya-
bancı karşıtı ve terör suçlamasıyla hâkim 
karşısına çıkarılmadı. Nasyonal Sosyalist 
Yeraltı Örgütünün işlediği ırkçı cinayet-
lerin, medya ile Alman resmi makamları 
tarafından “dönerci cinayetleri” yaftasıy-

Sizleri 565 yıldır ezanların gökyüzünü 
süslediği, Peygamber Efendimizin övgüsü-
ne mazhar güzel İstanbul’umuzda ağırla-
maktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 
Buradan, yüreği bizimle birlikte atan dün-
yanın dört bir köşesindeki tüm Müslüman 
kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında içinde bulun-
duğumuz, Efendimizin “Allah’ın Ayı” diye-
rek tarif ettiği mübarek Receb-i Şerifinizi 
tebrik ediyorum.

Terör saldırısı sonrasında yaralarını sa-
ran Yeni Zelandalı kardeşlerimizin acı-
larını paylaştığımızı tekrar ifade etmek 
istiyorum. Yine buradan Afganistan’dan 
Pakistan’a, Irak’tan Somali’ye kadar terörle 
mücadele eden kardeşlerimize dayanışma 
mesajlarımızı gönderiyoruz. Yeni Zelan-
da’daki eylemde hayatını kaybedenler baş-
ta olmak üzere terörün vahşi yüzüne kur-
ban verdiğimiz aziz şehitlerimizi rahmetle 
yâd ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar 
temenni ediyorum. Şehitlerimizin yakınla-
rına ve tüm Müslümanlara sabr-ı cemil di-
liyorum. Yeni Zelanda halkına bu menfur 
eylemden dolayı taziyelerimi iletiyorum.

Saldırının hemen ardından Cumhurbaşka-
nı Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni 
Zelanda’ya gönderdim. Yeni Zelanda Baş-
bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Sayın 
Peters’a, Etnik Topluluklar Bakanı Sayın 
Salesa’ya, Avustralya’nın İslam İşbirliği 
Teşkilatı Özel Temsilcisi Büyükelçi Sayın 
Cevdet’e de toplantımızı teşrifleri için ayrı-
ca teşekkür etmek istiyorum. Yeni Zelanda 
makamlarının burada olması, bizim için, 

maktullerin aileleri için ve tüm Müslü-
manlar için son derece anlamlıdır, değer-
lidir. Zirve Dönem Başkanı olarak yaptığı-
mız davete çok kısa sürede icabet ettiğiniz 
için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 
Toplantımızın ve yapacağımız istişarelerin 
hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum.

Golan Tepeleri’nin İşgalinin 
Meşrulaştırılmasına Asla İzin 
Vermeyiz

Kardeşlerim,

Öncelikle bir hakikatin altını çizmekte 
fayda görüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı, 
üye sayısı bakımından Birleşmiş Milletler-
den sonra en büyük beynelmilel kuruluş-
tur. Bu Teşkilatın gayesi ise Kudüs davası 
başta olmak üzere İslam dünyasının en 
önemli meselelerine sahip çıkmaktır. El-
bette işgalci İsrail yönetiminin aralıksız 
tacizlerine, saldırılarına maruz kalan ilk 
kıblemiz Kudüs’ün hakkını korumak, teş-
kilatın birinci vazifesidir. Filistin davası-
na sahip çıkmak, İsrail zulmü karşısında 
Filistin’in hak ve hukukunu savunmak, 
bizler için vazgeçilmezdir. 

Son olarak dün ABD Başkanı Trump’ın, 
Golan Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklama-
sı, bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerili-
min eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri, 
1967’den bu yana İsrail’in işgali altında 
bulunmaktadır. 1967 senesindeki İsra-
il işgali, sadece bölgedeki Arapları değil, 
Türkmenleri de kendi topraklarından göçe 
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kelerde hayatlarını devam ettiriyor; gele-
ceklerini de yine burada görüyor. Neo-Nazi 
örgütler, ırkçı çeteler, fanatik sağ partiler, 
İslam düşmanlığı üzerinden iktidar hevesi 
kuran muhteris siyasetçiler; işte bu insan-
ları, sayıları yüz milyonlarla ifade ettiği-
miz böyle bir kitleyi hedef alıyor. 

Kardeşlerim,

Geldiğimiz nokta itibariyle herkesin şu 
gerçeği görmesi önemlidir. İslamofobi, Ze-
nofobi veya aşırı sağ diye tarif ettiğimiz 
bu yapılar, artık politik akımlar olmak-
tan çıkmıştır. Aslında bu kavramlar artık, 
karşımızdaki gerçeği anlatmakta yetersiz 
kalmaktadır. Şu anda karşımızda, açıkça 
bir İslam düşmanlığı vardır, Müslüman 
nefreti vardır. Bu mesele, sadece siyasetin, 
sivil toplumun, sadece akademik çalışma-
ların, araştırma kuruluşlarının konusu 
olmaktan çıkmıştır. Bu tehdit artık güven-
lik birimlerinin, devlet adamlarının, so-
kaktaki vatandaşın da meselesidir. Tıpkı 
DEAŞ gibi, EŞ ŞEBAB, PKK gibi, NEO-NA-
Zİ örgütleri de terör yapılanması olarak ele 
alınmalı, bu şekilde değerlendirilmelidir.

İnsanlık holokost felaketi sonrasında nasıl 
Anti-Semitizm ile mücadele etmişse, yükse-
len İslam düşmanlığıyla da aynı kararlılık-
la mücadele etmelidir. Bugün uluslararası 
toplum DEAŞ eylemleri sonrasında nasıl 
tepki veriyorsa, aynı güçlü tepkiyi Neo-Na-
zi saldırıları karşısında da göstermelidir. 
Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun 
farklı yüzleridir. Bunların hepsi masumla-
rın kanıyla beslenen parazitlerdir. Özellikle 
batılı basın-yayın organları kendilerini çok 

ciddi bir özeleştiriye tabi tutmak zorunda-
dır. Müslümanları ötekileştirerek, mülteci-
leri düşmanlaştırarak kendilerine iktidar 
yolu açan politikacılar söylemlerine çeki 
düzen vermelidir. Hukuki düzenlemeler-
den cezaların artırılmasına, okul müfre-
datından terör tanımının genişletilmesi-
ne kadar bir dizi önlemin acilen hayata 
geçirilmesi gerekiyor. Londra’da, Paris’te, 
Brüksel’de, Amsterdam’da yaşanan araba 
kazalarında bile hemen terör ihtimali ara-
nırken, organize ve örgütlü saldırıların adi 
suç kapsamında değerlendirilmesini doğ-
ru bulmuyoruz.

Bu Vahşi Terör Eyleminin 
Unutulmasına Müsaade 
Etmemeliyiz

Nefret suçlarını önemsizleştirmenin 
hiç kimseye bir faydası yoktur. İsrail’in 
Kudüs’te ve tüm Filistin’de dünyanın gözü 
önünde sürdürdüğü terör devleti uygu-
lamalarını gizlemeye, saklamaya çalış-
mak beyhudedir. Neo-Nazi terörünü daha 
fazla görmezden gelmenin maliyeti çok 
ağır olacaktır. Hele hele gerçekleri dillen-
dirdiğimiz için şahsımı hedef almak, batı 
dünyasında nefret objesi haline getirmek 
kimseye bir fayda sağlamaz. Biz doğru bil-
diklerimizi söylemekten hamdolsun bu-
güne kadar çekinmedik, asla çekinmeyiz. 
Irkçı medya kuruluşlarının, Neo-Nazilerin 
söylemlerine lojistik destek veren Türk ve 
Müslüman düşmanı siyasetçilerin baskıla-
rına da boyun eğmeyiz. 40 yıldır manşet-
lerle çarpışıyoruz, iftira kampanyalarıyla 
mücadele ediyoruz. Dün olduğu gibi bu-

la küçümsendiğini, önemsizleştirildiğini 
özellikle hatırlatmak isterim. 

Biz Sesimizi Yükseltmedikçe, 
Batılı Hükümetler Konforlarını 
Bozmayacaktır

Kardeşlerim,

Sorunları halının altına süpürerek çöze-
meyiz. Sosyal hastalıkları yok sayarak te-
davi edemeyiz. Problemlerden kaçarak, 
saklanarak, gizlenerek kurtulamayız. Bizi 
ve tüm insanlığı tehdit eden meseleleri 
sükûtla geçiştiremeyiz.  Bilakis biz gör-
mezden geldikçe sorunlar katlanacaktır, 
büyüyecektir. Biz tepkimizi çok güçlü bir 
şekilde göstermedikçe, Neo-Nazi virüsü 
bünyeyi daha fazla saracaktır. Biz sesi-
mizi yükseltmedikçe, batılı hükümetler 
konforlarını bozmayacaktır. Biz birilerini 
rahatsız etme pahasına tavrımızı ortaya 
koymadıkça, saldırılar daha da pervasız-
laşacak, ırkçı fanatikler daha da azgınlaşa-
caktır. Sonuçta, Allah korusun 1940’larda 
Avrupa’da olduğu gibi telafisi mümkün 
olmayan felaketler yaşanacaktır.  Biz, acı 
da olsa hakikatleri dillendirmedikçe, batılı 
medya kuruluşları İslam düşmanlığını kö-
rüklemeye, ateşe benzin dökmeye devam 
edeceklerdir. 

İşte bunun için gördüğümüz sıkıntıları 
cesaretle ifade etmeli, hep birlikle üzeri-
ne gitmeli, yüzleşmeli, çözüm yollarını da 
yine beraberce aramalıyız. Sadece kendi-
miz için değil, evlatlarımızın istikbali için 
de bu sorumluluğu üstlenmeliyiz. Bunu, 

gülücükleriyle camilerimizi şenlendiren 
3 yaşındaki şehitlerimizin hatıraları için 
yapmalıyız. Bunu, katiline bile kapıyı 
“merhaba kardeşim” diyerek açan Mümin 
yürekler için yapmalıyız. Bunu, hayat arka-
daşını toprağa verdikten sonra “saldırganı 
affettim” diyen müşfik gönüller için yap-
malıyız. Bunu, coğrafyamızdan yükselen 
feryatlara yenilerini eklememek için, kör 
şiddetin kararttığı ufukları sulh şafağıy-
la kucaklaştırmak için yapmalıyız. Bunu, 
umudunu bize bağlamış, gözünü ve gön-
lünü bizim alacağımız kararlara dikmiş 
mahzun kalpler için gerçekleştirebilme-
liyiz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın, 
camilerimiz kan gölüne dönmesin, fitne 
tohumları boy vermesin diye tavrımızı net 
bir şekilde ortaya koymalıyız.

Teşkilatın Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla, 
sorumluluğumuzun hakkını vermek için 
uzun süredir muhataplarımız nezdinde bu 
meseleyi gündeme taşıyoruz. Hemen her 
fırsatta onların dikkatini nefret suçlarına 
çekmeye çalışıyoruz. 6,5 milyon vatandaşı 
dünyanın 195 ayrı devletinde yaşayan bir 
ülke olarak yabancı karşıtlığını ve İslam 
düşmanlığını kendi meselemiz addediyo-
ruz. Türkiye ile beraber teşkilat üyesi ülke-
lerin hepsinin yurt dışında kendine hayat 
kuran; okuyan, çalışan, rızkının peşinde 
koşan vatandaşları var. Bugün İngiltere nü-
fusunun yüzde 7’si Müslümanlardan olu-
şuyor. Müslümanların sayısının Avrupa’da 
44 milyonu, Amerika’da 5 milyonu aşıyor. 
Dünya genelinde 400 milyon civarında 
Müslüman diaspora ve azınlık bulunuyor. 
Bu insanların kahir ekseriyeti 5-10 yıldır 
değil, birkaç nesildir, birkaç asırdır bu ül-
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gün de, yarın da hakkı söyleyecek, hakikati 
haykıracağız.

Tabii burada bir hakkı da teslim etmemiz ge-
rekiyor. Yeni Zelanda makamlarına ve halkı-
na teşekkürü borç biliyorum. Başbakan Sayın 
Ardern başta olmak üzere, Yeni Zelanda Hü-
kümetine, olay karşısında gösterdikleri hassa-
siyet ve kararlı duruş için, şahsım, ülkem ve 
teşkilatım adına teşekkür etmek istiyorum. 
Sayın Ardern tarafından gösterilen tepki, ser-
gilenen empati ve Müslümanlarla dayanışma 
tüm dünya liderlerine örnek olmalıdır. Sayın 
Ardern’in dediği gibi, elbette terör saldırısını 
gerçekleştiren caninin adını anmamalıyız.  An-
cak bu vahşi terör eyleminin unutulup gitme-
sine de müsaade etmemeliyiz. Bu teröristi hak 
ettiği şekilde cezalandırarak, tüm bağlantıları-
nı ortaya çıkartarak, aynı hevesleri taşıyanlara 
çok güçlü bir mesaj vermeliyiz.

Kardeşlerim,

Şüphesiz İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık 
ile mücadelede asıl görev batılı devletlere dü-
şüyor. Ancak Müslümanlar olarak bizim de bu 
sorunu artık daha ciddi bir şekilde ele almamız 
gerekiyor. Zira bu mesele artık milyonlarca 
kardeşimizin can emniyetini, mal güvenliğini, 
temel hak ve hürriyetlerini hedef alıyor. İslam 
İşbirliği Teşkilatı bünyesinde atabileceğimiz 
pek çok adım olduğunu düşünüyorum. 10 Yıl-
lık Eylem Planı’nda İslam düşmanlığı konusu-
na yer vermiştik. Maalesef bu konuda olması 
gereken düzeyde bir çaba sergilenmiyor. Müs-
lümanlara yönelik nefret suçlarını tespit ve ta-
kip edecek, bunları sürekli gündemde tutacak 
güçlü bir mekanizmaya ihtiyaç var. Teşkilatın 
kurumsal olarak kedini bu asimetrik tehdide 

adapte etmesi şarttır. Teşkilat bünyesindeki 
Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu’nun güç-
lendirilmesi dâhil elimizdeki siyasi, bürokratik 
ve sivil toplum araçlarını nasıl daha etkin ola-
rak kullanabileceğimizi burada tartışmalıyız. 
Ayrıca İslam düşmanlığını Birleşmiş Milletler 
ile Avrupa Birliği gibi platformlara taşıyarak 
paydaşlarımızın sayısını artırmalıyız.

Hepsinden önemlisi ümmetin bekasını ilgilen-
diren hususlarda tek yürek, tek bilek olup be-
raberce hareket etmeliyiz. İslam dünyasının ve 
insanlığın ortak geleceğini tehdit eden mese-
lelerde kısa vadeli çıkarlar, orta ve uzun vadeli 
menfaatlerimizin önüne geçmemelidir. Türki-
ye olarak, Zirve Dönem Başkanı olarak elimiz-
den gelen her türlü katkıyı vermeye hazır oldu-
ğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Yeni 
Zelanda saldırısında şehit olan kardeşlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ya-
ralıların en kısa sürede tekrar sağlıklarına ka-
vuşmalarını Rabbim’den niyaz ediyorum. Şe-
hitlerimizin ailelerine ve Yeni Zelanda halkına 
başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yeni Zelanda 
Hükümetine hassasiyetleri için, dayanışma, 
sahiplenme ve işbirlikleri için özellikle şükran-
larımı sunuyorum.

Bugün burada vereceğiniz mesajların İslam 
düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırk-
çılıkla mücadelede bir mihenk taşı olacağına 
inanıyorum. Teşrifleriniz için sizlere bir kez 
daha gönülden teşekkür ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Tekrar şehitlerimiz için El Fatiha.

100 Milyar Dolarlık Ticaret 
Hacmi Hedefine Bir An Önce 

Ulaşmalıyız 

Türk ve Rus İşadamlarıyla Toplantı | Moskova, Rusya | 8 Nisan 2019

Değerli Dostum Devlet Başkanı Sayın Pu-
tin, sayın bakanlar, Türk ve Rus iş dün-
yasının kıymetli temsilcileri, saygıdeğer 
misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.

Sayın Putin’le birlikte Üst Düzeyli İşbirli-
ği Konseyi’nin 8’inci toplantısı vesilesiy-

le sizlerle bir araya gelmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın 
verimli ve bereketli geçmesini temenni 
ediyorum. Değerli dostuma misafirperver-
liği için teşekkür ediyorum. 

Rusya ile yoğunlaşan diyalogumuzun, kar-
şılıklı temaslarımızın ekonomik ilişkileri-
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mize ve iş dünyamıza olumlu yansımala-
rı olduğu aşikârdır. 1990’lardan itibaren 
ekonomik ve ticari ilişkiler Türk-Rus işbir-
liğinin lokomotifi oldu. Bugün Sayın Putin 
ile yaptığımız görüşmelerde, siyasi, askeri, 
ticari, ekonomik ve kültürel konuları ele 
aldık. Bu formatta iş dünyamızla bir araya 
gelmek Sayın Putin’le bir süredir üzerinde 
durduğumuz bir fikirdi. Böylelikle hem 
sizlerin görüşlerini dinlemek, hem Türk 
ve Rus iş dünyasına en üst düzeyde siya-
si desteğimizi teyit etmek istedik. Bugün 
Rusya’da yaklaşık bin 300 Türk girişimci 
bulunuyor. Bu girişimcilerin sorunlarını 
çözmek büyük önem arz ediyor. Sorunla-
rınızı tespit etmek ve bunlara çözümler 
geliştirmek için ilgili tüm kurumlarımızla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Değerli katılımcılar,

Rusya, Türkiye’nin ticari ortakları arasın-
da üçüncü sırada yer alıyor.  Ticaret hac-
mimiz 2018 yılında yüzde 15 gibi ciddi bir 
artışla yaklaşık 26 milyar dolar civarında 
gerçekleşti. Ancak bu rakam, 100 milyar 
dolarlık hedefimizin gerisinde. Özellik-
le işlenmiş tarım ürünleri, ilaç, kozmetik 
ürünleri, otomotiv yan sanayi ürünleri, ha-
zır giyim, inşaat malzemeleri, makine ve 
mobilya gibi ürünlerde, Rusya’nın önemli 
miktarda ithalatı bulunuyor. Ülkemiz ise 
bu sektörlerde dünyaya kaliteli ve uygun 
fiyatlı ürün arz ediyor. Ancak bu ürünlerde 
bile Rusya’ya ihracatımız olması gerekenin 
çok altında seyrediyor. Amacımız dengeli 
bir ticaret yapısıyla, Sayın Putin’le birlik-
te hedef olarak belirlediğimiz 100 milyar 
dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yeni 

yollar bulmaktır. Zira bugünkü toplantı-
nın da ana temasını bu oluşturuyor. Bütün 
Bakanlarımıza öncelikli olarak verdiğim 
talimat, Rusya’ya ticari ilişkilerde müm-
kün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi 
yönündedir. Rus makamlarından beklenti-
miz de, başta ulaştırma ve vize konuların-
da olmak üzere, tabii ki aynı yöndedir.  Bu 
noktada temel hedefimiz; tarımda, güm-
rüklerde, ezcümle ticari ilişkilerimizin her 
alanında, üçüncü ülkelerin firmalarına ta-
nınan imkânların Türk şirketlerine de sağ-
lanmasıdır.

Değerli dostlarım,

Türk müteahhitleri, 1990’lı yıllardan iti-
baren Rusya’daki proje portföylerini gide-
rek zenginleştirmektedir. Şimdiye kadar 
73 milyar dolar tutarında 1.961 proje üst-
lendiler. Diğer taraftan, Türk müteşebbis-
lerinin Rusya ekonomisinin hemen her 
sektöründe önemli yatırımları mevcut… 
10 milyar dolar tutarında sermayeye sa-
hip 1.500’den fazla Türk şirketi Rus halkı-
nın istihdamına, refahına katkı sunuyor. 
Rusya’nın geleceğine güvenerek yatırım 
yapan ve yapacak olan firmalarımıza Rus 
Hükümetinin daha fazla destek vereceğine 
olan inancımı bir kez de burada tekrarla-
mak istiyorum.

Benzer şekilde Rusya’nın da ülkemizde 
10 milyar doların üzerinde yatırımı var. 
Özellikle petrokimya ve ileri teknoloji 
alanlarında uluslararası yatırım yapan 
Rus firmaları Türk ekonomisine ciddi kat-
kılar sağlıyor. Türkiye’de yatırım yapmak 
isteyen Rus işadamlarına tüm kolaylıkları 
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sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek 
isterim. Bu şirketleri, “yabancı sermayeli 
firmalar” veya “Rus firmaları” olarak değil, 
“kendi şirketlerimiz” olarak kabul ettiğimi-
zi de bilmenizi istiyorum.

Enerji alanındaki işbirliğimiz ekonomik 
ilişkilerimizin taşıyıcı sütunlarından biri-
dir. Başta,  Mavi  Akım, Türk Akımı, Akku-
yu Nükler Santrali olmak üzere, bu konu-
lardaki bütün ortaklıklarımız uzun vadeli 
ve stratejik tercihlerdir. 

Bu noktada, gerek şahsımın, gerek Sayın 
Putin’in, ısrarla üzerinde durduğu milli 
paralarla ticarete de değinmeyi arzu edi-

yorum. Bu şekilde üçüncü ülkelerin dayat-
malarından ve döviz piyasalarındaki ma-
nipülatif girişimlerden korunma imkânı 
elde edilmiş olacaktır. 

Sizlere gereken kolaylıkların sağlanması 
ve yatırımların teşvik edilmesi hususunda 
üzerimize düşeni yerine getirme iradesine 
sahibiz. Konuşmamım başında belirttiğim 
gibi toplantımızın amacı sizlerin görüş-
lerini dinlemektir. Dolayısıyla, katkıları-
nızı alarak fikir alışverişinde bulunmayı 
önemsediğimi belirtiyor, bu duygu ve dü-
şüncelerle sizleri bir kez daha muhabbetle 
selamlıyorum.

Türkiye’nin Dışlandığı Bir F-35 
Projesi, Tamamen Çökmeye 

Mahkûmdur

14’üncü İDEF’19 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
İstanbul | 30 Nisan 2019

Değerli misafirler, değerli katılımcılar, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum.  Uluslararası Savunma Sa-
nayii Fuarımızın 14’üncüsünün ülkemiz, 
firmalarımız ve dostlarımız için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkan-
lığımızın himayesinde yapılan bu güzel or-
ganizasyonun gerçekleştirilmesinde eme-

ği ve katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. 

1993 yılından beri düzenlenen İDEF, 190 
firmadan 1.100’e yakın firmaya ulaşarak, 
kendini dünya çapında kanıtlamış bir ihti-
sas fuarı haline gelmiştir. Fuar vesilesiyle 
dünyanın 70 ayrı ülkesinden İstanbul’a ge-
len tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyo-
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en yoğun olduğu yerdir. Bu durum, bizim 
her alanda kendimizi sürekli teyakkuz 
halinde tutmamızı, gücümüzü artıracak 
yöntemler geliştirmemizi zorunlu hale ge-
tiriyor. Dünya bugün, tüm insanlığın ortak 
ihtiyacı olan istikrar ve güven iklimini teh-
dit eden gelişmeler sebebiyle, adeta diken 
üzerindedir. Kurallara dayalı uluslararası 
düzen her gün biraz daha erozyona uğratıl-
maktadır. Tek taraflı güç kullanma ve yap-
tırım tehditleri, giderek daha sık başvuru-
lan bir yol haline geldi. Yeni ve çok daha 
tehlikeli bir silahlanma yarışına yol açacak 
güç rekabetinin hortlama ihtimali giderek 
artıyor. İhtilafların çözümü konusunda as-
keri seçenekler giderek daha çok konuşul-
maya ve devreye alınmaya başlandı. 

Bölgesel krizler süratle küresel boyut ka-
zanırken, terör örgütleri de, bu tehlikeli gi-
dişin en önemli ve tehlikeli araçları haline 
getirilmiştir. İletişim imkânlarını ve tek-
nolojiyi giderek daha etkin kullanan terör 
örgütlerinin yol açtığı güvenlik sorunları 
sürekli büyüyor. Üstelik Türkiye gibi, nere-
deyse kesintisiz bir şekilde terörle mücade-
le eden ülkelere savunma sanayii alanında 
gizli veya açık ambargolar uygulanıyor. 
Mesela, Suriye’de sınırlarımızın dibinde 
yuvalanan bir terör örgütüne, bize parayla 
verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını 
üzüntüyle takip ediyoruz. 

Aynı şekilde, dünyanın diğer pek çok ye-
rindeki terör örgütlerinin sahip oldukları 
silahların izleri de, hep belirli yerlere çıkı-
yor. Örneğin Libya’daki gelişmeler de bunu 
çok açık ve net olarak ortaya koyuyor. Ken-
dileri, binlerce kilometre öteden tehdit 

algıları üretip orantısız bir güçle üzerine 
gidenler, bizim meşru hassasiyetlerimizi 
ısrarla görmezden gelmeye çalışıyor. 

Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik 
alanda olduğu gibi, savunma alanında da 
hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etme-
yecektir. Hükümete ilk geldiğimizde, “Ma-
dem bizim ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, 
öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz kese-
riz” dedik ve savunma sanayii alanında 
tarihi bir reform başlattık. Göreve başladı-
ğımızda ülkemiz savunma sanayinin dışa 
bağımlılık oranı yüzde 80 düzeyindeydi. 
Bugün bu oranı yüzde 30’lar seviyesine ka-
dar indirdik. Kendi ihtiyaçlarımızı karşıla-
manın ötesinde, her yıl artan bir rakamda 
savunma sanayii ürünü ihracatı gerçekleş-
tiriyoruz. 

Değerli dostlar, 

Biz tarihi boyunca içinde yer aldığı tüm it-
tifakların hukukuna sadık kalmış, üzerine 
düşenleri yapmış bir ülkeyiz. Mesela, sınır-
larımızda yaşadığımız tacizler sebebiyle 
hava savunma sistemlerine ihtiyaç duy-
duğumuzda ilk başvurduğumuz yer, müt-
tefiklerimiz olmuştur. Ama maalesef bu 
yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız 
kalmış, ya da işi yokuşa sürme anlamına 
gelen şartlar önümüze konmuştur. Kendi-
mizi savunma hakkımızın hiçe sayılması, 
hatta bizi doğrudan can evimizden vurma-
ya yönelik adımlara destek verilmesi kar-
şısında herhalde sessiz kalmayacaktık. Ni-
tekim öyle de yaptık. Rusya ile vardığımız 
S-400 anlaşmasının gerisinde, işte böyle 
bir süreç vardır. Daha da önemlisi, kendi 

rum. İDEF için aramızda bulunan değerli 
bakanlara, bakan yardımcılarına, müste-
şarlara, genelkurmay başkanlarına, kuvvet 
komutanlarına, heyet üyelerine teşekkür 
ediyorum. Kara, deniz, havacılık ve uzay, 
lojistik destek, güvenlik alanlarında geliş-
tirdikleri son ürünleri burada sergileyecek 
olan firmalarımızın her birine başarılar di-
liyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin son 17 yılda savunma sanayi-
inde elde ettiği kazanımları en iyi görebile-
ceğimiz zemin, işte bu fuardır. Ülkemizde 
üretilen savunma sanayi ve güvenlik ürün-
lerinin dünya çapında giderek daha çok 
kabul görmesi, attığımız adımların doğru-
luğuna işaret ediyor. Savunma sanayiinde 
tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz 
sahibi olma hedefimize adım adım yak-
laşıyoruz. Kendi girişimcilerimizin yanı 
sıra uluslararası yatırımcıların da giderek 
savunma sanayiine daha çok ilgi duyması, 
potansiyelimizin büyüklüğünü gösteriyor. 
Türkiye, bir yandan savunma sanayinde 
dünyada ilk 100’e giren firma sayısını 4’e 
çıkartırken, diğer yandan da asıl büyük 
gücü olan KOBİ’lerini desteklemeyi temel 
politikası olarak sürdürüyor. 

Fuar vesilesiyle gerçekleştirilecek temas-
lar ve görüşmeler ile varılacak anlaşmalar, 
ülkemizin savunma sanayindeki hedefleri-
ne biraz daha yaklaşmasını sağlayacaktır. 
Önümüzdeki yıllarda bu fuarı her bakım-
dan çok daha ileriye taşıyacak adımları da, 
inşallah hep birlikte atacağız. 

Devlet geleneğinin geçmişi 2 bin 200 yılı 
aşan bir ülke olarak, savunma sanayiine 
önem vermemiz kadar tabii bir durum ola-
maz. Coğrafyamızda son bin yıldır Selçuk-
lu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak 
varlığımızı güçlü bir şekilde sürdürebilme-
mizi, diğer vasıflarımızın yanı sıra etkili 
bir savunma altyapısına sahip olmamıza 
borçluyuz. Bazıları Türkiye’nin geçmişini 
bir asırdan ibaret sanıyor, cesametini bu-
nunla sınırlı görüyor ve tüm okumalarını 
da buna göre yapıyor.  Hâlbuki biz, dün-
yanın en güçlü kara ve deniz ordularını 
kurmuş, sadece Osmanlı ile 24 milyon ki-
lometrekareye ulaşan hâkimiyet alanları 
tesis etmiş bir ülkeyiz. Dünya harp tarihi-
ne baktığınızda, hem eğitim ve taktik, hem 
de araç-gereç bakımından en önemli yeri 
ecdadımızın aldığını görürsünüz. Son dö-
nemde yaptığımız atılımlar, işte bu tarihi 
süreklilik içinde okunmalıdır. 

Bu vesileyle, Kut’ül Amare Zaferimizin 
103’üncü yıldönümünü kutluyor, tüm şe-
hitlerimizi, gazilerimizi, kahraman asker-
lerimizi bir kez daha hayırla yâd ediyorum.

Savunma Alanında Hiçbir 
Dayatmayı Kabul Etmedik, 
Etmeyeceğiz

Değerli misafirler,

Çağımızın güvenlik paradigması, siyasi, 
sosyal, ekonomik, askeri, teknolojik ve çev-
re faktörlerini içerecek şekilde genişlemek-
tedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge, 
dünyadaki siyasi krizlerin ve çatışmaların 
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hava savunma sistemlerimizi üretme ko-
nusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. 

Bugünlerde F-35’ler konusunda da benzer 
bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya 
maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı 
olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya ça-
lışanların, hala bu işin sonunun nereye 
varacağını göremediklerini düşünüyoruz. 
Açık konuşuyorum: Türkiye’nin dışlan-
dığı bir F-35 projesi, tamamen çökmeye 
mahkûmdur. 

İnsansız Muharebe Uçaklarıyla 
İlgili Yoğun Çalışmalarımız Var

Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı 
üretecek adımları da hızla atmaya başla-
dık. İnşallah hava kuvvetlerimizin bun-
dan sonraki filolarında ağırlık, kendi mil-
li muharebe uçaklarımızdan oluşacaktır. 
Bu çerçevede, geleceğin teknolojisi olarak 
bakılan insansız muharebe uçaklarıyla il-
gili de çok yoğun çalışmalarımız vardır. 
Helikopterler konusunda karşılaştığımız 
sıkıntıları, ATAK’ları üreterek zaten geride 
bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız 
bombaları bize vermemek için kırk tak-
la atanlar, şimdi ürettiğimiz bombaların 
gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlık-
larını gizleyemiyorlar. Bu konudaki en çar-
pıcı örneklerden biri de, silahlı ve silahsız 
insansız hava araçlarıdır. 

Terörle mücadelede bu araçlara ihtiyaç 
duyduğumuzda, yine ilk iş gidip mütte-
fiklerimizden yardım istedik. Onlardan 
herhangi bir destek alamayınca, dolaylı bir 

yola başvurup, bölgemizdeki bir ülkeden 
bu araçları edindik. Bu şekilde aldığımız 
insansız hava araçlarının çalıştırılması ve 
bakımı konusunda bize yaşatılan sıkıntı-
ların hiç de iyi niyetli olmadığını görünce, 
hemen kolları sıvadık. Bir yandan özel sek-
törümüzü, diğer yandan kamunun kontro-
lündeki savunma sanayi kuruluşlarımızı 
bu işle görevlendirdik. 

Sonuçta bugün Türkiye, silahlı ve silahsız 
insansız hava araçları konusunda dünya-
da söz sahibi bir konuma gelmiştir. Diğer 
alanlarda da aynı hassasiyetle çalışıyoruz. 
Özellikle yüksek teknolojiye dayalı savun-
ma sanayi ürünlerinin tasarım ve üreti-
mi konusuna çok büyük önem veriyoruz. 
Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, 
patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere, 
ülkemizin önünü kesmek için araç ola-
rak kullanılan her hususta, kendimizin ve 
dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak 
altyapıyı kurmakta kararlıyız. İnşallah bir-
kaç yıla kadar tüm bu hususlarda bambaş-
ka bir yere gelmiş olacağız. 

Değerli dostlar,

Tabii bu noktaya öyle kolay ulaşmadık. 
Gerçekten çok çalıştık, çok fedakârlık yap-
tık. Önümüze çıkartılan engeller karşısın-
da asla pes etmedik, hep yeni ve daha ileri 
çözüm yolları aradık. Yeri geldi sabotajla-
ra, yeri geldi ihanetlere maruz kaldık. Ama 
asla yılmadık, hedeflerimize doğru yürü-
mekten vazgeçmedik. Bugün, doğrudan 
Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev 
yapan Savunma Sanayi Başkanlığımızın 
portföyünde, proje bedeli 75 milyar doları 
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bulan 690’den fazla başlıkta çalışma var-
dır. Hisseleri doğrudan veya dolaylı olarak 
kamuya ait savunma sanayi şirketlerimi-
zin her biri, kendi alanlarında dünya mar-
kası haline geldi. Özel sektör kuruluşları-
mız, çok sınırlı imkânlarla gerçekten çok 
büyük başarılara imza atıyorlar. Savunma 
sanayii alanında çok deneyimli ve uzman-
laşmış bir insan kaynağımız oluştu. Artık 
dışarıdan uzman getirmek yerine, biz dışa-
rıya uzman gönderir hale geldik. 

Dünyanın her yerinde teknolojinin loko-
motifi savunma sanayiidir. Ülkemizde de 
bu alanda yapılan çalışmaların ticari alana 
uyarlanması konusunda giderek daha ba-
şarılı örneklerle karşılaşıyoruz. Teknoloji, 
çok farklı boyutlara sahip olması sebebiy-

le, işbirliğini, ortak çalışmayı, birlikte iş 
yapma kültürünün gelişmesini zorunlu 
kılıyor. Bu tür platformların, bir yandan 
ürünlerin tanıtımına ve pazarlamasına 
katkıda bulunurken, diğer yandan yeni iş-
birliği zeminlerinin de oluşmasına vesile 
olduğuna inanıyorum. 

Özellikle KOBİ boyutundaki firmalarımız 
için buradaki iklim gerçekten çok önemli-
dir. Şimdiden burada yapılacak anlaşmala-
rın ve tesis edilecek işbirliklerinin hayırlı 
olmasını diliyorum. Uluslararası Savunma 
Sanayi Fuarımızın başarılı geçmesini te-
menni ediyor, tüm katılımcılara, tüm mi-
safirlerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

NATO’daki Dostlarımızdan, 
İttifak Ruhuna Uygun 

Davranmalarını Bekliyoruz

NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortaklarının 
Temsilcileri Toplantısı | Ankara | 6 Mayıs 2019

Sayın Genel Sekreter, kıymetli misafirler, çok 
değerli dostlarım,  sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyor, ülkemize hoş geldiniz diyorum. 
Akdeniz Diyaloğunun 25’inci yılı vesilesiy-
le sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet 
duyuyorum. Ziyaretinizin verimli ve başarılı 
geçmesini diliyorum. 

Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında An-
kara ve Hatay’ı ziyaret etme imkânı bulacak-
sınız. Hatay gibi farklı dinlerin, farklı dil ve 
mezheplerin asırlardır bir arada barış içinde 
yaşadığı ilimize gidecek, inşallah ülkemizin 
hoşgörü iklimine bizzat şahitlik edeceksiniz.  
Kültürel ırkçılığın tüm dünyada yaygınlaştığı 
bir dönemde, tüm insanlığa umut veren bir 
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güvenlik sınamalarını tek başına çözmesini 
beklemek, NATO’nun varoluş felsefine aykı-
rıdır. Etrafı kriz bölgeleriyle çevrili olan Tür-
kiye; terör, organize suçlar ve düzensiz göç 
gibi çok boyutlu tehditlerin tam kavşağında 
yer alıyor. Ülkemiz, uluslararası toplum adı-
na bu sorunları tek başına göğüslerken, diğer 
taraftan da PKK, onun Suriye’deki uzantısı 
PYD/YPG, DEAŞ ve 15 Temmuz darbe girişi-
minin faili FETÖ ile mücadele etmek zorun-
da kalıyor.

Bugüne kadar 40 binin üzerinde sivil vatan-
daşımızı ve askerimizi PKK terörüne şehit 
verdik. Son üç gün içinde 7 askerimiz ve 2 si-
vil vatandaşımız PKK terör örgütünün Suriye 
ve Irak’taki uzantıları tarafından şehit edildi. 
DEAŞ, yayımladığı videolarla doğrudan ülke-
mizi hedef alıyor. 15 Temmuz gecesi 251 va-
tandaşımızı şehit eden FETÖ, yurtdışında ül-
kemize yönelik yıkıcı faaliyetlerini aralıksız 
sürdürüyor. Maalesef kimi müttefiklerimiz 
de bu terör örgütünün ele başlarına, darbe gi-
rişimine bizzat katılmış örgüt mensuplarına 
adaletten kaçabilecekleri imkânlar sunuyor.

Batı toplumlarında bir veba salgınına dö-
nüşen İslam düşmanlığı ve yabancı kar-
şıtlığı, Türk vatandaşlarıyla beraber yüz 
milyonlarca insanın can ve mal güvenli-
ğini de tehdit ediyor.  Sri Lanka’da ve Yeni 
Zelanda’da meydana gelen menfur terör 
eylemleri, sorunun geldiği boyutları or-
taya koymuştur. Önlem alınmazsa, teröre 
karşı ortak duruş sergilenmezse, terör be-
lası büyümeye devam edecektir. 

Türkiye’nin bekasına yönelik tehditlerin ço-
ğaldığı ve yoğunlaştığı böylesi bir dönemde, 

Müttefiklerimizden tek bir beklentimiz var-
dır. Biz, NATO’daki dostlarımızdan, sadece 
İttifak ruhuna uygun davranmalarını, İtti-
fakın kurucu değerlerine sahip çıkmalarını 
bekliyoruz. Müttefiklerimizin, bizzat kendi-
lerinin terör örgütü olarak kabul ettikleri ya-
pılara karşı tedbir almalarını istiyoruz. “Dost 
acı söyler” prensibinden hareketle burada şu 
gerçeği ifade etmek durumundayım. Nam-
lusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın 
canına ve malına kast eden terör örgütleri-
nin müttefiklerimizce donatılmasının, tırlar 
dolusu silah ve mühimmata boğulmasının, 
örgüt elebaşlarının kimi ülkelerde en üst dü-
zeyde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir 
haklı gerekçesi yoktur. DEAŞ’la mücadele ba-
hanesiyle atılan bu tür yanlış adımların, meş-
rulaştırılması asla mümkün değildir. 

Ayrıca, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz enerji kay-
nakları üzerindeki meşru hakları da tartışma 
götürmez. Ülkemiz, kendi hakkını ve Kıbrıs 
Türklerinin hukukunu korumakta kararlıdır. 
NATO’nun bu süreçte Türkiye’nin haklarına 
saygı göstermesini ve bize gerilimlerin önü-
ne geçmek için destek olmasını bekliyoruz. 

Ülkelerimizin bazı alanlarda farklı yaklaşım-
ları, farklı görüşleri olabilir. Ancak, ortak teh-
ditlerle birlikte ve tutarlı şekilde mücadele 
etmek, bu İttifakın öncelikli şartıdır. Burada 
yaşanan aksaklılar, maalesef en büyük zararı 
İttifakımıza, İttifakın itibarına verecektir.

Değerli misafirler,

2019 yılı Akdeniz Diyaloğunun 25’inci yılı 
olduğu gibi, NATO’nun kuruluşunun 70’inci, 

tabloyu Hatay’da tecrübe etme imkânı bula-
caksınız. Ayrıca Türkiye olarak karşı karşıya 
olduğumuz sınamaları ve bunlarla ne şekil-
de mücadele etmeye çalıştığımızı daha ya-
kından göreceksiniz. Bu ziyaretinizin, en eski 
NATO müttefiklerinden biri olan ülkemizin 
yüzleştiği tehditlere bizzat şahitlik etme ba-
kımından son derece önemli olduğunu düşü-
nüyorum.

Öte yandan sizlerin de bildiği gibi uluslara-
rası güvenlik ortamında ciddi kırılmalar ya-
şanıyor. Mevcut tehditlerle beraber İttifakın 
güvenliğini doğrudan ilgilendiren terör gibi 
asimetrik tehditlerin de artığı bir dönemde-
yiz. Siber boyutu da olan Hibrid Savaş yön-
temlerine daha fazla başvurulduğunu gö-
rüyoruz. Böylesi bir ortamda varoluş gayesi 
küresel güvenlik ve istikrarı korumak olan 
yapılarda ise çok ciddi tıkanıklıklar, aksama-
lar yaşanıyor. Bu kurumlar sorunlara müda-
hale noktasında, ya karar alamıyor ya da aldı-
ğı kararları hayata geçiremiyor. Bu zafiyetin 
bedelini ise her zaman masumlar ve bizim 
gibi kriz bölgelerine komşu müttefik ülkeler 
ödüyor.

Türkiye, son 8 yıldır Suriye kaynaklı tehdit-
lerle mücadelede, söz konusu tıkanıklığın 
acı yansımalarını bilfiil yaşamış; ekonomi-
den güvenliğe, toplumsal barıştan siyasete 
kadar iliklerine kadar hissetmiş bir devlettir. 
Aramızda bulunan Ürdünlü dostumuzun 
bizi bu meselede çok daha iyi anlayacağına 
inanıyorum. Özellikle düzensiz göç ve terör 
tehdidiyle mücadelede, NATO Müttefiki ola-
rak Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü çaba-
lar ortadadır. Bugün 4 milyon sığınmacı ile 
Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 

en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke 
konumundayız. Suriyeli sığınmacılar için 35 
milyar doların üzerinde bir rakam harcadık. 

Aynı zamanda DEAŞ tehdidini kaynağında 
bertaraf etmek için Fırat Kalkanı Harekâtını 
düzenledik. Türkiye’ye yönelik iftira furya-
sı yapıldığı bir dönemde, Suriye sahasında 
DEAŞ’la göğüs göğse savaşan ve bu terör 
örgütünü hezimete uğratan tek NATO ülke-
si, biz olduk. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin 
bölgesini PKK’nın Suriye kolunun işgalin-
den kurtardık. Terörden arındırdığımız “gü-
venli bölgelere” 320 bin civarında Suriyeli 
sığınmacının geri dönüşünü sağladık. Daha 
birkaç yıl öncesine kadar terör örgütlerinin 
tasallutunda bulunan bölgelere, Türkiye’nin 
çabaları ve fedakârlıkları sonucu yeniden hu-
zur hâkim oldu. Keza büyük bir insani fela-
ketin eşiğe gelen İdlib’te de inisiyatif alarak, 
tekrar sükûnetin sağlamasını temin ettik. 
Böylece yüzbinlerce Suriyeli masumun ölü-
münü engellediğimiz gibi, Avrupa’yı derin-
den sarsacak bir düzensiz göç akınının da 
önüne geçtik.

Ülkemiz, Akdeniz’de Kendi Hakkını 
ve Kıbrıs Türklerinin Hukukunu 
Koruyacaktır

Kıymetli dostlarım,

NATO’nun özü, ittifak dayanışmasıdır. Bizler 
aynı güvenlik şemsiyesinin altında bulunan 
devletleriz. Coğrafi olarak farklı kıtalarda, 
farklı bölgelerde yer alsak da, ülkelerimize yö-
nelik tehditler karşısında kader ortaklığı ya-
pıyoruz. İttifak üyesi ülkelerin terör gibi ciddi 
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Türkiye’nin de İttifaka katılışının 67’inci yılı-
dır. Türkiye, Soğuk Savaş döneminde olduğu 
gibi, bugün de NATO’ya en kapsamlı katkıla-
rı yapan, Müttefikleriyle dayanışma içinde 
hareket eden bir ülkedir. Bosna, Kosova ve 
Makedonya’da NATO misyonlarındaki rolü 
yanında, Türkiye, Afganistan’da da barışın 
inşasında önemli bir rol üstlenmiştir.  Afga-
nistan’daki NATO güçlerinin komutanlığı iki 
defa ülkemiz tarafından yürütüldü. AB’nin 
NATO’dan devraldığı Bosna’daki İ-YU-FOR 
ALTEA misyonunda, üye olmayan tek NATO 
ülkesi olarak katkıda bulunuyoruz. Ülkemiz 
ayrıca, NATO’nun Çok Yüksek Hazırlıklı Müş-
terek Görev Kuvvetinin komutasını 2021 yı-
lında devralacaktır.

AY-EN-EF Anlaşmasının ortadan kalktığı bir 
dönemde füze savunma sistemlerinin önemi 
artacaktır. NATO içindeki güçlü konumumu-
zu korurken, ulusal çıkarlarımızın, bölgesel 
güvenlik ve istikrarın gerektirdiği adımları 
da tabiatıyla atacağız. 

Türkiye’yi Dar Kalıplara Sokmaya 
Çalışmak, Tarihimizi ve Coğrafi 
Konumumuzu Anlamamaktır

Burada bir gerçeğin altını çizmekte fayda 
görüyorum. Türkiye’nin farklı ülke ve bölge-
lerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi 
değil, tamamlayıcısıdır. Ülkemizin egemen-
lik haklarına giren S-400’ler gibi bazı güncel 
meseleler üzerinden böyle bir tartışmanın 
alevlendirilmeye çalışılmasını kesinlikle tas-
vip etmiyoruz. NATO İttifakı çerçevesinde, 
milli güvenliğimizi tahkim gayesiyle attığı-
mız adımları, yine kendi mecrasında değer-

lendirmek gerekir. Türkiye’yi dar kalıplara 
sokmaya çalışmak, eğilimimiz hakkında spe-
külasyonlar üretmek bizi, tarihimizi ve coğ-
rafi konumumuzu anlamamaktır. 

Avrupa-Atlantik coğrafyasının güvenlik ve 
istikrarına yönelik katkılarımızı en güçlü 
şekilde sürdürürken, medeniyetin beşiği ola-
rak gördüğümüz Akdeniz havzasının barış 
içinde olmasını aynı ölçüde önemsiyoruz. 
İttifak’ın güneydoğusundaki Akdenizli bir 
Müttefik olan Türkiye için, Akdeniz Diyaloğu 
ortaklarımız aynı zamanda komşularımızdır. 
Akdeniz Diyaloğu platformunu bu bakımdan 
özellikle önemsediğimizi söylemek isterim. 
Bu yapının en önemli vasfı olan, aramızda-
ki pratik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
çabaları destekliyoruz. Bu amaçla, üzerimize 
düşeni yapmaya devam edecek, yeni fikirler 
geliştirme gayreti içinde olacağız. Dışişleri 
Bakanım sizlerle bazı fikirlerimizi paylaşa-
caktır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
NATO içindeki yükümlülüklerimize ve Ak-
deniz Diyaloğu Ortaklarımızla olan işbirliği-
mize verdiğimiz değerin altını bir kez daha 
çizmek istiyorum. Kısa vadeli hesaplardan 
ziyade orta ve uzun vadeli örtüşen çıkarları-
mıza odaklanarak, gittikçe istikrarsızlaşan 
bir dünyada NATO’yu daha da güçlendirece-
ğimize inanıyorum.

Sayın Genel Sekretere ve siz kıymetli misafir-
lerimize tekrar ülkemize hoş geldiniz diyor, 
Ankara ve Hatay’daki temaslarınızda başarı-
lar diliyorum.

Thank you very much.

NATO Üyelerinin Bize Yanlış 
Yapmalarını Kabullenemiyoruz 

Büyükelçilerle ve MKYK Üyeleriyle İftar | Ankara | 10 Mayıs 2019

Değerli büyükelçiler ve diplomatik misyon 

temsilcileri, Merkez Karar ve Yönetim Ku-

rulumuzun kıymetli üyeleri, hanımefendi-

ler, beyefendiler, sizleri şahsım ve milletim 

adına en kalbi duygularla selamlıyorum. 

Bu yılki iftar buluşmamıza hoş geldiniz. 

Ramazan-ı Şerif ’in tüm dünyamıza huzur, 

barış ve esenlik getirmesini diliyorum. 

Maalesef, bu yıl da Ramazan’a buruk duy-
gularla girdik. Geçtiğimiz iki ayda, dün-
yanın dört bir yanında meydana gelen 
terör saldırılarıyla hep birlikte sarsıldık. 
Yükselen hoşgörüsüzlük, aşırıcılık, şiddet 
ve terör dünyanın her köşesinde kendini 
hissettiriyor. Popülist ve aşırılık yanlısı 
akımlar her yerde güç kazanmaya devam 
ediyor. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı karşıt-
lığı ve İslam düşmanlığı gibi habis ideolo-
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artıyor. Yemen, Libya, Afganistan, Soma-
li, Myanmar’da yaşanan acılar bir türlü 
dindirilemedi. Yasadışı göç, insan ticareti, 
sınır aşan suçlar gibi tehditler büyümeye 
devam ediyor. Türkiye, bu krizlerden doğ-
rudan etkilenen ülkelerden biridir. Bunun 
için kriz yönetimi, dış politikamızda önce-
likli bir yere sahiptir. 

Hemen yanıbaşımızdaki Suriye’de, ülke 
nüfusunun yarısını yerinden eden ve yak-
laşık bir milyon insanın hayatına mal olan 
savaş 8’nci yılını geride bıraktı. Uzun yıllar 
çözüm yolunda adım atılmayan Suriye kri-
zini sona erdirmek amacıyla, hem Cenevre 
Sürecine, hem de Astana mekanizmasına 
katkıda bulunuyoruz.  Sadece bunlarla 
kalmayıp, sahada inisiyatif de aldık. Bu-
güne kadar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtlarımızla toplamda 4 bin kilomet-
rekarelik bir alanı teröristlerden temizle-
yerek, bölge halkını zulümden kurtardık. 
Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 320 
binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü 
olarak döndü. İnşallah yakında Suriye’nin 
sınırlarımız boyunca uzanan diğer bölge-
lerini de teröristlerden temizleyecek ve 
ülkemizde yaşayan 3,6 milyon sığınmacı-
nın huzur içinde evlerine dönebilmelerine 
imkân sağlayacağız. 

Bölgemizin kanayan yarası Filistin soru-
nunun nasıl daha da karmaşık bir hale ge-
tirildiğini hep birlikte takip ediyoruz. Son 
iki yılda Kudüs’le ilgili, uluslararası hu-
kuka aykırı ve kutsal değerleri hiçe sayan 
pek çok adım atıldı. Bunlar yetmediği gibi 
şimdi de, mübarek Ramazan ayının he-
men öncesinde, Gazze’ye yönelik masum 

insanların hayatına kasteden, ayrım gözet-
meyen saldırılar gerçekleştiriliyor. İsrail’in 
yönetimi Gazze’de işlediği cinayetlerin 
gündeme gelmemesi için, bizim medya 
kuruluşlarımızın da arasında bulunduğu 
basın-yayın organlarını bombalamaktan 
çekinmiyor. Basın özgürlüğü konusunda 
sözüm ona hassasiyet sahibi ülkeler ve ku-
ruluşlar ise bu saldırılar karşısında hiçbir 
tepki göstermiyor.

Öte yandan Filistin meselesinde, iki dev-
letli çözüm anlayışına zarar verecek tüm 
girişimlere karşıyız. İslâm İşbirliği Teş-
kilatı Zirve Dönem Başkanlığımız döne-
minde gerçekleştirdiğimiz iki Olağanüstü 
Zirve’yle, bu konuda tüm dünyaya mesaj-
larımızı verdik. Tüm ülkeleri, Filistin ve 
Kudüs konusunda daha duyarlı davranma-
ya ve etkin tavırlar ortaya koymaya davet 
ediyoruz. 

Ortadoğu ve Avrupa’nın müşterek uzantısı 
olan Doğu Akdeniz’de de huzur ve güven-
liğin tesisi için çalışıyoruz. Kıbrıs ve Doğu 
Akdeniz’de istikrar, ancak Türkiye’nin ve 
KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilme-
siyle mümkündür. Bu bölgede yapılmaya 
çalışılan oldu-bittilere göz yummayacağı-
mızı ilgili tüm tarafların gördüğüne ina-
nıyorum. Biz tüm sorunlarımız gibi bu 
konuyu da, karşılıklı görüşme, diyalog ve 
işbirliği yoluyla çözmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Ortak hedefimiz olması gereken ulusla-
rarası işbirliği kültürü, giderek yerini ge-
leneksel jeopolitik güç mücadelelerine 

jiler, bireyleri ve toplumları birbirlerinden 
uzaklaştırıyor. Özellikle Yeni Zelanda ve 
Sri Lanka’da yaşanan saldırılar, terörün ve 
nefretin ulaştığı noktayı açıkça gözler önü-
ne sermiş durumda.

Türkiye, uzun yıllardır terörden büyük 
acılar çekmiş, terörle mücadelede önemli 
birikim sağlamış bir ülkedir. Bunun için 
terörle ve onun ayrılmaz bir parçası olarak 
gördüğümüz radikalleşmeyle mücadele-
de dünyayı harekete geçirmek için yoğun 
çaba içindeyiz. Son olarak, Yeni Zelan-
da’daki terör saldırılarının ardından, Müs-
lümanlara karşı nefret ve tahammülsüz-
lükle mücadele konusunda Zirve Dönem 
Başkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı’nı 
Dışişleri Bakanları düzeyinde topladık. 
Toplantı sonunda açıkladığımız bildiriyle, 
Birleşmiş Milletler ile diğer uluslararası ve 
bölgesel örgütlere, 15 Mart’ın İslamofobiye 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olarak 
kabul edilmesi çağrısında bulunduk. Bu 
çağrımızın hayata geçmesi için ülkelerini-
zin desteğini bekliyoruz. Ayrıca Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nu da toplantıya 
çağırdık ve bu konudaki kararın kabulüne 
öncülük ettik. 

Tüm çabalarımıza rağmen, terör ve yükse-
len aşırı akımlarla mücadeledeki çifte stan-
dartlı yaklaşımın devam ettiğini görüyo-
ruz. PKK-YPG terör örgütüne, Avrupa’nın 
dört bir yanında müsamaha gösteriliyor, 
hatta her türlü destek veriliyor. Diğer 
yandan FETÖ terör örgütünün elebaşı ve 
mensupları, Amerika’da bir malikânede 
rahatça hayatlarını sürdürebiliyor. Terör 
eylemleri için “terörizm”, bunların failleri 

için de “terörist” ifadesini kullanmaktan 
dahi imtina eden ülkeler biliyoruz. 

DEAŞ’la mücadelesinde ülkemize yeterin-
ce destek vermeyenler, sığınmacılar ko-
nusunda da tüm yükü üzerimize yıkmış-
lardır. Giderek yoğunlaşan ırkçı, ayrımcı, 
İslâm karşıtı saldırılar karşısında tutarlı ve 
güçlü tepki gösterilmemesi, tehlikeyi daha 
da büyütüyor. Haksız muamele, önyargılı 
yaklaşımlar, basmakalıp genellemeler, ay-
rımcılık, hoşgörüsüzlük ve nefret söylem-
lerinin küresel düzeyde en büyük mağdu-
ru Müslümanlardır. İslâm karşıtı fikirlerin 
önünü kesmek için, öncelikle bunların 
destekçilerinden hesap sorulması şarttır. 
Bu tür eylemler bireysel görülerek geçişti-
rilemez. Aksi takdirde yakın bir gelecekte 
dünyamız, hiç kimsenin güvende olmadı-
ğı, huzurlu yaşayamadığı bir yer haline dö-
nüşmeye mahkûmdur. 

Bugün Suriye’nin kuzeyindeki terör ör-
gütlerine on binlerce tır silah, araç gereç 
ücretsiz veriliyor. Şu anda biz onlarla mü-
cadele veriyoruz. Suriye’nin kuzeyinde yer 
altında sığınaklar, barınaklar, tüneller ve-
saireler açılmış durumda. Bunlarla da mü-
cadele halindeyiz. 

Oluşturduğumuz Güvenli 
Bölgelere 320 Bin Suriyeli 
Kardeşimiz Yerleşti

Değerli arkadaşlar, 

Dünyanın farklı yerlerinde bölgesel ve in-
sani krizlerin hem sayısı, hem de şiddeti 
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bırakıyor. Birçok bölge ve ülke, “vekâlet 
savaşları” üzerinden farklı güç odakları-
nın karşı karşıya gelişlerine sahne oluyor. 
Ortak çıkarların gözetilmesi yerine tek ta-
raflı dayatmaları öne çıkartan politikala-
rın revaç bulmasından endişe duyuyoruz. 
Korumacı tedbirler, ticaret savaşları, kur 
savaşları, ekonomik yaptırımlar ve yaygın 
şekilde kullanılan tehdit dili, devletler ara-
sındaki ilişkileri zehirliyor. Su, enerji ve 
gıda gibi doğal kaynaklar ile ulaştırma ve 
haberleşme yollarının kontrolündeki re-
kabet giderek sertleşiyor. Artan yoksulluk, 
yasadışı göç ve iklim değişikliği gibi so-
runlar, mevcut durumu daha da karmaşık 
hale sokuyor. 

Dünyada En Fazla Mülteciye 
Ev Sahipliği Yapan Ülkeyiz

Bu tür sorunların ağırlıklı olarak Müslü-
man coğrafyayı etkilemesi ise başlı başına 
üzerinde durulması gereken bir konudur. 
Sevgi, barış ve hoşgörüyü esas alan İslâm 
dininin, bugün çatışmalar ve diğer sorun-
larla anılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. 

Buna karşılık, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi başta olmak üzere uluslararası 
kuruluşlar, insanlığı ilgilendiren sorunla-
ra etkin çözüm sunamadıkları için inan-
dırıcılıklarını yitiriyorlar. Uluslararası ku-
rumsal yapıların acil ve kapsamlı reform 
ihtiyacı, her geçen gün daha önemli hale 
geliyor. Türkiye olarak insanlığın ortak so-
runlarına adil ve sürdürülebilir çözümler 
getirilmesi gerektiği anlayışımızı “Dünya 
5’ten Büyüktür” diyerek her fırsatta ifade 

ediyoruz. Maalesef bu çağrımıza henüz 
yeteri kadar güçlü cevaplar alamadık. Çün-
kü birilerinin işlerine bunlar gelmiyor. 
Yakaladıkları gücü, kuvveti ellerinden ka-
çırmak istemiyorlar. Zira biz “Haklı olan 
güçlüdür” diyoruz, “Güçlü olan haklıdır” 
demiyoruz, farkımız burada…

Küreselleşmeyle dünyanın küçüldüğü söy-
lenirken, toplumlar arasındaki kutuplaş-
ma sürekli artıyor. Tüm bu tespitler, Türki-
ye olarak izlediğimiz “Girişimci ve İnsani” 
dış politikamızın çıkış noktasını oluştu-
ruyor. Bu yaklaşımın ne kadar doğru ve 
isabetli olduğunu yaşanan her hadise bize 
bir kez daha gösteriyor. Sahip olduğumuz 
potansiyeli tüm unsurlarıyla dostlarımızla 
birlikte kullanmak istiyoruz. İnsani yar-
dımların milli gelire oranı açısından dün-
yada ilk sıralarda yer alıyoruz. Dünyada 
en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke 
konumundayız. 

Müttefiklerimizle ilişkilerimizi, müttefik-
liğin ruhuna yakışır şekilde ilerletmek is-
tiyoruz. Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer 
NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını 
kabullenmemiz mümkün değil. Zira hem 
NATO üyesi olacaksın, NATO’da stratejik 
ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım 
konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil. 
Böyle ortaklık olmaz. Güvenlik politikamı-
zın en önemli dayanağı olan NATO İttifakı-
na, 60 yılı aşkın süredir son derece önemli 
katkılar sunuyoruz. Amerika’dan sonra en 
yüksek aidatı ödeyen ikinci veya üçüncü 
ülke konumundayız. NATO’da nerede ülke-
mize, askerimize, ordumuza bir görev veril-
diyse bunu dört dörtlük yerine getirdik.  
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Avrupa Birliği üyeliği, bizim için başından 
beri stratejik bir dış politika hedefi oldu, ol-
mayı da sürdürmekte. Ama Avrupa Birliği 
hala bize çalım atıyor. Bunlar tabii katlanı-
labilir bir şey değil. Salonumuzda bulunan 
bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyü-
kelçilerine de bunu özellikle hatırlatmak 
istiyorum. Dün yaptığımız Reform Eylem 
Grubu toplantısıyla bu konudaki kararlı-
lığımızı bir kez daha gösterdik. Uzak veya 
yakın demeden, tüm ülkelerle ilişkiler ge-
liştiriyoruz. Afrika’ya, Latin Amerika’ya ve 
Asya’ya yönelik açılım politikalarımızla, 
tüm dünyayla ilişkilerimizi geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Tarihi, kültürel ve gönül bağ-
larımızın bulunduğu coğrafyaların hiçbi-
rine kayıtsız değiliz. Bugün dünyada 242 
dış temsilciliğe sahip bir ülke konumun-
dayız. Bunları, birbirinin alternatifi değil, 
tamamlayıcısı olarak görüyoruz. 

Saygıdeğer büyükelçiler,

Kıymetli misafirler,

Karşılıklı anlayış, hoşgörü ve samimiyet, 
sorunların çözümünün temel şartıdır. Bu-
nun, bireyler arasında olduğu kadar ülke-
ler arasında da mümkün olduğuna yürek-
ten inanıyorum. Bu gerçeği dış politika 
yaklaşımlarımızın temeline koyduğumuz 
oranda, uluslararası alandaki sorunların 
çözümünde ilerleme kaydedebiliriz. Siz 
kıymetli dostlarımızla işte bu anlayış zemi-
ninde buluşarak birlikte çalışmaya hazırız. 
Türkiye, sözüne ve dostluğuna güvenilir 
bir ülkedir. Bizim tek istediğimiz, “dostu-
muz” olduğunu söyleyenlerin dostluğunu, 
“müttefikimiz” olduğunu ifade edenlerin 

müttefikliğini görmektir. En çok üzüldü-
ğümüz ve tahammül edemediğimiz husus, 
yüzümüze başka konuşulması, arkamız-
dan başka iş çevrilmesidir. Bir kez daha al-
tını çizerek belirtiyorum, Türkiye sizlerin 
her birinin dostudur, öyle olmak ve öyle 
muamele görmek istemektedir. 

Biz de AK Parti olarak, yurt dışındaki dost 
ve kardeş toplumlar yanında partilerle de 
ilişkilerimizi geliştirecek adımlar atıyoruz. 
Biz bir merkez partiyiz. Dolayısıyla ülke-
lerinizin merkez partileriyle ortak çalış-
malar yapabiliriz. Bunun dışında partimi-
zin umdelerini, ilkelerini kabullenirlerse, 
merkez sağ veya merkez solla da müşte-
rek çalışmaları rahatlıkla yaparız. Ayrıca 
bütün politikalarımızı onlarla paylaşırız. 
Bu çerçevede Almanya-Berlin’de Meryem 
Göka, İngiltere-Londra’da Abdurrahim 
Boynukalın arkadaşlarımızı parti temsilci-
miz olarak görevlendirdik. 

Temsilciliklerimizin sayısını artırarak, 
partiler arasındaki diyaloğu geliştirmek 
niyetindeyiz. 

Bu düşüncelerle bir kez daha Ramazan ayı-
nın, İslâm alemi ve tüm insanlık için daha 
huzurlu bir geleceğin müjdecisi olmasını 
temenni ediyorum. İftar soframızı şeref-
lendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı te-
şekkürlerimi sunuyorum. 

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

“Bir Terör Örgütü Eliyle Diğerini 
Yok Etme” Politikaları, Daha 

Fazla Zulüm ve Gözyaşı Getiriyor

AİGK/CICA 5’inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
Duşanbe, Tacisistan | 15 Haziran 2019

Kıymetli Dostum, Sayın Başkan, değerli dev-
let ve hükümet başkanları, saygıdeğer bakan-
lar, sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına 
en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlem-
ler Konferansı’nın 5’inci Zirvesi vesilesiyle 
Duşanbe’de bulunmaktan büyük memnu-

niyet duyuyorum. Aziz Kardeşim Tacikistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Rahman’ı, başarıyla 
sürdürdükleri Dönem Başkanlığından ötü-
rü tebrik ediyorum. Kendilerine misafirper-
verlikten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. 
Toplantımızın bölgemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 
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Zirve’yi bölgesel ve küresel hadiseler bağ-
lamında kritik bir dönemde icra ediyoruz. 
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler 
Konferansı’nın temelleri, Aksakalımız Nur-
sultan Nazarbayev’in vizyoner önerisiyle 
atılmıştır. Konferansımız, ortak çabalarımız 
sonucu, içerikli, temsil kabiliyeti yüksek bir 
bölgesel foruma dönüşmüştür. Üye sayımızın 
artması bunun ispatıdır. Bu vesileyle, 27’inci 
üye olarak Sri Lanka’ya hoş geldiniz diyorum. 
2 ay önce yaşanan menfur terör eyleminden 
dolayı bir kez daha Sri Lanka halkına geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyor, dayanışmamızı 
ifade diyorum. Laos’un da gözlemci olarak 
aramıza katılmasından dolayı memnuniyet 
duyuyoruz.

Türkiye olarak öncelikle, işbirliğimizin de-
rinleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu 
minvalde, Konferans yapılarının kurumsal-
laştırılması ve çalışmalarının yaygınlaştırıl-
ması amacıyla çalışma yapılabileceğini düşü-
nüyoruz. Konferansı, hep birlikte daha fazla 
sahiplenmemiz gerekiyor. Finansal destek 
sağlanmasının yanı sıra, Güven Artırıcı Ön-
lemlerin uygulanmasına somut katkı ve aktif 
katılım, sahiplenmeyi artıracaktır. Takvime 
bağlı somut bazı hedefler belirlemek suretiy-
le, bu alanlardaki çalışmalarımıza ivme ka-
zandırabiliriz.

Kıymetli dostlarım,

Günümüz dünyasında maalesef düzen değil, 
düzensizlik hakimdir. Yakın coğrafyamızda 
çatışmalar, iç savaşlar, vekâlet savaşları ve 
terörizmle mücadele ediyoruz. Asya’da İşbir-
liği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, 
tüm bu sınamalar karşısında ortak adımlar 

atabileceğimiz bir platformdur. Türkiye ola-
rak çevremizdeki dinamikleri barış, refah 
ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin 
gayretindeyiz. Komşumuz Suriye’de iç sa-
vaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması 
için elimizden geleni yapıyoruz. 4 milyona 
yakın Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. 
Suriye’nin geleceğini tehdit eden DEAŞ ve 
PKK-YPG terör örgütlerine karşı yaptığımız 
sınır ötesi operasyonlarla çok ağır darbeler 
indirdik. 4 bin kilometrekareden fazla ala-
nı terör örgütlerinin işgalinden kurtardık. 
330 bin Suriyeli sığınmacının tekrar kendi 
topraklarına, kendi vatanlarına dönmelerini 
sağladık.

Kudüs’te Yeni Oldubittiler 
Oluşturma Gayretlerini 
Reddediyoruz

Bölgemizin bir diğer kanayan yarası olan Fi-
listin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyo-
ruz. İşgal, zulüm ve adaletsizliğin, Filistin’in 
adeta kaderi olmaktan çıkarılması insanlık 
onurunun bir gereğidir. Kudüs’te yeni oldu-
bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. 
Tüm ülkeleri, BM kararlarına, Kudüs’ün tari-
hi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye da-
vet ediyoruz.

Afganistan’da barışın tesisi ve şiddetin sona 
ermesi için yürütülen çabalara destek veri-
yoruz. Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci kapsa-
mındaki faaliyetlerimizi bu kapsamda sür-
dürmeye devam edeceğiz.

Keşmir sorununun, Pakistan ve Hindistan 
arasında diyalogla ve ilgili Birleşmiş Millet-
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ler kararları temelinde, Keşmir halkının 
beklentileri doğrultusunda çözümünü 
destekliyoruz.

Rohingyaların içinde bulunduğu durumu da 
yakından takip ediyor, bu insani dramın bir 
an önce sona ermesini temenni ediyoruz.

Halihazırda, Birleşmiş Milletler, Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği 
Teşkilatı içindeki Arabuluculuk Gruplarının 
eş-başkanlıklarını yürütüyoruz. Konferansı-
mız bünyesinde de arabuluculuk kapasitesi-
ni geliştirmekte fayda görüyoruz.

Değerli dostlar,

Şiddete varan aşırıcılık ve terörizm dünya 
genelinde yükseliştedir. 35 yıldır terörle mü-
cadele eden, DEAŞ’dan PKK’ya, FETÖ’den El 
Kaide’ye kadar farklı terör örgütlerinin hede-
fi haline gelmiş bir ülkeyiz. Bugüne kadar on 
binlerce vatandaşımızı terör eylemlerinde 
kurban verdik. Altını çizerek ifade etmek is-
terim ki; terörün ve şiddetin hiçbir haklı ge-
rekçesi yoktur. Bu alanda kararlı ve net duruş 
sergilenmesi çok önemlidir. “Bir terör örgütü 
eliyle diğerini yok etme” politikalarının vara-

cağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha 
fazla zulüm ve gözyaşıdır. Suriye sahası maa-
lesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur.

Öte yandan, istikrarlı ve sürdürülebilir kal-
kınmanın temellerini güvence altına almak 
noktasında somut adımların atılmasına ih-
tiyaç duyuluyor. Bu kapsamda, hakkaniyeti 
esas alan çok taraflı çözümlerin yararına ina-
nıyoruz. 

Bölgemizde kombine taşımacılık koridorla-
rının geliştirilmesine önem veriyor, modern 
İpek yolunun yeniden inşasını destekliyoruz. 
Kafkasya ve Orta Asya’yı aşarak Çin’e kadar 
ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor 
girişimimiz, bu yaklaşımımızın en somut ör-
neğidir. Bölgesel barışı, istikrarı ve ekonomik 
işbirliğini zedeleyen tek taraflı adımları ve 
yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade et-
mek isterim.

Bu düşüncelerle Duşanbe Zirvesi’nin ara-
mızdaki uzun soluklu dayanışmanın dönüm 
noktası olmasını temenni ediyorum. 

Sizlere en derin sevgi, saygılarımı 
sunuyorum.

Biz Kıbrıs’ta Garantörüz, 
Fransa’nın  Doğu Akdeniz’de

Ne İşi Var? 

TİM 26. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni
İstanbul | 16 Haziran 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisimizin kıymetli 

üyeleri, değerli misafirler,  hanımefendiler, 

beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 

muhabbetle selamlıyorum. 

Bizim değerlerimizde babalar günü her 

gün, anneler günü de her gündür. Dışarı-
dan ithal bir anlayışla anneler gününü se-
nede bir gün, babalar gününü de senede 
bir gün olarak takdim ediyorlar. Biz, anne 
ve babalarımıza her gün saygı duyuyor ve 
seviyoruz. 
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Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 26’ncı 
Genel Kurulu’nun ülkemize, ekonomimi-
ze, ihracatçılarımıza, özellikle de sizlere 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhra-
catın Şampiyonları olarak ödül alacak olan 
firmalarımızı ve iş insanlarımızı da tebrik 
ediyorum. Ülkemizdeki 83 bin ihracatçı-
mızı aynı çatı altında toplayan bu güzide 
kuruluşumuzu, ticaret diplomasimizin de 
amiral gemisi olarak görüyorum. Güçlü 
Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, 
Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İh-
racat Ekosistemi olarak ifade edilen 5G viz-
yonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda daima 
yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim. 

Dün, Asya Güvenlik ve Ekonomik İşbirliği 
Toplantısı için Tacikistan’daydık. Bu top-
lantıda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi 
hususunda önemle kararlar alındı. Küresel 
düzeyde Asya kıtasının önemi büyüktür. 
Asya, yüz ölçümü itibariyle baktığınızda 
devasa bir kıta. Bu kıtada Çin’in çok çok 
farklı bir yeri var. Artık Çin’in dünyada 
hangi konuma ulaştığını görüyorsunuz. 
Öbür tarafta Rusya’nın çok çok farklı bir 
konumu var. Hindistan aynı şekilde farklı 
bir konuma sahip. Bunların hepsiyle orada 
yaptığımız görüşmelerle birlikte geleceğe 
nasıl alt yapı oluştururuz, siz değerli ih-
racatçılarımız için nasıl bir akıncı rolünü 
oynarız, bunun adımlarını attık.

Geçtiğimiz yıl, 1 milyar dolar ve üzerinde 
ihracat yapan firma sayımız 10’dan 13’e 
çıktı. Aynı şekilde 100 milyon dolar ve üze-
ri ihracat yapan firma sayımız da 145’ten 
171’e yükseldi. İhracat yapan ilk 1.000 
firmanın ortalama çalışan sayısı da, bir 

önceki yıl 704 iken, geçen yıl 781’e ulaştı. 
Bir başka ifadeyle, ihracatta ileriye doğru 
atılan her adımın onbinlerce, yüzbinlerce 
istihdam olarak ülkemize katkısını görü-
yoruz. İhraç birim fiyatlarındaki olum-
lu yükseliş de sürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk 
1.000 ihracatçımızın ülkemizin 50 şehrine 
yayılıyor olması, Türkiye’nin topyekün bir 
kalkınma içinde olduğunun da işaretidir. 

2018 ihracatını 168 milyar dolar olarak 
kapatmıştık. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle 
ihracatımız 171,4 milyar dolara çıktı. İh-
racattaki yükseliş olumlu ama yetersizdir. 
Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geç-
memiz gerekiyor. 

Dünyada Yatırımların Gerilediği 
Bir Dönemde, Türkiye Hala 
Cazibe Merkezi Olmayı 
Sürdürüyor

Değerli arkadaşlar, 

Döviz kurundaki yükseliş, finans sektörü 
gibi kimi alanlarda sıkıntıya yol açarken, 
ihracatçılarımız için çok büyük imkânları 
beraberinde getiriyor. Aynı şekilde döviz-
deki yükseliş sebebiyle ithalatın pahalı 
hale gelmesi, pek çok ürünün içeride üre-
tilmesi ve ihraç imkânlarının zorlanma-
sı yolunu da açmıştır. Nitekim, Nisan ayı 
itibariyle yıllık cari işlemler açığımız 8,6 
milyar dolara kadar gerilemiştir. Hatta, al-
tın hariç baktığımızda bu rakam 2,6 milyar 
dolara kadar iniyor. Bu hesaptan altının 
yanında enerjiyi de çıkardığımızda, son 
12 aylık dönemde neredeyse 36 milyar do-

lar cari fazlamız ortaya çıkıyor. Doğrudan 
yabancı yatırımlar ise, ülkemiz aleyhinde-
ki tüm kampanyalara, bölgemizdeki tüm 
olumsuzluklara rağmen son 12 ayda 13 
milyar doları buldu. Dünyada yatırımla-
rın gerilediği bir dönemde ulaştığımız bu 
rakamlar, Türkiye’nin hala cazibe merkezi 
olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. 

Turizmde geçtiğimiz yıl bereketli bir se-
zonu geride bıraktık. Bu yıl da, 50 milyon 
turist hedefimizi yakalayacağımızı işaret 
eden çok güzel haberler alıyoruz. 2023’te 
70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm 
geliri hedefi, artık hayal olmaktan çıkmış, 
her geçen gün yaklaştığımız bir gerçeğe 
dönüşmüştür. 

Dış finansman ihtiyacımızı azaltan bü-
tün bu gelişmeler, en çok da ihracatçıla-
rımız için avantaj sağlıyor. Sizlerden bu 
imkânları en iyi şekilde değerlendirmenizi 
bekliyorum. Tabii Türkiye’nin, Çin’in ve 
Rusya’nın yaptığı gibi, sürekli olarak örtü-
lü veya açık devalüasyonla parasının de-
ğerini aşağıda tutma şansı yoktur. Çünkü 
Türkiye, bu tür yollara başvuran ülkelerin 
aksine, dünya ekonomisiyle, özellikle de 
Avrupa ile çok fazla içiçe girmiş, bütünleş-
miş bir ülkedir. Bunun için attığımız adım-
ları, serbest piyasa ekonomisi kuralları 
içinde yürütmemiz gerekiyor. 

İhracatımızın yarısından fazlasını yaptığı-
mız, ülkemize gelen uluslararası yatırım-
ların yine büyük çoğunluğunda imzası 
olan Avrupa Birliği ile siyasi ilişkilerimiz 
ne kadar dalgalı olursa olsun, ekonomi bo-
yutunu sağlam tutmak zorundayız. Her ne 

kadar aynı Avrupa, son dönemde ülkemize 
yönelik spekülatif kur ataklarına karşı ses-
siz kalmış olsa da, biz tutarlı duruşumuzu 
bozmayacağız. Hem Avrupa başta olmak 
üzere gelişmiş ülkelerde yürüttüğümüz ti-
caretin kurallarına uyacak, hem de sürekli 
yeni pazarlar arayarak, mevcut pazarları 
genişleterek ihracatımızı artıracağız. Siz-
lerde bu başarıyı gösterecek azmi, kararlı-
lığı ve cesareti görüyorum. 

Rızkın onda dokuzu ticaret, ticarette başa-
rının onda dokuzu da cesarettir. Dışarıdaki 
ve onların taşeronluğunu yapan içerideki 
kimi kesimlerin, eskiden beri milletimizin 
ve iş dünyamızın moralini bozmak için el-
lerinden geleni yaptıklarını biliyoruz. Hiç 
kimse, yalan, çarpıtma, art niyet taşıyan 
bu tür haberlere itibar ederek ne yatırımı-
nı ertelesin, ne de ticaretini büyütme ko-
nusunda tereddüde düşsün. Buradan tüm 
girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayi-
cilerimize, tüccarlarımıza, üreticilerimize 
sesleniyorum. Ülkenize güvenin. Devleti-
nize güvenin. Geleceğinize güvenin. Eli-
nizdeki tüm imkânları, yatırıma, üretime, 
istihdama, ihracata yöneltin. Böylece hem 
kendiniz kazanın, hem de evlatlarınızın 
hayallerinin inşasına katkıda bulunun. 
Türkiye’yi cari açık veren bir ülkeden cari 
fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yak-
laştık. Biz sizlere güveniyoruz. Sizlerin de 
bizlere güvenmenizi istiyoruz. Gelin hep 
birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştı-
ralım. İşte o zaman hep birlikte bambaşka, 
özlediğimiz, hayal ettiğimiz büyük ve güç-
lü Türkiye’yi karşımızda bulacağımızdan 
hiç şüpheniz olmasın.  
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Gümrük Kapılarının Fiziki 
Modernizasyonu Kesintisiz 
Sürüyor

Değerli arkadaşlar,

İktidara geldiğimiz günden beri Türkiye’yi 
demokrasi ve ekonomi temelleri üzerin-
de büyütmenin mücadelesini veriyoruz. 
Ekonomi, üretimiyle, istihdamıyla, özel-
likle de ihracatıyla, bizim hep önem verdi-
ğimiz bir alan olmuştur. İhracatçılarımıza 
destek olmak için her alanda çok büyük 
reformları hayata geçirdik. Hem dış tica-
ret altyapısında, hem de gümrük süreçle-
rinde yaptığımız iyileştirmelerle ihraca-
tımızı artırmaya yönelik çalışmalarımızı 
kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrük kapı-
larının fiziki modernizasyonu kesintisiz 
sürüyor. Bunun yanında gümrüklerde di-
jitalleşmeye yönelik projelere de hız ver-
dik. İhracat işlemlerinde kâğıdı ortadan 
kaldırarak, gümrük beyannamesi ve ekle-
rinin elektronik ortamda verilebilmesini 
temin ettik. İhracatta kullanılan menşe is-
pat ve dolaşım belgeleri ile TIR sistemine 
kabul işlemleri artık elektronik ortamda 
düzenlenebiliyor. Serbest bölgelere giriş-
çıkışa ilişkin işlemleri de elektronik orta-
ma aldık. Karayoluyla ihracatta, “İhracat 
Refakat Belgesi” uygulamasını başlatarak, 
ihracat operasyonlarında zaman ve mali-
yet tasarrufu sağladık. “Tek Pencere Sis-
temi” ile dış ticaret ürünleri için gerekli 
tüm bilgi ve belgeleri artık tek bir başvu-
ru noktasından sunuyoruz.   “Konteyner 
ve Liman Takip Sistemi” ile konteyner tra-
fiğinin yüzde 92’sine tekabül eden liman-

larımızı etkin bir şekilde izleme imkânı 
elde ettik. Ticaretimizin yoğun olduğu 
ülkelerle yaptığımız girişimlerle, ihracat 
ve transit verilerini elektronik yolla pay-
laşıyor, böylece gümrük işlemlerini basit-
leştiriyoruz. 

İhracatçılarımızı desteklemek için geçti-
ğimiz yıl 2 milyar lira, bu yıl ise 3,1 mil-
yar lira kaynak ayırdık. Türk Eximbank’ın 
sermayesini 3 milyar liradan 10 milyar li-
raya çıkardık. Geçtiğimiz yıl sektöre, kre-
di ve sigorta destekleri ile birlikte toplam 
44,2 milyar dolar tutarında finansman 
desteği sağladık. Böylece, toplam ihraca-
tımızın yüzde 26’sını finanse etmiş olduk. 
KOBİ’lerle birlikte ihracatçılarımıza sun-
duğumuz desteklerden 11 bin 489 firma 
faydalandı. 

Üretime ve istihdama verdiğimiz her des-
tek, doğrudan veya dolaylı olarak ihracat-
çımıza da katkı sağlıyor. Şimdi sizlere bir 
müjde daha vermek istiyorum. Bugün im-
zaladığım, inşallah yarın da Resmi Gaze-
tede yayımlanacak bir Cumhurbaşkanlığı 
Kararıyla, sanayi sicil belgesi sahipleri 
ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan 
döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. 
Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız 
döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi 
ödemeyecekler. Böylece, döviz spekülas-
yonlarını önlemek için aldığımız tedbirle-
rin ihracatçılarımızı etkilemesinin önüne 
geçiyoruz.  Bu Cumhurbaşkanlığı Kararı-
nın ekonomimiz ve sizler için hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Siyasi ve ekonomik olarak küresel düzey-
de yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor. Bu 
süreç, dünya ekonomisinde Amerika, Av-
rupa Birliği, Çin, Rusya, Japonya, Hindis-
tan gibi ülkelerin hemen ardından gelen 
grupta yer alan Türkiye’yi çok yakından 
ilgilendiriyor. Çünkü bizim, 2023 hedef-
lerimizin en önemli başlıklarından biri 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmektir. 

Bu ay sonu Osaka’daki G-20 Zirvesi’nde 
olacağız. İlgili bakanlarımız, Merkez Ban-
kamızın yetkilileri, bütün yetkililer ön 
görüşmeleri yapmak için buralara gidi-
yorlar. Osaka’da başta Sayın Trump, Sayın 
Şi Cinping, Sayın Putin olmak üzere tüm 
liderlerle ikili görüşmelerimiz olacak. 
Japonya’nın ardından Çin’e geçeceğiz. Bu-
rada inşallah çok önemli bir Türkiye-Çin 
müzakeresini yapma fırsatını bulacağız. 
Nitekim dün de yine Şi Cinping ile bir 
görüşme yaptık ama asıl görüşmeyi Çin’e 
bıraktık. Eylül ayında Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu’na gideceğiz. Orada da 
önemli görüşmelerimiz olacak. 

Tabii, biz bunu hedeflerken, başka birile-
rinin de ülkemizle ilgili daha farklı hesap-
ları ve niyetleri var. Hep söylediğim gibi, 
önemli olan başkalarının ne dediği değil, 
bizim ne istediğimiz, ne yaptığımızdır. 
Şayet biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya 
sahip çıkar, bunun gereklerini yerine ge-
tirirsek, Allah’ın izniyle hiç kimse önü-

müzü kesemez. Ülkemizin özellikle son 
yıllarda yaşadığı hadiselerin tamamı da, 
bu büyük mücadelenin tezahürlerinden 
başka bir şey değildir. Eğer hala 15 Tem-
muz darbe girişimini tiyatro olarak veya 
ordu içindeki bir grubun yoldan çıkması 
gibi görenler varsa, gafil değilse art niyet-
li demektir. Eğer hala S-400 meselesini, 
sıradan bir savunma sistemi tartışması 
olarak görenler varsa, bu büyük fotoğra-
fı okuyamıyor demektir. Eğer hala Suriye 
meselesini ülkemizdeki Suriyelerin sahil-
de dolaşmaları seviyesinde tartışan varsa, 
bölgemizdeki acımasız oyundan tümüyle 
bihaber demektir. Hatta hatta devletimi-
zin bunlara aylık maaş bağladığını söyle-
yecek kadar gaflet içerisinde olanlar var. 
Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. 
Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatanda-
şı olan yetim, öksüz, fakir, fukaraya vali-
liklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıta-
sıyla maaş veriyoruz. Bunu zaten benim 
vatandaşımda biliyor.

Doğu Akdeniz’deki 
Çalışmalarımız Aralıksız 
Devam Ediyor

Eğer hala Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon 
arama tartışmalarını basit bir petrol-do-
ğalgaz kavgası olarak görenler varsa, bu 
işlerden hiç anlamıyor demektir. Doğu 
Akdeniz’de ekonomik bölgelerde blokla-
rın içeresinde bize ayrılmış olan yerlerde 
aramalarımızı devam ettiriyoruz, devam 
ettireceğiz. Bizim 4 tane gemimiz var. Bun-
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lardan 3 tanesi sondaj, iki tanesi aramadır. 
Birileri, kaşını gözünü oynatırsa bütün fır-
kateynlerimiz ve uçaklarımız bu gemilerin 
yanında yerlerini alırlar. Talimat vermiş 
bir tanesi, gemi personelini tutuklatacak-
mış. Avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatı-
yorsunuz. Bizim silahlı kuvvetlerimiz tüm 
unsurlarıyla o personeli koruyacaktır. O 
personeli korumak bizim görevimizdir. Şu 
anda bu çalışmalarımız aralıksız devam 
ediyor.

Eğer hala Filistin-Kudüs meselesini, Libya 
meselesini, Irak’taki, İran’daki, Körfezdeki 
gelişmeleri mahalli çekişmeler olarak de-
ğerlendirenler varsa, hiç kusura bakmasın, 
ayakta uyuyor demektir. Dün de uçakta ge-
lirken gazeteci arkadaşlarıma söyledim, biz 
bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cum-
huriyetiyiz. Bunu bir defa çok iyi bilmemiz 
lazım. Bizim devraldığımız tarih 2 bin 200 
yıla dayanıyor. Türkiye’nin tüm bu tartış-
maların merkezinde yer alıyor olmasının 
sebebi, geleceğimizi buralardaki gelişmele-
rin yönünün belirleyecek olmasıdır. Fransa 
Cumhurbaşkanı bizim Doğu Akdeniz’deki 
arama çalışmalarından çekilmemizi istiyor. 
Sen ne diyorsun? Bir defa, senin orada ne 
işin var? Biz buralara kıyıdaşız. Biz Kıbrıs’ta 
garantörüz, Yunanistan garantör, İngiltere 
garantör. Peki, sen nesin? Senin orada hiç-
bir hüviyetin yok. Total şirketi adına sen 
böyle bir açıklama yapıyorsan, o zaman 
vekâletini göster. Demek ki Cumhurbaşkan-
lığını bırakmış avukatlığa başlamışsın. Ama 
Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman garantör 

ülke olarak konuşuyor. Yunanistan konu-
şursa garantör ülke olarak konuşur, İngilte-
re konuşursa garantör ülke olarak konuşur. 
Sen ne olarak konuşuyorsun ve biz yükü-
müzün ağırlığını iyi biliyoruz. 

Biz ne siyasi, ne diplomatik, ne askeri, ne 
de toplumsal olarak gerilime, tartışmaya, 
kavgaya, acıya meraklı değiliz. Her şehit 
haberiyle yüreğimiz dağlanıyor. Ekono-
mide sıkıntıya düşen her firmamızın, her 
vatandaşımızın derdini kendi sırtımızda 
hissediyoruz. Kaybettiğimiz her toplumsal 
ve ekonomik değerimizle biz de hüzünle-
niyoruz. 

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, geç-
mişte nice haleflerimizin yaptığı gibi gayet 
rahat bir programla hayatımızı sürdürme-
yi biz de bilirdik. Bu ülkenin en kıdemli 
siyasetçisi olarak, sahip olduğumuz des-
teği ve prestiji hiç riske atmadan iktidarın 
keyfini sürmeyi biz de bilirdik. Şayet böyle 
davransaydık şahsen belki rahat bir dönem 
geçirirdik ama ülkemizin ve milletimizin 
kayıplarını da seyrediyor olurduk. Biz ken-
di çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi 
değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele 
yolunu seçtik. Sonuçlarını bilerek ve iste-
yerek, her taraftan darbe almamızın, her 
tarafımızın adeta kan-revan içinde kal-
masının kaçınılmaz olduğu bir mücade-
le döneminin içine girdik. Çünkü tarihte 
öyle dönemler vardır ki, ancak yaptığınız 
fedakârlıklar, verdiğiniz mücadeleler, çek-
tiğiniz sıkıntılar, aldığınız riskler ölçüsün-

de kazanımlar elde edersiniz. Türkiye, tam 
da işte böyle bir dönemden geçiyor. Bize de 
ülkemize ve milletimize karşı sorumlulu-
ğumuzun gereği olarak, bu dönemi zaferle 
sonuçlandırmak için var gücümüzle çalış-
mak düşüyor. 

Siyasetçinin gücü halkından aldığı des-
tekle ölçülür. Biz de bu tarihi mücadelede 
en büyük desteği milletimizden alıyoruz. 
Örneğin 31 Mart seçimlerinde milletimiz 
İl Genel Meclisi’nde yaklaşık yüzde 60’lık, 
büyükşehir belediye başkanlıklarında yüz-
de 52’lik, il belediye başkanlıklarında yüz-
de 55’lik bir oranla yanımızda olduğunu 
göstermiştir. Daha önce 24 Haziran seçim-
lerinde Cumhurbaşkanlığında yine yüzde 
53’e yakın bir oy oranıyla milletimiz bizim 
yanımızda olduğunu ilan etmişti. Bazıları-
nın dudak bükerek dinlediği bu neticeler, 
Türk siyasi hayatında eşi benzeri olmayan 
bir başarının ifadesidir. 

Seçimin Yenilenmesi Kararı 
Tamamen Hukuki Sebeplerle 
Alınmıştır

Şimdi önümüzde bir İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yenileme seçimi var. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
büyük bir bölümü, komisyonların tama-
mı ve başkanvekilliklerinin tamamı AK 
Parti’nin elinde. Zaten, bu sadece vitrin 
süsü… Bu seçimde olması gereken neyse 
o olacak. Şu anda yurt dışındaki medya 
İstanbul seçimiyle acaba niye bu kadar il-

gileniyor? Onların siyasetçileri bu seçim-
lerle neden bu kadar alakadarlar? Sivil 
toplum kuruluşu görünümlü mahfiller 
neden bu seçimlere ilgi gösteriyor? Yine 
terör örgütleri, “Biz filancanın yanındayız” 
diyerek öne çıkıyorlar? Herhalde bunlar 
bize bir şeyler vermesi gerekir. Biz terör 
örgütlerine karşı olduğumuz için İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine 
önem veriyoruz. Bu seçimin yenilenmesi 
kararı tamamen hukuki sebeplerle alın-
mıştır.  Demokrasiye ve hukuka saygısı 
olan herkesin, pazar günkü seçimin sonu-
cuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır. 
Sonuç ne olursa olsun, inşallah kazanan 
Türkiye olacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Dikkat ederseniz sürekli olarak demokra-
siyi ve ekonomiyi birlikte zikrediyorum. 
Bu iki ayaktan biri eksik olduğunda, bir 
ülkenin gerçek anlamda ve sürekliliği 
sağlayacak şekilde kalkınması mümkün 
değildir. Tek başına zenginliğin de, tek ba-
şına özgürlüğün de toplumları mutlu et-
meye yetmediğini, çevremizdeki pek çok 
örnekten biliyoruz. Türkiye’yi, hedefleri 
konusunda öne çıkartan en önemli husus, 
her iki alanda da gelişme iradesini orta-
ya koyabiliyor olmasıdır. İnşallah küresel 
düzeyde yaşanan değişim sürecini ülke-
miz lehine en iyi neticeleri alacak şekilde 
değerlendireceğiz. Bunun için siz ihracat-
çılarımıza çok önemli görevler düşüyor. 
Hep birlikte çalışarak üretimi ve istihda-
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mı artıracak, ekonomide hedeflerimize 
ulaşmamızın en başta gelen şartı olan 
cari açığımızın fazlaya dönüştürülmesini 
inşallah sağlayacağız. Dünyanın dört bir 
yanında ülkemizin bayrağını dalgalandı-
ran siz ihracatçılarımızla bizi yol arkada-
şı yapan Rabbime hamd ediyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin 26’ncı Genel Kurulu-
nun başarılı geçmesini diliyorum. Bugün 
ödüllerini vereceğimiz Türkiye geneli ilk 
10 ihracatçımız ile 27 farklı sektörde ilk 
sırada yer alan ihracatçılarımızı tebrik 
ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Tüm Krizlerde Demokrasinin, 
Özgürlüklerin, Adaletin

Yanında Yer Aldık

Mukogawa Kadın Üniversitesi Fahri Doktora Tevcih Töreni
Kyoto, Japonya | 27 Haziran 2019

Sayın Rektör, saygıdeğer senato üyeleri, de-
ğerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri, şahsım, 
ülkem ve milletim adına sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sözlerime dost Japonya’nın 
tarihi başkenti Kyoto’da sizlerle bir arada 
bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifa-

de ederek başlamak istiyorum.  Şahsıma 
ve heyetime gösterdikleri içten misafirper-
verlik için üniversite yönetimine teşekkür 
ediyorum. Fahri Doktora payesi için Muko-
gawa Kadın Üniversitesi’ne, Sayın Rektöre 
ve Senato üyelerine en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum.
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Japonya’nın en özgün üniversitelerinden 
Mukogawa Kadın Üniversitesi’nin şahsı-
ma Fahri Doktora unvanı tevdi etmesin-
den büyük gurur duyduğumu da ifade 
etmek isterim. Bu unvanı, Türk-Japon 
dostluğunun yeni bir nişanesi olarak ka-
bul ediyorum.

Bugün Japonya’da yeni bir tespiti yapma 
fırsatı buldum. Mukogawa Kadın Üniversi-
tesinin Bahçeşehir Üniversitesi ve Türkiye 
ile geliştirdiği yakın iş birliğinin güçlene-
rek devam edeceğine inanıyorum. 

Japonya’da 800 üniversite var. Bu üniver-
sitelerden yüzde 10’nu kadın üniversitesi. 
Bu tabii gerçekten bizler için çok ama çok 
anlamlı. Doğrusu bizde böyle bir şey yok. 
Olması halinde de neler olur, o ayrı bir soru 
işareti. Japonya bu noktada çok önemli bir 
örnektir. Üniversitede 10 bin öğrencinin 
olması ayrı bir anlam taşıyor. Bu vesileyle 
ben üniversite yönetimini, rektörü, senato-
yu ayrı ayrı kutluyorum. 

G-20 Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiğim 
Japonya ziyaretine, böylesine anlamlı bir 
programla başlamak benim için ayrıca 
mutluluk kaynağıdır. Gerek G-20 marjın-
da, gerekse ziyaret sırasında yapacağımız 
temasların ülkelerimiz ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kıymetli dostlarım,

Bizler Asya’nın doğu ve batı ucunda yer 
alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağ-
men Türkler ve Japonlar arasındaki dost-
luk ve yakın işbirliği takdirle karşılanıyor. 

Ulaşım ve iletişim imkânlarının geliştiği 
günümüz dünyasından daha önce de, biz-
ler iyi ve kötü günlerimizde hep birbiri-
mizin yanında durmaya özen gösterdik. 
Farklı kültürlere, farkı inançlara, farklı 
dillere sahip ancak birbirine bu kadar 
yakın, bu derece sevgi besleyen başka iki 
ülke yoktur.

Japonların dirayetini anlatmak için, 7 defa 
düşse bile 8 defa ayağa kalkmayı başaran 
bir halk olduğu söylenir. Japon halkı ça-
lışkanlığıyla, cesaret, disiplin ve azmiyle 
her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi ba-
şarmıştır. Tarihlerinde çok ağır travmalar 
yaşasalar dahi Japonlar her seferinde yep-
yeni bir başlangıç yapmışlardır. Türk mil-
letinin 2 bin 200 yılı aşan tarihi de, tıpkı 
Japon halkı gibi yeni başlangıçların, külle-
rinden yeniden doğuşun tarihidir.

Burada öncelikle bir hususa sizlerin dikka-
tini çekmek istiyorum. Bizim inancımıza 
göre her zorluğun ardından muhakkak bir 
kolaylık vardır. Yine inancımıza göre, bi-
zim için kötü görünen, sıkıntılı görülen pek 
çok şeyde hayır olabilir. Bugün aleyhimize 
görünen olaylar, ileride faydamıza olabilir. 
Gerek kişisel siyasi serüvenimizde, gerek-
se milletimizin tarihinde bu tarz yüzlerce 
örnek vardır. Şahsımın siyasi hayatında 
okuduğum bir şiirden dolayı çarptırıldı-
ğım hapis cezası, bazı çevreler tarafından 
adeta bir “son” olarak, “bitiş-tükeniş” ola-
rak görülürken, bizim önümüzde yepyeni 
bir yol açtı. 1999 yılında bir mahkeme ka-
rarıyla sonlandırılmak istenen hikâyemiz, 

2001’den itibaren yeni bir kimlikle, yeni 
bir dinamizmle, çok daha güçlü bir kad-
royla adeta yeniden dirildi. 

Türkiye ile Japonya Arasındaki 
Stratejik Ortaklığın Temelleri 
Güçlendirilmelidir 

Aynı şekilde milletimizin tarihinde de ilk 
başta bize acı çektiren, üzüntü ve sıkıntı 
veren hadiselerin, daha sonra hayırlara 
vesile olduğunu görüyoruz. Bizim tarihi-
mizde bir İnebahtı olayı vardır. Sadrazam 
Sokullu Mehmet Paşa, İnebahtı yenilgisi 
için, “Onlar İnebahtı’nda bizim sakalımızı 
traş ettiler. Öyle bir an gelir ki, biz onların 
kollarını keseriz. Kesilen sakal gür biter 
ama kol yerine gelmez” demiştir. Onun 
için bu tür yenilgiler bir bitiş değil, diriliş 
olur. Aynen o Japon darbımeseliyle ilgili 
ifade ettiğim gibi, ayağa kalkmaya vesi-
le olur. Bugün birçok ülkenin imrenerek 
baktığı Türk-Japon dostluğunun temelle-
ri, işte böyle bir olayın, elim bir hadisenin 
neticesinde atılmıştır. 129 yıl önce mey-
dana gelen ve 532 denizcimizin şehit ol-
duğu Ertuğrul Firkateyni faciası Türkiye 
ile Japonya arasında dostane ilişkilerin 
başlamasına vesile olmuştur. Bizler si-
yasetçiler olarak, sizler akademisyenler 
olarak, 532 denizcimizin fedakârlığı üze-
rine yükselen bu kadim dostluğu güçlen-
dirmek ve yeni nesillere aktarmakla mü-
kellefiz. Türkiye ile Japonya arasındaki 
siyasi işbirliğinin geliştirilmesi, stratejik 
ortaklığımızın temellerinin güçlendiril-
mesi bu bakımından çok önemlidir.

Değerli dostum Başbakan Abe’yle yapa-
cağımız görüşmelerde, ikili münasebet-
lerimizin her alanda zenginleştirilmesi 
üzerinde duracağız. Uluslararası serbest 
ticaretin sancılı bir süreçten geçtiği bu-
günlerde, Japonya ile ikili ekonomik iş-
birliğimizin “kazan-kazan” çerçevesinde 
ilerletilmesine büyük önem veriyoruz. 
Sadece ticarette ve siyasette değil, kül-
türel alandaki işbirliğimizin de ilerletil-
mesi gerekiyor. Bu amaçla 2019 senesini 
Japonya’da “Türk Kültür Yılı” olarak ilan 
ettik. Yıl boyunca Türkiye’nin kültürel mi-
rasını Japon dostlarımıza tanıtacak pek 
çok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikler-
den ilkini geçtiğimiz günlerde Tokyo’da 
gerçekleştirdik. “Hazineler ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ‘Lale’ Geleneği” adlı 
Topkapı Sarayı sergisi, Tokyo’da oldukça 
yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Yaklaşık 170 bin sanatsever Japon bu 
önemli sergiyi ziyaret etti. Sergi, Tem-
muz ayının sonuna kadar da Kyoto Ulu-
sal Modern Sanat Müzesi’nde ziyarete 
açık kalacaktır. Önümüzdeki günlerde 
Prenses Akiko’yla birlikte sergiyi ziyaret 
edeceğiz. Ayrıca, yine seyahatim sırasın-
da Kyoto’nun tarihi tapınaklarından olan 
Tofuku-ji’de kendi alanında dünyanın en 
iyi 7 sanatçısından biri olarak gösterilen 
Ara Güler’in fotoğraf sergisinin açılışını 
gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhurbaş-
kanı olarak, himayemizde düzenlenen bu 
anlamlı sergiye sizlerin nezdinde tüm Ja-
pon dostlarımızı davet etmek istiyorum.
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Kıymetli dostlarım, 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya-
da, son yıllarda oldukça sancılı hadiseler 
cereyan ediyor. Ülkemiz, güneyindeki 
Suriye’de 8 yıldır devam eden bir iç sa-
vaşla, batısında düzensiz göçle, doğu-
sunda istikrarsızlıkla mücadele ediyor. 
Afganistan’dan İran’a, Kuzey Afrika’dan 
Yemen ve Libya’ya uzanan kriz kuşağının 
tam ortasında yer alıyoruz. Hem coğrafi 
konumumuz, hem de tarihi, kültürel ve be-
şeri bağlarımız sebebiyle, kriz kuşağında 
yaşanan her hadiseyle ilgilenmek mecbu-
riyetinde kalıyoruz. 

Suriye ve Irak başta olmak üzere, bölge-
mizdeki tüm krizlerde demokrasinin, öz-
gürlüklerin, adaletin ve hakkın yanında 
yer aldık. Sınırlarımıza dayanan 3,6 mil-
yonu aşkın Suriyeli göçmene, hiçbir ayrım 
gözetmeden kapılarımızı açtık. Tüm resmi 
ve sivil toplum kuruluşlarımızı seferber 
etmek suretiyle, ihtiyaç sahiplerinin dert-
lerine derman olduk. Bugüne kadar Birleş-
miş Milletler hesaplamalarına göre Suriye-
li sığınmacılar için 37 milyar doları aşan 
harcama yaptık. Ülkemiz son iki yıldır in-
sani kalkınma yardımlarında milli gelirine 
oranla dünyada ilk sırada yer aldı. Peki, 
bize gelen destek nedir? Sadece 2 milyar 
Euro. Türkiye, kökenine, inancına, diline, 
meşrebine bakmadan milyonlarca insanı 
bağrına basarak, dünyaya örnek oldu. Bu 
süreçte ne yazık ki pek çok batılı komşu-
muz yüksek duvarlar arkasına saklanma-
yı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur 
aramayı tercih etti. Ne evlatlarının cansız 
bedenlerine sarılan annelerin feryatları, 

ne hapishanelerden yansıyan işkence gö-
rüntüleri, ne de çocukların gözyaşları biri-
lerinin harekete geçmesi için kâfi gelmedi.

Mısır’da, Demokrasiye Yönelik 
Darbe, En Fazla Kadınları   
Hedef Aldı

Üzülerek görüyoruz ki, bölgemizde ve 
dünyada yaşanan hemen her kriz, önce-
likle kadınları hedef alıyor. Suriye’de, en 
ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadın-
lar oldular. Mısır’da, demokrasiye yöne-
lik darbe, en fazla kadınları hedef aldı. 
Filistin’de devam eden işgal ve abluka en 
büyük zararı kadınlara verdi. Aynı şekil-
de bugün Yemen’de, Myanmar’da, Irak’ta, 
Afganistan’da en büyük acıları kadınları-
mız yaşıyor. Keza batılı ülkelerde yükse-
len kültürel ırkçılığın en büyük mağdur-
larını yine kadınlar, bilhassa da mülteci 
kadınlar oluşturuyor. Sokakta, okulda, iş-
yerinde, üniversitede kıyafetinden veya 
dış görünüşünden dolayı en fazla ayrım-
cılığa kadınlar uğruyor. Maalesef hemen 
her gün fiziki saldırıya uğrayan, işyerin-
de mobbinge maruz kalan, sosyal hayat-
tan dışlanan kadınların, insanlık adına, 
demokrasi ve özgürlükler utanç verici 
dramlarına şahit oluyoruz. Aynı şekilde 
dünyanın birçok ülkesinde kadınlar ve 
çocukların, son derece kötü şartlar altın-
da, adeta karın tokluğuna çalıştırıldığını 
gayet iyi biliyoruz. Çoğu zaman ucuz iş-
gücü olarak görülen kadınların emeği ve 
alınteri maalesef yeterince gözetilmiyor, 
çalışma ücretinden sosyal imkânlara ka-
dar kadınlara hak ettikleri verilmiyor.

Kıymetli dostlarım,

Ayrımcılığın arttığı, kadınlara yönelik dış-
layıcı politikaların yaygınlık kazandığı bir 
dönemde, Türkiye olarak, son 17 yılda, 
kadın hakları konusunda birçok tarihi re-
forma imza attık. Biz, bugüne kadar kadın-
larımızın hak arayışlarında hep yanlarında 
olduk, cinsiyetleri sebebiyle istismar ve is-
tiskal edilmelerine de daima karşı çıktık. 
Şahsen siyasette sorumluluk üstlendiğim 
her yerde kadınlarımızla birlikte yol yü-
rümeye, onlarla işbirliği içinde çalışmaya 
daima özen gösterdim. 40 yıllık siyasi ha-
yatımda elde ettiğim tüm başarılarının ge-
risinde, mutlaka kadınların gayreti, emeği, 
alınteri, fedakârlığı bulunuyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimiz-
de, sadece siyasi değil, tüm sosyal faaliyet-
lerde de kadınlarımız en başta yer alıyordu. 
Başbakanlığım döneminde, kadınların me-
selelerinin çözümü daima önceliklerimin 
ilk sıralarında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı 
dönemimizde de aynı hassasiyetle hareket 
ettik, etmeye devam ediyoruz.

Ülkemizin kadınları çalışsın, yönetsin, 
üretsin; kadınlarımız okusun, kadınları-
mız Türkiye’ye istikamet çizsin diye çaba-
lıyoruz. Aynı şekilde kurucusu ve genel 
başkanı olduğum siyasi partide de kadın-
larımıza her kademede öncelik veriyoruz.  
Türk siyasi tarihinde bizim gibi kadınları 
vitrine alan, ön plana çıkartan, çok daha 
ötesi kadını politikalarının merkezine yer-
leştiren bir başka siyasi hareket yoktur. AK 
Parti Kadın Kolları, 4,5 milyon üyesiyle 
çok güçlü, son derece organize bir tabana 
hitap ediyor.

Üniversite öğretim elemanlığından yargı 
kadrolarına, öğretmenlikten diplomatlığa, 
mimarlıktan bankacılığa kadar her yerde 
kadınlarımız çok yüksek oranlarla temsil 
ediliyor. Kamu istihdamında toplam kadın 
oranı yüzde 38’i geçiyor. Bizim dönemi-
mizde kadınların işgücüne katılma oranı 
yüzde 28’den yüzde 34’e, kadın istihdam 
oranı ise yüzde 25’den yaklaşık yüzde 30’a 
yükseldi. Çalışma hayatındaki 9 milyonu 
aşan kadınımız, ülkemizin gücüne güç kat-
mış, üretimleriyle, başarılarıyla yüzümüzü 
ağartmışlardır. 

Elbette bu rakamların hepsi de önemli-
dir, ama bizim gözümüzde asla yeterli de-
ğildir. İnşallah önümüzdeki dönemde de 
kadınlarımızı, hayatın her alanında hak 
ettikleri imkânlara kavuşturmanın gayre-
ti içinde olacağız. Şartlar ne olursa olsun 
biz Türkiye olarak, etnik kimliğine, inancı-
na, teninin rengine bakmadan mazlum ve 
mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz. 
Vicdanların çölleştiği günümüz dünyasın-
da insanlığın vicdanı olacak, hak, adalet ve 
özgürlük mücadelemizi kararlılıkla devam 
ettireceğiz.

Mukogawa Kadın Üniversitesinin şahsıma 
tevcih ettiği Fahri Doktora unvanı, bize mü-
cadelemizde güç ve cesaret verecektir. Bu 
üniversiteyi inceleyeceğim. Bunun yanın-
da toplam 80 kadın üniversitesini, şu anda 
Büyükelçime de görev veriyorum, incele-
mek suretiyle ülkemde de benzeri çalışma-
ların adımını atacağız. Binlerce kilometre 
ötede sizin gibi vicdan sahibi dostlarımızın 
olduğunu bilmek, Türkiye’nin ve Türk mil-
letinin kararlılığını da arttıracaktır.
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Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu 
güzel etkinlik için Sayın Rektöre ve Üni-
versite yönetimine bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Mukogawa Kadın Üniversitesinin Türk 
Üniversiteleriyle kurduğu bağları daha 
da güçlendireceğine inanıyorum. Tecrübe 
paylaşımı ile öğrenci ve akademisyen deği-

şim programları başta olmak üzere mevcut 
işbirliğinin ilerletilmesini temenni ediyo-
rum. Yöneticileri, öğretim üyeleri, araştır-
macıları, öğrencileriyle üniversitemize ça-
lışmalarında başarılar diliyorum. 

Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Terör, Tıpkı Bir Akrep Gibi 
Kendini Besleyen Eli de 

Sokacaktır

G-20 Liderler Zirvesi Sonrası Basın Açıklaması
Osaka, Japonya | 29 Haziran 2019

Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  G-20 
Liderler Zirvesi’nin 12’ncisini, Japonya’nın 
ev sahipliğinde tamamlamış bulunuyoruz. 

Osaka Zirvesi’ni, küresel gündemin etraflıca 
ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir 
toplantı olarak değerlendiriyorum. İki gün 

boyunca gerek zirve toplantılarında, gerek 
ikili görüşmelerimizde, gerekse dün akşamki 
liderler yemeği sırasında muhataplarımızla 
güncel meseleler üzerinde istişarelerde bu-
lunduk. Son dönemde hepimizi endişelen-
diren ticaret savaşları ve korumacı tedbirleri 
de ele aldık. Küresel ekonomide uluslararası 
işbirliğini artırmamız, ülkeler arasındaki 
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olarak bu alanda gerekli katkıyı sağlıyoruz. 
Biz, Türkiye olarak, başından beri iklim deği-
şikliği alanında hakkaniyetli bir yaklaşım or-
taya konulması gerektiğinin altını çiziyoruz. 
Devletlerin tarihi sorumluluklarının ve kal-
kınma seviyelerinin dikkate alınmasına ihti-
yaç olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye’nin Ek 
1 ülkeleri listesinden çıkarılarak gelişmekte 
olan ülkeler kategorisinde yer alması önem 
arz ediyor. Ayrıca, ülkemize Paris ve Buenos 
Aires zirvelerinde verilen sözlerin tutulma-
sını istiyoruz. Bunlar yapılmadan Türkiye de 
ilave adımlar atmayacaktır.

Japonya Dönem Başkanlığı bu sene çevre 
konusuna özellikle deniz plastik çöpleri bağ-
lamında bir vurgu yaptı. Enerji konusunda 
ise, Türkiye olarak enerji sistemlerimizde ar-
tan talebi karşılayacak, ithal bağımlılığımızı 
azaltacak ve enerji arz güvenliğimizi temin 
edecek şekilde gerekli dönüşümleri yapı-
yoruz. Dünyada hala 1 milyara yakın insan 
elektrikten yoksun yaşıyor. Küresel adaletsiz-
liğin en önemli göstergelerinden biri enerjiye 
ulaşım konusunda yaşanan bu tablodur. Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde 
G-20’nin bu alanda daha fazla inisiyatif alma-
sı şarttır.

Değerli arkadaşlar,

G-20 ülkelerinin terörizmle mücadele konu-
sunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş ser-
gilemeleri elzemdir. Terör örgütlerini ideoji-
lerine göre ayırmak, farklı muamele etmek 
yanlıştır. Bu hatanın bedelini tüm insanlık 
ödeyecektir. Nitekim Terörün kanlı yüzüyle 
son dönemde birçok ülke yüzleşti, hala da 
yüzleşiyor. Paris’te, Brüksel’de, Lübnan’da, 

Nijerya’da Somali’de, Sri Lanka’da farklı te-
rör örgütleri masumları hedef alan eylemler 
düzenledi. Bu saldırılar, terörün belli bir böl-
geyle, belli bir etnik kimlikle veya dini grupla 
ilişkilendirilemeyeceğini bir kez daha ortaya 
koydu. İstanbul’daki, Lahor’daki, Beyrut’ta-
ki teröristin kimliğinin bir hükmü, anlamı 
yoktur. İsimler, ideolojiler, kimlikler ayrı olsa 
da hedef aynıdır, yöntem aynıdır. Terör, tüm 
insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. 
Bunun için kimliklerinden bağımsız olarak 
“teröre terör” deme erdemini göstermemiz 
gerekiyor. Maalesef bu konuda özellikle Su-
riye bağlamında ciddi sıkıntılar, tutarsızlık-
lar yaşanıyor. Etnik temizlik uygulayan, ço-
cukları zorla silah altına alan, insanları göçe 
zorlayan PYD-PKK gibi örgütler kimi ülkeler 
tarafından adeta el üstünde tutuluyor. Ülke-
mizde 15 Temmuz darbe girişiminde 251 
insanımızı vahşice katleden yapılar, bazı ba-
tılı devletlerde himaye görüyor. Demokrasiye 
pusu kuran darbecilerin siyasi sığınmacı adı 
altında korunması ve kollanmasının faturası 
tüm insanlık için ağır olacaktır. Terör, tıpkı 
bir akrep gibi eninde sonunda kendini besle-
yen eli de sokacaktır.

DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, El Şebab gibi 
yapılar örgütler nasıl küresel güvenlik için 
tehditse, Yeni Zelanda’daki menfur katliam-
da gördüğümüz gibi Neo-Nazi örgütler de 
tehdit oluşturmaktadır. Dünyanın en huzur-
lu ülkelerinden olan Norveç’te 2011 yılında 
yaşanan Breivik katliamı, önlem alınmazsa, 
dikkatli olunmazsa, ırkçılığın ne tür acılar ya-
şatabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Ma-
alesef uluslararası toplum aralarında masum 
çocukların da olduğu 77 insanın hayatına 
mal olan Breivik Saldırısından gerekli ders-

güven kanallarını açık tutmamız, var olan 
tüm politika araçlarını kullanmamız gerek-
tiği noktasında mutabakata vardık. Altyapı 
yatırımlarının ekonomik refah, kalkınma ve 
kapsayıcı büyüme için temel bir itici güç ol-
duğu üzerinde fikir birliğine vardık. Bununla 
birlikte altyapı yatırımlarının doğal afetler ve 
diğer risklere karşı dayanıklılığın tesis edil-
mesinin önemi vurguladık. Bu kapsamda 
G20 Kaliteli Altyapı Yatırımları Prensiplerini 
kabul ederek onayladık. Küresel ölçekte adil, 
sürdürülebilir ve modern bir vergi sisteminin 
tesisi amacıyla atılacak adımları değerlendir-
dik. Dijital ekonominin vergilendirilmesi ala-
nında ülkelere özgü faktörleri dikkate alan 
ve ülkelerin düzenleme hakkına saygıyı esas 
alan, uzlaşma temelli bir çözüm geliştiril-
mesinin önemine dikkat çektik. Ayrıca özel 
sektör borcunun şeffaflığı ve sürdürülebilir-
liğini amaçlayan “Borç Saydamlığı Prensiple-
ri” dokümanına olan desteğimizi ifade ettik. 
Küresel finans krizi sonrasında belirlenen 
reformların uygulanmasının ehemmiyetini 
dile getirdik. 

Ayrıca Eşitsizlikler Oturumunda, mültecilere 
yönelik Türkiye’nin gösterdiği fedakârlıkları 
ve ortaya koyduğu çabaları ifade etme fırsa-
tımız oldu. Biliyorsunuz, Türkiye Suriye’de-
ki çatışmalardan kaçan milyonlarca insana 
kapısını açtı. Halihazırda 3,6 milyonu Suri-
yeli olmak üzere 4 milyonu aşkın mülteciye 
Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bu insanlar için 
Birleşmiş Milletler hesaplamalarına göre kul-
landığımız kaynağın miktarı 37 milyar dola-
rı aşmış bulunuyor. Bugüne kadar Suriyeli 
mülteciler için Avrupa Birliği’nden 2 milyar 
Euro, Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiser-
liğinden ise 1 milyar Euro gibi bir para geldi.  

Durum böyle olunca Ürdün ve Türkiye gibi 
Suriye’ye komşu birkaç ülke milyonlarca dü-
zensiz göçmenin yükünü tek başlarına sırt-
lanmak zorunda kalmışlardır. 

İnsan hakları konusunda diğer ülkelere kar-
ne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler en 
temel insanlık sınavını maalesef başarıyla 
geçemedi. Akdeniz’deki ve sınırlarda adeta 
birer toplama kampını, birer hapishaneyi an-
dıran mülteci kamplarından yansıyan fotoğ-
rafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin sahile 
vuran cansız bedeni, 100 binlerce umut yol-
cusunun yaşadığı trajedinin en acı ifadesidir. 
Mültecilerle ilgili ön yargılar yerine, vicdanı 
merkeze alan politikalar geliştirilmediği sü-
rece minik yavrular nehir kenarlarında, özel-
likle deniz kıyılarında ölmeye devam edecek-
tir. Muhataplarımıza, Türkiye’nin yardım ve 
hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası 
toplumun sorumluluk ve yük paylaşımına 
gitmesi gerektiğini ifade ettik.

G-20 Ülkeleri Terörizmle 
Mücadele Konusunda İlkeli Bir 
Duruş Sergilemelidirler

Uluslararası ticaret, zirvenin en önemli ko-
nularından biriydi. Açık, serbest ve kuralla-
ra dayalı çok taraflı ticaret sistemine olan 
taahhüdümüzü koruyoruz. Gerginlikleri 
gidermek için atılacak adımların Dünya 
Ticaret Örgütü’nün kuralları ile uyumlu 
olması gerekir.

İklim konusu G-20’nin özellikle önem ver-
diği konulardan birisidir. G-20 içerisindeki 
en düşük emisyonlara sahip ülkelerden biri 
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leri çıkarmamıştır. Daha önce Solingen’de, 
NSU cinayetlerinde vatandaşlarını ırkçı sal-
dırılara kurban vermiş bir ülke olarak kay-
gılarımızı dillendiriyoruz. Batı dünyasını 
zehirli bir sarmaşık gibi saran bu hastalıklı 
akımların, ne insanlarımız için ne de Avru-
palı dostlarımız için bir kabusa dönüşmesini 
arzu etmediğimiz cihetle ikazlarımızı yüksek 
sesle yapıyoruz. 

Birleşmiş Milletler, Callamard’ın 
Kaşıkçı Cinayeti Raporunun 
Arkasında Durmalıdır

Türkiye’nin terörle ve kültürel ırkçılıkla 
mücadele konusundaki hassasiyeti, adale-
tin tesisine verdiği önemden kaynaklanı-
yor. Biz bu hassas tavrı, geçen yıl vahşi bir 
cinayete kurban giden merhum Gazeteci 
Cemal Kaşıkçı hadisesinde de gösterdik. 
Birleşmiş Milletler ile iş birliği içerisinde 
çalışarak, Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzeri-
nin örtülmesine müsaade etmedik. Geçen 
hafta kamuoyuyla paylaşılan rapor, cina-
yetle ilgili pek çok gerçeği açıkça ortaya 
koyuyor. Birleşmiş Milletler’in, Özel Ra-
portör Callamard’ın raporunun arkasında 
durarak gerekli adımları atmasını bekli-
yoruz. Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle 
aydınlığa kavuşturulması, ayrıca en üstten 
en alta kadar sorumlularının tamamından 
hesap sorulması uluslararası toplumun 
öncelikli görevidir.

Aynı şekilde Mısır’ın demokratik yollarla 
seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin şehadeti de tüm yönleriyle araş-
tırılmalıdır. 6 yıldır darbe mahkemelerin-

de yargılanan Mursi şüpheli bir şekilde 16 
Haziran’da duruşma salonunda vefat etti. 
Yaklaşık yarım saat orada hiçbir müdahale 
yapılmaksızın ölümü beklenen Mursi ko-
nusunda darbecilerin yaptığı açıklamalar 
vicdanları tatmin etmekten uzaktır. G-20 
liderlerinden, Mursi’nin vefatı karşısında 
demokrasiye ve insani değerlere daha faz-
la sahip çıkmalarını bekliyorum. 

Mursi’nin adli tıp kontrolü yapılmadan 
defnedilmesi düşündürücüdür. Bu tür 
ölümlerde adli tıp kontrolü şarttır. Aksi 
takdirde burada şaibelerin olduğu açık-
tır, nettir. Birleşmiş Milletler başta olmak 
üzere, tüm siyasiler bu şüpheli ölümün 
üzerine gitmelidir. Bu tür olaylar yapa-
nın yanına kâr kalırsa dünya demokrasisi 
büyük zarar görür. Zirve oturumlarında 
yaptığımız konuşmalarda da, bunu mu-
hataplarımıza ifade ettik. Üzülerek be-
lirtmek isterim ki, birçok Batılı ülke ve 
insan hakları kuruluşu, Mısır’daki darbe 
mahkemeleri tarafından verilen idam 
cezaları karşısında adeta üç maymunu 
oynuyor. Konu Türkiye olunca ortalığı 
ayağa kaldıranlar, darbeciler için bile ida-
mın tartışılmasını kabul edilemez bulan-
lar, maalesef Mısır’daki idam cezalarına 
seslerini çıkarmıyorlar. AB üyesi ülkeler, 
25 Şubat’ta 9 Mısırlı gencin idam edilme-
sinden sadece 5 gün sonra Şarm el Şeyh’te 
bunlarla bir araya geldiler. Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde, 
bu gençleri idam eden Mısır’ın başındaki 
zatın davetine katıldılar. Bu zirveye kadar 
da 45’i aşkın insanın idam cezası Mısır’da 
uygulanmıştı. Bu çifte standardın en açık 
göstergesi de buraya katılmaları olmuş-
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Uzun süredir “Dünya 5’ten Büyüktür” di-
yerek, BM Güvenlik Konseyi’nde bir reform 
ihtiyacını gündeme getirdik. BM üyesi 192 
devletin kaderini, 5 daimi ülkenin insafına 
terk etmek doğru ve adil bir yaklaşım değil-
dir. G-20 platformu ise daha demokratik ve 
kuşatıcı bir yapıya sahiptir. G-20’nin küresel 
meselelerin çözümü konusunda daha et-
kin, daha sonuç alıcı, daha güçlü bir mecra 
haline dönüşmesini istiyoruz. BM’deki 192 
ülke, Güvenlik Konseyi’nde dönüşümlü bir 
sistemle yerini almalıdır. Tabii şu andaki 
BM Güvenlik Konseyi’nin 5 üyesi buna ko-
lay kolay razı olmayacaktır. Fakat bizler de, 
dünyadaki 192 ülke bunu zorlamalıyız. Çün-
kü Birinci Dünya Harbi’nin şartları altında 
kurulmuş olan böyle bir yapının ilanihaye 
devam etmesi doğru olmayacaktır. Şüphesiz 
bunun yolu da ülkelerin taahhütlerini yeri-
ne getirmelerinden, adil bir duruş sergileme-
lerinden geçiyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 80’inden fazla-
sını temsil eden ülkelerin, terörden açlığa, 
mülteci meselesinden çevreye kadar hepi-
mizin geleceğini etkileyen konulara bigane 
kalması düşünülemez. Türkiye olarak G-20 
platformunun, küresel meselelerin çözümü 
konusunda daha etkin, daha sonuç alıcı, 
daha güçlü bir mecra haline dönüşmesini is-
tiyoruz. Bunun yolu, ülkelerin taahhütlerini 
yerine getirmelerinden, adil bir duruş sergi-
lemelerinden geçiyor. Dünyanın bir tarafın-
da açlık, sefalet, yoksulluk, terör, baskı, şid-
det hüküm sürerken, diğer tarafının huzur 
ve refah içinde bir hayat sürmesi, bilhassa 

içinde bulunduğumuz dönemde, eşyanın ta-
biatına aykırıdır. Küresel meselelere, eşitlik 
değil adalet temelinde bir anlayışla yaklaş-
mak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde hiç-
bir sorunumuza sağlıklı ve kalıcı çözümler 
üretemeyiz. Biz bu konudaki görüşlerimizi, 
gerek Zirve Oturumlarında, gerekse liderler-
le yaptığımız görüşmelerde samimiyetle dile 
getirdik.

İkili görüşmelerimizde, muhataplarımızla, 
ülkelerimiz arasındaki önemli konuları ele 
aldık.  Zirve vesilesiyle Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Sayın Putin’le, Amerika Bir-
leşik Devletleri Başkanı Sayın Trump  ile, 
Güney Afrika Devlet Başkanı Sayın Ramafo-
za ile, Hindistan Devlet Başkanı Sayın Modi 
ile, Endonezya Devlet Başkanı Sayın Vido-
do ile, Almanya Başbakanı Sayın Merkel’le, 
Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Mey ile, 
İspanya Başbakanı Sayın Sanchez’le, Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guteres 
ile, Dünya Bankası Başkanı Sayın Malpass 
ile başbaşa görüşme imkânımız oldu.  Zirve 
oturumları ve etkinlikleri boyunca da, ülke 
liderleri ve kurum temsilcileriyle bir araya 
gelme, sohbet etme, görüş alış verişinde bu-
lunma imkânı elde ettik. Küresel gündemin 
öne çıkan konuları yanında ikili ve bölgesel 
meseleleri ele aldığımız bu görüşmelerin, he-
pimiz için faydalı geçtiğine inanıyorum. 

2019 Zirvesini başarıyla gerçekleştiren 
Japonya’yı tebrik ediyorum. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 

tur. Bu zirve sırasında Avrupalı liderler 
darbecilerin elini sıkmakta hiçbir beis 
görmemiştir. 

Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaş-
kanı Mursi’nin şaibelerle dolu vefatının 
gündemden düşürülmesine izin verilme-
melidir. Uluslararası basının tıpkı Kaşıkçı 
cinayetinde olduğu gibi, Mursi’nin şüpheli 
ölümünün de üzerine cesaretle gideceğine 
inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Hayattaki her şey gibi teknoloji de insan 
için, insanlığın huzur, emniyet ve rahatı 
için vardır. Ancak teknoloji insan için yeni 
fırsatlar ve imkânlar sunmasının yanı sıra 
ciddi riskleri, tehditleri de beraberinde ge-
tiriyor. Hiçbir denetimin, hiçbir kontrolün 
veya düzenlemenin olmadığı sosyal medya 
mecrasında yalan ve provokatif haberler 
hızla yayılıyor. Kişisel verilerin korunma-
sı, bireyin mahremiyetine saygı gösteril-
mesi günümüzde daha önce hiç olmadığı 
kadar yara almıştır. Siber saldırılar büyük 
şirketlerden devlet kurumlarına, hatta de-
mokratik seçimlere kadar hemen her şeyin 
güvenliğini tehdit ediyor. Bilhassa terör ör-
gütlerinin bu boşluğu kendi propaganda-
larını yapmak, yeni militanlar devşirmek 
için istismar ettiklerini görüyoruz. Özgür-
lük-güvenlik dengesinin korunarak ileti-
şim teknolojilerini daha güvenilir hale ge-
tirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
şarttır. Bu konularda G-20 ülkeleri arasın-
da hassasiyetin arttığına şahit olduk. 

Bu sene yapay zekâ, 5G ve nesnelerin inter-
neti gibi güncel teknolojiler, inovasyonun 
ekonomi ve toplumlara fayda sağlayacağı 
şekilde kullanılmasının önemine dikkat 
çektik. Yapay zekânın insanı merkeze alan 
bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin al-
tını çizdik. Toplum 5.0 yaklaşımı Japonya 
tarafından ‘İnsan Merkezli Gelecek Toplu-
mu’ olarak gündeme getirildi. Dijital gü-
venliğin temini için izlenecek politikaların 
önemini özellikle vurguladık. Özellikle is-
rafın önlenmesi ve azaltılması konusunda-
ki kararlılığımızı tekrar teyit ettik. 

Bu yılki toplantılarımızın gündem madde-
lerinden birisi de istihdam politikalarıydı. 
Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, insan ka-
çakçılığı ve modern köleliğin bitirilmesi, 
kadın istihdamını artırmaya yönelik daha 
fazla çalışma yapılması konularında taah-
hütte bulunduk.

BM Üyesi 192 Devletin Kaderi, 
5 Daimi Ülkenin İnsafına Terk 
Edilemez

Değerli basın mensubu arkadaşlarım,

G-20, dünya ekonomisinin yüzde 85’i, dün-
ya ticaretinin yüzde 75’ini, dünya nüfusu-
nun üçte ikisini temsil eden bir platform-
dur. Böyle bir platformun terörden açlığa, 
mülteci meselesinden çevreye kadar dün-
yanın geleceğini ilgilendiren konulara 
kayıtsız kalması elbette düşünülemez. Sa-
dece ekonomi eksenli meselelere odaklan-
mak, G-20’nin potansiyelini layıkıyla kul-
lanmamak demektir.
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Trump’ın S400’ler Konusundaki 
Açıklamaları Gayet Olumlu 

GAZETECİ SORU: ABD Başkanı Trump’ın 
basın toplantısında, Türkiye’nin Rusya’dan 
S400 alımına ilişkin değerlendirmesini na-
sıl yorumluyorsunuz? 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Kendisiy-
le görüşmemden hemen önce basın men-
suplarına bu konularla ilgili gayet güzel ce-
vabı verdi. S400’ler teslimat sürecindedir. 
Böyle bir sözleşmeyi inkâr etmemiz Türki-
ye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti.

Fakat burada bir gerçeği ortaya koyma-
mız lazım. Biz patriotlar alma hususunda 
Sayın Obama döneminde bir adım atmış-
tık. Ancak patriotlar hususunda maalesef 
“Kongre müsaade etmedi” dediler ve böyle 
bir satış gerçekleşmedi. Bizim de tabii ki 
hava savunma sistemleri için böyle bir adı-
mı atmamız gerekiyordu. Hava savunma 
sistemlerini en uygun şartlarda Rusya’dan 
bulmuş olduk ve kendileriyle de anlaşa-
rak, bu adımı attık.

Sayın Trump bugün yaptığı açıklama-
da, yaptırımlar konusuna açıklık getirdi. 
Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisin-
den özellikle dinlemiş olduk. Biz bir ta-
raftan S400’leri alırken, diğer taraftan da 
Amerika’dan Lockheed Martin’den Boeing 
uçaklar alıyoruz. 100 adet Boeing uçağını 
Lockheed Martin’den alıyoruz. Serbest pi-
yasanın hakim olduğu bir dünyada bun-
ları bir defa birbirine karıştırmayacağız 
ve adımlarımızı da buna göre atacağız. 
Bunun yanında da şu gerçeği özellikle vur-
gulamamız lazım, o da şudur; biz Amerika 
ile stratejik ortağız. Türkiye’nin egemenlik 
haklarına birilerinin müdahale etme gibi 
bir yetkisi de yoktur, bunu da herkesin bil-
mesi lazım.

F35 için Amerika’ya 1 milyar 400 milyon 
dolar ödeme yapıldı. Burada biz pazar de-
ğiliz, ortak üreticiyiz. 4 tane F35 uçağı bize 
teslim edildi. Toplamda 116 uçak daha ala-
cağız. Ödemeler yapılıyor. Ama alt kade-
mede birilerinin yaptığı açıklamalar, Sayın 
Başkanın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. 
Bunların da bizim ikili ilişkilerimizi boz-
mayacağına inanıyorum.

FETÖ’cülerin Ülkemizin 
İtibarına Kara Çalmasına

Asla İzin Vermemeliyiz

Japonya’daki Türk Vatandaşları ile Buluşma
Nagoya, Japonya | 30 Haziran 2019

Sayın Vali, sayın belediye başkanları, Ja-
ponya’daki Türk toplumunun değerli 
mensupları, değerli kardeşlerim, istik-
balimizin umudu sevgili gençler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Bugün buraya gelemeyen Ja-

ponya’daki tüm kardeşlerime, vatandaşla-
rıma buradan selamlarımı gönderiyorum. 

Sizlere 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının muhabbetini getirdim. Siz-
lere ailelerinizin, yakınlarınızın, hemşeri-
lerinizin kucak dolusu selamını, muhab-
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Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatan-
daşlarımız, bulundukları ülkelerin ekono-
milerine katma değer sağlayarak bizleri 
gururlandırıyor. Burada yasalara saygılı 
ve Japon toplumuyla uyumlu, eşit haklara 
sahip bireyler olarak rahat bir hayat süre-
bilmeniz için sizlere her türlü desteği ver-
meye hazırız. Bu amaçla Japon makamları 
ile işbirliği halindeyiz. Her birinizin ülke-
mizin imajına olumlu katkı sağlayacak fa-
aliyetlerinizle Türk insanını ve Türkiye’yi 
burada en iyi şekilde temsil edeceğinize 
inanıyorum. 

Maalesef, Japonya’da FETÖ’ye bağlı okul-
lar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetleri-
ni sürdürebiliyor. 15 Temmuz gecesi 251 
insanımızı şehit eden bu örgüt, yurtdışın-
da ülkemize yönelik yoğun bir karalama 
kampanyası yürütüyor. 40 yıl boyunca 
himmet-hizmet diyerek milletten topladık-
larını, hiç yüzleri kızarmadan, zerre kadar 
utanmadan, son 4 yıldır milletimizin aley-
hine kullanmaktan çekinmiyorlar. Gözünü 
hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ’cülerin 
ülkemizin itibarına kara çalmasına asla 
izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgü-
tüyle mücadelemizde sizlerden destek bek-
liyoruz. PKK neyse, DHKP-C neyse FETÖ 
de odur. Bunların birbirinden farkı yoktur.

Birlik ve beraberlik her türlü başarının 
anahtarıdır. Dayanışma içinde hareket et-
tiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceği-
miz hiçbir zorluk yoktur. Sizler de birlik ve 
beraberlik içinde hareket ederek, bugüne 

kadar olduğu gibi, bundan sonra da her 
türlü güçlüğü yenebilirsiniz.  Gerektiğinde 
Japon makamlarına sesinizi duyurabilme-
niz, isteklerinizin karşılık bulmasını sağ-
layabilmeniz için mutlaka birlikte hareket 
etmeniz gerekiyor. İnşallah Nagoya’da bir 
başkonsolosluk açabiliriz. Bir oylama ya-
palım, açılması için ‘evet’ diyenleri göre-
lim. Dışişleri Bakanımız da burada, oy bir-
liğiyle kabul edildi. Japon makamlarının 
da böyle bir talebe zaten ‘hayır’ diyecekle-
rini zannetmiyorum. 

Biliyorsunuz Japonya’nın kendi işgücü 
giderek azalıyor. Nisan ayında kabul edi-
len bir yasa değişikliğiyle yabancı işçilere 
kapılar açılmıştır. Japonya’nın işgücü ih-
tiyacının karşılanmasına, Türkiye olarak 
kalifiye ve genç nüfusumuzla katkı sağla-
yacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda Japon 
muhataplarımızla görüşüp işbirliği çerçe-
vesini en kısa zamanda oluşturmaya çalı-
şacağız.  Japonya’daki vatandaşlarımızın 
çalışma sürelerini Türkiye’de emeklilik-
leri için saydırabilmeleri amacıyla, Japon 
makamları ile sosyal güvenlik anlaşması 
müzakeresi yürütüyoruz. Bu müzakereyi 
yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz. 

Buradan sizlerle bir de müjde vermek is-
tiyorum. Bayrak taşıyıcımız ve milli gu-
rurumuz Türk Hava Yolları, önümüzdeki 
yılın Nisan ayından itibaren Osaka-Kansai 
Havalimanından İstanbul seferlerine başlı-
yor. Böylece yeniden Osaka’dan memleke-
tinize doğrudan seyahat edebileceksiniz.

betlerini getirdim. Bu muhteşem buluşma 
için; muhabbettiniz, dayanışmanız, coş-
kunuz için her birinize yürekten teşekkür 
ediyorum.

Japonya ziyaretim vesilesiyle Türkiye’den 
binlerce kilometre uzakta siz değerli va-
tandaşlarımla buluşmanın bahtiyarlığı 
içindeyim. Üstat Necip Fazıl’ın o muhte-
şem dizeleriyle söyleyecek olursak;

“Dağda dolaşırken yakma kandili,
Fersiz gözlerimi dağlama gurbet!
Ne söylemez, akan suların dili,
Sessizlik içinde çağlama gurbet!
Gül büyütenlere mahsus hevesle,
Renk renk dertlerimi gözümde besle!
Yalnız, annem gibi, o ılık sesle,
İçimde dövünüp ağlama gurbet!..

Evet, vatandan binlerce kilometre uzakta, 
gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime 
buradan selamlarımı iletiyorum.

Burada öncelikle şu hususu bir kez daha 
sizlere hatırlatmak istiyorum. Yurt dışında 
yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil, 
Türk Milletinin yurtdışındaki gücüdür, el-
çileri, temsilcileridir. Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti, her zaman ve her yerde sizlerin 
yanındadır.  Yurt dışındaki vatandaşları-
mızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını koru-
mak, daima önceliklerimizin başında yer 
almıştır. Az önce Sayın Büyükşehir Bele-
diye Başkanı’nı dinledik. Ben de geçmişte 
belediye başkanlığı yaptım, dillerinden an-

larım. Valimizi de dinledik, ne dedi? “Bü-
tün dertlerinizde yanınızdayız” dedi. Dert-
lerinize ortak olan belediye başkanınız, 
valiniz de da olduğuna göre, durmak yok 
yola devam. Vatandaşlarımıza, her alanda 
ihtiyaç duydukları hizmetleri en kaliteli ve 
en hızlı şekilde sunmaya çalışıyoruz. 

FETÖ ile Mücadelemizde 
Sizlerden Destek Bekliyoruz

Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancı-
mıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize 
uygun şekilde yetişmeleri yanında, Japon 
toplumuna uyum sağlamalarına da önem 
veriyoruz. Bir defa Türkçe’nin yanında Ja-
poncayı da çok iyi öğreneceksiniz. Bura-
daki başarınız buna bağlıdır. Çocuklarını-
zın ülkemizin ve milletimizin değerlerine 
yabancı kalmaması için devlet olarak üs-
tümüze düşen her şeyi yapıyoruz. Bu çer-
çevede Büyükelçiliğimiz, Tokyo Diyanet 
Vakfı ve Yunus Emre Kültür Merkezi tara-
fından çeşitli kültürel faaliyetler yürütülü-
yor. Nagoya’daki çocuklarımızın dilimizi 
ve değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri için 
Türk Maarif Vakfımız buraya öğretmen 
gönderdi. Dışişleri Bakanım geçtiğimiz yıl 
Kasım ayında sizlerle bir araya gelerek, 
taleplerinizi dinledi.  Bu kapsamda Tokyo 
Büyükelçiliğimiz tarafından Nagoya’da, 
şimdilik ayda bir kez, gezici konsolosluk 
hizmeti verilmeye başlandı. Ertuğrul Fır-
kateyni Şehitliğimizdeki Türk Kültür Mer-
kezi ve Mescidinin yapımı için sizlerin ve 
derneğinizin verdiği katkıdan memnuni-
yet duydum.
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rüzgarlar esiyor. Son dönemde, bölgemiz-
de ve dünyada büyük bir değişim, radikal 
bir yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. 
Türkiye’nin tam merkezinde yer aldığı bir 
süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak 
değil, en karlı şekilde çıkarmak için çalı-
şıyoruz. Bugünlere, yurt içindeki ve yurt 
dışındaki vatandaşlarımızdan aldığımız 
büyük destek sayesinde geldik. Şimdi, 
içinden geçtiğimiz kritik dönemde, mil-
letimizin ve tüm dostlarımızın çok daha 
güçlü desteğine ihtiyacımız var. Yurt dışın-
da yaşayan siz kıymetli kardeşlerimin, ül-
kemizde yaşananları çok daha sağlıklı şe-
kilde değerlendirebildiğinize inanıyorum. 
Dolayısıyla sizlerin desteğini çok daha 
önemli görüyorum. Sizler burada ülkeni-
zin arkasında sapasağlam durdukça, biz de 
Türkiye’de güvenle, azimle, cesaretle çalış-
maya devam edeceğiz. Böylece hep birlikte 
ülkemizi hak ettiği yere çıkartacağımıza 
inanıyorum.

Değerlerini Yitiren Toplumlar, 
Geleceğine de Umutla Bakamaz

Değerli kardeşlerim, 

Bizim Japonya ile, Japon kardeşlerimizle 
yakınlığımız, dostluğumuz öylesine köklü, 
öylesine derin ve öylesine samimidir ki; 
bugün işte bu gönül birlikteliğini devam 
ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2. Ab-
dülhamit Han döneminde yaşanmış Ertuğ-
rul Faciasını ve orada Japon dostlarımızın 
gösterdiği yardım, gayret ve fedakârlığı, 
malum, hepimiz biliyoruz. Fakat ben size 
çoğumuzun bilmediği bir başka ilginç ola-

yı daha anlatmak istiyorum. Bu tarihi vakı-
anın iki toplumun karakteristik özellikleri-
ni göstermesi açısından son derece önemli 
olduğunu düşünüyorum. Birinci Dünya 
Savaşı’nda Ruslara esir düşen ve yıllarca 
Rusya’da kalan askerlerimizi memlekete 
getirmek üzere bir Japon gemisi kiralanır. 
Rusya’nın, o dönem Japonya’nın kontro-
lünde olan Vladivostok şehrinden, bin kü-
sur askerimiz bu gemiye biner, 45 günlük 
yorucu bir yolculuktan sonra gemi Ege’ye 
girer. Marmara’ya yaklaşan gemi, Midilli 
Adası önünde Yunanlar tarafından durdu-
rulur. Yunanlar, Türkiye ile savaş halinde 
olduklarını öne sürerek geminin sorumlu 
komutanından askerlerimizi kendilerine 
teslim etmesini ister. Fakat sorumlu Japon 
komutan bu teklifi reddeder. Daha sonra 
gelen bütün heyetleri de geri gönderir. “Bu 
insanlar bana emanet, ben bunları İstan-
bul hükümetine teslim edeceğim, başka 
kimseye de vermem” der. Bunun üzerine 
gemi zorla Pire limanına çekilir ve asker-
lerimizle birlikte bu Japon komutan ve ge-
minin Japon tayfası tam 8 ay gemide bekle-
mek zorunda kalır. Bu arada geminin yine 
Japon olan ikinci kaptanı da vefat eder. 
Her türlü baskıya ve her türlü zorluğa rağ-
men Japon komutan askerlerimizi Yunan’a 
teslim etmez. İşte bu geminin adı Hey Mey 
Moro’dur, bu geminin sorumlu komutanı 
da Yarbay Çomora’dır. Bu karakterli, yiğit, 
cesur, görev ve sorumluluk timsali komu-
tan Çomora’yı, burada, kendi vatanında 
sevgi, saygı ve minnetle yâd ediyorum.

Bu duygularla sevginiz, ilginiz, coşkunuz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi 

Hedefimiz, 1 Milyon Japon  
Turist Sayısına Ulaşmaktır

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, bilhassa son 17 yıldaki atılımla-
rıyla demokrasiden ekonomiye her alan-
da adeta çağ atlamış, bir üst lige çıkmıştır. 
Eğitimde 302 bin yeni derslik yaparak, 
631 bin yeni öğretmen atayarak, ilk ve orta 
öğretim kitaplarını ücretsiz vererek, öğ-
rencilerimize ve öğretmenlerimize 1,5 mil-
yon tablet dağıtarak, üniversite sayımızı 
130 ilaveyle 206’ya ve akademik personel 
sayısını 90 bin ilaveyle 166 bine çıkartarak 
adeta bir devrim yaptık. Türkiye Maarif 
Vakfımız da, 269 okulu, 35 yurdu, 2 üni-
versitesi ve 5 bin personeli ile yurt dışında 
ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bugün 
dünyanın 160’ı aşkın ülkesinden on binler-
ce öğrenci, yüksek öğrenim için ülkemizi, 
Türk Üniversitelerini tercih ediyor. Misa-
fir öğrencilerimiz arasında Japonların da 
bulunması, son derece önemlidir. İnşallah 
gelecekte bu öğrenciler, ülkelerine dön-
düklerinde, doktor, mühendis, işadamı, 
siyasetçi, akademisyen, diplomat olarak 
Türkiye ile Japonya arasındaki gönül köp-
rüsünü daha da güçlendirecektir.

Sağlıkta, 2 bin 400’ü yeni 4 binin üzerinde 
tedavi kurumu, 74 bini yeni 238 bin yata-
ğı, 632 bini yeni 1 milyonun üzerindeki 
personeli, 5 binin üzerinde ambulansı, her 
türlü teşhis ve tedavi cihazı, baştan sona 
değiştirdiğimiz sistemiyle devrim yaptığı-
mız bir diğer alandır. Şimdi Şehir Hastane-
leriyle, sağlıkta hizmet standartlarını çok 
daha yukarıya çıkartıyoruz. 

Ulaştırmada, bölünmüş yolları 20 bin 540 
kilometre ilaveyle 26 bin 640 kilometreye, 
otoyolları 1.128 kilometre ilaveyle 2 bin 
842 kilometreye, daha önce hiç olmayan 
hızlı tren hatlarını 1.213 kilometreye, ha-
valimanı sayısını 30 ilaveyle 56’ya çıkardık, 
şehirlerimizi raylı sistemlerle donattık. 

Dünyanın en güçlü ve en yaygın sosyal 
yardım sistemini kurduğumuz ülkemizde, 
hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmıyo-
ruz. Savunma sanayiinde dışa bağımlılı-
ğımızı yüzde 80’den yüzde 30 düzeyine 
indirdik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 
171 milyar dolara yükselttik. Tarımsal ha-
sılamızı 37 milyar liradan 213 milyar lira-
ya çıkardık. Sadece geçtiğimiz yıl 5 milyar 
dolara yakın tarımsal dış ticaret fazlası 
verdik. Velhasıl her alanda ülkemizi geliş-
tirdik, büyüttük, ileriye taşıdık. Turizmde 
çok ciddi bir patlama var. Allah’ın izniyle 
bu yıl 51 milyon turist sayısını yakalaya-
cağız. Hedefimiz, 1 milyon Japon turist sa-
yısına ulaşmaktır. Sizler turizmin misyon 
şeflerisiniz. 

Ülkemizin G-20 platformunda temsil edil-
mesi, işte bu gelişmelerin bir sonucudur. 
Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. 2023 
hedeflerimizin en başında, Türkiye’yi dün-
yanın en büyük 10 ekonomisinden biri ha-
line getirmek bulunuyor. İnşallah bu hede-
fimize de ulaşacağız. 

Tabii ülkemiz güçlendikçe, karşı karşıya 
kaldığımız sınamalar ve saldırılar da ar-
tıyor. Eskilerin, “Büyük dağın büyük kışı 
olur” dedikleri gibi, geldiğimiz yer itibariy-
le ülkemizin de başında zaman zaman sert 
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sunuyorum. Sizlerden kimliğinize, bizi biz 
yapan kadim değerlere sahip çıkmanızı 
özellikle istirham ediyorum. Unutmayın 
milli kimliğini kaybeden bireyler, rüzgârın 
önündeki bir yaprak gibi sağa sola savrul-
maktan kurtulamaz. Değerlerini yitiren 
toplumlar, geleceğine de umutla bakamaz. 

Her birinizin bu anlayışla evlatlarınıza sa-
hip çıkacağına inanıyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
bugün burada olmayan vatandaşlarıma da 
selamlarımı, muhabbetlerimi iletmenizi 
istiyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyo-
rum.  Kalın sağlıcakla.

Hedefimiz, 2023 Yılında 
Uluslararası Öğrenci Sayımızı 

200 Bine Çıkarmaktır

Türkiye Bursları ve 8.Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Ankara | 3 Temmuz 2019

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığımızın değerli yöneticileri, kıy-
metli hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, 
sevgili mezunlarımız, değerli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan, Birleşmiş Millet-

ler Salonunu andıran bu güzel kardeşlik 
tablosundan dünyanın dört bir yanındaki 
gençlerimizi selamlıyorum. Mezuniyet 
törenleri vesilesiyle bir araya geldiğimiz 
1.500 öğrenci kardeşimizin her birini 
ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türkiye Bursla-
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rıyla üniversitelerimizde halen öğrenim 
gören tüm uluslararası öğrencilerimize 
Rabbim’den muvaffakiyetler diliyorum.

Ülkemizde eğitim gördükten sonra 165 
ayrı ülkede kendi halklarına hizmet veren 
tüm mezunlarımıza buradan selamlarımı 
gönderiyorum. Aileleriyle birlikte aramız-
da bulunan mezunlarımıza ülkemize bir 
kez daha hoş geldiniz diyorum. 

Bu salonda geleceğin bakanlarını, başba-
kanlarını, siyasetçilerini, sanayicilerini, 
inşallah Nobel ödülleri alacak bilim adam-
larını görüyorum. Bu salonda eserleriyle, 
çalışmalarıyla hem kendi ülkelerine, hem 
de tüm insanlığa hizmet edecek gönül ne-
ferlerini görüyorum. Rabbim yolunuzu, 
bahtınızı açık eylesin diyorum.

Değerli arkadaşlar, 

Uluslararası öğrencilerimizin ve mezun-
larımızın her birini Büyük Türkiye Ailesi-
nin birer mensubu ve aynı zamanda ken-
di ülkelerindeki doğal temsilcileri olarak 
görüyorum. Türkiye Bursları ve kendi 
imkânlarıyla ülkemizde eğitim gören ge-
rek mezunlarımıza, gerek öğrencilerimize 
milletimizin kalbi de, devletimizin kapıları 
da daima açıktır. Biz sizleri hiçbir zaman 
unutmayacağız, sizlerin de bizi daima kal-
binizde yaşatacağınıza inanıyorum. 

Programın başlangıcından bugüne kadar 
Türkiye Bursları vasıtasıyla ülkemizde eği-
tim gören mezunların sayısı da yaklaşık 
150 bin civarındadır. Bu vesileyle, ulusla-
rarası öğrenci projesinin çeyrek asır önce 

temellerini atan 8’nci Cumhurbaşkanımız 
Turgut Özal’ı rahmetle yad ediyorum. Son 
7 yıldır Türkiye Bursları adıyla yürütülen 
bu hayırlı işin programda emeği geçen her-
kese şükranlarımı sunuyorum. 

Kadın Üniversitesi Kurma 
Konusunda Adım Atmalıyız

Türkiye Burslarına sadece bu yıl dünya 
genelinde yaklaşık 147 bin başvurunun ol-
ması, atılan hayırlı adımın dalga dalga bü-
yüyerek, amacına ulaştığını gösteriyor. Tür-
kiye Burslarına en çok başvurunun Suriye, 
Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, Somali, 
Myanmar gibi ciddi sıkıntılarla boğuşan 
yerlerden gelmesini, programın asli gaye-
sine ulaştığının işareti olarak kabul ediyo-
rum. Yükseköğrenimde küresel düzeyde bir 
fırsat eşitliği haline dönüşen burs progra-
mımızı geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. 

Ülkemizde halen, kendi imkânlarıyla veya 
burslu olarak eğitim gören 182 ayrı ülkeden 
150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği 
yapıyoruz. Ülkemizdeki üniversitelerden 
de, uluslararası öğrencilerin akademik ve 
sosyal ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacak 
şekilde kapasitelerini geliştirmeleri için 
gayret göstermelerini bekliyorum. Hedefi-
miz, 2023 yılında uluslararası öğrenci sayı-
mızı 200 bine çıkarmaktır. Dünyanın en ka-
dim eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan 
bu toprakları, inşallah yeniden en ön sırala-
ra çıkaracağız. Üniversite sayımızı 76’dan 
206’ya çıkarmakla, akademisyen sayımızı 
70 binden 166 bine yükseltmekle bunun ilk 
adımlarını attık. 

G-20 Zirvesi için Japonya’daydık. Ja-
ponya’daki 800 üniversiteden yüzde 
10’unun, yani 80 tanesinin kadın üniver-
sitelerinden oluştuğunu gördük. Bu üni-
versitelerden biri şahsına fahri doktora 
unvanı verdi. Bu kadın üniversiteleri, bir 
öğrenciyi kreşten alıp üniversiteye kadar 
eğitiyorlar. Bu yapı bizim için önem arz 
ediyor. YÖK Başkanına hatırlatıyorum, 
çalışmanı buna göre yap. Türkiye de ben-
zer bir adımı atmalıdır. Zira daha önceleri 
ülkemizde kız ve erkek liseleri vardı. Son-
ra bunların hepsini birbirine karıştırdılar, 
bir değişik hale getirdiler. Şimdi yeniden 
bunları toparlama dönemine girmiş bu-
lunuyoruz. Fakat Japonya’daki örnek çok 
çok ilginçti. 

Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt 
dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniver-
site, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. 
Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da 
yurt içinde ve dışında benzer atılımları 
olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha 
da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme za-
manıdır. Bunun için ilgili tüm kurumla-
rımızı daha fazla işbirliği yapmaya davet 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Uluslararası öğrencilere lisans, yüksek li-
sans ve doktora düzeyinde eğitim vermek 
kadar, onların mezuniyet sonrası çalışma-
larını da yakından takip etmemiz gerek-
tiğine inanıyorum. Eğitim öğretim bitti 
diye takibi bırakmayacağız. YTB bunların 
takibini sürdürecek. Ülkelerine döndük-
lerinde ne yapıyorlar, neyle meşguller, 

bunlar bilinecek. Bu kardeşlerimizle iliş-
kilerimizi devam ettireceğiz. Biz, sizleri 
Türkiye’nin ülkenizdeki misyon şefleri 
olarak görüyoruz. Halen 22 ayrı ülkede 23 
mezunlar derneğimiz bulunuyor. Mezun-
larımızın bulunduğu her ülkede, böyle bir 
kontak noktasının olması şarttır. Bunun 
için diğer ülkelerdeki mezun dernekle-
rinin kuruluşunu da hızlandırmamız ge-
rektiğini düşünüyorum. 

Mezunlarımız, kendi ülkelerinde veya 
hayatlarını devam ettirdikleri her yerde, 
Türkiye’nin, daima yanlarında olacağın-
dan şüphe duymasınlar. Çünkü sizler 
bizim kardeşimizsiniz. Kardeşin kardeş 
üzerindeki hakkı, bunu gerektirir. Bizim 
kültürümüzde kardeşlik, mekânla ve za-
manla sınırlı değildir. Kardeşlik, son ne-
fese kadar devam edecek bir muhabbettir, 
bir bağdır, bir hukuktur. Siz uluslararası 
öğrencilerimizle aramızda, ailelerimize 
ve evlatlarımıza miras kalacak bir gönül 
köprüsü kurduğumuza inanıyorum. 

Hem öğrencilerimizden, hem mezunları-
mızdan beklentim, nerede yaşarsanız ya-
şayın, ne iş yaparsanız yapın bu ülkeyle ve 
birbirinizle olan temasınızı asla koparma-
malarıdır. Böylesine büyük bir ilişki ağı, 
günümüz dünyasında paha biçilemez bir 
hazinedir. En önemlisi, Türkçe, artık sizin 
ortak dilinizdir. Avrupa’da 6 milyonun 
üzerinde ülkemiz kökenli insanımız yaşı-
yor. Balkanlar da Türkçe canlı bir şekilde 
varlığını sürdürüyor. Kuzey Afrika’dan 
Orta Asya’ya, Doğu Avrupa’dan Güney 
Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada Türk-
çe ile iletişim kurmanız, işinizi yürütme-
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niz, hayatınızı sürdürmeniz mümkündür. 
Gelin, elimizdeki bu iletişim ağını ve dil 
avantajını en güzel, en verimli, en hasbi 
şekilde değerlendirelim. 

Dünyanın en acımasız yöntemlerle sür-
dürülen siyasi, ticari, askeri mücadelele-
re sahne olduğu şu dönemde, böylesine 
bir birliğin, beraberliğin, dayanışmanın 
üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. 
Vicdanın, ahlakın, merhametin, adale-
tin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa 
edene kadar, hep birlikte durmadan, din-
lenmeden çalışmalıyız. Ancak bu şekilde 
gelecek nesillere hayırla yad edileceğimiz 
bir miras bırakabiliriz.

Sizler, Tüm Mazlumlara 
Yüreğini Açmış Necip Bir Ülkede 
Bulunuyorsunuz

Sevgili gençler,

Değerli misafirler,

Bilindiği gibi iletişim teknolojisinin baş 
döndürücü bir hızla ilerlediği, dünyanın 
devasa bir köye dönüştüğü enformasyon 
çağının tam ortasındayız. Artık saniyeler 
içinde yer kürenin en ücra köşesindeki 
hadiselerden haberdar oluyor, alternatif 
medya kanallarından sesimizi de duyura-
biliyoruz. Gelişen imkânlar birçok fayda-
nın yanında ciddi zorlukları, sınamaları, 
asimetrik tehditleri de beraberinde getiri-
yor. Bu süreçte, kavram dünyamız, hadise-
leri yorumlama biçimimiz, meselelere ba-
kış açımız da büyük bir dönüşüm geçiyor. 

Her gün, daha önce olmayan, kullanılma 
ihtiyacı hissedilmeyen kavramlarla tanı-
şıyor, asimetrik tehditlerle yüzleşiyoruz. 
Algıların olguların yerine geçtiği, dijital 
savaşların cephe savaşlarından çok daha 
yıkıcı hale dönüştüğü, kurguyla hakikat 
arasındaki çizginin her geçen gün daha da 
soluklaştığı bir çağın içindeyiz. Bu durum 
karşısında ne yapabiliriz? Elbette tarihi 
geriye saramaz, olana olmamış gibi davra-
namayız. Bize düşen, bu gelişmeleri kendi 
değerlerimiz ve ilkelerimiz çerçevesinde 
yönlendirmeye çalışmaktır. Siyasetçiler, 
yöneticiler, akademisyenler, öğrenciler 
olarak hep birlikte bu yeni durumla, yeni 
dünyayla başa çıkabilecek ve durumu 
kendi lehimize çevirebilecek yöntemler 
geliştirmeliyiz. Bunu sadece milletimiz ve 
ülkemiz için değil, aynı zamanda sizlerin, 
evlatlarımızın geleceği için de yapmak zo-
rundayız. 

Türkiye olarak her alanda adımlarımızı 
işte bu anlayışla atıyor, yaşadığımız ha-
diselerin ışığında yarınımıza istikamet 
çiziyoruz. Tarihimizden güç alarak, başı-
mıza gelenlerden gerekli dersleri çıkar-
tarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyo-
ruz. Başarılarımızın sayısını artırmaya, 
zaferlerimizin çapını büyütmeye, daha 
önce yapılan yanlışları düzeltmeye gayret 
ediyoruz. Allah’a hamdolsun bu nokta-
da son 17 yılda çok büyük mesafe aldık. 
Siyasetten ticarete, eğitimden sağlığa, 
teknolojiden savunmaya kadar pek çok 
alanda ülkemizi ileriye taşıdık. Şayet bu-
gün pasaportu itibar gören, bölgesinde ve 
dünyada kendinden söz ettiren bir Tür-

kiye varsa, hiç şüphesiz bu son dönemde 
attığımız adımların neticesindedir. Eğer 
bugün “Dünya Beşten Büyüktür” gerçe-
ğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye 
varsa, kat ettiğimiz mesafenin verdiği öz-
güven sayesindedir. Dünyanın neresinde 
olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk kar-
şısında sesini yükselten bir Türkiye varsa, 
bu bizim dönemimizde yakalanan başa-
rının sonucudur. Bugün Filistin davası-
nı sahiplenen, Afrika’ya el uzatan, Orta 
Asya ve Balkanlar’daki kardeşlerine sahip 
çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomiyle 
beraber diplomaside imza attığımız zafer-
lerin meyvesidir. Birleşmiş Milletlerden 
G-20’ye, NATO’dan daha pek çok ulus-
lararası işbirliği platformuna kadar her 
zeminde, kendimizle birlikte tüm dostla-
rımızın ve kardeşlerimizin de sesi olmak 
için çalışıyoruz. İnşallah bu onurlu duru-
şumuzu, hem kendimiz, hem dostlarımız 
için sonuna kadar da muhafaza edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Uluslararası öğrencilerimize şu gerçeği 
hatırlatmakta fayda görüyorum. Sizler ta-
rih boyunca din, dil, renk, kültür ayrımı 
yapmadan tüm mazlumlara, tüm mağdur-
lara yüreğini ve kapısını açmış necip bir 
ülkede bulunuyorsunuz. Sizler asırlardır 
adalet için, barış için, insanlığın huzuru, 
esenliği için mücadele etmiş bir milletin 
misafiri olarak buradasınız. 

Biz, geçmişteki zaferlerimizi ve yenilgile-
rimizi anarken, gurur veya husumet duy-

gularımızı kabartmak yerine, geleceğimiz 
için dersler çıkarmayı tercih ederiz.  Tarih 
boyunca yaşadığımız sayısız acıya, zulüm 
ve ihanete rağmen hiçbir zaman kin, nef-
ret, ayrımcılık, ötekileştirme, hakir görme 
yanlışına asla düşmedik. Vatanımızı ko-
rurken de, yurt dışında terörle mücadele 
ederken de, dünyanın neresinde yaşanırsa 
yaşansın zulümlere tepkimizi koyarken 
de asla intikam alma anlayışıyla hareket 
etmedik. Biz sadece adaletin peşindeyiz, 
kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm kar-
deşlerimizin hakkını, hukukunu, güvenli-
ğini, refahını korumanın peşindeyiz. 

İster DEAŞ’lı olsun, ister PKK’lı olsun, is-
ter kendi insanına kurşun sıkan FETÖ’cu 
olsun, isterse NEO-NAZİ terörü olsun, 
eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünya-
sını çekmek istediği tuzağa asla düşme-
yeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı ma-
dalyonun farklı yüzleri, aynı bataklıktan 
beslenen parazitlerdir. Bugüne kadar 
şiddeti asla sistematik bir mücadele yön-
temi olarak benimsemedik. Meşru zemin 
varken, meşru araçlar varken, demokrasi, 
diplomasi, sandık varken asla gayrimeşru 
yollara tevessül etmedik. İnşallah bundan 
sonra da aynı ilkeli tavrımızı sürdürece-
ğiz. Bize yönelik haksızlıklarla mücade-
le ederken, hukuk, demokrasi, ahlak ve 
meşruiyet zemininden kesinlikle ödün 
vermeyeceğiz.
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Modern Köleliğin Görünmeyen 
Zincirlerini Kırmanın En Etkili 
Yolu Eğitim-Öğretimdir 

Kadim tarihimizden aldığımız ilhamla 
modern köleliğin görünmeyen zincirleri-
ni kırmanın en etkili yolunu da eğitim-öğ-
retim olarak görüyoruz.  İşte bu anlayışla 
hem kendimiz, hem kardeşlerimiz için 
önceliklerimizin başına eğitim-öğretim 
meselesini aldık. Ülkemizin bu alana yap-
tığı yatırımların sebebi kaynaklarını kul-
lanacak yer bulamaması değildir. Siyasi ve 
ekonomik bağımsızlığın, insani hayat şart-
larına ulaşmanın yolunun eğitimden-öğre-
timden geçtiğine inandığımız için bu yolu 
tercih ettik. Ülkelerinizde etkili birer kana-
at önderi, rol model olacağınıza inandığım 
sizlerden de bu değerlere hayatınız boyun-
ca sıkı sıkıya bağlı kalmanızı istiyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir 
kez daha mezun olan uluslararası öğrenci-
lerimizi tebrik ediyorum. Mezunlarımızın 
her birine bundan sonraki hayatlarında 
başarılar diliyorum. Sizlerden, ülkelerini-
ze döndüğünüzde halklarınıza, şahsımın 
ve milletimin selamlarını iletmenizi rica 
ediyorum. 

Türkiye Burslarının bugünlere gelmesinde 
katkıda bulunanlara tekraren teşekkürleri-
mi sunuyorum. Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığımıza, üniversitele-
rimizde birikimleri ve gayretleriyle ulusla-
rarası öğrencilerimize yardımcı olan hoca-
larımıza teşekkür ediyorum.  

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla

Son Dönemde Yükselen
Dışlayıcı Akımlar Avrupa’nın

Geleceğini Tehdit Ediyor

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı
Saraybosna, Bosna-Hersek | 9 Temmuz 2019

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi’nin değerli Başkanı, sayın üyeleri, 
saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, 
kıymetli katılımcılar, sizleri en kalbi duy-
gularımla, saygıyla selamlıyorum. Güney-
doğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin bu Zirve 
Toplantısı vesilesiyle Saraybosna’da bulun-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Dönem Başkanlığını başarılı bir şekilde ifa 
etmiş olan Bosna-Hersek’i gönülde tebrik 
ediyorum. 

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin ba-
şarısı, sadece ülkelerimizin değil, Avrupa 
kıtasının da huzuru, istikrarı ve refahı için 
mühimdir. Süreç aynı zamanda Balkan 
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ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurumlarıy-
la entegrasyonuna da kritik katkılarda 
bulunuyor. Türkiye, Balkanlar’ın Avru-
pa-Atlantik kurumlarına entegrasyonuna 
daima güçlü destek vermiştir, vermeyi 
de sürdürecektir. Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk ile katılım müzakerelerine 
dair Avrupa Birliği’nin alacağı kararlar, 
tüm bölgenin geleceğini etkileyecektir. 
Birliğin bu süreçleri, taahhütlerine ay-
kırı şekilde yürütmesi, bölgenin barış ve 
istikrarına olduğu gibi kendi inandırıcı-
lığına da zarar verecektir. Son dönemde 
Avrupa Birliği’nin genişleme siyasetinin, 
kimi dar görüşlü popülist çevrelerce esir 
alındığını görüyoruz. Kıta genelinde yük-
selen ayrımcı ve dışlayıcı akımlar, sadece 
Avrupa’nın iç barışını değil, geleceğini ve 
umut olma potansiyelini de tehdit edi-
yor. Avrupa liderlerinin, vizyoner bir şe-
kilde hareket edeceklerine, Balkanların 
Avrupa’yla bütünleşmesi idealine sahip 
çıkacağına inanıyoruz.

Kıymetli katılımcılar, 

Sürecin kurucularından Türkiye’nin 
2020-2021 Dönem Başkanlığını üstlen-
mesi konusunda fikir birliği sağlanma-
sından memnuniyet duydum. Ülkemize 
inanan, bize güvenen tüm dostlarımıza te-
şekkürlerimi sunuyorum. İslam İşbirliği 
Teşkilatı ve G-20 dönem başkanlıklarımız 
gibi, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci-
nin dönem başkanlığını da başarıyla icra 
edeceğiz. Dönem başkanlığımız sırasında 
“bölgesel sahiplenmeyi” ve “bölgesel kap-
sayıcılığı” güçlendirmek için gayret göste-
receğiz. Ayrıca, göç, insan kaynağımızın 

kalitesinin artırılması, bölge içi ulaşım 
bağlantılarının yaygınlaştırılması gibi 
meselelere yoğunlaşacağız.

Biliyorsunuz son birkaç yıldır bölgede çok 
ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Suriye, 
Irak, Afganistan ve Kuzey Afrika kaynak-
lı yoğun bir düzensiz göç baskısıyla karşı 
karşıyayız. Avrupa birliği ülkeleri, sayıları 
onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında 
dahi anlaşamazken Türkiye, halihazırda 
3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 mil-
yondan fazla sığınmacıya ev sahipliği ya-
pıyor. Birleşmiş Milletler hesaplamalarına 
göre bugüne kadar yalnızca Suriyeli sığın-
macılar için 37 milyar doları aşan harca-
ma yaptık. Ülkemiz bu kapsamda son iki 
yıldır insani kalkınma yardımlarında milli 
gelirine oranla dünyada ilk sırada yer aldı. 

Ayrıca Türkiye, düzensiz göçle mücadele 
konusunda da her türlü tedbiri, Ege De-
nizi başta olmak üzere her alanda hayata 
geçirdi. 2005-2017 döneminde ülkemizde 
yakalanan düzensiz göçmen sayısı bir mil-
yon kişiyi aşmıştır. Yine aldığımız tedbir-
ler sayesinde Ege’de yaşanan insani traje-
dilerin çok büyük oranda önüne geçtik ve 
Avrupa’ya düzensiz geçiş sayılarını yüzde 
99 oranında azalttık. Böylece başta Balkan 
ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının ta-
mamının güvenliğine paha biçilemez katkı 
sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı 
dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve in-
sani tavrı göremedik. Üzülerek belirtmek 
isterim ki; Türkiye gibi Suriye’ye komşu 
ülkeler ile Balkanlar gibi transit bölgeler, 
düzensiz göç akınının tüm yükünü taşı-
mak zorunda bırakılmıştır. Suriyeli mülte-
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ciler için harcanmak üzere ülkemize veri-
len katkı taahütleri yerine getirilmemiştir. 
Avrupa Birliği’nin toplam 6 milyar avroluk 
taahhüdünden şimdiye kadar sadece 2,5 
milyar Euro’su serbest bırakılabilmiştir.

Balkan Ülkeleri Olarak 
Ekonomik İşbirliğimizi 
Geliştirmek Zorundayız

Değerli katılımcılar,

Sürecin, Parlamenter Asamblesinin daimi 
bir Sekretaryaya sahip olması fikrini başın-
dan beri destekledik. İstanbul’un, Sofya’yla 
birlikte aday oldukları Daimi Sekretaryaya 
ev sahipliği konusunda geçtiğimiz yıl orta-
ya çıkan “uzlaşı formülü” çerçevesindeki 
çözümün karara bağlanmasını diliyoruz. 
Süreç kapsamında varılmasını arzu ettiği-
miz hedeflerden biri de ülkelerimiz arasın-
daki iletişimin ve ulaşım imkânlarının en 
üst seviyelere çıkarılmasıdır. Bu hususun, 
birazdan kabul edeceğimiz bildiride kayda 
geçirilmesi memnuniyet vericidir. 

Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi son 
derece önemli ve stratejik bir çalışmadır. 
Güneydoğu Avrupa’nın iki önemli merke-
zini bu barış yolu projesiyle birbirine bağ-

lamayı amaçlıyoruz. Otoyol projesine iliş-
kin hem Sırbistan hem de Bosna-Hersek 
tarafıyla gerekli mutabakat metinlerini 
imzaladık. Otoyolun yapımına en kısa za-
manda başlamayı öngörüyoruz. 

Küreselleşen dünyada rekabet gücümüzü 
artırmak için de Balkan ülkeleri olarak 
ekonomik işbirliğimizi geliştirmek zorun-
dayız. Dünyanın dijitalleştiği bir dönemde 
bizim bundan geri kalmamız düşünüle-
mez. Ülkelerimiz arasındaki dijital altyapı 
ağlarını güçlendirmemiz önemlidir. Kısa 
süre önce imzalanan telefon dolaşım ma-
liyetlerinin düşürülmesine yönelik anlaş-
mayı memnuniyetle karşılıyoruz. 

Kamu yatırımlarını planlarken, muhakkak 
siber güvenlik, dijital ekonomi, ve ARGE 
çalışmalarının teşvikini de ihmal etmeme-
liyiz. Balkan ülkeleri olarak en değerli kay-
naklarımızdan biri teknoloji anadiline sa-
hip genç nüfuslarımızdır. 21’inci yüzyılın 
gerektirdiği ekonomik şartları karşılayan 
ve teknolojik inovasyonu teşvik eden bir 
bölge haline gelmemiz gereklidir. 

Bu düşüncelerle, 2019-2020 dönem baş-
kanlığını deruhte edecek Kosova’ya şim-
diden başarılar diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Bu Kilise İstanbul’umuz 
İçin Yeni Bir Zenginliktir 

Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim 
Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni | İstanbul | 3 Ağustos 2019

Sayın Metropolit, Süryani Ortodoks Ce-

maatinin kıymetli mensupları, değerli 

misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-

lıyorum. Bugün temelini atmak üzere bir 

arada olduğumuz Mor Efrem Süryani Ka-

dim Ortodoks Kilisesi’nin, Süryani cemaa-

tine ve İstanbul’a kazandırılmasında eme-

ği geçenleri tebrik ediyorum. 

Coğrafyamızın kadim evlatları olan Sür-
yani toplumunun, diğer tüm meseleleri 
gibi, ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını 
sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
nin görevidir. Biz de bu anlayışla, yaklaşık 
10 yıl önce, Sayın Mor Filüksinos Yusuf 
Çetin’in talebiyle, şu an temel atma töre-
ninde bulunduğumuz kiliseyle ilgili süreci 
başlatmıştık. Kilise için seçilen yerin tarihi 
özelliklerinin tespiti ve diğer işlemlerin ta-
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mamlanmasıyla nihayet fiilen inşa aşama-
sına gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlarımız Kadir Topbaş ve Mevlüt 
Uysal, tüm süreç boyunca, vakfımıza her 
türlü desteği sağlamışlardır. Vatikan tem-
silcilerinin de gereken adımları atmasıyla, 
Süryani vatandaşlarımız burada kendile-
rine ait bir kiliseye kavuşma imkânı elde 
etti. Süryani cemaatinin cömert katkılarıy-
la kısa sürede inşaatının tamamlanacağına 
inandığım bu kiliseyi İstanbul’umuz için 
de yeni bir zenginlik olarak görüyorum. 
Bu kilisenin 2 yıl içerisinde bitirilmesi 
planlanıyor. İnşallah açılışında da bir ara-
da oluruz.

Değerli misafirler, 

Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır, İstanbul’u 
da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Bu uzun 
tarih boyunca coğrafyamız hep dini, etnik, 
kültürel çeşitliliğin, çok renkliliğin, en 
önemlisi de insanlık vicdanının merkezi 
olmuştur. İspanya’dan Kafkasya’ya, Doğu 
Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar her yer-
den bu topraklara gelen tüm mazlumlar, 
tüm mağdurlar için kapılarımız da, kalbi-
miz de sonuna kadar açık olmuştur. Son 
olarak Suriye ve Irak’tan gelen ve içlerin-
de Arap, Kürt, Türkmen Müslümanların 
yanı sıra, Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer 
inanç gruplarına mensup insanların da 
bulunduğu 4 milyona yakın insanı misafir 
ediyoruz. Terör örgütleri, Irak ve Suriye’de 
bu insanlara her türlü zulmü yapar, canla-
rına ve mallarına zarar verirken, biz hiçbir 
ayrım yapmadan herkese yüreğimizi açtık. 
Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün 
de kapımıza gelen insanların ne inanç-

larını, ne kökenlerini, ne renklerini, ne 
kültürlerini sorgulamak aklımızdan dahi 
geçmemiştir. Çünkü bizim için buraya ge-
len herkes, önce insandır. Sadece ve sadece 
bu sıfatıyla da bizim gözümüzde her türlü 
hürmete, her türlü desteğe, her türlü hiz-
mete layıktır. Kendi vatandaşlarımıza ver-
diğimiz hizmetlerde de asla herhangi bir 
ayrımcılığa tevessül etmedik. Hiç şüphe-
siz, coğrafyamızın en kadim halklarından 
olan Süryaniler, bu hizmetlere ulaşım ko-
nusunda herkes kadar hak sahibidir. 

Bu Ülke Hepimizin Ülkesidir,  
Bu Devlet Hepimizin Devletidir

Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar, 
pek çok sıkıntıya ve tahribata yol açmış 
olmasına rağmen, birlikte yaşama irade-
mizde en küçük bir sarsılmaya izin ver-
medik. Türkiye’ye sevgisi, sadakati, katkısı 
olan herkes, bizim nazarımızda ülkemizin 
birinci sınıf vatandaşıdır. Ne siyasette, ne 
ticarette, ne de diğer alanlarda hiç kimse 
için gizli veya açık bariyerler söz konusu 
değildir. Nitekim bugün ülkemiz siyaset, 
iş, sanat, spor hayatında her kesimden in-
sanımızın, kendi birikimi, gayreti, becerisi 
ölçüsünde yer aldığını görüyoruz. Kendi 
bireysel hayatımızda da, çocukluğumuz-
dan beri bu çok renkliliğe bizzat şahit ol-
duk, yaşadık, istifade ettik, destekledik. 
Demokrasimizi güçlendirerek, ülkemizde-
ki herkesle birlikte farklı dinlere mensup 
cemaatlerin özgürlük alanlarını genişle-
ten, haklarını garanti eden çalışmalar yü-
rüttük. Bugün geldiğimiz noktada, demok-
rasinin geliştirilmesinin ve bu yönde atılan 
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adımların ülkemize zarar vereceğini iddia 
edenlerin ne kadar yanıldıklarına hep bir-
likte şahitlik ediyoruz. Bize göre bugün 
Türkiye, geçmişe göre çok daha güçlü bir 
toplumsal yapıya sahiptir. Türkiye Cum-
hurbaşkanı olarak, önümüzdeki dönemde 
de aynı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdü-
receğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız coğrafya, sahip olduğu do-
ğal ve beşeri zenginlik sayesinde, binlerce 
yıldır insanlığın en büyük medeniyet ve 
kültür inşa hareketlerine sahne olmuştur. 
Böylesine cazibe merkezi bir coğrafya, ister 
istemez sürekli saldırılara ve bunların yol 
açtığı acılara da maruz kalmıştır. Ülkemiz 
bugün de tarihi kaderini yaşıyor. Bölge-
mizde cereyan eden hadiselerin önemli bir 
bölümünün arka planında, bu toprakların 
zenginliklerine sahip olma emeli vardır. 
Farklı söylemlerle ortaya çıkmış olsalar 
da tüm terör örgütlerinin ve onları birer 
maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi 
ortak vatanımızdır. Bu saldırıları boşa çı-
karmanın yolu, farklılıklarımızı en önemli 
zenginliğimiz görerek, 82 milyon olarak 
tek yürek, tek bilek halinde hareket etme-
mizden geçiyor. 

Unutmayınız: Bu ülke hepimizin ülkesi-
dir. Bu devlet hepimizin devletidir. Türki-

ye güçlendikçe ortaya çıkan imkânlardan 
bila-istisna tüm vatandaşlarımız yararlan-
mıştır, yararlanacaktır. Ülkemizde hak ve 
özgürlükler genişledikçe, bundan da yine 
istisnasız tüm vatandaşlarımız faydalana-
caktır. Tek istisnamız terör örgütleridir, te-
röristlerdir, ülkesine ve milletine karşı iha-
net içine girenlerdir. Bunun dışında bizim 
ne zihnimizde, ne kalbimizde ayrımcılığa 
yer olmamıştır, olmayacaktır. Zira yaratıla-
nı Yaradandan ötürü sevme anlayışı mede-
niyetimizin gereğidir.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ne kadar 
yaklaşırsak, hepimiz de o derece kendimizi 
güvende ve huzurlu hissedeceğiz, hepimiz 
de ortaya çıkan refahı paylaşacağız. Üze-
rinde, Allah’ın izniyle daha binlerce yıl bo-
yunca beraberce yaşayacağımız bu toprak-
ların zenginliği ve bereketi hepimize yeter. 
Önemli olan birliğimize, beraberliğimize, 
dayanışmamıza, ortak hedefler etrafında 
kenetlenme azmimize sahip çıkmamızdır. 
Bunu başardığımızda, inşallah, üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. 

Bu duygularla, Mor Efrem Süryani Kadim 
Ortodoks Kilisesi’nin, Süryani cemaatine 
ve İstanbul’a kazandırılmasında emeği ge-
çenleri bir kez daha tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Kıymetli büyükelçilerimiz, saygıdeğer ha-
nımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kal-
bi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. 
11’inci Büyükelçiler Konferansı münase-
betiyle sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyo-
rum. Milletin evine, bu gazi mekâna hoş 
geldiniz. Yurtdışından toplantımızı teşrif 
eden misafirlerimize katkıları için özellik-

le teşekkür ediyorum. Kendilerini böyle-
sine anlamlı ve önemli bir etkinlik vesile-
siyle ülkemizde misafir etmek, bizim için 
büyük bir bahtiyarlıktır.

Artık gelenekselleşen Büyükelçiler Konfe-
ransı, hariciye teşkilatımızla beraber diğer 
kurumlarımız için de geniş bir istişare ze-
mini sunuyor. Konferans vesilesiyle bir ta-

Avrupa Birliği, Küresel Bir 
Aktör Olmak İstiyorsa, Öncelikle 

Türkiye’yi Kazanmalıdır

11. Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 6 Ağustos 2019
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raftan geçen senenin muhasebesini yapar-
ken, diğer taraftan küresel gündemdeki 
meseleleri, ülkemizin dış politika öncelik-
lerini değerlendirme imkânı elde ediyoruz. 
Nitekim bugüne kadar kıymetli misafirle-
rimizin de katkılarıyla pek çok önemli baş-
lık üzerinde fikir jimnastiği yaptık. Gerek 
Başbakanlığım, gerekse Cumhurbaşkanlı-
ğım döneminde sizlerle bir araya gelmeye 
ihtimam gösterdim.

Bu yılki Büyükelçiler Konferansımı-
zın teması “Sahada ve masada güçlü 
diplomasi”dir. Konferans başlığını, Türk 
dış politikasının şu anki hassasiyetlerinin 
tespit ve tayini bakımından son derece 
isabetli buldum. Konferansa, Ankara’yla 
beraber İstiklal Harbimizin başlangıcının 
100’üncü yıldönümüne binaen Samsun 
da ev sahipliği yapıyor. Toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, tüm dost ve kardeş 
ülke halkları için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum. Dışişleri Bakan-
lığımızı, Sayın Bakanı ve ekibini, her yıl 
düzenli olarak bu konferansı tertip ettikle-
ri için bir kez daha tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlar,

Dünyamız, teknolojik yenilikler yanında, 
diplomaside de büyük bir dönüşüm süre-
cinden geçiyor. 20-30 yıl öncesinin dina-
mikleriyle, eski dönemin kalıplarıyla gü-
nümüzü değerlendirmek artık mümkün 
değildir. Bireylerle, şirketlerle, toplumlarla 
beraber devletlerin de zamanın ruhunu iyi 
okuması, politikalarını da buna göre belir-
lemesi gerekiyor. Yeni dönemin alamet-i 
farikası hiç şüphesiz uluslararası sistemin 

çok merkezli bir yapıya doğru evrilmesi-
dir. Bu değişim öngörülemezliği artırmak-
ta, karar alıcılar bakımından yeni riskleri 
beraberinde getirmektedir. Siyasi ve eko-
nomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda, 
aslında sistemden ziyade “sistemsizlikle” 
karşı karşıya kaldığımızı söylemek duru-
mundayız. Düzensiz göç meselesinden te-
röre, İslam düşmanlığından Batılı toplum-
larda yükselen kültürel ırkçılığa, yabancı 
ve mülteci karşıtlığına kadar birçok alanda 
yeni durumun emarelerine şahit oluyoruz. 
Son günlerde uluslararası gündemi meş-
gul eden ticaret savaşlarını da, işte bu sis-
temsizliğin bir parçası olarak görüyorum.

Vicdanı Olmayanın, Ekseni, 
Rotası ve Tutarlılığı da Olmaz 

Alışageldiğimiz kurallar kısa vadeli hesap-
larla rafa kaldırılırken,  ne yazık ki bunla-
rın yerine daha iyisi, daha kuşatıcısı, daha 
etkilisi konulamıyor. Küresel güvenlik ve 
istikrarı sağlamakla görevli müessesler, 
beklentileri artık karşılayamıyor. Ulusla-
rarası toplum, geleceğini tehdit eden gü-
venlik ve terör gibi; açlık, istikrarsızlık, 
küresel ısınma gibi temel problemlere, ka-
lıcı çözümler üretme kabiliyetini giderek 
kaybediyor. 

Bakınız bugün bir yanda dijitalleşmeyi, ya-
pay zekâyı, ekonomik büyümeyi, obeziteyi 
konuşurken; diğer yanda 2 milyar insanın 
yoksulluk içinde yaşadığı gerçeğiyle yüzle-
şiyoruz. Amerikalı siyasetçiler obeziteyle 
mücadeleyi, gıda israfını tartışırken; So-
malili, Haitili, Gineli siyasetçiler vatandaş-

larının hayatına mal olan fakirliğe, yokluk 
ve çaresizliğe çözüm bulmaya çalışıyor. 
Dünyanın en zengin 60 kişisinin mal var-
lığı, toplam nüfusun yaklaşık yarısına yani 
3,6 milyar insana denk ise, burada bir so-
run var demektir. Bir milyara yakın insan 
çoğu gece aç olarak yatağa girerken, bir 
tarafta lüks, şatafat ve israf hâkimse, bu-
rada bir sorun var demektir. Terör örgütle-
rine yönelik çifte standart azalmak yerine 
yaygınlaşıyorsa, terör elebaşları başkanlık 
saraylarında ağırlanıyorsa; burada arı-
zalı bir durum var demektir. Suriye’de, 
Myanmar’da, Libya’da, Yemen’de çocuklar 
ölmeye devam ediyorsa, burada gerçekten 
bir sistem sorunu var demektir.

İnsana sadece ve sadece insan olduğu için 
değer vermeyen bir anlayışın, küresel gü-
venliği ve huzuru sağlaması söz konusu 
olamaz. İletişimin bu kadar yaygınlaştığı, 
mesafelerin anlamını yitirdiği, dünyanın 
küresel köye dönüştüğü böyle bir çağda, 
açık söylüyorum, hiç kimse “Başkasından 
bana ne” deme lüksüne sahip değildir.

Değerli büyükelçiler,

Vicdanı olmayanın ne ahlakı, kutsalı; ne de 
ekseni, rotası, tutarlılığı olur. Bu tablo kar-
şısında hadiselere “vicdan” penceresinden 
bakmamız, akılcı politikalar üretmemiz 
gerekiyor. Türk diplomasisinin çerçevesini 
çizen “Girişimci ve insani dış politika” pers-
pektifi, işte bu ihtiyacın ürünüdür. Cumhu-
riyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in 
“Yurtta sulh, cihanda sulh” arzusu, ancak 
girişimci, aktif, cesur bir dış politika viz-
yonuyla gerçeğe dönüştürülebilir. Çünkü 

barış, savaştan çok daha fazla bedel ister; 
çok daha sabır ister; emek, gayret, çaba is-
ter. Barışı korumak, uzun soluklu çetin bir 
mücadeleyi gerektirir. Biz, kolayın değil, 
zorun tarafındayız. Biz, tribünlerden sey-
reden değil; hadiselerin, meselelerin için-
de yer alan, onları yöneten, yönlendiren 
aktörler olmalıyız. Türkiye sadece kendi 
geleceği için değil, bölgesinin barış ve hu-
zuru için de inisiyatif almak zorundadır. 
Son dönemde Suriye’de yaşadıklarımız 
bize, “Sahada olmadan, masada olunma-
yacağını” bir kez daha göstermiştir. Gerek-
tiğinde diyalogla, gerektiğinde yumuşak 
güç unsurlarıyla, gerektiğinde “zorlayıcı 
diplomasi” araçlarıyla, gerektiğinde de fiili 
güç kullanarak milli menfaatlerimizi mut-
laka savunacağız.

Hariciye Teşkilatımız ve siz kıymetli Bü-
yükelçilerimiz, dış politikamızın sahada 
ve masada hayata geçirilmesinde en kri-
tik rollerden birini oynuyorsunuz. Bugün 
hamdolsun 243 dış temsilcilikle dünya-
nın en büyük 5 diplomatik ve konsolosluk 
ağından birine sahibiz. TİKA, Yunus Emre 
Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
ve Kızılay gibi kurumlarımız sizlerin saha-
daki en büyük destekçilerinizdir. 

Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle kuşatıl-
mışken, asırlara sâri diplomasi geleneği-
miz, dış politikamıza kılavuzluk etmeyi 
sürdürecektir. Hepiniz güvenlik politikala-
rının ehemmiyetini yakinen biliyorsunuz. 
60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi, Avrupa-At-
lantik savunmasının temel taşı ve güvenlik 
politikamızın ana sütunu olarak görüyo-
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ruz. NATO’ya bakışımızın esasını güven-
liğin bölünmezliği, İttifak dayanışması, 
adil risk ve külfet paylaşımı teşkil ediyor. 
NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız 
ABD’den de, bu çerçevede gerçek bir müt-
tefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. 

Biz bu kurumlarla ilişkilerimizde bugüne 
kadar samimi bir çaba harcadık. Üzerimi-
ze düşeni fazlasıyla yaptık, angajman ve 
diyalogda ısrarcı olduk. Bununla birlikte 
Türkiye, müttefikleriyle veya müttefikleri 
olmadan, milli bekasına yönelik her tür-
lü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. 
Suriye’nin kuzeyindeki terör bataklığını 
kurutmak, ülkemizin en öncelikli mesele-
sidir. Güney sınırımızda adeta kanser hüc-
resi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır 
silahlarıyla büyütülen bu yapı ortadan 
kalkmadıkça, Türkiye kendini emniyette 
hissedemez. Şayet bugün gerekeni yap-
mazsak, Allah korusun yarın bunu da ağır 
bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. 

Türkiye’nin Güvenliği, 
NATO’nun ve Tüm Bölgemizin 
Güvenliği Demektir

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla 
başlattığımız süreci, inşallah çok yakında 
farklı bir aşamaya geçireceğiz.  Böylece 
Suriyeli kardeşlerimizin huzur, esenlik, 
güven içinde yaşayacağı bir barış kori-
dorunu kurmuş olacağız. Atacağımız bu 
adımla, hem ülkemizi hem de Avrupa’yı, 
Suriye kaynaklı düzensiz göç baskısın-
dan kurtarmayı hedefliyoruz. Böylece, 
8 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli mu-

hacirlerin ülkelerine geri dönüşlerini de 
hızlandırmayı amaçlıyoruz.

Değerli arkadaşlar,

Burada tekraren şu hususun altını çizmek-
te fayda görüyorum… Türkiye’nin güvenli-
ği, NATO’nun ve tüm bölgemizin güvenliği 
demektir. S-400’lerin NATO’ya ve F-35’lere 
zarar vereceğine dair hiçbir somut veri 
yoktur. Nitekim daha önce NATO ve AB 
üyesi birçok ülke, Rusya’dan benzer hava 
savunma sistemleri satın almıştır. Bu ülke-
ler için sorun olmayan bir konunun, Tür-
kiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi 
niyetli görmüyoruz.  Hele hele S-400’ler 
üzerinden Türkiye’nin Batıyla olan ilişki-
lerinin sorgulanması kesinlikle yanlıştır. 
S-400’ler meselesinde Türkiye, güvenliğiy-
le ilgili “stratejik” değil;  tamamen “ticari” 
bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu ter-
cihi zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz 
tavrıdır.

Biz baştan beri bu meselenin suhuletle 
çözüme kavuşturulması için ortak komi-
te dâhil her türlü gayreti gösterdik. An-
cak çabalarımız ya yokuşa sürüldü, ya 
da bürokratik ayak oyunlarıyla çıkmaza 
itildi. Amerika Başkanı Sayın Trump’ın 
G-20 Osaka Zirvesinde “Türkiye’ye adil 
davranılmadığı”na dair yaptığı açıklama, 
bu gerçeğin en üst düzeyde teyididir. Sa-
yın Trump’ın bu doğru yaklaşımını sürdü-
rerek, S-400 konusunun Türk-Amerikan 
ilişkilerini esir almasına müsaade etme-
yeceğine inanıyorum. Amerika’dan, gerek 
FETÖ elebaşlarının ülkemize iadesi, gerek 
PKK-YPG terör örgütünün silahlandırıl-

masına son verilmesi konularında da net 
adımlar bekliyoruz.

Bu vesileyle, Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
hedefimizi koruduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Avrupa Birliği, küresel bir ak-
tör olmak istiyorsa, öncelikle Türkiye’yi 
kazanmalıdır. Türkiye’nin üyeliği, birkaç 
ülkenin ihtiraslarına kurban edilmemeli-
dir. Biz, her şeye rağmen, yarım asırlık tam 
üyelik mücadelemizi pozitif gündemle sür-
dürmeye çalışıyoruz. Vize Serbestisindeki 
kalan son 6 kriteri de süratle çözerek, va-
tandaşlarımızın hak ettiği kolaylığı sağla-
mak istiyoruz. Yargı Reformu Stratejimiz 
bu bağlamda çok önemli bir adım olacak-
tır. Yeni yasama döneminin başlamasıyla 
Meclis’imizin yargı paketindeki reform-
larla ilgili gerekli çalışmayı yapacağına 
inanıyorum.

Avrupa Birliği’nin de Gümrük Birliği Gün-
cellemesi müzakerelerine başlanmasını ve 
fasıllardaki siyasi engelleri kaldırmasını 
bekliyoruz. Suriyeli sığınmacılarla ilgili 
ülkemize verilen sözlerin yerine getirilme-
sine de büyük önem veriyoruz. Şu an itiba-
rıyla verilmiş sözler yerine getirilmemiştir.

Kıymetli büyükelçiler,

Rusya ile hem Suriye’de, hem de ticaretten 
enerjiye ve turizmden savunmaya kadar 
çok geniş bir yelpazede yakın işbirliği için-
deyiz. Rus doğalgazını ülkemiz üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım projesinde 
artık sona geldik. İnşallah bu sene sonun-
da boru hattını kullanmaya başlayacağız. 
Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşası da 

planlandığı şekilde ilerliyor. İran’ın da ka-
tılımıyla yürüttüğümüz Astana Sürecinde 
Suriye’de kalıcı çözüm yolunda önemli me-
safe kaydettik. Soçi Mutabakatıyla, İdlip’te 
büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. 
Anayasa Komitesi kurulması çalışmaları 
tamamlanmak üzeredir. İnşallah yakın-
da bu konuda güzel haberler alacağımıza 
inanıyorum.

Komşumuz Irak’ın barış, huzur ve güven-
liğine de özel önem veriyoruz. Irak halkı-
nın en sıkıntılı dönemlerinde yanlarında 
yer alarak, karagün dostu olduğumuzu 
ispat ettik. Irak’ın toprak bütünlüğüne ve 
istikrarına verdiğimiz önemi, sadece söz-
le değil, eylemlerimizle de açıkça ortaya 
koyduk.

PKK Denen Çıbanbaşını Irak 
Topraklarından Kopartıp 
Atacağız

Türkmen kardeşlerimizin sıkıntılarını her 
seviyede gündeme getiriyoruz. Buradan 
Irak Türkmenlerine selamlarımı iletiyor, 
Türkiye olarak daima yanlarında olduğu-
muzu ve olacağımızı bilmelerini istiyo-
rum. Musul ve Basra’daki Başkonsolosluk-
larımızı yakında yeniden açacağız. Kerkük 
ve Necef ’te de Başkonsolosluk açma talebi-
mizi Irak makamlarına ilettik.

Erbil Başkonsolosluğumuzda görevli ar-
kadaşımız Osman Köse’yi hain bir saldı-
rıda şehit verdik. Kendisine bir kez daha 
Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve 
mesai arkadaşlarına sabr-ı cemil diliyo-
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rum. İstihbarat birimlerimizin çalışmaları, 
Irak merkezi yönetimi ve Kuzey Irak Böl-
gesel yönetiminin desteğiyle şehidimizin 
kanını yerde bırakmadık. Terör eyleminin 
tüm faillerini ya yakaladık ya da başarılı 
bir operasyonla etkisiz hale getirdik. PKK 
denen çıbanbaşını Irak topraklarından 
kopartıp atmakta kararlıyız. Kuzey Irak’ta 
yürütülen Pençe Harekâtı, hedeflerimize 
uygun şekilde başarıyla sürüyor. Irak ve 
İran yönetimleriyle de terörle mücadele 
noktasında hemfikiriz.

İran’a yönelik “azami baskı” politikası, 
Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin ekonomi-
lerine zarar veriyor. Tek taraflı yaptırım-
ların sivil halkı cezalandırmanın dışında 
bugüne kadar hiçbir etkisi olmamıştır. 
İran’da da yaptırımların işe yaramayaca-
ğına, sorunların ancak diyalogla çözüme 
ulaşacağına inanıyoruz. 

Filistin meselesi, bölgemizin kanayan yara-
sı olmaya devam ediyor. Üstelik bu mesele 
tek taraflı tasarruflarla daha da körüklen-
mektedir. Bölgede kalıcı barışın teminatı 
olan iki devletli çözüm vizyonu, son dö-
nemde benzeri görülmemiş şekilde tehdit 
altındadır. İsrail’in hukuk tanımayan işgal, 
zulüm ve yıkım politikasının yanı sıra, 
bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış 
umutlarını baltalıyor. 1967 sınırları teme-
linde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız 
ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurul-
ması ve tanınması, artık bir “tercih” değil, 
mecburiyettir. Filistinlilerin vazgeçilmez 
haklarını göz ardı edecek hiçbir plan ulus-
lararası kamuoyu nezdinde kabul görme-
yecektir. Türkiye olarak Filistin mesele-

sinde sonuna kadar adalet ve hakkaniyeti 
savunmaya devam edeceğiz. İlk kıblemiz, 
gözbebeğimiz Kudüs’ü, işgalcilerin insafı-
na asla terk etmeyeceğiz.

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın 
güvenliği bağlamında şüphesiz Doğu 
Akdeniz’in istikrarı da önemlidir. Kıb-
rıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar, ancak 
Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyetinin hak ve çıkarlarının gözetilmesiy-
le mümkündür. Bu bölgede “sondaj” adı 
altında yürütülen “gasp” ve “sabotaj” giri-
şimlerine kayıtsız kalamayız. Hem ülkemi-
zin hem de Kıbrıslı Türklerin meşru hakla-
rını korumakta kararlıyız.

Türk Dünyası ile bağlarımızı yeniden tah-
kim ediyoruz. Türk Konseyi’nin 10’uncu 
yıl dönümünü Ekim ayında Azerbaycan’da 
kutlayacağız. 

Afrika’yla ilişkilerimizde yakaladığımız 
ivme güçlenerek devam ediyor. 2020 yılın-
da ülkemizde düzenlenecek Üçüncü Tür-
kiye-Afrika Ortaklık Zirvesiyle önümüzde-
ki yılların yol haritasını belirleyeceğiz. 

Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planın-
daki hedeflerimizi adım adım gerçekleşti-
riyoruz.

Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesinin dış 
politikamızdaki önemi ve ağırlığı günden 
güne artıyor. Asya bölgesine yönelik “Ye-
niden Asya” adıyla bir açılım politikasını 
hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

Aynı şekilde son günlerde Keşmir’de ya-
şanan kaygı verici hadiseleri yakından 
takip ediyoruz. Dün Pakistan Başbakanı 
Sayın İmran Han ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdim. Hindistan Başbakanı Sa-
yın Modi’yle de görüşerek gerilim azaltıl-
ması için çaba harcayacağız.

Balkanlar’da istikrarı, refahı ve Avrupa-
Atlantik kurumlarıyla bütünleşme süre-
cini de kararlılıkla desteklemeye devam 
edeceğiz.

Görev Bölgelerinizdeki 
Türk Toplumuna Kol Kanat 
Germelisiniz

Kıymetli dostlarım,

Bu yıl içinde Yeni Zelanda ve Sri Lanka’da 
yaşanan saldırılar, terör ve radikalizmin 
ulaştığı noktayı açıkça gözler önüne ser-
di. Aynı şekilde dün ve önceki gün Ame-
rika Birleşik Devletlerinde meydana ge-
len menfur eylemler, ırkçı terörün kanlı 
yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Teröristi 
rengine, ideolojisine, etnik kimliğine göre 
ayırma yanlışından artık vazgeçilmelidir. 
Ne 2011 yılında 77 insanın hayatına mal 
olan Breivik Katliamı, ne de 52 kardeşi-
mizi şehit verdiğimiz Kırayst Çörç Vah-
şeti, NEO-NAZİ tehdidinin anlaşılmasını 
sağlamıştır. DEAŞ’la nasıl mücadele edi-
liyorsa; PYD-YPG, FETÖ veya NEO-NAZİ 
terör yapılarıyla aynı şekilde mücadele 
edilmelidir. 

Bakınız biz, Solingen’de ve NSU cinayetle-
rinde vatandaşlarını ırkçı cinayetlere kur-
ban vermiş bir ülkeyiz. Bugün 6 milyonu 
aşkın insanımız yurt dışında yaşıyor. He-
men her gün Avrupa’daki vatandaşlarımı-
za ait işyerlerine, mescitlerine, evlerine 
yönelik saldırı haberleri alıyoruz. Yurt dı-
şındaki insanlarımızın hak ve hukukunu 
savunmak, bizim ve devletimizin temsil-
cisi olan sizlerin en önemli görevidir. Irk-
çı saldırıların engellenmesi ve faillerinin 
bulunması noktasında gereken her türlü 
çabayı göstermeliyiz. NSU cinayetlerinde 
olduğu gibi birilerinin bu tür ırkçı eylem-
leri “Dönerci cinayetleri” tarzı yaftalarla 
önemsizleştirmesine fırsat vermemeliyiz. 

Türk toplumunun, dil, din ve kültürümüz-
den uzaklaşmadan, eşit vatandaşlara ola-
rak bulundukları ülkelerin siyasi, sosyal 
ve ekonomik hayatına katılmaları, “asimi-
le” olmadan “entegre” olmaları çok önemli-
dir. Sizlerden görev bölgelerinizdeki Türk 
toplumuna kol kanat germenizi, onlarla 
hemhal olmanızı, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin vatandaşları olduklarını her 
bir bireye hissettirmenizi istiyorum. Müs-
lüman azınlıklarla, soydaşlarımızla, ülke-
mize muhabbet besleyen tüm kesimlerle 
irtibatınızı güçlendirmeniz gerekiyor.

Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Mursi’nin mahkeme salonunda göz göre 
göre ölmesi ile gazeteci Cemal Kaşıkçı 
davasında da adaletin tecellisi için çalış-
manızı bekliyorum. Mursi’nin 25 dakika 
hakimlerin önünde kıvranarak ölmesine 
seyirci olan bir dünya, bizim dünyamız 
olamaz. Eşinin defin hadisesine gitmesini 
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engelleyenler, insanlıktan nasibini alma-
mıştır. Bu iki mesele uluslararası toplum 
açısından bir turnusol kâğıdıdır. Mursi’nin 
şehadetindeki sır perdesi kalkmadan, Ka-
şıkçı cinayetinin tüm sorumluları adalete 
hesap vermeden, maşeri vicdan rahatla-
mayacaktır. Biz bu meselelerde hasım ve 
husumet üretme peşinde değiliz. Biz ilkeli 
duruyoruz, net bir duruş sergiliyoruz, sa-
dece Hak’tan, sadece haklıdan ve adaletten 
yana tavır alıyoruz. Siz değerli Büyükelçi-
lerimizden, bu değerlerden beslenen bir 
vizyon ve perspektifle hareket etmenizi 
bekliyorum.

Önümüzdeki yıllarda ülkemizi, dünya si-
yaset ve ekonomi çevrelerinin en önemli 
buluşma, konuşma, tartışma, fikir üretme 
merkezi haline getirmek için çeşitli adım-
lar atacağız. Bu süreçte sizlerin gayretleri 
elbette belirleyici olacaktır. Son 17 senede 
diplomatlarımızın özverili çalışmaları ül-
kemizin önünde yepyeni ufuklar açtı, Türk 

dış politikası güç kazandı, itibar kazandı. 
Yine bizlerin, sizlerin, iş adamlarımızın 
ortak çabalarıyla ihracatımız Cumhuriyet 
tarihimizin en yüksek miktarlarına ulaştı. 
İnşallah yakaladığımız bu ivmeyi artırarak 
devam ettireceğiz. Türkiye’yi hayalleri ve 
hedefleriyle mutlaka buluşturacağız.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
11’inci Büyükelçiler Konferansının ülke-
miz için hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Devletimizin ve Cumhurbaşkanının 
yurt dışındaki temsilcileri olarak mesleki 
tecrübeleriniz, yetkinliğiniz, özveriniz ve 
görev bilincinizle hem sahada hem de ma-
sada her engeli aşacağınıza inanıyorum. 
Görev yaptığınız ülkelere ve halklara, bi-
zim ve milletimizin samimi dostluk, kar-
deşlik mesajlarını iletmenizi sizlerden rica 
ediyorum.

Sizlere görev yerlerinizde başarılar diliyo-
rum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 
Kalın sağlıcakla. Havacılık ve Uzay 

Teknolojilerinde Söz Sahibi Bir 
Ülke Haline Geliyoruz

MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı Açılışı
Moskova, Rusya | 27 Ağustos 2019

Devlet Başkanı, Değerli Dostum Sayın Pu-
tin, kıymetli katılımcılar, sizleri, en kal-
bi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. 
MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay 
Fuarı’nın açılışına iştirak etmekten ve ara-
nızda bulunmaktan memnuniyet duyuyo-
rum. Sayın Putin’e nazik daveti için bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum.

MAKS-2019’u, kendi alanının lider fuarla-
rından biri olarak görüyoruz. Malumunuz 
bizim de bu sene 14’üncüsünü gerçekleştir-
diğimiz İDEF Fuarımız var. Ayrıca MAKS 
2019 tarzı, özellikle gençlerimize yönelik, 
İstanbul’da TEKNOFEST Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivalini düzenliyoruz. Ge-
çen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Festival 
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550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı. 
17-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleş-
tirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyo-
nun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Sayın 
Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını 
Festivalimize beklediğimizi ifade etmek 
istiyorum.

“İstikbal Göklerdedir” parolasıyla son dö-
nemde Türkiye olarak havacılık alanın-
da önemli hamlelere imza atıyoruz. Türk 
Hava Yolları, küresel ölçekte en geniş hava 
taşımacılığı ağlarından birine sahiptir. 
Havalimanlarımız Avrupa’nın en çok yol-
cu ağırlayan alanları arasında yer alıyor. 
Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre 
sefer düzenliyor. Dünyanın en büyük ha-
valimanlarından İstanbul Havalimanının 
ilk etabını bu sene devreye aldık. İnşallah 
İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faa-
liyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu 
ağırlayacağız.

Bunun yanında savunma, havacılık ve 
uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke 
haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyü-
yen havacılık şirketleri arasında yer alan 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ihracat ra-
kamlarını her yıl arttırıyor. 2018 yılsonu 
itibariyle savunma ve havacılık sektörü-
müzün toplam ihracatı iki milyar dolara 
ulaştı. Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız 
HÜRKUŞ, 11 Temmuz 2016 tarihinde Av-

rupa Havacılık Emniyet Ajansı’ndan “Tip 
Sertifikası” aldı. “T-129 ATAK” helikopte-
rimiz, birçok ülkenin envanterine katmak 
istediği araçlar arasındadır. İnsanlı / insan-
sız hava araçlarının üretimi konusunda da 
kısa zamanda büyük mesafeler aldık. Be-
şinci nesil Milli Muharip Uçak projemiz, 
TF-X, gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir 
modelini Haziran ayında Paris Havacılık 
Fuarı’nda sergiledik; projede geldiğimiz 
aşamayı paylaştık.

Saygıdeğer misafirler,

Türkiye ile Rusya arasındaki samimi ve 
yakın diyalog, zengin tarihi geçmişe da-
yanan, köklü ve çok boyutlu işbirliğinden 
besleniyor. Rusya’dan ülkemize gelen tu-
rist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya 
devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus 
turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyo-
ruz. Ticaret hacmimiz 25 milyar dolar, he-
defimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık 
ve uzay teknolojileri alanında Rusya’yla 
geliştireceğimiz sinerjinin, ikili ilişkileri-
mizin daha da derinleştirilmesine yardım-
cı olacağına inanıyorum. 

Sözlerime son verirken Değerli Dostum Sa-
yın Putin’e gösterdiği misafirperverlik için 
teşekkür ediyorum. MAKS-2019 Uluslara-
rası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın başarıya 
ulaşmasını temenni ediyor, hepinizi bir 
kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Amerika’dan Beklentimiz, 
Güvenli Bölgeler

Oluşturma Çabalarımızda 
Yanımızda Olmasıdır

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Beraberindeki İş Adamları
Heyetini Kabul | Ankara | 10 Eylül 2019

Sayın Bakan, Amerikan ve Türk iş dünya-
sının değerli temsilcileri, kıymetli misafir-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla 
selamlıyorum. Türkiye’ye ve Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine hoş geldiniz. 

Şubat ayında, Amerikan Türk Konseyi ile 
Amerikan Ticaret Odası’nın temsilcilerini 
kabul etmiştim. Kısa bir sürenin ardından 
Amerikan iş dünyasının önde gelen tem-
silcileriyle yeniden bir araya gelmekten 
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yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülke-
mizde 1.800’ün üzerinde Amerikan firma-
sı faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki Amerika 
kaynaklı doğrudan yatırımlar, 2002-2018 
yılları arasında toplam 12 milyar dolara 
yaklaşmıştır. Elbette bu rakamları yeter-
li görmüyoruz. Biz, daha fazla Amerikan 
firmasının ülkemizde yatırım yapmasını, 
sağladığımız kolaylıklardan daha çok fay-
dalanmasını arzu ediyoruz. Bunun için 
ülkemize gelen her Amerikalı yatırımcıya 
gereken destekleri vermeye hazırız. 

Değerli işadamları,

Ülkemize yatırım yapılması yönündeki 
çağrımız sadece bir retorikten, sadece bir 
iyi niyet temennisinden ibaret değildir. Bu-
nun için çok güçlü gerekçelerimiz ve sun-
duğumuz çok büyük avantajlarımız vardır. 
Her şeyden önce Türkiye bölgesinde önem-
li bir üretim ve lojistik üssüdür. Ülkemizin 
konumu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya, 
Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına doğru-
dan erişim imkânı sağlıyor. Dünya’da, hem 
Afrika’ya, hem Asya’ya hem de Avrupa’ya 
bu derece etkin erişim imkânı sunabilen 
başka bir ülke yoktur. İstanbul’dan sadece 
4 saatlik bir uçuşla 60’tan fazla ülkeye ra-
hatça ulaşabiliyorsunuz. Sahip olduğumuz 
genç, eğitim düzeyi yüksek nüfusumuz, iş 
kültürümüz, altyapımız, en önemli avan-
tajlarımızdandır. Bunun için birçok küre-
sel yatırımcı, yeni pazarlara Türk ortakla-
rıyla birlikte girmeyi tercih ediyor. Küresel 
düzeyde yaşanan ekonomik değişim, yeni 
üretim merkezlerinin gelişmesine fırsat 
tanıyor. Türkiye, Avrupa, Balkanlar, Akde-
niz ve Karadeniz Havzası, Ortadoğu, Kuzey 

Afrika, Kafkaslar, Orta Asya gibi önemli 
merkezlerle olan yakın ilişkisi sebebiyle, 
bu konuda öne çıkan ülkeler arasındadır. 
Ayrıca, son 17 yılda ülkemizin stratejik 
konumunu güçlendirecek birçok yatırım 
hamlesine imza attık.

Eğitim kurumlarımızı sayı ve nitelik ola-
rak oldukça iyi bir seviyeye getirdik. Sağ-
lıkta, kendi vatandaşlarımız yanında tüm 
bölgeye hizmet veren bir konuma geldik. 
Dünyanın en kapsamlı ve etkin sosyal gü-
venlik ve sağlık güvencesi sistemine sahi-
biz. Ulaştırmada, bölünmüş yolları 20 bin 
663 kilometre ilaveyle 26 bin 750 kilomet-
reye, otoyolları 1.161 kilometre ilaveyle 2 
bin 875 kilometreye çıkardık. Daha önce 
olmayan hızlı tren hatlarını 1.213 kilomet-
reye, havalimanı sayısını 30 ilaveyle 56’ya 
çıkardık, şehirlerimizi raylı sistemlerle 
donattık. Enerji yatırımlarımızı her alan-
da devam ettiriyoruz. Müteahhitlerimiz, 
dünyanın her yerinde çok büyük projelere 
imza atıyor. İhracatımızı 36 milyar dolar-
dan 170 milyar doların üzerine taşıdık. 
Bu yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 117 
milyar doların üzerine çıkarak rekor kırar-
ken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 
yüzde 86’yı buldu. Yıllarca ekonomimizin 
yumuşak karnı olarak gösterilen cari açık 
sorununu önemli oranda çözdük.  Bu yıl 
ülkemizde 50 milyon turisti misafir etme-
yi hedefliyoruz.

Etkisini giderek daha fazla hissettiren kü-
resel ekonomik durgunluğa rağmen, Türk 
ekonomisi canlılığını koruyor. Uluslararası 
yatırımcılar için Türkiye, en önemli çekim 
merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. 

büyük memnuniyet duyuyorum. Bu ziya-
reti de, iki ülke arasındaki ekonomik ve ti-
cari işbirliğinin ilerletilmesi yönünde çok 
güçlü bir irade beyanı olarak görüyorum. 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, or-
tak değerlere ve müşterek çıkarlara dayalı, 
köklü bir müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu 
ittifak zaman zaman zorluklarla sınanmış, 
pek çok badire atlatmıştır. Ancak üstesin-
den geldiğimiz her sıkıntıyla müttefiklik 
ilişkimiz daha perçinlenmiştir. Bugün de 
benzer bir başarıya imza atacağımıza ina-
nıyorum.

Dostum Başkan Trump’la samimi ve güçlü 
bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel konu-
larda gerekse iki ülkeyi ilgilendiren mese-
lelerde sürekli temas halindeyiz. Önümüz-
deki dönemde bu yakın diyaloğu Sayın 
Trump’ın ülkemize yapacağı ziyaretle taç-
landıracağımıza inanıyorum. Aynı şekilde, 
siyasi, ekonomik ve askeri alanda her sevi-
yede güçlü ilişkiler içindeyiz. Yaptığımız 
her görüşme, ülkelerimiz arasındaki işbir-
liğinin ilerletilmesinin her iki tarafa katkı-
larını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu-
günkü görüşmemizden de aynı duygular 
içinde ayrılacağımız düşüncesindeyim. 

Kıymetli dostlarım,

Türkiye, bölgesinde yaşanan tüm kriz ve 
çalkantılara rağmen istikrarını korumak-
ta, ekonomik ve siyasi gücünü arttırmak-
tadır. Ülkemiz bugün, satın alma parite-
sine göre dünyanın en büyük 13’üncü, 
Avrupa’nın en büyük 5’inci ekonomisidir. 
Girişimcilerimiz, neredeyse dünyanın her 
ülkesinde ve bölgesinde faaliyet gösteri-

yor. Ülkemizde yatırım yapan kişi ve kuru-
luşlar bakımından da benzer bir zenginlik 
söz konusudur. Çünkü, iş yapma kolaylığı 
ve yatırımlar açısından da oldukça cazip 
bir ülkeyiz.

Türkiye ile Amerika arasında 20 milyar 
dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi, 
gerçek potansiyelimizin oldukça altında-
dır. Başkan Trump’la son görüşmelerimiz-
de, ticaret hacminin 100 milyar dolar se-
viyesine çıkarılması konusunda mutabık 
kaldık. Bu hedefe ulaşılması yolunda so-
mut adımlar atmaya da başladık. Sizlerle 
burada yaptığımız görüşmenin, ekonomik 
işbirliğimizin güçlendirilmesine katkı sağ-
layacağına inanıyorum. Nitekim geçenler-
de Sayın Başkan ile yaptığımız telefon gö-
rüşmesinin ardından hemen Sayın Bakanı 
buraya göndermiş olması da bu konudaki 
ciddiyetimizin ve hassasiyetimizin en gü-
zel ifadesidir. Tecrübeli bir yatırımcı olan 
Sayın Ross’un öncülüğünde, bu sürecin en 
iyi şekilde yürütüleceğinden şüphe duy-
muyorum. 

Ülkemize Gelen Her Amerikalı 
Yatırımcıya Gereken Destekleri 
Vermeye Hazırız

Dostum Trump’la Serbest Ticaret Anlaş-
ması müzakerelerine başlanması konusu-
nu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili ba-
kanlarımız en yakın zamanda çalışmalara 
başlayacaklardır.

Türkiye’de yatırım yapan, katma değer 
oluşturan, istihdam sağlayan Amerikalı 
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Dinamik piyasa yapımız ve küresel siste-
me entegrasyon gücümüzle, önümüzdeki 
dönemin en gözde yükselen ekonomilerin-
den biriyiz. Ekonomimizin sunduğu tüm 
bu imkânlardan Amerikalı yatırımcıların 
da istifade etmesini istiyoruz.

ABD ile Suriye’deki İşbirliğimize 
Büyük Önem Veriyoruz

Kıymetli misafirler,

Türkiye, sadece ekonomisini geliştirmekle 
kalmıyor, aynı zamanda bölgesel sorunla-
rın dünyayı etkilemesinin de önüne geçi-
yor. Bugün ülkemiz 3,6 milyonu Suriyeli 
olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinden 
çeşitli statülerde 5 milyona yakın yabancı-
ya ev sahipliği yapıyor. Suriye içerisinde 
güvenliğini sağlayarak ihtiyaçlarını kar-
şıladığımız insanlarla birlikte bu rakam 
9 milyonu aşıyor. Bu şekilde NATO’daki 
müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm 
Avrupa’nın güvenliğini de temin ediyoruz. 
Ülkemizin, Suriye kaynaklı yeni bir göç 
dalgasını göğüslemesi artık mümkün de-
ğildir. Son dönemde İdlib’e yönelik artan 
saldırılar, bizi böyle bir riskle karşı karşıya 
getiriyor.

Sığınmacı krizine kalıcı çözüm, ancak 
Suriye içerisinde terörden arındırılmış 
bölgelerin tesisiyle mümkündür. Dostum 
Trump’ın de dediği gibi Suriye’de DEAŞ 
yenilgiye uğratılmıştır. Şu an hem ülkemi-
zin, hem bölgemizin, hem de Suriyeli mül-
tecilerin geri dönüşüne en büyük engel, 
PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör 

örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge 
halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşları-
nın can ve mal güvenliğini tehdit eden bu 
yapı, muhakkak tehdit unsuru olmaktan 
çıkarılmalıdır. Bu noktada Amerika Birle-
şik Devletleri ile Suriye’deki işbirliğimize 
büyük önem veriyoruz. 

Fırat’ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki 
Suriye topraklarını güvenli hâle getirecek 
adımlar atmaya çalışıyoruz. Sayın Obama 
döneminde kendilerine teklifim şuydu, 
“Gelin süratle güvenli bölgeyi kuralım.” 
Maalesef Sayın Obama döneminde bu gü-
venli bölge teklifime karşılık alamadım. 
Kendisi de olumlu baktığı halde güvenli 
bölge olmadı. Sayın Trump’a da aynı tekli-
fi yaptım ve bu plana olumlu baktı. Nite-
kim son ana kadar da hala güvenli bölge-
ye olumlu yaklaştığını ifade etti. Öyleyse 
vakit kaybetmeden bunu halletmemiz la-
zım. Bunu hallettiğimiz anda zaten terör 
örgütlerine karşı mücadelemiz kolaylaşa-
cak, mülteciler ve düzensiz göç noktasın-
daki sıkıntıyı da aşmış olacağız. Bu amaç-
la “güvenli bölge” çalışmalarına başladık. 
Amerika’dan beklentimiz, müttefikliğimi-
ze yakışır şekilde, terörle mücadelemizde 
ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebi-
lecekleri güvenli bölgeler oluşturma çaba-
larımızda yanımızda olmasıdır. 

Şu anda 50 bine varan tırla, buradaki terö-
rist gruplara araç gereç, mühimmat gön-
derilmesi bizleri ciddi manada rahatsız et-
mektedir. Bunlar kime karşı kullanılıyor? 
Türkiye’ye karşı. Bunu kabullenmemiz de 
stratejik ortak olarak mümkün değildir.



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

249248

Türkiye’nin kendi güvenliği için attığı 
kimi adımlara orantısız tepkiler verilmesi-
ni de üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekil-
de 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine 
saldıran FETÖ terör örgütüyle mücadelede 
de yakın işbirliği bekliyoruz. Bu terör ör-
gütünün başı şu anda Pensilvanya’da, 400 
dönümlük bir arazi içinde bütün ekibiyle 
birlikte yaşıyor. Oradan da dünyanın 160 
ülkesini idare ediyor. Bunları defaatle an-
lattık, hala da anlatıyoruz. 

Tüm bu konularda sizlerin ülkemize des-
teği bizim için çok önemlidir. İkili ticare-
timizde ve karşılıklı yatırımlarımızda kat 
edeceğimiz mesafenin, diğer alanlardaki 
ilişkilerimizin olumlu yönde seyrine des-
tek olacağına inanıyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha misafirlerimize hoş geldiniz 
diyor, toplantımızın hayırlara vesile olma-
sını temenni ediyorum.

Suriye’de Siyasi Çözüm 
Umutlarını Yeşertecek Önemli 

Kararlar Aldık

Ankara Zirvesi Üçlü Ortak Basın Toplantısı | Ankara | 16 Eylül 2019

Aziz Kardeşim Sayın Ruhani, Değerli Dos-
tum Sayın Putin, her üç ülkenin heyetle-
rinin kıymetli üyeleri, saygıdeğer basın 
mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Misafirlerimize bir kez de siz-
lerin huzurunda “Ülkemize hoş geldiniz” 
diyorum. Astana Platformu çerçevesinde 
düzenlediğimiz Ankara Zirvesi vesilesiyle 

kendilerini ağırlamaktan büyük bahtiyar-
lık duyuyoruz.

Suriye’deki yangının söndürülmesi için 
bugün 5’inci kez bir araya geldik. Üçlü 
Zirve’de, Sayın Ruhani ve Sayın Putin’le 
birlikte Suriye’deki ihtilafı tüm boyutlarıy-
la ele aldık. Gerek her bir liderle ayrı ayrı, 
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mıştır. Suriye’nin istikbali için en büyük 
tehdit kaynağı, PKK ve onun uzantısı olan 
YPG-PYD’dir. Bu ülkedeki PKK-PYD varlı-
ğı devam ettikçe, ne Suriye, ne de bölgemiz 
huzura kavuşabilir.

Türkiye’nin Sığınmacı Yükünü 
Tek Başına Taşıyamayacağı 
Ortadadır

Sayın Ruhani’yi ve Sayın Putin’i, Fırat’ın 
doğusunda güvenli bölge tesisinde gelinen 
aşama hakkında bilgilendirdim. Suriye sı-
nırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza 
göstermeyeceğimizi kendilerine tekrar 
ifade ettim. Özellikle de burada bir mülte-
ciler şehrinin oluşabileceğini kaydettim.  
Mültecilerin buralarda konaklayabileceği 
ve ekip-biçebileceği bahçelerini yapmala-
rı noktasında bir hazırlığın yapılmasının 
isabetli olacağını ifade ettim. Nihai hede-
fimiz, Suriye’nin kuzeyinde bir barış kori-
doru tesis ederek ülkenin bölünmesini en-
gellemektir. Bunun için, şayet Amerika ile 
iki hafta içinde arzu ettiğimiz sonuca ula-
şamazsak, kendi harekât planımızı uygu-
lamaya başlayacağımızı her iki dostumuza 
da anlattım. 

Değerli basın mensupları,

Suriye’deki çatışma ortamından kaçan 
3,6 milyon insana ev sahipliği yapan bir 
ülkeyiz. Son 8 yılda Türkiye olarak bu 
konuda gerçekten büyük fedakârlıklarda 
bulunduk, halen de bulunuyoruz. Krizin 
ilk anlarından itibaren göç meselesine çö-
züm yolunun Suriye topraklarının içinde 

aranması gerektiğini ifade ettik. Fırat Kal-
kanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla terör-
den arındırdığımız sadece 4 bin kilomet-
rekarelik alana dahi, şimdiye kadar 360 
bin mülteci geri döndü. Bu insanlar şimdi 
kendi topraklarında huzur içinde yaşıyor, 
çocuklarını okula gönderiyor, temin ettiği-
miz sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Türkiye’nin sığınmacı yükünü tek başı-
na taşıyamayacağı ortadadır. Ülkemizin 
yeni bir göç akınını kaldırması da zaten 
mümkün değildir. Artık Suriyelilerin ül-
kelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde 
geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gereki-
yor. Fırat’ın doğusundaki barış koridoru, 
mülteciler için de korunaklı bir liman ola-
caktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon 
Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleşti-
rilebileceğini düşünüyoruz. Hatta bu hat-
tı Deyrizor, Rakka taraflarına kadar indi-
rebilirsek, geri dönecek sığınmacı sayısı 3 
milyonu bulabilir. Böylece, Türkiye başta 
olmak üzere ülke dışında olan Suriyelile-
rin önemli bir bölümünün, kimseye yük 
olmadan, kendi topraklarında yaşamala-
rını temin edebiliriz. Geri dönecek Suriye-
li kardeşlerimiz için bu bölgelerde, ulusla-
rarası toplumun desteğiyle yeni yerleşim 
alanları inşa edilmesi de mümkündür. 
Türkiye olarak bu konuda gereken her 
türlü sorumluluğu almaya hazırız. 

Hem Rusya ve İran’la, hem de uluslararası 
toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mülte-
cilerin gönüllü geri dönüşü için çalışmak 
istiyoruz. Bu çerçevede yakın zamanda 
önemli bir adım attık. Irak, Lübnan ve 
Ürdün’le birlikte, Suriyeli mültecilerin geri 

gerek üçlü, gerekse heyetler halinde yap-
tığımız görüşmelerin her açıdan verimli 
geçtiğine inanıyorum. 

Zirvede, Suriye’de siyasi çözüm umut-
larını yeşertecek önemli kararlar aldık. 
Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi bir-
liğinin korunması hususunda hepimizin 
de aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez 
daha teyit ettik. DEAŞ’la mücadele altın-
da terör örgütlerine destek verilmesinin 
kabul edilemezliğini vurguladık. Sahada 
sükûnetin tesisi, mültecilerin dönebilece-
ği şartların oluşturulması ve ihtilafa siyasi 
çözüm bulunması için yürüttüğümüz ça-
lışmaları gözden geçirdik. 

İdlip’te tırmanan gerginlik bugünkü görüş-
melerimizin odak noktalarından biriydi. 
Nisan ayından bu yana, İdlip’e yönelik kara 
ve hava operasyonlarında hayatını kaybe-
den sivillerin sayısı maalesef bine yaklaştı. 
Daha evvel defalarca yerinden-yurdundan 
edilen yüzbinlerce insan, saldırılar nede-
niyle yeniden göç yollarına düştü. Türkiye 
olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 
milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi 
yaşanmasına seyirci kalamayız. Böylesi bir 
vahim gelişme sadece ülkemizi değil, bü-
tün Avrupa’yı etkileyecektir. 

Bugünkü görüşmemizde, Soçi Mutabaka-
tına dair yükümlülüklerimizi tekrar müta-
laa ettik. Varılan mutabakatın tam mana-
sıyla hayata geçirilmesinin ehemmiyetine 
dikkat çektik. Sivil halkın ve garantör ülke-
lerin sahadaki askeri personelinin güvenli-

ği için somut önlemler alınması ihtiyacını 
vurguladık. Zirvede görüş birliğine vardı-
ğımız hususlar doğrultusunda önümüzde-
ki günlerde bölgede hayırlı gelişmelerin 
yaşanacağını ümit ediyoruz. 

Değerli basın mensupları,

Gündemimizdeki diğer önemli konu, 
Anayasa Komitesi’nin teşekkülüydü. Ana-
yasa Komitesi’nin üyeleri ve usul kural-
larının belirlenmesi sürecinde, yapıcı ve 
esnek bir tutum sergiledik; siyasi sürecin 
ilerletilmesi için gayret gösterdik. Ancak, 
daha çok da rejim cenahından kaynakla-
nan bazı pürüzler nedeniyle komitenin 
hayata geçirilmesi henüz mümkün olma-
dı. Bugünkü istişarelerimizde, Anayasa 
Komitesi’nin çalışmalarına bir an önce 
başlamasına yönelik çabalarımıza hız ver-
meyi kararlaştırdık.

Zirve kapsamında Fırat’ın doğusundaki 
durumu da istişare ettik. Bu mesele, hem 
Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlü-
ğü, hem de Türkiye’nin milli güvenliği ba-
kımından kritik önem taşıyor. Hâlihazırda 
Suriye topraklarının dörtte birinden faz-
lası bölücü terör örgütünün işgali altında 
bulunuyor. Örgüt burada çocuk asker kul-
lanmaktan halkı zorla silah altına almaya, 
etnik temizlik faaliyetinden insanların 
mallarını gasp etmeye kadar her türlü 
zulmü işliyor. Dün Çobanbey’de bir hasta-
neye düzenlenen kalleş saldırı bunun en 
son örneğidir. Geldiğimiz nokta itibariyle 
Suriye’de DEAŞ tehdidi artık ortadan kalk-
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dönüşüne dair uluslararası bir konferans 
düzenlenmesi için girişim başlattık. Tüm 
dostlarımızın bu girişime destek vermesini 
bekliyoruz.

Bu düşüncelerle Ankara Zirvesinin 
Suriye’de barış, güvenlik ve istikrarın tesisi-
ne katkıda bulunmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, bir sonraki Zirve toplantı-

mıza, önümüzdeki aylarda İran’da ev sa-

hipliği yapma arzusunu bizlerle paylaşan 

Sayın Ruhani’ye bir kez de sizlerin huzu-

runda teşekkür ediyor ve sözü kendisine 

bırakıyorum.

Türkiye, Kimliğine Bakmadan 
Zalimin Karşısında,

Mazlumun Yanındadır

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Buluşması
New York, ABD | 22 Eylül 2019

Aziz kardeşlerim, kıymetli vatandaşla-
rım, Amerikan-Müslüman toplumunun 
değerli üyeleri, istikbalimizin umudu sev-
gili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hürmetle selamlıyorum.

ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMETÜL-

LAHU VE BEREKATUHU.

ALLAH’IN SELAMI, RAHMETİ VE BERE-

KETİ ÜZERİNİZE OLSUN. 
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himizde tüm insanlığın yolunu-ufkunu ay-
dınlatan Burini’ler, Farabi’ler, Mevlana’lar, 
İbn-i Sina’lar var. Hiç kimse bizim binlerce 
yıllık kardeşliğimize leke süremez. Şii-Sün-
ni, siyah-beyaz, Arap, Türk, Kürt, Farisi di-
yerek kimse bizi bölemez. Her gün 5 kez 
Kabe’ye yönelen, aynı Yaratıcıya inanan, 
aynı duaya âmin diyen yürekleri hiç kimse 
birbirine düşüremez. 

Kardeşlik hukukumuzu gözettiğimiz sü-
rece, aramızdaki şu muhabbeti diri tuttu-
ğumuz müddetçe, emin olun, hiçbir so-
runumuz çözümsüz değildir. Bunun için 
hangi kökenden, hangi ülkeden olursa ol-
sun, Amerikan Müslümanlarının aynı or-
tak paydada buluşması gerekiyor. Sizlerin 
arasındaki koordinasyon, birlik ve bera-
berlik ne kadar sıkı olursa,  Allah’ın izniyle 
sıkıntılarımızı çözme becerimiz de o kadar 
artacaktır. Yoksa son iki asırda birçok defa 
şahit olduğumuz gibi, başkalarının bizim 
için yazdığı reçeteleri takip etmekten kur-
tulamayız. Biz hakkımızı aramazsak, biz 
onurumuzu savunmazsak, kimse bize on-
ları lütuf olarak vermeyecektir.

Amerikan İslam toplumunun giderek 
daha örgütlü hale geldiğini, işbirliği içinde 
hareket etmeye özen gösterdiğini müşahe-
de ediyorum. Kongre üyelerinin de Müs-
lümanları daha görünür ve etkin şekilde 
temsil yolunda attıkları adımları mem-
nuniyetle karşılıyorum. İnşallah Türkiye 
olarak biz de sizlerin yanında olmayı sür-
düreceğiz. 2016’da açılışını yaptığımız Di-
yanet Amerika Merkezi, sadece Türklerin 
değil; Amerika’daki tüm Müslümanların 
iftihar kaynağıdır. Merkezimizin kısa sü-

rede Amerikalı Müslümanların buluştuğu, 
kaynaştığı, kardeşliklerini tazelediği bir 
mekâna dönüştüğünü görüyoruz. Böyle 
bir ihtiyacı giderdiğimiz için kendimizi 
bahtiyar sayıyoruz. Arzumuz ve temenni-
miz, Müslümanlara yakışan bu tür mer-
kezlerin sayılarının tüm Amerika genelin-
de artmasıdır.

Kardeşlerim,

11 Eylül terör saldırılarının ardından siz-
ler oldukça çetin bir sınav verdiniz. Bizim 
ülkemizde darbe dönemlerinde şahit oldu-
ğumuz baskı, adaletsizlik ve ötekileştirme 
politikalarının bir benzerini sizler de bura-
da tecrübe ettiniz. İbadethanelerin tehdit 
kaynağı olarak görüldüğü, insanların sırf 
isminden, dış görünüşünden, kılık-kıyafe-
tinden, inancından, sakalından, baş örtü-
sünden dolayı horlandığı sıkıntılı günler 
yaşadınız. Bu haksızlıklara karşı mücade-
lenizi yürütürken hiçbir zaman hukuktan,  
meşruiyetten, demokrasi zemininden ay-
rılmadınız. Rabbimiz mukaddes kitabı-
mızda “Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer 
bildiklerinizde hayır olabilir” buyuruyor. 
Her imtihan, doğru değerlendirildiğin-
de aynı zamanda bir imkândır. Mevla, 11 
Eylül sonrasındaki o sancılı dönemi Ame-
rikalı Müslümanlar açısından, eşsiz ilahi 
rahmetiyle hayra tebdil eylemiştir.

Müslümanlar, hayat alanlarının daraldığı 
bu dönemde sivil toplumun ve siyasetin 
imkânlarının farkına vardılar. Birlik ve 
beraberlik içinde oldukları zaman neleri 
başarabileceklerini bizzat şahit oldular. 
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek nok-

Bugün New York’ta Amerika’nın dört bir 
yanından gelmiş kardeşlerimle, vatandaş-
larımla, soydaşlarımla kucaklaşmanın coş-
kusu ve heyecanı içindeyim. Şahsıma bu 
bahtiyarlığı yaşattığı için Türk Amerikan 
Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne teşekkür 
ediyorum.

Bugün bir kez daha sizlere Türkiye’deki 
kardeşlerinizin, akrabalarınızın, dostları-
nızın selamlarını getirdik. Bugün sizlere 
Ankara’nın, Antep’in Hatay’ın Mardin’in, 
Rize’nin, Diyarbakır’ın muhabbetlerini 
getirdik. Sizlere 566 yıldır semalarından 
“Alah-ü ekber” nidalarının eksilmediği, 
Fatih’in emaneti, tüm dünyanın gözbebeği 
İstanbul’un selamını getirdik. 82 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her 
birinin hasretini, özlemini bugün bir kez 
daha New York’a taşıdık. Bu muhteşem 
salonu dolduran tüm kardeşlerime, tüm 
vatandaşlarımıza, bütün dostlarımıza aş-
kınız, sevdanız, muhabbetiniz, ahde vefa-
nız için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 
bugün bizi muhabbetle kucaklayan Ame-
rika İslam toplumunun değerli üyelerine 
gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Bugün burada Afrika’dan, Asya’dan, La-
tin Amerika’dan, Ortadoğu’dan gelip 
Amerika’ya yerleşen kardeşlerimiz var. 
Kuzey Amerika Müslüman Birliği Lideri 
ve New York Brooklyn Takva Mescidi ku-
rucu İmamı Sayın Siraj Wahhaj biraz önce 
yaptığı konuşmada, siyah olmakla iftihar 
ettiğini söyledi. Biz sevgililer sevgilisi Pey-
gamberimizin şu hadisine inanmışız, “Ne 
siyahın beyaza, ne beyazın siyaha üstün-
lüğü yoktur, üstünlük sadece itikat iledir.” 

Dolayısıyla biz renkleri aşmışız. Bizim 
renkle işimiz yok. Biz sadece Rabbimize ne 
kadar yakın olabiliriz, onunla işimiz var. 
Bu da itikat… Bugün burada on yıllardır 
vatan hasretiyle yürekleri kavrulan Filis-
tinli kardeşlerimiz var. Bugün bu salon-
da “İlim Çin’de de olsa alınız” tavsiyesine 
uyup eğitim için binlerce kilometre uzak-
tan Amerika’ya “hicret eden” öğrencileri-
miz var. Bugün burada mücadeleleriyle, 
asaletleriyle, vakarlarıyla Müslüman kim-
liğini şahıslarında sembolleştiren hanım 
kardeşlerimiz var. Her birinize ayrı ayrı 
“hoş geldiniz” diyorum.

Biz Hakkımızı Aramazsak, 
Kimse Bize Onları Lütuf Olarak 
Vermeyecektir

Bakınız kardeşlerim,

Bizler birbirini Allah için seven, burada 
sırf Allah’ın rızası için toplanan insanlarız. 
Rengimiz, dilimiz, kültürümüz ayrı olsa 
da, bizler aynı dine inanan, aynı Peygam-
bere, aynı mukaddes kitaba tabi olan bir 
topluluğuz. Pasaportlarımız, ülkelerimiz 
ayrı olsa da yönümüz bir, kıblemiz birdir. 
Çünkü bizler 1,7 milyarlık İslam ümmeti-
nin parçalarıyız. Aramızdaki farklılıklar 
asla kardeşliğimize, muhabbetimize mani 
değildir. Binlerce kilometre ötede olsak 
da kalplerimizin rotası aynıdır. Bizler, he-
pimiz, ortak bir medeniyeti, ortak bir ta-
rihi paylaşıyoruz. Bizim ortak tarihimiz-
de Asr-ı Saadet var; Bağdat, Endülüs var; 
Afrika’nın, Asya’nın, Ortadoğu’nun muh-
teşem medeniyetleri var. Bizim ortak tari-
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Maalesef bu saldırılara kısa süre önce bir 
yenisi daha eklendi. New Haven Diyanet 
Camiimiz 12 Mayıs 2019 tarihinde kun-
daklandı. Çıkan yangın sonucunda iba-
dethanemizde büyük maddi hasar oluştu, 
ancak hamdolsun can kaybı ya da yaralan-
ma yaşanmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı 
olarak, Amerikan İslam toplumuna sal-
dırıya verdikleri hızlı tepki ve camimizin 
onarımına yaptıkları katkılar için sizlerin 
nezdinde buradan bir kez daha teşekkür 
ediyorum. New Haven ve Christchurc te-
rör eylemleri, başta güvenlik birimleri ve 
siyasetçiler olmak üzere herkes için ibret 
olmalıdır. İslam düşmanlığına yönelik hü-
küm süren kayıtsızlık artık son bulmalıdır. 
Bugün hiç kimse Batılı ülkelerde artan İs-
lamofobiye, mülteci ve yabancı karşıtlığına 
bigâne kalamaz, kalmamalıdır. NEO-NAZİ 
örgütler, bugün insanlık için, en az DEAŞ 
kadar tehlikelidir. DEAŞ, El Kaide gibi ör-
gütlerle mücadele sergilenen kararlılık, 
muhakkak bu şer şebekleriyle mücadelede 
de gösterilmelidir. Yoksa Müslümanlara 
yönelik ırkçı saldırıların önüne geçilmesi 
mümkün değildir.

Buradan şu gerçeği açık ve net ifade etmek 
istiyorum. Bilhassa bizi dar bir alana, get-
tolara hapsetmek isteyenlerin bu tarihi ha-
kikati çok iyi anlamasını arzu ediyorum. 
Bizim, Müslümanlar olarak başka din men-
suplarıyla bir arada barış içinde yaşama 
problemimiz yoktur, hiçbir zaman da ol-
mamıştır. Endülüs’ten İstanbul’a, Şam’dan 
Kahire’ye, Timbuktu’ya, Kudüs’e kadar 
kadim İslam beldelerinin tamamı farklı 
inançlara ev sahipliği yapmıştır. Bugün de 
İslam şehirlerinin tamamı gayrimüslimler 

için inançlarını özgürce yaşayabildikleri, 
ibadetlerini rahatça yerine getirebildikleri 
yerlerdir. Bir insana sırf inancından, etnik 
kökeninden, ırkından veya ten renginden 
dolayı düşmanlık edemeyiz. Her kim bunu 
yapıyorsa İslam’ın ruhunu, “Rahmet ve 
Merhamet Peygamberi” Efendimizin kutlu 
mesajını kavrayamamış demektir.

Irkçılık, ayrımcılık Müslümana yakışmaz. 
Kibir, haset, kardeşine tepeden bakma 
Müslümana yakışmaz. Mezhebi, meşrebi, 
konumu üzerinden böbürlenme Müslü-
mana yakışmaz. Kardeşine sırt çevirme, 
kardeşini sırtından hançerleme bir Müs-
lümana asla yakışmaz. Başka bir dinden 
olduğu için insanların canına, malına, hay-
siyetine el uzatma, hatta saygı göstermeme 
de Müslümana yakışmaz. 

Hiçbir Tehdit Bizi İlk Kıblemiz 
Kudüs’ü Şerif ’in Hukukunu 
Korumaktan Alıkoyamaz

Değerli kardeşlerim,

Resulü Kibriya Efendimizin tasviriyle 
“Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibi-
dir.” Nasıl vücudumuzun bir organı acı 
çektiğinde diğer organlarda o acıyı his-
sediyorsa, dünyanın neresinde olursa ol-
sun din kardeşlerimizin dertleriyle dert-
lenmek bizim ana vazifemizdir. Şu anda 
Keşmir’in acısı bizim acımızdır, Arakan’ın 
acısı bizim acımızdır, Filistin’in acısı bi-
zim acımızdır. Dünyanın neresinde olur-
sa olsun, Suriye’nin acısı bizim acımızdır. 
“Hayır, ben bunu duymazlıktan gelirim” 

tasında mevcut medya kanalları dışında 
kendi iletişim araçlarına sahip olmanın 
önemini idrak ettiler. Bu imtihan dönemi 
hepimize eksiklerimizle beraber güçlü ta-
raflarımızı da göstermiştir. Hamdolsun 
bugün Amerikan İslam toplumu, gerek si-
yasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif 
açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve 
söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül 
öncesine göre çok daha güçlüdür.

İslam Düşmanlığına Yönelik 
Hüküm Süren Kayıtsızlık Artık 
Son Bulmalıdır

Elbette “Sel gider izi kalır.” 11 Eylül de 
geride maalesef çok kötü bir miras bırak-
mıştır. Medeniyetler çatışması, ırkçılık, 
ötekileştirme, yabancı karşıtlığı ve İslam 
düşmanlığının artması, bu acı mirasın 
sadece bir kısmıdır. Bugün tüm dünyada, 
bilhassa Batı toplumlarında Müslümanla-
ra karşı önyargılı yaklaşımların zemin ka-
zandığını görüyoruz. Peygamber Efendi-
mizin mübarek şahs-ı manevisine yönelik 
ahlakla, edeple, insanlıkla asla bağdaşma-
yan saldırılar yaşandı, yaşanıyor. İslam’la, 
insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı te-
rör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük 
taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. El Ka-
ide, DEAŞ, Boko Haram, Eş Şebab, FETÖ 
gibi katil sürülerinin terör eylemleri,  bize 
zarar vermesinin yanında, İslam düşman-
larına da istismar zemini sunuyor. Oysa 
bu örgütlerin, Suriye’de, Irak’ta, Somali’de 
Nijerya’da, Türkiye’de, Afganistan’da ve 
diğer İslam coğrafyalarında katlettiği ma-
sumların neredeyse tamamı Müslüman-

lardır. Müslüman’ın Müslüman’a kanı, 
canı, malı, ırzı haramdır. 

Böyle olduğu halde bu Müslüman olduk-
larını söyleyenler bu katliamları nasıl yap-
tılar, nasıl yapıyorlar? Bunlara Müslüman 
demek mümkün mü? Bunların bizim dini-
mizle alakası var mı? Asla. Emperyalistlere 
taşeronluk yapan bu örgütlerin hayatını 
karattığı insanlar, yine bizim kardeşleri-
mizdir. Çıkarları için bölgemizi yangın ye-
rine çevirenlerin, menfaatlerini koruma 
uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu si-
laha boğanların, dökülen her damla Müs-
lüman kanında payı olduğunu biliyoruz. 
Ancak her fırsatta diğer ülkelere demok-
rasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler, 
maalesef bunları görmüyor, görmek iste-
miyor. Kendi hakları konusunda aslan ke-
silenler, söz konusu Müslümanlar olunca 
üç maymunu oynuyor.

Kardeşlerim,

İslam düşmanlığının ulaştığı boyutları 
Christchurc’te yapılan vahşi terör eylemin-
de maalesef hepimiz çok acı bir şekilde şa-
hit olduk. Cuma Namazı için toplanan 51 
kardeşimiz, Haçlı özlemiyle, Müslüman 
nefretiyle gözü dönmüş bir cani tarafın-
dan hunharca şehit edildi. Daha önce 2015 
yılında Cape Hill kentinde pırıl pırıl 3 ev-
ladımız yine bir ırkçı tarafından evlerin-
de vurularak katledildi. 2017 yılında Ka-
nada’daki cami saldırısında 6 Müslüman 
hayatını kaybetti. Ben bir kez daha aziz şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, 
Yeni Zelanda halkına ve tüm Müslümanla-
ra başsağlığı diliyorum.
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alanda elde ettiğiniz başarıları yakından 
takip ediyor, bunların çoğalmasını temen-
ni ediyorum. Sizlerin ABD siyasetine aktif 
katılımını, hem Türk-Amerikan toplumu-
nun karar alma mercilerindeki etkinliğini 
artırması, hem de Türk-Amerikan ilişkile-
rine yapacağı katkılar bağlamında önemsi-
yoruz. Ancak, bunun için toplumumuzun, 
birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi 
gerekiyor. Bu olmadığı takdirde, elde edi-
len başarıların, gösterilen çabaların birey-
sel düzeyde kalması kaçınılmazdır. İki ülke 
arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık 
ilişkisine yaraşır şekilde üzerimize düşeni 
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 
Sizlerin de ülkemizin bu tutumunun Ame-
rikan kamuoyuna aktarılmasına yönelik 
çalışmalarınızı memnuniyetle takip edi-
yor ve destekliyorum.

FETÖ’nün İçyüzünü Amerikalı 
Dostlarınıza Bıkmadan, 
Usanmadan Anlatmalısınız

Artık hepiniz FETÖ’nün gerçek yüzünü bi-
liyorsunuz.  Bu örgüt; 40 yıl boyunca hiz-
met, himmet, eğitim diyerek insanımızın 
iyi niyetini kullanmış, böylece dünyanın 
150 ülkesini zehirli bir sarmaşık gibi saran 
uluslararası bir suç şebekesi inşa etmiştir. 
Bildiğiniz gibi, burada Pensilvanya’da 400 
dönüm bir arazi içerisinde karargâhını 
kurmuş, oradan yönetimini sağlıyor. 
FETÖ’nün en büyük özelliği istismar ede-
meyeceği hiçbir kutsal değer, hiçbir ilke ol-
mamasıdır. Yalan, iftira, ikiyüzlülük bunla-
rın adeta karakteri olmuştur. 15 Temmuz 
gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör 

örgünün maskesini tüm dünyada indire-
ceğiz. İnsanımızın kanını döken tüm dar-
beciler adalet önünde hesap verene kadar 
bunların peşlerini bırakmayacağız. Pensil-
vanya’daki terörist başının ülkemize iade 
edilmesi ve FETÖ’nün ABD’deki faaliyet-
lerinin tamamen bitirilmesi konusunda 
gerekli adımları kararlılıkla attık, atma-
yı sürdürüyoruz. Sizlerin de FETÖ’nün 
Türkiye’de yaptığı haksızlıkları, akıttığı 
kanı, kıydığı canları, kısacası gizlediği ka-
ranlık yüzünü Amerikalı dostlarınıza bık-
madan, usanmadan anlatmaya devam et-
meniz gerekiyor.

Sevgili gençler,

Kıymetli vatandaşlarım, Konuşmamın so-
nunda, şu hislerimi sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. Sizler, buralarda ne kadar mutlu, 
ne kadar huzurlu, ne kadar güçlü olursa-
nız, bizler de Türkiye’de o kadar mutlu, o 
kadar huzurlu oluruz. Sizlerin derdi bizzat 
bizim derdimizdir. Sizin sıkıntısı bizzat bi-
zim sıkıntımızdır. Sizlerin meselesi bizzat 
bizim meselemizdir. Sizlerin elde ettiğiniz 
başarılar, bizim de başarımızdır. Bugüne 
kadar sırt sırta vererek birçok zorluğun 
üstesinden geldik. 10-20 yıl önce hayalini 
kurduğumuz şeyleri, hamdolsun bugün 
gerçeğe dönüştürdük. Yenilgi yenilgi büyü-
yün bir zafer olduğuna hep beraber şahit 
olduk. Yeter ki umudumuzu kaybetmeye-
lim.  Yeter ki dayanışma ruhumuzdan asla 
taviz vermeyelim. Yeter ki, Bir olalım, İri 
olalım, Diri olalım, hep birlikte Kardeş ola-
lım. Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiç-
bir sorun yoktur, olmayacaktır.

diyemeyiz, duymaya mecburuz. Bütün 
imkânlarımızla yanlarında olmaya mec-
buruz. Haksızlık karşısında susan sadece 
dilsiz şeytandır. Bir Müslüman zulüm kar-
şısında kayıtsız davranamaz. Haksızlıklar, 
zulümler ve adaletsizler karşısında herkes 
sussa da biz susamayız. Suriyeli bir çocu-
ğun acısını, Gazzeli bir yetimin yürek sızı-
sını; Yemen’de, Somali’de, Arakan’da evlat-
larına bir kuru ekmek dahi götüremeyen 
babaların hüznünü, Keşmirli kardeşleri-
mizin sıkıntılarını biz de kalbimizde hisse-
diyoruz.

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türki-
ye, kimliğine bakmadan zalimin karşısın-
da, mazlumun yanındadır. Bugün Türkiye 
milli gelire göre dünyanın en fazla yardım 
yapan ülkesidir. Bu anlayışla Suriye’den 
kaçan 4 milyon insana sahip çıktık, bun-
ların 3,6 milyonunu hala topraklarımızda 
barındırıyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkele-
rinin kapılarını kapattığı bir dönemde biz 
Suriyeli mazlumlara gönlümüzü açtık. Ça-
tışma, açlık ve zulümden kaçan 5 milyon 
muhacire ensarlık yapıyoruz. New York 
şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kar-
deşimizi topraklarımızda ağırlıyoruz. Bu 
kardeşlerimiz için şimdiye kadar 40 mil-
yar dolar harcama yaptık.

Bunun yanında kirli bir savaşın kurbanı 
olan milyonlarca Yemenli kardeşimiz için 
de insani yardım çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Gelişmiş ülkeler sırtını dönse 
de biz mazlumlara sırtımızı dönmeyece-
ğiz. Birileri istemese de Gazeteci Cemal 

Kaşıkcı’nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi’nin hakkını aramaya de-
vam edeceğiz.

Açık ve net söylüyorum; hiçbir güç, hiçbir 
tehdit bizi Filistin’in, ilk kıblemiz Kudüs’ü 
Şerif ’in hukukunu korumaktan alıkoya-
maz. Kudüs davası, yalnızca Filistin’deki 
bir avuç Müslümanın davası değil; sayısı 
1,7 milyarı bulan İslam âleminin onuru, na-
musu, harim-i ismetidir. Kudüs davası tüm 
Müslümanların davasıdır. İşte bunun için 
he platformda biz “Kudüs kırmızı çizgimiz-
dir” diyoruz. Kudüs’ü savunmanın insan-
lığı savunmak; barışı, adaleti, bağımsızlığı 
savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en 
güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. “Holokost’a” 
nasıl bakıyorsak, Gazze’yi açık hava hapis-
hanesine çevirenlerin işledikleri katliamla-
ra da aynı nazarla bakıyoruz.

Bizim gözümüzde Muhammed Dura ile iş-
gale direnen Reyçıl Kori arasında bir ayrım 
yoktur. Bizim dünyamızda Anti Semitizmin 
kurbanı olan Anne Frank ile NEO Nazile-
rin kanını döktüğü kardeşlerimiz arasında 
hiçbir ayrım yoktur. Bugüne kadar acıları 
yarıştırmak gibi bir yanlışın içine asla düş-
medik. İnşallah bundan sonra da düşme-
yeceğiz. Türkiye olarak, ilkeli ve tutarlı dış 
politikamızla, her şart altında doğruları 
söyleyecek, doğruları savunacağız.

Kardeşlerim,

Türk-Amerikan toplumunun siyasi alanda 
daha fazla rol üstlenerek, eyalet ve fede-
ral düzeydeki temsil durumunu artırması 
samimi arzumuzdur. Son dönemde,  bu 
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Sözlerime, Şehit Malik El Şahbaz’ın (Mal-
colm X) şu şiiriyle son vermek istiyorum. 

“Bir dosta sevgi göster.
Sevmek için mücadele et. 
Sevdiğini bir daha söyle. 
Sınırı aş.
Hakikati söyle.
Bir plan yap. 
Bir ümit ışığı gör.  
Bir dogmaya meydan oku. 
Korkunu kullan. 
Bir damla gözyaşı akıt. 
Haritayı incele. 
Hainlerle hesaplaş. 
Ağırlığını hakkıyla taşı. 

Biraz daha ağırlık kazan. 
Sevmek için mücadele et. 
Sevdiğini bir daha söyle. 
Sınırı aş.”

Evet, bilhassa gençlerimizin bu hissiyatla ha-
yatlarını sürdüreceklerine inanıyorum. 

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte sizlere 
sağlıklı, huzurlu, başarılı günler diliyorum. Bu-
günkü buluşmamıza vesile olan Türk Ameri-
kan Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne teşekkür 
ediyorum. Şehirlerinizdeki kardeşlerime şah-
sımın ve milletimin en derin selamlarını ilet-
menizi sizlerden özellikle istirham ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olsun.  Kalın 
sağlıcakla.

FETÖ’cü Alçakların Gerçek 
Yüzünü Her Platformda 

Muhataplarınıza Anlatın

TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği | New York, ABD | 23 Eylül 2019

TÜRKEN Vakfımızın Değerli Başkanı, çok 
kıymetli mütevelli heyet üyeleri, saygıde-
ğer misafirler, değerli öğrenci kardeşlerim; 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor, bir yıllık hasretin ardından tekrar 
sizlerle bir araya gelmekten duyduğum 
bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Bugün 
hasret gidermemize vesile olan, bu güzel 

buluşmamızda emeği geçen herkese şük-
ranlarımı sunuyorum. Burada sadece ül-
kemizden değil, dünyanın farklı ülkelerin-
den öğrenci kardeşlerimiz var. Davetimize 
icabet edip katılımlarıyla bizleri onurlan-
dıran tüm kardeşlerime hoş geldiniz diyor, 
her birine teşekkür ediyorum. 
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Gençlerimiz Eğitimlerine 
Devam Ederken, Milli ve Manevi 
Değerlerini Korumalıdırlar

Elbette bu hedeflere ulaşabilmemiz, bizim 
gayretlerimiz yanında TÜRKEN gibi va-
kıflarımızın çalışmalarıyla mümkün ola-
caktır. Bu itibarla, TÜRKEN’in çalışmala-
rını çok önemsediğimi ve desteklediğimi 
bilmenizi isterim. Gençlerimizin eğitim-
lerine devam ederken, milli ve manevi de-
ğerlerini korumaları da hayati öneme sa-
hiptir. Vakfımızın, New York Manhattan’da 
inşaatı devam eden 200 öğrenci kapasiteli 
yurdu ve 2020 yılı sonunda tamamlanın-
ca, Türk ve yabancı öğrencilerimiz daha 
da iyi şartlara kavuşacaklardır. Birleşmiş 
Milletler’in karşısındaki Türkevi inşaatı-
mız hızla devam ediyor. Türkevi inşallah 
bittiğinde konferans salonlarıyla, etkinlik 
alanlarıyla çok çok daha farklı bir mekân 
olacak.  

İnşallah biz de sizlerin hayırlı çalışma-
larını desteklemeyi sürdüreceğiz. Bura-
da edindiğiniz bilgi, birikim, tecrübe ve 
dostlukların hayatınızın her aşamasında 
sizlere farklı bir perspektif sunacağına ina-
nıyorum. Unutmayınız, hayatta en büyük 
zenginlik para biriktirmek değil, sağlam 
dostlara, güçlü dostluklara sahip olmaktır. 
Sizinle gönül ve fikir birliği içinde hareket 
eden yol arkadaşlarınız olduğu müddetçe, 
hiçbir yol uzun değildir. Kalpleri bir, he-
defleri bir, inançları, umut ve sevdaları bir 
olan topluluğun aşamayacağı hiçbir engel 

yoktur. Burada geçirdiğiniz sürenin bu açı-
dan da sizler için verimli ve bereketli oldu-
ğunu düşünüyorum.

75’inci Genel Kurul Başkanlığı görevine 
talip olduk.  Bu önemli görev için Avrupa 
Birliği eski Bakanı ve halen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu’nun 
Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday 
gösterdik. Tecrübeli bir diplomat ve siya-
setçi olan Sayın Bozkır’ın bu sorumlulu-
ğu başarıyla yürüteceğine olan güvenimiz 
tamdır. 

Sevgili gençler, 

Bir insanı büyük yapan düşünceleridir. 
İnsan hayal kurabildiği müddetçe vardır, 
canlıdır, diridir. Hiç kimsenin hayallerinizi 
çalmasına, cesaretinizi örselemesine mü-
saade etmeyin. Buradaki tüm genç kardeş-
lerimin hayata bu pencereden bakmasını, 
özgüven sahibi olmasını, kendisini gelece-
ğe bu şekilde hazırlamasını bekliyorum. 
15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba 
yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbi-
nizi birilerine asla kiraya vermeyin. Bizim 
inancımızda zulme rıza zülümdür. Bizim 
için zalimin de mazlumun da kimliğinin 
bir ehemmiyeti yoktur. Siz genç kardeş-
lerimin bu şuurla hareket edeceğine, ül-
kemizin “Dünya 5’ten büyüktür” bayrağı 
altında sürdürdüğü hak ve adalet mücade-
lesine destek olacağına inanıyorum.

Şu gerçeğin hepimiz çok iyi farkında ol-
malıyız… Her birinizin başarısı bizim için 
değerlidir. Sizlerin iş hayatında, sosyal ha-
yatta, akademide, bilimde, sanatta, sporda, 

TÜRKEN’e, medeniyetimizdeki köklü va-
kıf geleneğinin Amerika Birleşik Devletle-
rindeki temsilcisi olarak bakıyoruz. Bun-
dan henüz beş yıl önce kurulan TÜRKEN, 
sizin ve bizim çabalarımızla bu topraklar-
daki iftihar kaynaklarımızdan biri haline 
geldi. Vakfımız, eğitimin farklı alanların-
daki çalışmalarıyla, hayata geçirdiği pro-
jelerle göğsümüzü kabartıyor. Bu başa-
rıda alın teri olan her bir kardeşimi, her 
bir hayırseverimizi tebrik ediyor, Rabbim 
kendilerinden razı olsun diyorum. İnşal-
lah önümüzdeki süreçte TÜRKEN’in ba-
şarı grafiğini daha da yükseğe taşıyacağı-
na inanıyorum.

Sevgili gençler,

Eğitime ne kadar önem verdiğimizi he-
piniz yakinen biliyorsunuz. Hemen her 
fırsatta, istikbalimizin teminatı olarak 
gördüğüm gençlerimizin iyi bir eğitim 
almaları gerektiğini söylüyorum. Genç-
lerimizin, asıl ilgi alanları yanında, dil 
eğitiminden sosyal kalkınma projelerine, 
siyasetten sivil toplum faaliyetlerine ka-
dar çok farklı sahalarda kendilerini ye-
tiştirmeleri önemlidir. Günümüzde artık 
tek bir alanda uzmanlaşma, belli meslek 
grupları dışında, hükmünü yitirmiştir. 
Hem kendi konusunu iyi bilen, hem de 
hayatın farklı alanlarında çalışmalar ya-
pabilen insanların daha çok rağbet gör-
düğüne şahit oluyoruz. TÜRKEN gibi 
kuruluşlarımız siz öğrencilerimize, ha-
yatı tanıdığınız, şahsınızla beraber diğer 
insanlara da katkı sağladığınız bir atmos-

fer sunuyor. Burada sizlere düşen kendi 
geleceğiniz ve milletimizin istikbali için, 
sunulan bu imkânları en güzel şekilde de-
ğerlendirmenizdir.

Biz de devlet olarak sizlerle beraber tüm 
gençlerimizin eğitim ortamını iyileştirme-
nin mücadelesini veriyoruz. Son 17 yılda 
ülkemizde eğitim altyapısını adeta baştan 
sona yeniledik. Üniversitelerimizin hem 
sayısını artırdık, hem de akademik kapa-
sitelerini güçlendirdik. Tek tipleştiren, 
formatlayan, genç dimağların hayallerini 
karartan bir eğitim modeli yerine, daha öz-
gürlükçü, yenilikçi, reformist bir modele 
geçtik. Başarılı öğrencilerimizden eğitim-
lerini yurt dışında sürdürmek isteyenlerin 
önünü açtık. Şu anda resmi kurumları-
mızın burslarıyla yurt dışında lisansüstü, 
doktora ve post doktora çalışması yapan 
1.600 civarında öğrencimiz bulunuyor. 
Gönüllü kuruluşlarımızın, iş adamlarımı-
zın desteklediği öğrencileri dikkate aldığı-
mızda bu sayı 3 bine yaklaşıyor. 

Türkiye’yi, dost ve kardeş coğrafyaların öğ-
rencileri için adeta bir eğitim üssü haline 
dönüştürdük. Türkiye Burslarıyla ve kendi 
hesabına okuyan 168 bin misafir öğrenci-
miz var. Dünyanın neredeyse her ülkesin-
den öğrenciye kucak açıyoruz. Hedefimiz, 
ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 
bine çıkarmaktır. İnşallah böylece, dünya-
da en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 
ülke arasına gireceğiz. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

265264

siyasette elde edeceği başarılar, hem genç-
lerimize örnek olacak, hem de gelecek ku-
şakların önünü açacaktır. Bunun için ça-
lışmalarınıza yorulmadan, azimle devam 
etmenizi istiyorum. 

Bu ülkede, geçmişten beri ülkemiz aley-
hine faaliyet gösteren pek çok lobi vardır.  
FETÖ’cü alçakların da iki ülke ilişkilerini 
zehirlemek ve aynı zamanda Müslüman-
lar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir 
gayret içinde olduğunu hepimiz gayet iyi 
biliyoruz. 40 yıl boyunca himmet, hizmet, 
eğitim diyerek insanımızdan topladıkları 
kaynakları, bugün ülkemize karşı hoyratça 
kullanıyorlar.  Biz 15 Temmuz gecesi 251 
insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşı-
mızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm 
dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız. 
Pensilvanya’daki şarlatan başta olmak üze-
re, tüm katillerden ve azmettiricilerden iş-
ledikleri cürümlerin hesabını yargı önün-
de tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer 
teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve 
Dışişleri Bakanlıklarımız yoğun bir dip-
lomasi yürütüyor. Sizlerden de bu örgüte 
karşı uyanık olmanızı, FETÖ’cü alçakların 
gerçek yüzünü her platformda muhatapla-
rınıza anlatmanızı istiyorum.

Çağın çilesini sırtlanacak gençler sizlersi-
niz. Sizler bizim her açıdan istikbalimizsi-
niz, umudumuzsunuz. Her biriniz inşallah 
çok önemli görevlere gelecek, ülkenize, 
İslam âlemine ve hatta tüm dünyaya yön 
vereceksiniz. Teknolojide, inovasyonda, 
bilişimde çığır açacak projelere imza ata-
caksınız. İstanbul’da Pazartesi gününden 
bu yana Teknofest Fuarı vardı. Teknofest, 
dünyada bir numara oldu. Demek ki azme-
dince oluyor. 

Ben bu salonda geleceğin bakanlarını, dev-
let ve hükümet başkanlarını, siyasetçileri-
ni, sanayicilerini, sporcularını, sanatçıla-
rını, inşallah Nobel ödülleri alacak bilim 
adamlarını görüyorum. Burada eserleriy-
le, çalışmalarıyla ülkelerine ve insanlığa 
hizmet edecek gönül erlerini görüyorum. 
Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin 
diyorum. Rabbim kardeşliğinizi, heyeca-
nınızı daim eylesin diyorum. Rabbim ara-
mızdaki şu muhabbeti daha da perçinlesin 
diye dua ediyorum.

Bugün bizleri bir araya getiren TÜRKEN 
Vakfına tekrar teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun

İklim Değişikliği, Sonuçları 
İtibariyle Sınır Tanımayan 

Küresel Bir Sorundur

BM İklim Eylemi Zirvesi | New York, ABD | 23 Eylül 2019

Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, kıy-
metli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Yeryüzünde insanın istifadesine sunul-
muş her şey, bizlere verilmiş bir emanettir. 
Emaneti bir sonraki sahibine teslim edin-
ceye kadar da onu en iyi şekilde korumak 

zorundayız. İklim değişikliği, sonuçları iti-
bariyle sınır tanımayan küresel bir sorun-
dur. Küresel sorunların çözümünde, gerek 
bölgesel gerek uluslararası düzeyde işbir-
liğinin tesis edilmesi şarttır. Sayın Genel 
Sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliğiyle 
mücadele hususunda elini taşın altına koy-
maya davet etti. Türkiye, bu davet üzerine 
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Kenya ve Birleşmiş Milletler-Habitat ile 
beraber “Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem” 
çalışma grubunun eş-başkanlığını yürütü-
yor. Bu çalışma grubu, iklim değişikliğiyle 
mücadelede somut etkilerini günlük ha-
yatta da göreceğimiz kritik bir alanı teşkil 
ediyor.

Küresel sera gazı salımlarının yüzde 70’in-
den fazlası şehirlerden kaynaklanıyor. 
Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede 
başarıya ulaşılabilmesi için evvela yerel 
düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin 
farkındadır. Dünyanın en kalabalık met-
ropollerinden İstanbul’da 4,5 yıl boyunca 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. 
Son 17 yıldır da Başbakan ve Cumhur-
başkanı olarak ülkeme hizmet ediyorum. 
İstanbul’la beraber 81 vilayetimizin tama-
mında katı yakıtlar yerine doğalgaz kulla-
nımını yaygınlaştırdık. 

Türkiye bugün yenilenebilir enerjide 
bölgesinde lider ülke konumundadır. 
Hâlihazırda elektriğin yüzde 30’undan faz-
lasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. 
Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimin-
deki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 
seviyesine yükselteceğiz. 

İklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa 
ederken afet risklerini de azaltıyoruz. Mil-
let Bahçeleri Projemizle yeşil alanlarımızı 
ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla ar-
tırmayı hedefliyoruz. 

Orman varlığını artıran nadir ülkelerden 
biriyiz. Son 17 yılda 4 milyardan fazla fida-
nı toprakla buluşturduk. 11 Kasım’da 11 

milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedef-
lerimizden biri, orman alanlarımızı top-
lam alanın yüzde 30’una çıkarmaktır. 

Ayrıca, şehirlerimizdeki trafik sorununu 
hafifletmek ve sera gazı salınımını düşür-
mek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. 
Demiryolunun toplam yük taşımacılığı 
içindeki payını yüzde 5 civarından yüzde 
10’a, yolcu taşımacılığındaki payını ise 
yüzde 1’lerden yüzde 4’e çıkarmayı hedef-
liyoruz. Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki 
5 yıllık dönemde yaklaşık 5 bin 600 kilo-
metreye taşıyacak, şehir içi raylı sistem 
uzunluğumuzu ise yüzde 50 civarında ar-
tıracağız.

Sıfır Atık Projemizi Bütün 
Türkiye’ye Yaygınlaştırıyoruz

Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi ni-
telikte projelerimizi hayata geçirdik. 

Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim 
dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının 
kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin 
iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler 
kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir 
düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet 
kullanım oranını dörtte üç oranında dü-
şürdük. Eşimin öncülüğünde başlatılan 
“Sıfır Atık” Projesi, tüm şehirlerimizde ve 
kurumlarımızda hızla benimsendi. Sıfır 
Atık Projemizi bütün Türkiye’ye yaygınlaş-
tırıyoruz. 2023 itibariyle yaklaşık 400 bin 
binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. 
Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 
13’ten 35’e taşıyacağız.
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Bisiklet yolları da son dönemdeki en önem-
li yatırım alanlarımızdan birini oluşturu-
yor. 2023’te bisiklet yollarını da 1000 ki-
lometreden 4000 kilometreye çıkaracağız. 

‘’Kalkınma Hedeflerimizden Vazgeçme-
den’’ iklim değişikliğine uyum ve afetlere 
karşı dayanıklılığa yönelik politikaları ha-
yata geçiriyoruz. Yerel düzeyde iklim de-
ğişikliğiyle mücadele etmek adına her bir 
coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları 
hazırlıyoruz. İlk olarak, Karadeniz Bölge-
si için eylem planımızı yayımladık. Diğer 
bölgelerimiz için de kısa sürede yayınlaya-
cağız. 

Burada çalışma grubumuzun girişimlerini 
de sizlere takdim etmek istiyorum. İlk giri-
şim, yerel iklim yatırımı için liderlik girişi-
midir. İkincisi ise, herkes için sıfır karbon 
binalar girişimidir. Bu önemli girişimin 

iki temel bileşeni vardır. İlki 2030 yılına 
kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise 
mevcut binaların sıfır karbon hale getiril-
mesi amacıyla yol haritalarının hazırlan-
masıdır. İkincisi; 2030 yılına kadar küresel 
ölçekte yaklaşık 1 trilyon dolar tutarında-
ki yatırımın hayata geçirilmesidir. Üçüncü 
girişimimiz, iklim dostu ulaşım girişimi ile 
sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemleri-
nin oluşturulmasını hedefliyoruz. 

Bu girişimlerimizin hayırlı olmasını di-
liyor, tüm ülkeleri imkânları ölçüsünde 
ve hakkaniyet temelinde elini taşın altına 
koymaya davet ediyorum. Eş-başkanlığını 
yürüttüğümüz çalışma grubunun geliştir-
diği girişimlerin herkes tarafından destek-
leneceğine inanıyorum. 

Thank you very much.

Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet 
başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli 
delegeler, sizleri şahsım ve milletim adı-
na saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl 
boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar do-
layısıyla Sayın Espinoza’ya teşekkür ediyo-
rum. Genel Kurul Başkanlığını devralan 
Sayın Muhammed Bande’yi de gönülden 

tebrik ediyorum. Genel Kurul toplantısı-
nın, dünya ve insanlık için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Değerli delegeler,

Bugün dünyamız, küresel düzeyde adalet-
sizliğin yol açtığı pek çok sorunla ve san-
cıyla yüz yüzedir. Medeniyetimizin büyük 

İşgalci İsrail’e Müdahale 
Edemeyen Birleşmiş Milletler 

Ne İşe Yarar?

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu | New York, ABD | 24 Eylül 2019
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âlimi Hazreti Mevlana, adaleti, “Hakları ve 
ödevleri gerektiği gibi paylaştırarak her-
kese hakkını vermek” olarak ifade ediyor. 
Bugün dünyamızda, ne hakların, ne de so-
rumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadı-
ğı ortadadır. Adaletsizlik ise, istikrarsızlığı, 
güç mücadelelerini, krizleri, israfı berabe-
rinde getiriyor. Hâlbuki şu an içinde bu-
lunduğumuz kurum, ikinci dünya savaşı 
sonrası, işte bu adaletsizliği ortadan kal-
dırmak amacıyla kurulmuştu. Oysa bugün 
uluslararası camia, geleceğini tehdit eden 
terör, açlık, sefalet, iklim değişikliği gibi 
sorunlara kalıcı çözüm üretme kabiliyetini 
giderek yitiriyor.

Genel Kurul’un bu yılki temasının “Yok-
sulluğun ortadan kaldırılması, kaliteli 
eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele ve 
kapsayıcılık için çok taraflı çabaların can-
landırılması” olarak belirlenmesi elbette 
isabetlidir. Ancak, asıl önemli olan hep 
birlikte neler yapabileceğimizdir. Dünya-
nın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks 
içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta 
açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi ka-
bul edilemez. Dünyanın şanslı bir azınlığı 
dijital teknolojiyi, robotları, yapay zekâyı, 
obeziteyi tartışırken, 2 milyarı aşkın insa-
nın yoksulluk, 1 milyara yakın insanın aç-
lık sınırının altında yaşıyor olması çok acı-
dır. Şayet her birimiz güvende değilsek hiç 
birimizin güvende olamayacağı gerçeğine 
sırtımızı dönemeyiz. 

Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin 
sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakıla-
mayacağını söylüyorum. Burada, sizlerin 
huzurunda tekrar ediyorum: Dünya 5’ten 

Büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımı-
zı da, kurallarımızı da değiştirme zamanı 
çoktan gelmiştir. Nükleer güç sahibi ülke-
ler ile buna sahip olmayan ülkeler arasın-
daki adaletsizlik dahi tek başına, dünyanın 
dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer güce 
dayalı kitle imha silahlarının tümden yok 
edilmek yerine, her krizde bir koz olarak 
ortaya konması, herkes gibi bizi de rahat-
sız ediyor. Bu güç, ya herkes için yasak, ya 
herkes için serbest olmalıdır. Gelin, insan-
lığın tamamının huzurlu geleceği için bu 
sorunu bir an önce adalet temelinde bir 
çözüme kavuşturalım. 

Dakikada 13 kişinin hava kirliliğinden öl-
düğü, küresel ısınmanın dünyamızın ge-
leceğini tehdit ettiği bir dönemde, bu so-
runlara hiçbirimiz bigâne kalamayız. İlk iş 
olarak Birleşmiş Milletlerin potansiyelini 
ve etkinliğini güçlendirmeliyiz. Özellikle 
Güvenlik Konseyinde, adalete ve hakkani-
yete uygun köklü reformları derhal gerçek-
leştirmeliyiz. 

Aylan Bebeği Dünya   
Çok Çabuk Unuttu

Türkiye, girişimci ve insani dış politika 
anlayışıyla, tüm dünyayı ve insanlığı 
kucaklayan, sorunlara adil çözümler 
bulmak için çabalayan bir ülkedir. 
Dünyanın en cömert insani yardım yapan 
ülkesi, en fazla yerlerinden edilmiş kişiyi 
kabul eden devleti unvanlarımız boşuna 
değildir. Bu politikanın somut bir başka 
örneğini, üçüncüsünü 2020 yılında 
ülkemizde düzenleyeceğimiz Afrika Birliği-

Türkiye Ortaklık Zirvesi’yle sergileyeceğiz. 
Bu salondaki tüm ülkeleri, adalet, ahlak, 
vicdan esası üzerine bina ettiğimiz 
politikalarımıza ve girişimlerimize destek 
vermeye davet ediyorum. 

Değerli delegeler,

Suriye, bugün insanlığın vicdanını 
yaralayan ve küresel adaletsizliğin 
adeta sembolü haline gelen bir coğrafya 
durumundadır. Bu ülkede 2011’den beri 
yaşanan kriz, rejim ve terör örgütleri ile 
onları cesaretlendiren güçler tarafından 
ısrarla sürdürülmeye çalışılıyor. Yaklaşık 
1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu 
aşkın insanın yerinden edilmesine, 
bunların yarısının da ülke dışında 
yaşamak zorunda kalmasına yol açan 
Suriye krizini artık sona erdirmenin 
zamanı gelmiştir. 

Türkiye, DEAŞ tehdidinden en çok zarar 
gören ülkedir. Bu örgüt bir yandan 
sınırlarımızı taciz ederken, diğer yandan 
çeşitli şehirlerimizde gerçekleştirdiği 
ve yüzlerce vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği canlı bomba eylemleriyle 
doğrudan kalbimize saldırmıştır. 
Suriye’de DEAŞ’a karşı ilk ve en ciddi 
darbeyi vuran ülke Türkiye’dir. Fırat 
Kalkanı Harekâtı ile yaklaşık 3 bin 500 
DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek, örgütün 
Suriye’deki çöküş sürecini başlattık. 
Dünyanın dört bir yanından DEAŞ’a 
katılmak üzere harekete geçen teröristleri 
tespit etme, ülkemize giriş yasağı koyma, 
sınır dışı etme konusunda da yine en önde 
geliyoruz. 

Öte yandan bugün Türkiye, milli gelire 
oranla dünyanın en fazla insani yardımda 
bulunan ülkesidir. Çatışma, açlık ve 
zulümden kaçan 5 milyon sığınmacıya 
ev sahipliği yapıyoruz. Bir başka ifadeyle 
Türkiye’de, Amerika’daki 29 eyaletin 
tek tek her birinin nüfusundan daha 
fazla sığınmacı bulunuyor. Ülkemizdeki 
sığınmacıların 3 milyon 650 binini 
komşumuz Suriye’den gelenler 
oluşturuyor. Yani şu an New York 
şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli 
kardeşimizi topraklarımızda misafir  
ediyoruz. Son 8 yılda sığınmacılar için 
40 milyar dolar harcama yaptık. Peki, 
Türkiye’ye gelen bir şey var mı? Avrupa 
Birliği’nden şu ana kadar bize gelen destek 
- bu da bizim milli bütçemize değil - 3 
milyar Euro’dur. 

Ülkemize gelen sığınmacılardan 365 
bini, Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz 
bölgelere geri döndü. Suriyeli 
sığınmacıların yarıya yakını 18 yaşın 
altındadır. Ülkemiz topraklarında 
doğan Suriyeli çocuk sayısı ise 500 bine 
yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma 
değil, eğitim ve sağlık başta olmak üzere 
her türlü imkânı sağlıyoruz. 

Buna karşılık dünya, canlarını kurtarmak 
için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz’in 
karanlık sularında ya da sınırlara gerilen 
tel örgülerin önlerinde sonlanan milyon-
larca mazlumu çok çabuk unuttu. Özellikle 
işte elimdeki resimde de gördüğünüz gibi, 
Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. 
Unutmayın ki aynı durum bir gün sizlerin 
de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler 
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bir değil, binler, milyonlardır… Bütün bun-
lara karşı tedbirimizi almak durumunda-
yız. Sadece bu yılın ilk 8 ayında 32 bin dü-
zensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan 
kurtardık. Yine bu yılın ilk 8 ayında, Suri-
yeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni 
ülkelerine geri gönderdik. 

Buna rağmen diğer bölgelerden gelenlerle 
birlikte bugün Türkiye, 5 milyon mazlu-
mu topraklarında barındıran bir ülke du-
rumundadır. Sığınmacılar için fedakârca 
yürüttüğümüz bu çalışmalarda maalesef 
tek başımıza bırakıldık. Suriye’de, ne re-
jimin, ne PKK-YPG’nin, ne de DEAŞ’ın 
kontrolündeki yerlere geri dönüş olmuş-
tur. Bu ülkeden kaçanların geri döndüğü 
tek yer Türkiye’nin güvenli hale getirdiği 
bölgelerdir. 

Güvenli Bölgeye Rahatlıkla 1-2 
Milyon Mülteci Yerleştirilebilir

Bugün Suriye’deki insani krizin çözümün-
de dikkatle üzerine eğilmemiz gereken önü-
müzde üç önemli husus vardır. 

Birincisi, Suriye’nin toprak bütünlüğü 
ve siyasi birliğinin tesisi konusunda kri-
tik bir süreç olarak gördüğümüz Anayasa 
Komitesi’nin etkin ve verimli bir şekilde 
çalıştırılmasıdır. Geçtiğimiz hafta başında 
Rusya ve İran’la birlikte bu konuda Ankara 
Zirvesi’nde aldığımız kararla, çok önemli 
bir başarıya imza attık. Suriye’de, kalıcı si-
yasi çözüme ulaşıldığında, bu ülkenin top-
rak bütünlüğü de kendiliğinden tesis edil-
miş olacaktır.

İkinci önemli husus, İdlip’teki muhtemel 
katliamların ve yaklaşık 4 milyon kişilik 
potansiyel göç dalgasının önüne geçilme-
sidir. Bu konuda Rusya ile Soçi’de vardı-
ğımız mutabakat, bir takım aksiliklere 
rağmen, hala geçerliliğini korumaktadır. 
Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını daha 
karşılamaya ne tahammülü, ne de imkânı 
vardır. Bu sebeple, İdlip’te güvenliğin ve 
istikrarın sağlanması hususunda tüm ül-
kelerin Türkiye’nin çabalarına destek ver-
mesini bekliyoruz. 

Üçüncü önemli konu, Suriye’nin dörtte bi-
rini işgal eden ve sözde Suriye Demokratik 
Güçleri adıyla meşrulaştırılmaya çalışılan 
Fırat’ın doğusundaki PKK-YPG terör yapı-
lanmasının ortadan kaldırılmasıdır. Tüm 
terör örgütlerine aynı mesafeden bakan 
bir anlayışı yerleştirmeden Suriye mesele-
sine kalıcı çözüm bulamayız. 

Amerika Birleşik Devletleri ile burada bir 
güvenli bölge oluşturulması konusunda-
ki görüşmelerimiz sürüyor. Niyetimiz, ilk 
etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 
kilometre uzunluğunda bir Barış Koridoru 
tesis ederek, uluslararası toplumun deste-
ğiyle burada 2 milyon Suriyelinin iskânını 
sağlamaktır. Şu resimde görülen bizim sı-
nırımızdır ve aşağıda da derinliğine olan 
bölge budur. Güvenli bölge ilan edildiğin-
de, buraya rahatlıkla 1-2 milyon arasında 
göçmeni, mülteciyi yerleştirme şansına 
sahibiz. Gerek Amerika gerekse koalisyon 
güçleri Rusya, İran hep birlikte el ele ver-
mek suretiyle, bu güvenli bölgede mülte-
cileri çadır kentlerden, konteyner kent-
lerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz. 
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Akdeniz’in bir diğer kritik bölgesi olan 
Libya’da da, halkın özgür iradesine dayalı 
demokratik bir yönetimin tesisi ile ülkede 
güvenliğin ve istikrarın sağlanması konu-
sunda gayret gösteriyoruz.  Libya’nın siya-
si ve ekonomik açıdan güçlenmesi, hem 
Kuzey Afrika’yı, hem de Avrupa’yı rahatla-
tacaktır. Bu ülkedeki çözümün, Libya hal-
kının tercihlerine saygı gösterilmesinden 
geçtiğine inanıyoruz. 

Yemen’e ve Katar’a yönelik müdahaleler, 
hem insani, hem ekonomik olarak ağır 
sonuçlar doğurmuştur. Petrol üretim te-
sislerine saldırılar nedeniyle yeniden alev-
lenen bölgedeki krizin bir an önce çözül-
mesi, herkesin özlemidir. 

Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl hunharca kat-
ledilmesiyle ile ilgili yargı süreci hala de-
vam devam ediyor. Türkiye olayın takipçisi 
olmaya devam edecek. Yine bu sene mah-
keme salonunda şüpheli bir şekilde vefat 
eden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi, bölgenin adalete ve 
hakkaniyete olan derin ihtiyacının adeta 
birer sembolü olmuştur. Mısır’ın seçilmiş 
Cumhurbaşkanının mahkeme salonunda 
çırpınarak ölmesi ve neticesinde ailesinin 
defnine bile müsaade edilmemesi de içi-
mizde kanayan bir yaradır. 

İran’ın faaliyetleriyle ilgili tartışmaların 
ve bu ülkeye yönelik tehditlerin de, bir an 
önce rasyonel bir zeminde çözüme kavuş-
turulmasını temenni ediyoruz. 

Değerli delegeler,

Bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok 
yaşandığı yerlerden birisi, İsrail işgali al-
tındaki Filistin topraklarıdır. Daha birkaç 
gün önce, sokaktaki masum bir Filistinli 
kadının İsrail güvenlik güçleri tarafın-
dan alçakça öldürüldüğü görüntüler bile 
vicdanları harekete geçiremiyorsa, artık 
sözün bittiği yerdeyiz demektir. Mevcut 
İsrail yönetimi, bu cinayetlerinin yanında, 
Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasadışı 
yerleşim faaliyetleri, Kudüs’ün tarihi ve 
hukuki statüsüne yönelik saldırıları gibi 
eylemleriyle, uluslararası hukukun öte-
sinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar 
altına alıyor. Türkiye olarak bizim bu ko-
nudaki tavrımız nettir. Çözüm, 1967 sınır-
ları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan 
bağımsız ve mütecanis topraklara sahip 
bir Filistin devletinin bir an önce kurulma-
sıdır. Bunun dışındaki herhangi bir barış 
planının adil olma, kabul edilme ve uygu-
lanma şansı yoktur. 

Merak ediyorum İsrail neresidir, acaba 
bu İsrail’in toprakları nereleri kapsıyor. 
1947’de İsrail neresiydi, bunun ardından 
acaba 1949, 1967’de İsrail neresiydi ve 
şu anda İsrail neresi? Şu an elimdeki ha-
ritalarda da gördüğünüz gibi, sene 1947, 
neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı 
Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve 
Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyo-
rum 1967’ye, 1949’la birlikte İsrail büyü-
yor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, 
güncel durum şu an artık adeta Filistin 
yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. 
İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. İsrail 

Bunun adımlarını birlikte atmak lazım. 
Bunu tek başına Türkiye kaldıramaz. Şayet 
bu bölgenin derinliğini Deyrizor-Rakka 
hattına kadar indirebilirsek, ülkemizden, 
Avrupa’dan ve dünyanın diğer bölgelerin-
den kendi topraklarına geri dönecek Suri-
yeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz. 

Gerçekleştirmekte kararlı olduğumuz 
bu konuda Türkiye olarak gerekli hazır-
lıkları yapmaya başladık. Ülkemizin ön-
cülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün 
de katılımıyla bu çerçevede bir uluslara-
rası konferans planlıyoruz. Aralık ayın-
da Cenevre’de gerçekleştirilecek olan ve 
eş-başkanlığını üstleneceğimiz Küresel 
Mülteci Forumunun başarısına da önem 
veriyoruz. Güvenli bölgelere dönüşleri 
desteklemek için Birleşmiş Milletler ön-
cülüğünde bir bağışçılar konferansı dü-
zenlenebileceğini düşünüyoruz. Geçtiği-
miz yıl Birleşmiş Milletlerde kabul edilen 
Küresel Göç Mutabakatı ve Mültecilere 
İlişkin Küresel Mutabakatın da etkin şe-
kilde işletilmesine ihtiyaç vardır. 

Suriye’de, hakka, hukuka, vicdana uygun 
şekilde sağlayacağımız istikrar ve güven 
ortamı, komşusu Irak’ı da, hem DEAŞ, hem 
PKK tehdidi bakımından rahatlatacaktır. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonun-
dan, tüm dünyayı, Suriye’deki bu insani 
krizi durdurmak için inisiyatif almaya, ça-
balarımızı desteklemeye davet ediyorum. 

Değerli delegeler,

Akdeniz havzası, Suriye krizinin tetikledi-
ği göçmen trajedileri yanında, Doğu Akde-

niz’deki gelişmeler nedeniyle daha başka 
sorunlarla da karşı karşıyadır. Kıbrıs me-
selesi, 50 yıldan uzun süredir devam eden 
müzakerelere rağmen, Rum tarafının uz-
laşmaz tavrı sebebiyle çözüme kavuşama-
mıştır. Rum tarafı, Kıbrıs Türkleriyle siyasi 
gücü ve refahı paylaşmayı reddeden, ada-
letsiz ve hakkaniyetsiz bir dayatma siyase-
ti izliyor. Türkiye, derin tarihi ve kültürel 
bağlara sahip olduğu Kıbrıs Türk halkının 
uluslararası antlaşmalara dayalı garantö-
rüdür. Kıbrıs’taki sorunun, “Sıfır güvenlik, 
sıfır garanti” şartıyla çözüleceğini ileri sü-
renlerin, en başından kötü niyetli olduk-
ları ortadadır. Türkiye olarak, Kıbrıs Türk 
halkının güvenliğini ve haklarını teminat 
altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba 
göstermeye devam edeceğiz.

BM Kürsüsünden Soruyorum: 
İsrail Devletinin Sınırları 
Neresidir?

Diğer taraftan, Doğu Akdeniz’deki enerji 
kaynaklarını, “kazan-kazan” anlayışıyla, 
önemli bir işbirliği fırsatı olarak görüyo-
ruz. Bölgedeki bazı ülkeler ise, bizim bu 
makul tavrımıza rağmen, tek taraflı adım-
larla, enerji kaynaklarını birer sorun ve 
çatışma alanı haline dönüştürmeye çalı-
şıyor. Doğu Akdeniz’de, hem Türkiye’nin, 
hem de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve 
çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız. İş-
birliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her 
türlü teklife ise kapımız sonuna kadar açık 
olmaya devam edecektir. 
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Afganistan’da, yaklaşık 40 yıldır kesintisiz 
süren işgaller, çatışmalar ve terör 
faaliyetleri, küresel düzeyde sorunlara 
yol açmıştır. Artık bu kadim coğrafyanın 
huzura ve güvenliğe kavuşmasının vakti 
gelmiştir. Uluslararası toplum olarak hep 
birlikte bu konuda sorumluluk üstlenmeli, 
çaba göstermeliyiz. 

Değerli delegeler,

Günümüzde, küresel barış ve huzura en 
büyük tehditlerden biri de ırkçı, yabancı 
düşmanı, ayrımcı ve İslam karşıtı eğilim-
lerdeki yükseliştir. Müslümanlar, nefret 
söylemine, kutsal değerlerine hakarete, ay-
rımcılığa maruz kalanlar arasında ilk sıra-
da yer alıyor. Geçtiğimiz Mart ayında Yeni 
Zelanda’nın Christchurc şehrinde vuku 
bulan terör saldırısı, bunun en çarpıcı örne-
ğidir. Yeni Zelanda’da Müslümanları hedef 
alan terör saldırısı ne kadar yanlışsa, Sri 
Lanka’da Hristiyanları veya Amerika’daki 
Yahudileri hedef alan terör eylemleri de o 
kadar yanlıştır. Bu hastalığın adeta bir çıl-
gınlık haline dönüşmesinin birçok sorum-
lusu vardır. Sorumluların en başında, bu 
tür eğilimleri tahrik ederek oy kazanmaya 
çalışan popülist siyasetçiler ile ifade özgür-
lüğü bahanesiyle nefret söylemlerini nor-
malleştiren çevreler geliyor.  Göçmenlere, 
özellikle Müslümanlara cehalet ve önyar-
gıyla yaklaşan, onları ötekileştiren herkes, 
bu hastalıklı akımların yükselişine çanak 
tutuyor. Bu bela, ancak ortak irade ve çaba-
larımızla defedilebilir. 

Tepkimizi, hoşgörüyü esas alan kapsayı-
cı bir söylem ve somut önlemlerle ortaya 

koymak biz devlet adamlarının en önem-
li görevidir. Bu kapsamda Sayın Genel 
Sekreter, geçtiğimiz günlerde kuruluşuna 
öncülük ettiğimiz Medeniyetler İttifakı 
tarafından hazırlanan “Dini Mekânların 
Korunmasına Yönelik Eylem Planı”nı açık-
ladı. Planın, bu konudaki farkındalığın 
artırılmasına yardımcı olmasını temenni 
ediyoruz. Buradan Christchurc saldırı-
sının gerçekleştiği 15 Mart’ın Birleşmiş 
Milletler tarafından “İslam Düşmanlığına 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” ola-
rak ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum. 
İslam dünyasını da, Sünni-Şii ayrımı başta 
olmak üzere, kendi iç kavgalarının zemini-
ni oluşturan ve esasen siyasi çıkar çatışma-
larının aracı olarak kullanılan hususlarda 
derin bir muhasebeye davet ediyorum. 

75’inci Genel Kurul Başkanlığı 
Görevine Talibiz

Değerli delegeler,

Ülkemiz, kadim dünyanın merkezinde yer 
alan bir coğrafya olarak, hem doğunun, 
hem batının insani birikiminin varisidir. 
Dolayısıyla, her iki dünyadaki gelişmeleri 
de yakından takip etmek, sorumluluk üst-
lenmek, inisiyatif kullanmak mecburiye-
tindeyiz. Bugün burada sadece bir kısmını 
ifade edebildiğim kriz başlıklarının tama-
mından doğrudan veya dolaylı etkilenen 
bir ülke olarak, insanlığa karşı sorumluluk-
larımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Adalet, ahlak, vicdan temelinde yeniden 
yapılandırılacak bir Birleşmiş Milletler ve 
özellikle de Güvenlik Konseyi, insanlığa 

şimdi de kalanını almanın gayreti içeri-
sinde. Peki Birlemiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin, Birlemiş Milletler’in İsrail 
ile almış olduğu bunca karar var, bu ka-
rarlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geç-
miyor. Peki, o zaman Birlemiş Milletler 
ne işe yarıyor. O zaman bu çatının altında 
bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamı-
yorsak adalet nerede temerküz edecek? 
İşte sıkıntımız burada.

Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyo-
rum: İsrail devletinin sınırları neresidir? 
1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır, 
yoksa daha başka bir sınırı var mıdır? 
Tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakla-
rı gibi, Golan Tepeleri ve Batı Şeria’daki 
yerleşim yerleri bu devletin sınırları için-
de değilse, nasıl oluyor da dünyanın gözü 
önünde gasp edilebiliyor? “Yüzyılın an-
laşması” olarak takdim edilen girişimin 
amacı Filistin devletinin ve halkının mev-
cudiyetini tamamen ortadan kaldırmak 
mıdır? Bunlar dünyayı kana mı bulamak 
istiyorlar?

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, 
uluslararası camianın tüm aktörleri, Fi-
listin halkına, vaatlerin ötesinde somut 
destek vermelidir. Birleşmiş Milletler Ya-
kın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için 
Yardım ve Bayındırlık Ajansının çalışma-
larının etkin şekilde sürdürülmesi, bu ba-
kımdan çok önemlidir. Türkiye, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da, maz-
lum Filistin halkının yanında yer almaya 
devam edecektir. 

Irkçı ve İslam Karşıtı   
Eğilimler Yükseliştedir

Dünyamızın adil ve huzurlu geleceği için 
bir başka önemli konu, Güney Kafkasya’nın 
dünyanın sorunlu bölgelerinden biri ol-
maktan çıkartılmasıdır. Azerbaycan topra-
ğı olan Yukarı Karabağ ve çevresinin alın-
mış kararlara rağmen hala işgal altında 
tutulması kabul edilemez bir durumdur. 

Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi 
göstermediği sorunlardan biri de 72 yıl-
dır çözülemeyen Keşmir ihtilafıdır. Gü-
ney Asya’nın istikrarı ve refahı, Keşmir 
meselesinden ayrı düşünülemez. Şu anda 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 
Birleşmiş Milletler’in almış olduğu ka-
rara rağmen Keşmir adeta abluka altın-
dadır.  Bu nedenle sekiz milyon insan 
Keşmir’den ne yazık ki dışarı çıkamıyor. 
Keşmirlilerin, Pakistanlı ve Hintli komşu-
larıyla birlikte güvenli bir geleceğe baka-
bilmeleri için buradaki sorunun çatışma 
değil, adalet ve hakkaniyet temelinde di-
yalogla çözümü şarttır. 

Dünyanın bigâne kaldığı konulardan biri 
de Müslüman Rohingaların karşı karşıya 
oldukları insanlık trajedisidir. Birleşmiş 
Milletler bünyesinde kurulan Bağımsız 
Araştırma Komisyonu, Myanmar’ın Ara-
kan eyaletinde yaşanan olayların gerisin-
de “soykırım niyeti” olduğunu kayıt altına 
almıştır. Türkiye, Rohingaların güvenlik 
ve temel haklarının sağlanmasına yöne-
lik girişimleri ile ilk günden beri sürdür-
düğü insani yardım faaliyetlerine devam 
edecektir. 
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yeniden umut verecektir. Türkiye olarak, 
bu konuda atılacak her adımı destekleme-
ye, buna katkı vermeye hazırız. Bu anlayış-
la, 75’inci Genel Kurul Başkanlığı görevine 
talibiz. Bu önemli görev için Avrupa Birliği 
eski Bakanı ve halen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu’nun Baş-
kanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday gös-
terdik. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi 
olan Sayın Bozkır’ın bu sorumluluğu başa-
rıyla yürüteceğine olan güvenimiz tamdır. 
Sizlerin de kendisine desteğinizi esirgeme-
yeceğinize inanıyorum. 

Hâlihazırda Birleşmiş Milletlerin çeşitli 
ajanslarının bölge yönetimlerine ev sahip-
liği yapan en büyük şehrimiz İstanbul’u da, 
çok daha kapsamlı bir Birleşmiş Milletler 
merkezi haline getirmek istiyoruz. En Az 
Gelişmiş Ülkeler İçin Birleşmiş Milletler 
Teknoloji Bankası, geçtiğimiz yıl İstanbul 
yakınlarında faaliyete geçti. Geçen yıl bu 
kürsüden gündeme getirdiğim İstanbul’da 

Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi ku-
rulması önerimize aldığımız olumlu ve 
teşvik edici yaklaşımdan da memnuniyet 
duyuyoruz.  

Eş-başkanı olduğumuz Birleşmiş Millet-
ler-Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun üye 
sayısı da 59’a ulaştı. Bu girişimi Birleşmiş 
Milletlerden sonra Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
bünyesine de taşıdık. Karşı karşıya oldu-
ğumuz her küresel meselede adil, hakkani-
yetli, vicdanlı çözümler bulabileceğimizin 
mümkün olduğuna inanıyorum. 

Sözlerime şu temennilerle son veriyorum.  
Herkes İçin Özgürlük… Herkes İçin Ba-
rış… Herkes İçin Refah… Herkes İçin Ada-
let… Herkes İçin Huzurlu Ve Güvenli Bir 
Gelecek...

74’üncü Genel Kurul çalışmalarının başa-
rılı geçmesini diliyorum. Hepinizi şahsım 
ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli kardeşim Sayın Başbakan İmran 
Han, saygıdeğer hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla 
selamlıyorum. toplantımızın hayırlara vesi-
le olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Sözlerime Azad Keşmir bölgesinde dün 
meydana gelen deprem nedeniyle taziyele-

rimi sunarak başlamak istiyorum. Hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, 
yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye ola-
rak ihtiyaç duymanız halinde her türlü yar-
dımı ulaştırmaya hazırız. Bu etkinliği dü-
zenlediği için değerli dostum İmran Han’a 
teşekkür ediyorum. 

Nefret Söylemine
En Fazla Maruz Kalanlar 

Müslümanlardır

“Nefret Söylemiyle Mücadele” Temalı Toplantı
New York, ABD | 25 Eylül 2019
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Nefret söylemi; küresel ölçekte yükselişte 
olan İslam düşmanlığı, popülizm, ırkçı-
lık ve yabancı karşıtlığının en yaygın ara-
cıdır. Maalesef bu tarz söylemler, günün 
her saatinde, sosyal medyada, televizyon 
programlarında, siyasetçilerin içe ve dışa 
yönelik beyanlarında normalleştirilmek-
te, adeta sıradanlaştırılmaktadır. Unu-
tulmamalıdır ki, Holokost’tan Bosna’ya, 
Ruanda’dan Myanmar’a, insanlığa karşı en 
büyük suçların işlenmesinde, önce nefret 
söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. An-
cak uluslararası toplum, her biri tarihe kara 
bir leke olarak geçen bu acı tecrübelerden 
gereken dersleri çıkaramamıştır.

15 Mart 2019 tarihinde Christchurch’te iki 
camiye karşı gerçekleştirilen ve 51 Müs-
lümanın hayatını kaybetmesiyle sonuçla-
nan terör saldırısı, sorunun geldiği vahim 
boyutları tüm dünyaya göstermiştir. Hiç 
şüphesiz bu olay, kökleri derinlere inen 
bir kinin, saplantının, Müslümanlara yö-
nelik habis bir nefretin dışavurumudur. 
Ben bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı di-
liyorum. Terör eyleminden sonra örnek bir 
tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına bu-
radan teşekkür ediyorum.  

Christchurch terör eylemi, Müslümanları 
ve masum insanları hedef alan ne ilk, ne de 
son saldırıdır. Bundan önce de Müslüman-
lar ve diğer inançlara mensup topluluklar, 
şiddete, zorbalığa ve katliamlara maruz 
kalmıştır. 1993 yılında Solingen’de Neona-
ziler, 5 vatandaşımızı evlerini ateşe vererek 
kalleşçe şehit etti. 1994 yılında El Halil’de 
İsrailli bir işgalci, Halil İbrahim Camiinde 

sabah namazı kılan 29 Müslümanı şehit 
etti, 125 Müslümanı yaraladı. 2011 yılında 
Oslo yakınlarındaki Utoya adasında 77 can, 
beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani 
tarafından öldürüldü. 2015 senesinde Cha-
pel Hill kentinde 3 gencimiz yine bir ırkçı 
tarafından evlerinde vurularak katledildi. 
2017 yılında Kanada’daki cami saldırısında 
6 Müslüman hayatını kaybetti.

Nefret Söylemi, Fikir Özgürlüğü 
Parantezine Asla Alınmamalıdır

Günümüzde nefret söylemine, kültürel 
ırkçılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlere ha-
karete en fazla maruz kalanlar ne yazık ki 
Müslümanlardır. Müslümanların işyerleri, 
evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırk-
çıların ve faşist grupların hedefi oluyor. 
Müslüman kadınlar sırf başörtüsü tak-
tıkları için sokakta, çarşıda, işyerlerinde 
tacize uğruyor. Yurt dışındaki 6,5 milyon 
insanı nefret söylemi ve saldırılardan et-
kilenen bir ülke olarak bu soruna gözleri-
mizi yumamayız. Popülist siyasetçiler ve 
medya tarafından normalleştirilmeye ça-
lışılan nefret söylemini bir kez de burada 
lanetliyorum. 

Mevzuattaki boşluklar düzeltilmeli, nefret 
söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla 
alınmamalıdır. Nefret suçlarının cezasız 
kalıp kalmayacağı konusunda zihinlerde 
oluşan şüpheler mutlaka giderilmelidir. 
Polise, yargıya ve diğer ilgili mercilere ile-
tilen şikayetler ile yapılan işlemlerin kaydı 
ve raporlanması şeffaf bir şekilde yürütül-

melidir. Böylece, suçların üzerinin çeşitli 
bahanelerle örtülmesinin önüne geçil-
melidir. 

Özellikle Hindistan’da Keşmir olaylarıy-
la bütünleşen bir dönemde, Müslüman 
gençlerin sadece inek eti yedikleri için kır-
baçlanması, palalarla dövülmesi, ölüme 
mahkum edilmesi neyle savunulacak? Sen 
nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık 
olabilir mi, insanlara böyle bir yaklaşım 
olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyo-
ruz, bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara 
mı soracağız bunu? Herkesin herhalde ve-
jeteryan olması beklenemez. Bir yandan 
‘inanç özgürlüğü’ diyeceksiniz, bir yandan 
‘düşünce özgürlüğü’ diyeceksiniz... Benim 
inancımın gereği bu değil. Senin inancının 
gereği olabilir. Ben senin inancına saygı 
duyuyorum, sen benim inancıma niye say-
gı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz 
eti yiyenler var. Biz “Niye domuz eti yiyor-
sunuz?” diye bugüne kadar bunlara asla 
müdahale etmedik, etmiyoruz da. Niye? 
Onun inancının gereği odur, yiyebilir. Bizi 
çok da ilgilendirmez. Ama bunların inanç 
hürriyetini anlamak mümkün değil. 

Şu anda Hindistan’ın Keşmir’de geldiği 
nokta anlaşılır değil. Şu anda Keşmir adeta 
bir açık hava hapishanesine döndürülmüş 
vaziyettedir. Bölgede ne tür kanlı eylemler 
olacağını şimdiden ben düşünemiyorum. 

Bu gelişmeler üzerine Hindistan’ın dışiş-
leri bakanı, ülkemizdeki büyükelçileri, 
Türkiye’nin Keşmir’e yaklaşımını doğru 
bulmadıklarını söylüyorlar. Yani bizim 
herhangi bir ülkedeki gelişmeler konusun-

daki politikamızı, o ülkelerdeki yöneticile-
re sorarak veya onlardan izin alarak mı be-
lirleyeceğiz? Böyle bir şey mi var? Dünya 
siyasetinde böyle bir şeyi anlamak veyahut 
da anlatmak asla mümkün değildir.

Kıymetli dostlarım,

Cehaletten beslenen nefret söylemiyle mü-
cadelenin ilk adımı eğitimdir. Bütün dev-
let kurumlarına bu konuda önemli görev-
ler düşüyor. Hem devletlerarası, hem de 
bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası 
örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut 
girişimler daha etkin hale getirilmelidir. 
İşte sayın direktör burada... Biz Medeni-
yetler İttifakını bu yanlışları ortadan kal-
dırmak için kurduk ve medeniyetler ça-
tışmasına karşı direndik. “Medeniyetler 
İttifakında başarılı olursak bunların önü-
nü alırız, keseriz” dedik. Gelinen noktada 
Keşmir’deki gelişmeler pek hayra alamet 
değil. Özellikle Birleşmiş Milletler, Avru-
pa Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi 
kuruluşların çatıları altında girişimleri-
mizi somutlaştırmalı ve sonuç odaklı bir 
yaklaşım benimsemeliyiz. Sayın Genel 
Sekreter, Medeniyetler İttifakı tarafından 
hazırlanan Dini Mekânların Korunmasına 
Yönelik Eylem Planı’nı açıklamıştır. Bir-
leşmiş Milletlerde nefret söylemine ilişkin 
bir veri tabanı oluşturulması fikrini des-
tekliyoruz. Bununla yetinmiyor, Birleşmiş 
Milletler bünyesinde, nefret söylemine 
maruz kalanların şikâyetlerini süratle ile-
tebilecekleri ve takibinin yapılacağı bir 
platform oluşturulmasını öneriyoruz.
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İslam’ı Terörle Bir Araya Getirmek, 
Çok Çok Büyük Bir İftiradır

Türkiye olarak, yükselen İslam düşmanlı-
ğı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin müca-
dele yönündeki çabalara öncülük etmeye 
devam edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı 
Zirve Dönem Başkanlığımız süresince bu 
konularda işbirliği yapılması için önemli 
çalışmalar yaptık. 

Az önce İmran kardeşimin ifade ettiği gibi, 
sürekli olarak Batı, sevgili Peygamberimize 
birçok hakaretler yapmıştır. Bunları yazılı 
yapmıştır, görsel yapmıştır. Biz bütün bunlara 
karşı hep sabırla göğüs gerdik. Ama biz hiçbir 
zaman ne Hazreti İsa aleyhisselatu vesselam 
ne Hazreti Musa aleyhisselatu vesselam ne 
Hazreti Davud aleyhisselatu vesselam, hiç 
birine asla bir ters kelam etmedik. Peygam-
berimiz gibi onlar da bizim için saygındır, 
kutsaldır. Şimdi biz tüm dünyadan da bunu 
bekliyoruz.

Bizim dinimize kimse ‘İslamcı terör’, ‘İslami 
terör’ gibi yakıştırmayı yapamaz. Arapçada 
İslam kelimesi, ‘silm’ kelimesinden gelmek-
tedir. ‘Silm’, barış anlamına gelir. Dolayı-
sıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan 
İslam’ı terörle bir araya getirmek, çok çok 
büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir 
şey kabul edilemez, olamaz. Her inanç men-
subunun teröristleri vardır. Biz kalkıp da 
bunun için mensubu oldukları dini lekele-
yebilir miyiz? O başka bir şey, terörist başka 
bir şey. Bunun mücadelesini de aynı şekilde 
veriyoruz, vereceğiz.

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırı-
sı sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleş-
miş Milletlerde önemli girişimler gerçekleştir-
dik. Sorunun kökünü kazımak için devletler, 
uluslararası kuruluşlar, teknoloji şirketleri, eği-
tim kurumları, medya, sivil toplum kuruluş-
ları olarak el ele verip gerekli adımları atmak 
zorundayız. 

Onun için de şu anda bizim bütün kararlılı-
ğımız Cammu Keşmir’deki bu adımları bir 
an önce yerli yerine oturtmak, orada yaşayan 
Müslümanların haklarını da sonuna kadar ko-
rumak ve onların giriş çıkışlarının serbest hale 
getirilmesini sağlamaktır.  

Keşmir’deki gelişmeleri neye benzetiyorum, 
biliyor musunuz? Aynen şu anda Filistin’de 
olanlara benzetebiliyorum. Filistin’de olanlar 
çıkabiliyor mu Filistin’den? Hayır. Onlar da 
yine oradaki İsrail devletinin iznine tabi. Son 
bir örnek vereyim, sözlerimi bitireyim. Ben 
Başbakan olarak İsrail’e gittim. İsrail’den Filis-
tin tarafına geçerken eşimle beraber arabada 
yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletil-
diğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için o 
zaman Telaviv’deyim. Telaviv’den oraya ge-
çerken başıma bu olay geldi. Bunu her zaman 
anlattım, anlatıyorum ve anlatacağım. İşte 
İsrail’in devlet liderlerine, devlet başkanlarına, 
başbakanlarına yaklaşımı budur. Kimi beğe-
niyorlarsa onun için kapılar açıktır ama be-
ğenmiyorlarsa o zaman kapılar kapalıdır. Lafa 
geldiği zaman bütün özgürlükleri savunurlar 
ama samimi değiller. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken tam 
da bu amaca hizmet eden böyle bir etkinliği 
düzenleyenlere ve siz katılımcılara teşekkür 
ediyorum.

ABD ile Olan Sıkıntılı 
Süreci Aşıyoruz

Türk-Amerikan İş Konseyi 10’uncu Türkiye Yatırım Konferansı
New York, ABD | 26 Eylül 2019

Türk-Amerikan İş Dünyası’nın kıymetli 
temsilcileri, değerli girişimcilerimiz, sivil 
toplum örgütlerimizin kıymetli önderleri, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kal-
bi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. 
Türk-Amerikan İş Konseyimiz tarafından 
düzenlenen bu anlamlı etkinlikte sizlerle 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. Organizasyona ev sahipliği 
yapan Türk-Amerikan İş Konseyi’ne teşek-

kür ediyorum. Toplantımızın her iki ülke 
yatırımcıları için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Sizler, Türkiye ve Amerika Birleşik Dev-
letleri arasındaki mevcut bağları geliştir-
mek için büyük emek verdiniz. İki ülke 
de sizin bu çabalarınızdan faydalanmıştır. 
Ülkemizi de yakından etkileyen pek çok 
gelişmenin aynı anda yaşandığı kritik bir 
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doları buldu. Bu yılın ilk 8 ayındaki ihra-
catımız 117 milyar doların üzerine çıkarak 
rekor kırarken, ihracatın ithalatı karşılama 
oranı da yüzde 86’yı buldu. Yıllarca ekono-
mimizin yumuşak karnı olarak gösterilen 
cari açık sorununu önemli oranda çözdük. 

Amerika Birleşik Devletleri en fazla ihra-
cat yaptığımız 5’inci ve en fazla ithalat yap-
tığımız 4’üncü ülke konumundadır. Ancak 
dünyayla en fazla ticaret yapan ülke olan 
Amerika’nın ülkemizle ticaretinin 21 mil-
yar dolarda kalmasını biz yeterli görmü-
yoruz. Hükümetlerimizin ortak çabası, siz-
lerin desteği ve iki Devlet Başkanı olarak 
ortaya koyduğumuz güçlü irade ile 100 
milyar dolar hedefine süratle ulaşabilece-
ğimize inanıyorum.

Burada öncelikle bir pürüzü gidermemiz 
gerekiyor. Ticaretini güçlendirmek isteyen 
ülkeler aralarına engel koymaz. Amerika 
Birleşik Devletlerinin ülkemize karşı uy-
gulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden 
değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyo-
ruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatı-
mıza yönelik olarak getirilen ilave tarifeler 
ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden 
çıkarılmamız gibi kararlardan geri dönül-
mesi gerekiyor. Bu konuda birçok ülkeye 
getirilen istisnalardan Türkiye de yarar-
lanmalıdır. Ayrıca, Amerika Birleşik Dev-
letlerinin önümüzdeki dönemde almayı 
planladığı önlemlerden de Türkiye’yi muaf 
tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden 
önce stratejik ortağız.

Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine 
başlanmasının da, yine ticaret hacmi hede-

fine ulaşılması bakımından yararlı olaca-
ğına inanıyorum. Böyle bir anlaşma, önce-
likle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesine katkıda buluna-
caktır. Bunun yanında anlaşma, Türk ve 
Amerikan şirketlerinin iki ülkenin mücavir 
coğrafyalarına açılmalarına, hatta üçüncü 
ülkelerde ortak projeler geliştirmelerine de 
imkân sağlayacaktır.

Değerli misafirler,

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden 
bu yana, Türk ekonomisiyle ilgili kasıtlı, 
ön yargılı, mevcut durumu resmetmekten 
ziyade temennileri dillendiren bir kampan-
ya sürdürülüyor. Halbuki, Türkiye küresel 
ekonomideki daralmaya, etrafındaki siyasi, 
güvenlik ve insani krizlere rağmen bölge-
sinde bir istikrar adası olmaya devam edi-
yor. Türk ekonomisinin makro göstergeleri 
ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır. 
2002’den bu yana 215 milyar doları aşan 
doğrudan yatırımın Türkiye’yi tercih etme-
si, bunun işaretlerinden biridir. Etkisini gi-
derek daha fazla hissettiren küresel ekono-
mik durgunluğa rağmen, Türk ekonomisi 
canlılığını koruyor. Uluslararası yatırımcı-
lar için Türkiye, en önemli çekim merkez-
lerinden biri olmayı sürdürüyor. Küresel 
doğrudan yatırımlar 2018 yılında yüzde 
13 gerilerken, Türkiye’ye gelen doğrudan 
yatırımlar yüzde 13 artarak 13 milyar dola-
ra ulaştı. Böylece, 199 ülkenin yer aldığı en 
fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 
2018 yılında bir önceki yıla göre 4 sıra yük-
seldik. Yine bu dönemde Amerika Birleşik 
Devletleri ülkemize en fazla doğrudan yatı-
rım yapan 6’ncı ülke oldu.

dönemden geçiyoruz. Küresel düzenin pa-
rametrelerini sarsan bu süreç, uluslararası 
ilişkilere hakim olan ortam kadar, iş dün-
yasını da yakından ilgilendiriyor. Ticaret 
savaşları, belirsizliği artırmanın yanı sıra 
gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerin-
de ağır tahribatlara neden oluyor. Yaklaşık 
250 trilyon doları bulan küresel borç stoku 
ise durumun hassasiyetini apaçık ortaya 
koyuyor. Türkiye olarak, dünyanın en bü-
yük ilk iki ekonomisinin sorumluluk bi-
linciyle hareket edeceğine inanıyoruz. An-
laşmazlıkların Dünya Ticaret Örgütü’nün 
yerleşik teamülleri çerçevesinde en kısa 
sürede çözüleceğini ümit ediyoruz. Böyle 
bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplan-
tımızın, birbirimizi daha iyi anlamamıza, 
Türk ekonomisi hakkında çok daha doğru 
bir resmin çizilmesine vesile olacağına ina-
nıyorum.

Kıymetli misafirler,

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletle-
ri arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, 
kapsamlı ve stratejik müttefiklik ilişkisi 
vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş 
ayrılıkları yaşasak da, ortaklığımız bugüne 
kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiş-
tir. Son dönemde de, Türk-Amerikan ilişki-
lerinin ciddi şekilde test edildiği bir süreci 
hep birlikte yaşadık. Ancak, değerli dos-
tum Başkan Trump’la aramızda tesis ettiği-
miz yakın diyalog ve iletişim sayesinde, bu 
sıkıntılı süreci aşıyoruz. İki lider olarak ül-
kelerimiz arasında pozitif gündeme odak-
lanmak istiyoruz. Bu pozitif gündemin en 
önemli unsurlarından biri de ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiye-

li yansıtacak düzeye ulaştırılmasıdır. Sa-
yın Başkanla yaptığımız görüşmede ikili 
ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık 
bir hedef belirledik. Enerjiden müteah-
hitlik hizmetlerine, turizmden tekstile iki 
ülkenin nispeten üstünlük sahibi olduğu 
alanlarda işbirliğimizi çeşitlendirme kara-
rı aldık. Bu hedef doğrultusunda hem iki 
ülke yetkilileri, hem de özel sektör temsil-
cileri önemli çalışmalar yapıyor. Bilhassa, 
Türk-Amerikan İş Konseyi’nin hazırladığı 
raporun bu hedefe yönelik gayretlere ışık 
tutacağına inanıyorum.

Hedefimiz, ABD ile Olan Ticaret 
Hacmimizi 100 Milyar Dolara 
Çıkartmaktır

Geçtiğimiz haftalarda tecrübeli bir yatı-
rımcı da olan Ticaret Bakanı Sayın Ross’u 
ülkemizde ağırladık. Bakan Ross, hem ilgi-
li Bakanlarımız, hem de özel sektör temsil-
cileriyle bir araya geldi. Biz de kendisiyle 
beraber ülkemizde önemli yatırımları bu-
lunan Amerikan Firmalarının temsilcileri-
ni kabul ettik. Halihazırda 1.800’den fazla 
Amerikan firması, teknolojiden gıdaya, 
sağlıktan bilişime çok geniş bir yelpazede 
Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bu firmala-
rın ülkemizdeki güncel yatırımları 50 mil-
yar doları aşıyor. Son 17 yılda Amerika’dan 
ülkemize 12 milyar dolar civarında doğru-
dan yatırım gerçekleşti. Bugün itibariyle 
Türk firmalarının Amerika’daki yatırımla-
rı da 5 milyar dolara yaklaştı. 

Türkiye olarak, toplam ihracatımız son 12 
aylık dilimde yüzde 5,2 artarak 170 milyar 
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Amerika’nın, Demokrasiye Kast 
Edenlere Kucak Açması, Çok 
Büyük Çelişkidir

Ülkemiz bugün satın alma gücü paritesine 
göre dünyanın 13’üncü, Avrupa’nın 5’inci 
en büyük ekonomisidir. Gerek iş yapma 
kolaylığı, gerekse altyapı yatırımları ba-
kımından ülkemizi her açıdan cazip hale 
getirmeye yönelik kararlılığımız devam 
ediyor. Dünya Bankası iş yapma kolaylığı 
endeksinde Türkiye, son 10 yılda 30 basa-
mak birden yükselmiştir. 2018 itibariyle 
46 milyon ziyaretçiyle küresel sıralamada 
2 sıra daha yükselerek en çok turist çeken 
6’ncı ülke konumuna geldik. Bu sene tu-
rizmde rekora koşuyoruz. 2019 yılında bu 
rakamın 50 milyonu aşmasını bekliyoruz. 
Turizm sektöründe yakaladığımız başa-
rının da etkisiyle ekonomimizi, cari açık 
veren bir durumdan cari fazla veren bir 
duruma getirdik.

Bankacılık sektörümüz ise gerek tekno-
lojik altyapısı, gerekse de şoklara karşı 
dayanıklılığıyla en önemli sektörlerimi-
zin başında geliyor. Yüzde 17,7 düzeyinde 
olan Türk bankacılık sektörünün sermaye 
yeterlilik oranı, yüzde 8 olan uluslararası 
standartların oldukça üstünde yer alıyor.

Türkiye, son 17 yılda bir taraftan ekono-
misini büyütüp, vatandaşlarının refah se-
viyesini adaletli bir şekilde yükseltirken, 
demokrasisine dönük pek çok saldırıyı da 
püskürtmeyi başarmıştır. 15 Temmuz dar-
be girişimi Türk demokrasisini hedef alan 
en büyük terör eylemlerinden biridir. Dar-

be teşebbüsü gecesi 251 vatandaşımızın 
hayatına mal olan bu menfur eylem, mille-
timizin dirayeti ve direnişi sayesinde akim 
kalmıştır. Son 3 yıldır bir taraftan örgütü 
tasfiye etmek, diğer taraftan da darbecile-
rin hukuka hesap vermesini sağlamak için 
çaba harcıyoruz. En alttan en tepeye kadar 
son darbeci de yargıya hesap verene kadar 
FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Ancak, ortaya koyduğumuz klasörler 
dolusu delile rağmen, FETÖ elebaşının 
Pensilvanya’da hiçbir şey olmamış gibi ha-
yatına devam etmesi, milletimizi ve şehit 
ailelerini yaralıyor. Demokrasi ve özgür-
lükler konusunda iddia sahibi bir ülke olan 
Amerika’nın, demokrasiye kast edenlere 
kucak açması, çok büyük çelişkidir. ABD 
makamlarının bu konuda gerekli adımları 
artık atmalarını beklediğimizi bir kez daha 
hatırlatmak isterim. 

Siz değerli özel sektör temsilcilerinin de 
ihale yolsuzlukları, kara para aklama, sah-
te evrak düzenleme, usulsüz bağış ve rüş-
vet gibi bir dizi kirli işe bulaşan bu örgüte 
karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. Bu 
örgüt Amerika’da işlettiği yaklaşık 180 
charter okulda, vergi mükelleflerince öde-
nen 800 milyon doları yasadışı faaliyetle-
ri için kullanıyor. FETÖ’nün karanlık yü-
zünün ifşası konusunda sizlerden destek 
bekliyoruz. 

Türk-Amerikan İş Dünyası’nın kıymetli 
temsilcileri,

Türkiye, demokrasinin gereklerinden ve 
serbest piyasa ekonomisinin kurallarından 
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taviz vermeden, yatırım ortamını güçlen-
dirmeye devam edecektir. Ülkemizin daha 
fazla doğrudan yatırım çekmesi için, ulus-
lararası yatırımcıların ülkemizde güvenle 
ve daha çok yatırım yapmaları için gerekli 
yasal düzenlemeleri yapmayı sürdürece-
ğiz. Türkiye aynı zamanda, Avrupa’ya, Kaf-
kaslara, Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’ya 
erişimi olan istikrarlı bir ekonomik ve tica-
ri çıkış yoludur. Bugün 125 ülke, 313 şehir 
ve 316 havaalanına uçan Türk Hava Yolla-
rı, dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış 
hat noktasına uçan havayoludur. Geçen yıl 
ilk etabını açtığımız İstanbul Havalimanı 
ve diğer mega yatırımlarımızla, ülkemiz 
çok daha stratejik bir konuma gelmiştir. 
Ayrıca, genç ve nitelikli nüfusumuzla cid-
di bir işgücü potansiyeline sahibiz.

Karşımızdaki fotoğraf, ülkemizde güzel bir 
yatırım ortamının ve çok büyük fırsatların 
bulunduğunu gösteriyor. Hemen her gün, 
yatırım yapmak isteyen uluslararası firma-
ları ülkemizde misafir ediyoruz. Yatırım 

ofisimiz başta olmak üzere tüm kurumları-
mızla kendilerine her türlü desteği sağlıyo-
ruz. Amerikan firmalarının da uluslararası 
yatırımları teşvikler konusunda sağladığı-
mız kolaylıklardan istifade etmesini isti-
yoruz. Ülkemizde yatırım yapacak, katma 
değer oluşturacak ve istihdam sağlayacak 
herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır. 

İki ortak ve Müttefik olarak, ilişkilerimizin 
tarihi seyrine yakışır şekilde hareket etme-
miz halinde, ekonomi dahil, ikili ilişkileri-
mizin tüm veçhelerinde parlak bir gelece-
ğin bizi beklediğine inanıyorum. Bu parlak 
geleceği sizlerle inşa etmek ve paylaşmak 
istiyoruz. 

Tüm kurumlarımızın sizlere gereken des-
teği vermeye hazır olduğunu bir kez daha 
tekrarlayarak sözlerime son veriyorum.

Sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla. Ticaret Hacmimizi 5 Milyar 

Dolara Çıkartmayı Hedefliyoruz

Türkiye-Sırbistan İş Forumu | Belgrad, Sırbistan | 7 Ekim 2019

Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Dostum, 
saygıdeğer bakanlar, iş dünyasının kıy-
metli temsilcileri, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2017 yı-
lında, bundan tam iki sene önce ziyaret 
ettiğim Sırbistan’ı, diplomatik ilişkilerimi-
zin 140’ıncı yıldönümünde tekrar ziyaret 
etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 
Sözlerimin hemen başında, nazik daveti ve 

mükemmel evsahipliği için, Cumhurbaş-
kanı Sayın Vuçiç’e huzurlarınızda bir kez 
daha teşekkür ediyorum.  Ziyaretimizin ve 
bu güzel toplantımızın verimli geçmesini, 
her iki ülke için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Sırbistan’la kökleri geçmişe uzanan sağ-
lam bağlarımız bulunuyor. Türkçede ve 
Sırpçada çok sayıda ortak kelime, bu güzel 
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Yatırımlarımız ile Sırbistan’da  
8 Bin Kişiye İstihdam Sağlıyoruz

Değerli dostlar,

Bugün, Cumhurbaşkanı Sayın Vucic ile 
başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerimi-
zi verimli bir şekilde tamamladık. Kültür, 
aile, savunma, bilim, sanayi ve teknoloji, 
güvenlik, KOBİ’lerin desteklenmesi alan-
larında 9 adet ikili anlaşma imzaladık. 
Sırbistan, Balkanların tam merkezindeki 
stratejik konumuyla, iş ortamıyla, uygun 
ve nitelikli işgücüyle, teşviklerle yatırım-
cılarımız için büyük fırsatlar barındırıyor. 
Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, kar-
şılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımla-
rımız ile Sırbistan’da yaklaşık 8 bin kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Tekstil ve hazır gi-
yim, otomotiv yan sanayi, makina, banka-
cılık, turizm gibi pek çok sektörde firma-
larımızın yatırımları bulunuyor. 2015 yılı 
itibariyle 130 civarında olan Sırbistan’da 
faaliyet gösteren Türk firması sayısının, 
hâlihazırda 800’ü geçtiğini biliyoruz. 
Sırbistan’da 2011 yılında 1 milyon dolar 
civarında olan Türk yatırımları, büyük bir 
sıçrama yaparak 2018 yılında 200 milyon 
dolara ulaştı. 

Yarın, tekstil, otomotiv ve makine yan sa-
nayi sektörlerinde faaliyet gösteren 6 fab-
rikamızın toplu açılışını yapacağız. Ayrıca 
bir fabrikamızın da temel atma törenini 
gerçekleştireceğiz. Böylece Sırbistan’daki 
Türk yatırım zincirine yeni altın halkalar 
eklemiş olacağız. 

İşbirliğimizi ilerletebileceğimiz bir diğer 
önemli alan müteahhitlik sektörüdür. 
Müteahhitlerimiz, dünyanın farklı bölge-
lerinde, havalimanı, metro, otoyol, köp-
rü, tünel, endüstriyel tesis, doğalgaz ve 
petrol rafinerileri, enerji santrali, toplu 
konut gibi büyük ölçekli projeleri başa-
rıyla tamamladılar. Şimdi bu ciddi tecrü-
beyi, Sırbistan’a da aktarmak, altyapı ve 
üstyapı projelerinde yer almak istiyorlar. 
Müteahhitlik firmalarımız, Sırbistan’da 
hâlihazırda,  toplamda 17 adet proje ile 
yaklaşık 395 milyon dolarlık iş hacmi-
ne sahiptir.  Bu projelerin 15 tanesinin 
2018 yılı ve sonrasında hayata geçirilme-
si bizim için önemli bir referanstır. Yarın, 
Sremska Raça’da gerçekleştireceğimiz 
köprü temel atma töreni ile Belgrad-Sa-
raybosna Otoyolu Projesi’nin inşasına 
başlıyoruz. İlk etabı 250 milyon dolar de-
ğerindeki proje, bölgedeki ticari, ekono-
mik, kültürel, insani ilişkilerin güçlen-
mesini sağlayacaktır.

Sevgili dostum Sayın Vucic’in de çok 
doğru bir şekilde ifade ettiği gibi, bu yal-
nızca bir yol projesi değildir; her yönüyle 
bir barış projesidir. Resmi makamlarımız 
ve Taşyapı firmamız, muhataplarıyla be-
raber teknik çalışmaları devam ettiriyor. 
Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’ndeki yolla-
rın da ıslahı için çalışmalara başladık. 
Şüphesiz bütün bu başarı hikâyelerinin 
yazılmasında Kıymetli Dostum Vuçiç’in 
katkılarını ifade etmem gerekiyor. Sa-
yın Cumhurbaşkanı, firmalarımıza des-
tek olmanın yanında, onların sorunları, 
sıkıntılarıyla da bizzat ilgileniyor. Zat-ı 
Devletlerine samimi destekleri için ül-

coğrafyayı, Balkanları anlatan şiirlerimiz, 
türkülerimiz var. Bu ortak paydaların dün-
yada çok az ülkeye nasip olduğunu özellik-
le ifade etmek isterim. Sırbistan bizim için 
dost, Balkanlar’da barış ve istikrar için ise 
kilit ülkedir. Bakan arkadaşlarım ve Türk 
iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle 
gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Sırbistan’la 
ilişkilerimize atfettiğimiz önemin sem-
bolüdür. Başta Sayın Vuçiç olmak üzere 
Sırbistan makamlarının da aynı hissiyatı, 
aynı hassasiyeti taşıdıklarını biliyorum.

Son dönemde Türkiye-Sırbistan ikili iliş-
kilerinde gerçekten muazzam bir ivme ya-
kaladık. Ülkelerimiz arasında çok sayıda 
üst düzey ziyaret gerçekleştirdik. İlişkile-
rimizi, Sayın Vuçiç’in geçen yıl ülkemizi 
ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi’nin ilk toplantısını yaparak yeni 
bir merhaleye taşıdık. İkinci Konsey Top-
lantısını ise bu ziyaretimiz esnasında dü-
zenledik. Konsey mekanizması sayesinde 
belli periyotlarla gündemimizdeki konu-
ları ele alıyor; karara bağlıyor; hepsinden 
önemlisi aldığımız kararların sonuçlarını 
da değerlendirme fırsatı yakalıyoruz. Bu-
nun yanında iki ülke arasında Karma Eko-
nomik Komisyon, Kara Ulaştırması Karma 
Komisyonu gibi ortak mekanizmalar teşkil 
ettik. Sırbistan’da Türk-Sırp İş Derneği’nin 
kurulmasını destekledik. 

Kıymetli dostlarım,

Burada bir noktayı altını çizerek ifade 
etmek istiyorum. Bir yerde niyet varsa, 
inanç varsa, imkân da muhakkak bulu-
nur. Azim ve kararlılık olduğu müddetçe, 

hiçbir engel aşılamayacak kadar büyük de-
ğildir. Türkiye ile Sırbistan arasında, her 
alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi 
noktasında çok güçlü bir irade olduğunu 
biliyorum. Son dönemdeki başarılarımız 
işte bu güçlü iradenin birer yansımasıdır. 
Elbette geldiğimiz seviyeyi asla yeterli gör-
müyoruz. İki ülke olarak işbirliğimizi daha 
da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni 
alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim 
bu çabalarımızın meyvelerini toplamaya 
başladık. Türkiye ile Sırbistan arasında 
2010 yılında imzaladığımız Serbest Tica-
ret Anlaşmasını, her iki ülkenin ihtiyaçları 
doğrultusunda geçtiğimiz yıl revize ettik.  
Anlaşma, geçen Haziran ayında yürürlüğe 
girdi. Bu anlaşmayla mal ticaretinin yanı 
sıra telekomünikasyon, finans, ulaştırma 
ve e-ticaret gibi sektörlerde ve tarım ala-
nında ikili ticaretin ivme kazanmasını 
bekliyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
imzalandığı 2010 yılından bu yana ikili ti-
caret hacmimiz yüzde 200 oranında arttı. 
2018 yılında ise rekor kırarak 1,2 milyar 
dolar seviyesini yakaladık. 2019 yılının ilk 
8 ayında ise bu rakam 819 milyon dolara 
ulaştı. Bu sene, geçen yılki rekorumuzun 
da üzerine çıkacağımıza inanıyorum. İn-
şallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar do-
lara, daha sonra da 5 milyar dolar seviyesi-
ne yükseltmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz bu 
hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, 
bilhassa da siz işadamlarına önemli görev-
ler düşüyor. Biz üzerimize düşeni, her iki 
ülkenin Cumhurbaşkanı olarak yapmaya 
hazırız. Siz iş adamlarımızın da gereken 
çabayı göstermesini bekliyoruz.
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kem ve işadamlarımız adına en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Bu desteğin 
önümüzdeki süreçte artarak devam ede-
ceğine inanıyorum.

Değerli katılımcılar,

Pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahip-
liği yapan Türkiye ile Sırbistan’ın, ilişkile-
rini geliştirilebileceği alanlardan biri de 
turizmdir. 2018 yılında Sırbistan’dan ül-
kemize giden turist sayısı yüzde 53 oranın-
da artış göstererek rekor kırdı. Böylelikle, 
225 bin Sırp turisti ülkemizde ağırladık. 
Türkiye’den de 97 binin üzerinde turist 
Sırbistan’ı ziyaret etti. Bu sayının içinde 
bulunduğumuz yıl daha da artacağını dü-
şünüyorum.

Sözlerimi bitirmeden önce, burada bulu-
nan her iki ülkenin işadamlarına bir çağrı-
da bulunmak istiyorum. Sırbistan’la sahip 
olduğumuz vizyon birliğini bölge için bü-
yük bir fırsat olarak görüyoruz. Sırbistan’la 
ilişkilerimizin ekonomik boyutunu gelin 

hep birlikte daha da kuvvetlendirelim. 
Bizler, iki ülkenin Cumhurbaşkanı ve Hü-
kümetleri olarak siz iş adamlarımızın, giri-
şimcilerimizin her daim yanındayız. Sayın 
Vuçiç ile birlikte sizlere gereken her tür-
lü desteği vermeye hazırız. Kıymetli Sırp 
girişimcilere de ülkemizin onlarca yıllık 
tecrübelerinden daha fazla istifade etme-
leri çağrısında bulunuyorum. Siz her iki 
ülkenin işadamlarından, işbirliği içinde, 
iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla 
yararlanılacak projeler geliştirmenizi bek-
liyoruz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
burada sizlerle bir araya gelmemizi sağla-
yan, bu organizasyona öncülük eden Sır-
bistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu’na teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Toplantımızın, her iki ülke için yeni iş 
birliklerine, yeni projelere, yeni yatırımla-
ra kapı aralamasını diliyor, sizleri bir kez 
daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye, Sırbistan’ın 

Genelindeki Yatırımlarını 
Arttırmaya Devam Edecektir

Sırbistan’da Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni
Belgrad, Sırbistan | 8 Ekim 2019

Değerli Dostum Cumhurbaşkanı Sayın 
Aleksandar Vucic, Bosna-Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Zeljko 
Komsic, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi’nin Değerli Üyeleri Sayın Şefik Ca-
feroviç ve Sayın Milorad Dodik, kıymetli 
yatırımcılarımız, değerli basın mensupla-

rı, saygıdeğer misafirler, sizleri bu anlamlı 
buluşma vesileyle sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.  

Bugün ülkelerimiz arasında tarihi bir ana 
hep beraber şahitlik ediyoruz. Hepsi bir-
birinden önemli 12 projemizi bitirmenin 
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gururunu yaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir 
program münasebetiyle sizlerle beraber 
olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. 
2018 yılının başında Belgrad-Saraybosna 
Otoyol Projesi’nin önünü açan görüşmeyi 
Değerli Dostum Vucic ve dönemin Bosna-
Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi 
Sayın İzetbegoviç’le İstanbul’da gerçekleş-
tirmiştik.  Bu görüşmenin hemen akabin-
de “Balkanların Barış Projesini”  süratle 
hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık. 
Değerli Dostum Vucic’e, Değerli Dostum 
Komşiç’e ve Bosna-Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi’nin Değerli Üyelerine bu pro-
jeye verdikleri destekten dolayı teşekkür 
ediyorum.

Sava Nehri üzerinde yer alacak ve bugün 
temelini attığımız köprüyü, bir dostluk 
köprüsü olarak görüyor, sembolik bir de-
ğer yüklüyoruz.  Projenin en kısa zamanda 
ve layıkıyla hayata geçirilmesi konusunda 
Taşyapı firmamızdan beklentimiz büyük-
tür. İnanıyorum ki bu Türk firması belirle-
nen zamandan daha kısa sürede bu projeyi 
tamamlayacaktır. Bu projede emeği geçe-
cek herkes, mühendisinden işçisine kadar 
büyük bir sorumluluk üstleniyor. 

Kıymetli misafirler, 

Tarihi ve kültürel mirasımız, ortak zen-
ginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser, 
dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. 
Maziden aldığımız ilham, güç ve cesaretle 
geleceğimizi de beraber inşa edeceğiz. Tür-
kiye olarak ortak kültürel mirasımıza bir-
likte sahip çıkmak için üzerimize düşeni 
yapmayı sürdüreceğiz. Bunun son örneği, 

TİKA tarafından restorasyon çalışmaları 
tamamlanan Tuna Nehri’nin incilerinden 
“Ram Kalesi”dir. Kültürel mirasımızın bu 
şahane örneğinin bölgenin turizm potansi-
yeline katkıda bulunacağına inanıyor, ha-
yırlı olmasını diliyorum.

Bugün ayrıca firmamız tarafından ıslah 
projesi yürütülecek olan Yeni Pazar - Tutin 
yolunun temel atma törenini gerçekleşti-
receğiz. Sancak bölgesinin diğer bölgelere 
ulaşımını kolaylaştıracak, ekonomik ve 
ticari dinamizmi artıracak bu projeye des-
tek veren Dostum Vuçiç’e ve şahsında ilgili 
Bakanlara teşekkür ediyorum. Tutin’in de-
ğerli Belediye Başkanı Şemsuddin Kuçeviç 
2017 yılındaki ziyaretimden kısa bir süre 
sonra Yeni Pazar - Tutin yolunda geçirdiği 
elim bir trafik kazası sonucunda Hakkın 
rahmetine kavuşmuştu. Bu vesileyle ken-
disini burada bir kez daha şükranla anıyor;  
Şemsuddin Kuçeviç kardeşime Allah’tan 
rahmet; sevenlerine, ailesine, tüm Tutin 
halkına başsağlığı diliyorum.

TİKA tarafından inşaası ve donanımı ger-
çekleştirilen Yeni Pazar Yüksek Mahkeme-
si Adalet Akademisi Şubesi ile yine TİKA 
tarafından restorasyonu tamamlanan Sye-
nitsa’daki Valide Sultan Camii’nin açılışını 
da bugün yapıyoruz. Sırbistan’daki Boşnak 
kökenli kardeşlerimizi, ülkelerinin gelece-
ğine ve ikili ilişkilerimize katkıda bulunan 
bir zenginlik olarak görüyoruz. Yatırımla-
rımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz.
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Türkiye’nin Yegâne Gayesi, 
Balkanların Barış ve Esenliğidir

Kıymetli misafirler,

Değerli basın mensupları,

Türkiye, Sırbistan’ın genelindeki yatırım-
larını arttırmaya devam edecektir. Bugün, 
FLEKS Akademi, Berteks Tekstil, Söyle-
mez Kauçuk’un fabrikalarının resmi açılı-
şını; Teklas Otomotiv ve JİİNCİ Tekstil’in 
ek tesislerinin açılışını, kısa süre içinde 
tam kapasite faaliyete geçecek YURTDAY 
tekstil fabrikasının açılışını yapıyoruz. 
Ayrıca Feka otomotiv fabrikasının da te-
mel atma törenini ziyaretim vesilesiyle 
gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’nin yegâne gayesi, Balkanların ba-
rış ve esenliğidir. Bu topraklar son çeyrek 
asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok 

ciddi bedeller ödedi. Tekrar eski sıkıntıla-
rın yaşanmasına izin vermemeliyiz. Fark-
lılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak 
değil zenginliğimiz görerek istikbalimizi 
hep beraber inşa etmeliyiz. Her alanda 
işbirliğimizi derinleştirmeli, ortak pro-
jelerimizin sayısını artırmanın yollarını 
aramalıyız. Bugün açılışını ve temel atma 
törenlerini gerçekleştirdiğimiz yatırım-
lar, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ilişki-
lerine bakışının bir yansımasıdır. İnşallah 
önümüzdeki dönemde ortak gururumuz 
olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimi-
ze inanıyorum.

Değerli Dostum Vuçiç’e ev sahipliği için 
tekrar teşekkür ediyor, beraber olgunlaş-
tırdığımız tüm projelerin ülkelerimiz ve 
bölgemiz için hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyorum. Terör Meselesinde İlkeli 

Bir Duruş Sergilemek ve 
Bunu Hayata Geçirmek 

Mecburiyetindeyiz

3. Parlamento Başkanları Konferansı | İstanbul | 11 Ekim 2019

Değerli meclis başkanları ve başkanve-
killeri, kıymetli milletvekilleri, sevgili 
dostlar, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Türkiye’ye ve 
İstanbul’a hoş geldiniz. 

Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılı-
ğın Güçlendirilmesi Temalı Üçüncü Mec-
lis Başkanları Konferansının, ülkelerimiz 
ve dünyamız için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 2017 İslamabad Deklarasyonu 
ve 2018 Tahran Deklarasyonlarında ortaya 
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yen bir barbarlığa şahit olduk. Terör ör-
gütlerinin kayıpları on binleri bulmasına 
rağmen, maalesef, arkalarındaki destek 
kesilmediği için soruna köklü çözüm bu-
lamadık. PKK, DHKP-C, MLKP gibi ideo-
lojik söylemli örgütlerin yanı sıra, DEAŞ 
ve FETÖ gibi dini söylemleri istismar eden 
örgütlerle de karşı karşıya kaldık. 

Bir süre önce terörle mücadele konsepti-
mizde köklü bir değişikliğe gittik. Terö-
ristlerin kapımıza dayanmasını beklemek 
yerine, sorunu kaynağında kurutma kararı 
aldık. Bu amaçla, sınırlarımız dışında yu-
valanan terör örgütlerini ise bulundukları 
yerlerde imha etmeyi amaçlayan bir müca-
dele stratejisi geliştirdik. Türkiye, komşu-
larının ve diğer tüm ülkelerin toprakları 
üzerindeki egemenlik haklarına ve sınır-
larına saygılıdır. Ama bir şartla… Bu şart 
da, buralardan ülkemize yönelik eylemler 
yapılmaması, düşmanca faaliyetler yürü-
tülmemesidir. Eğer bir devlet, kendi sınır-
ları içinde bizim bu hassasiyetimize uygun 
tedbirleri alıyor ve teröristlerin faaliyet-
lerini engelliyorsa, ülkemizin en büyük 
dostu olur. Topraklarındaki terörist faali-
yetlerini engelleyemeyenler ise, hiç kusura 
bakmasınlar, ülkemizin veya bir başka ül-
kenin müdahalesine kendi elleriyle kapıla-
rı açmış olurlar.

Açıkça ifade etmek isterim ki; Kuzey Irak 
ve Suriye’de yürüttüğümüz terörle müca-
dele operasyonları, asla bu ülkelerin top-
rak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını 
hedef almıyor. Tek amacımız, ülkemize 
saldırmak için oralarda üstlenen eli kanlı 
canileri engellemek, teröristleri yok et-

mektir. Önceki gün Suriye’de başlattığımız 
Barış Pınarı Harekâtının gayesi de aynıdır. 
Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da 
terör örgütlerinden temizleyerek, hem sı-
nırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, 
hem de ülkemizdeki Suriyelilerin kendi 
evlerine huzuru kalple geri dönmelerini 
sağlayacağız. Tüm dostlarımızdan ülkemiz 
ve Suriye halkı için hayati önem taşıyan bu 
operasyonumuza destek bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Güvenlik olmadan barış olmaz. Barış ol-
madan kalkınma olmaz. Kalkınma olma-
dan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah 
olmadan da toplumlar geleceğine güvenle 
bakamaz. Herkes için kalıcı istikrarın for-
mülü işte budur. Kendi aramızdaki ilişki-
leri ne kadar sıkı tutarsak, bu formülü o 
derece işler kılabiliriz. 

Bugün küresel düzeyde bir yeniden ya-
pılanma sürecinin yaşandığına şahit olu-
yoruz. Güvenlik paradigmalarının deği-
şiminden ticaret savaşlarına kadar pek 
çok emaresi olan bu süreç, bizler için yeni 
tehditlerle birlikte yeni fırsatları da içinde 
barındırıyor. Yapmamız gereken tehditle-
rin üstesinden birlikte gelmek, fırsatları 
da yine birlikte değerlendirmektir. Şayet 
bizler bu erdemi gösteremezsek, ortak so-
runlarımızla değil de birbirimizle uğraş-
maya devam edersek, tarihin tekerrürü 
kaçınılmazdır. Bilhassa geçtiğimiz asırda 
tüm ağırlığıyla yaşadığımız sıkıntılar he-
pimize ders olmalıdır. Bölgesel işbirliği 
kanallarını ne kadar çeşitlendirir ve etkin 
şekilde işletirsek, ortak hedeflerimize o 

konan terörle mücadele ve bölgesel işbirli-
ğinin geliştirilmesi anlayışının, 2019 İs-
tanbul Deklarasyonu ile çok daha ileri bir 
seviyeye ulaşacağına inanıyorum. 

Küresel ve bölgesel işbirlikleri, toplum-
ların geleceklerinin şekillenmesinde çok 
önemli yere sahiptir. Türkiye, barış ve 
refah amaçlı işbirliklerinin geliştirilme-
si konusunda itina gösteren bir ülkedir. 
Eskiden beri, bugün burada birlikte oldu-
ğumuz parlamento heyetlerinin yer aldığı 
coğrafyaya ise özel önem verdiğimizi be-
lirtmek istiyorum. İnsanlığın en önemli 
medeniyet mirasları bu coğrafyada doğ-
muş, gelişmiş, dünyaya yayılmıştır. Bu ka-
dim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, 
esenliğini dünya barışının anahtarı olarak 
görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu 
kadim coğrafyanın, en azından önemli bir 
bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorun-
da kalmıştır. Yaşadığımız sıkıntılar coğraf-
yamızın kaderi değildir. Bu kötü gidişatı 
durdurmak ve eski parlak günlerimizi ihya 
etmek bizlerin elindedir. Sahip olduğu-
muz ortak medeniyet birikimini yeniden 
insanlığın kutup yıldızı haline getirebili-
riz. Bunun için atmamız gereken ilk adım, 
her alanda özellikle coğrafyamızın üzerine 
bir utanç damgası gibi vurulmaya çalışılan 
terör konusunda fikir birliğine varmak-
tır. Meclis Başkanları Konferansının, bu 
doğrultuda önemli bir inisiyatif olduğuna 
inanıyorum. Kendi halklarının en yüksek 
temsil mercii olan parlamentoların sahip 
çıktığı böyle bir vizyonun, ülkelerimizde 
kök salacağından şüphe duymuyorum. 

Değerli misafirler,

Terör, yüzyılımızın vebasıdır. Gerek ül-
kelerin kendi içinde, gerekse uluslararası 
alanda pek çok düşmanlık terör kılıfı al-
tında hayata geçirilmekte, pek çok sorun 
yine terör kılıfı altında gizlenmektedir. 
Özellikle coğrafyamızdaki yıkımların, zu-
lümlerin, acıların çoğu, ülkeler arasındaki 
savaşlar veya toplumlar arasındaki müca-
delelerle değil, terör yoluyla ortaya çıkmış-
tır. Burada temsilcileri bulunan hemen her 
ülke, terör sorunuyla yüzleşmiştir, ciddi de 
bedel ödemiştir.

Tüm Dostlarımızdan, Barış 
Pınarı Harekâtımıza Destek 
Bekliyoruz

Türkiye olarak biz de, yaklaşık 35 yıldır 
terör belasıyla mücadele ediyoruz. Farklı 
isimler altında faaliyet gösteren ama hep-
sinin de amacı ülkemizin birliği, beraber-
liği, huzuru, refahı olan terör örgütlerinin 
saldırısı altındayız. Açık konuşmak gere-
kirse, bu örgütlerin arkasında, Türkiye’yle 
yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan 
güçler daima olmuştur, bugün de vardır. 
Sınırlarımız dışında örgütlenen, eğitilen, 
donatılan teröristler; buldukları her fırsat-
ta vatandaşlarımızın huzurunu, devletimi-
zin bütünlüğünü tehdit eden kanlı eylem-
ler gerçekleştiriyor. Uzun terörle mücadele 
dönemimizde güvenlik güçlerimizden ve 
masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit 
verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri; 
okula giden öğrencileri, ibadethaneleri, 
kütüphaneleri hedef almaktan çekinme-
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derece hızlı ulaşırız. Bunun için önce terör 
meselesinde ilkeli bir duruş sergilemek ve 
bunu hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. 
Toplantımızın, işte böyle bir hayırlı süre-
cin miladı olmasını temenni ediyorum.

Suriye Konusunda    
Geri Adım Atmayacağız 

10 bin kilometre uzaktan gelenler ve ko-
alisyon güçleri Suriye’de bir şeyi ihmal 
ediyor. O da nedir? Bizim defaatle söyledi-
ğimiz gibi, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütle-
ridir. Ne yazık ki Batı, “PKK terör örgütü-
dür” diyor ama onun yan kolları olan PYD, 
YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. 
Buna bütün belgeleriyle kendilerine verdi-
ğimiz halde kabul etmiyor. Biz mücadele-
mizi bunlarla sürdürüyoruz. Peki, bunlar 
ne diyor? “Siz Kürtleri öldürüyorsunuz.” 
Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim bu mü-
cadelemiz Kürtlerle değil, terör örgütle-
riyledir. PYD, YPG, DEAŞ, bunların hepsi 
birer terör örgütüdür. Bütün belgeler, her 
şey elimizde. 

Suriye’yi bölmek, parçalamak için değil, 
orada yaşayanların hepsinin hukukunu 
korumak için orada bulunuyoruz. Ama şu 
anda koalisyon güçlerinin böyle bir derdi 
yok. Diğerlerinin böyle bir derdi yok ama 
bizim böyle bir derdimiz var. Çünkü biz 
sürekli oralardan tehdit alıyoruz. Terörist-
lerin havan topları atışlarıyla bir yaşında-
ki Suriyeli Muhammed yaşamını yitirdi. 
Bunun yanında yine 10’a yakın insanımız 
öldü. Bundan önce yüzlercesi öldürüldü. 
Biz bunu ne zamana kadar bekleyeceğiz? 

Bekleyemeyiz. Biz Türkiye olarak 911 ki-
lometre sınırımız olan ve Suriye rejiminin 
dahi kabul etmediği PYD, YPG’ye karşı at-
tığımız bu adımı, asla durdurmayacağız. 
Kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize 
sağdan, soldan şu anda “Bu gidişi durdu-
run” diye tehditler geliyor. Sayın Trump’a 
da söyledim, diğerlerine de söyledim. Size 
“Bunu durduracaksınız, durdurun” dedik 
ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbe-
ğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım 
atmayacağız. 

Buradaki teröristlerin tamamı, Trump’ın 
ifade ettiği 32 kilometrelik sınırdan daha 
güneye gidene kadar bu mücadeleyi sür-
düreceğiz. Bu bölgeyi terk edecekler. Çün-
kü biz bu bölgeyi güvenli bölge olarak ilan 
ettik. Kim için? Ülkemizde yaşayan 4 mil-
yona yakın mülteci için. Şu anda bu mül-
tecilerin içinde Kürt var mı? Var. Arap var 
mı? Var. Biz bunların hukukunu, hakkını 
koruyoruz. Peki soruyorum. Acaba bu ül-
kelerin hangisi Suriye’den ne kadar insa-
nı kabul edip de onlara bakıyor? Bakan 
biziz. En ufak bir destek vermiyorlar ama 
konuşmaya gelince konuşuyorlar. Öyleyse 
başımızın çaresine bakma zamanı gelmiş-
tir, geçiyor ve bu kararlı duruşumuzu da 
devam ettireceğiz.

Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyo-
rum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüz-
de halklarınıza şahsımın ve milletimin se-
lamlarını iletmenizi rica ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Türk iş dünyasının kıymetli üyeleri, say-
gıdeğer büyükelçiler, sivil toplum kuru-
luşlarımızın değerli temsilcileri, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle se-
lamlıyorum. Anavatanımızdan ayrı tutma-
dığımız Can Azerbaycan’a “hoş geldiniz.” 
“Hoşgeldiniz” diyorum, zira biz burada 

kendimizi misafir gibi değil, kendi evimiz-
de gibi hissediyoruz. Merhum Bahtiyar 
Vahapzade’nin o güzel mısralarıyla ifade 
edecek olursak:
Dinimiz bir, dilimiz bir,

Ayımız bir, ilimiz bir,

Aşkımız bir, yolumuz bir

Azerbaycan-Türkiye.”

Türk Dünyası Ne Kadar Güçlü 
Olursa, Türk Diasporası da O 

Kadar Güçlü Olur

Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı | Bakü, Azerbaycan | 14 Ekim 2019
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Evet,  biz iki ayrı devlet olsak da, aynı 
milletin evlatlarıyız. Bunun için her fır-
satta biz “İki devlet tek milletiz” diyoruz. 
Azerbaycan’ı olduğu gibi Kazakistan, Kır-
gızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ı da 
kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. 
Türkistan coğrafyası bizim ata yurdumuz, 
ana ocağımızdır. Hepimiz, aynı dili konu-
şan, aynı dine inanan; tarihi bir, kültürü, 
medeniyeti bir, 300 milyonluk çok büyük 
bir aileyiz. Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik ve 
Türkmen kardeşlerimizin de Türkiye’ye 
aynı nazarla baktıklarını, ülkemizi kendi 
evleri olarak gördüklerini biliyorum. İn-
şallah bu toplantımızın aramızdaki mu-
habbet ve kardeşlik bağlarını daha da per-
çinleyecektir.

Bu güzel buluşmayı tertipleyen Dış Ekono-
mik İlişkiler Konseyini, Yurtdışı Türkler 
Başkanlığımızı ve Dünya Türk İş Konseyi-
ni tebrik ediyorum. Coğrafyamızın farklı 
köşelerinden toplantımıza teşrif eden siz 
misafirlerimize, girişimcilerimize, sivil 
toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer yöne-
ticilerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 
Dünya Türk İş Konseyi buluşmasının, Türk 
Dünyasındaki ekonomik ve ticari ilişkile-
rin artmasına vesile olmasını diliyorum.

Değerli dostlarım,

Çok kıymetli yatırımcılar,

Sınırların, mesafelerin anlamını yitirdiği, 
dünyamızın giderek devasa bir köye dö-
nüştüğü bir dönemde yaşıyoruz. Global-
leşmeyle eş zamanlı bir şekilde bölgesel iş-
birliğinin, küresel siyaset ve ekonomideki 

ağırlığı da giderek artıyor. Aynı coğrafyayı 
paylaşan, aynı ortak kültür ve tarih hav-
zasından beslenen, aynı dili konuşan mil-
letlerin müşterek platformlar ve projeler 
zemininde daha fazla bir araya geldiğini 
görüyoruz. Yarın 7’nci Zirvesini yapaca-
ğımız Türk Konseyi, Türk Dünyası olarak 
son dönemde bu yönde hayata geçirdi-
ğimiz en kritik işbirliği mekanizmasıdır. 
Merhum İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fi-
kirde, işte birlik” diyerek sembolleştirdiği 
bütünleşme ideali, tam bir asır sonra Türk 
Keneşi’nde adeta gerçeğe dönüşmüştür. 
Kısa süre önce Özbekistan’ın tam üyeli-
ği ile Konsey daha da güçlenmiştir. Son 
olarak Macaristan’ın gözlemci üye olarak 
Türk Keneşine katılması ise örgütün ge-
leceği bakımından çok önemli bir kaza-
nımdır. Bu sene 10’uncu yaşını kutlayan 
Türk Konseyi’nin, Türkmenistan’ın da tam 
üyeliğiyle merkezi konumunu pekiştirece-
ğine inanıyorum. Amacımız ve arzumuz; 
tek bir kardeşimizin, tek bir soydaşımızın 
dahi dışarda kalmadığı güçlü, kuşatıcı ve 
kapsayıcı bir yapıyı tesis etmektir. 300 mil-
yonluk Türk Dünyası, içinde barındırdı-
ğı muazzam potansiyeli ancak bu şekilde 
tam manasıyla hayata geçirebilir.

Bu potansiyeli kullanma noktasında 15-20 
yıl öncesine göre gerçekten büyük mesafe 
aldık. Ancak iş dünyasının lokomotif ro-
lünü oynamadığı her proje, akim ve eksik 
kalmaya mahkûmdur. Çünkü işadamla-
rımız, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin 
Alperenleridir. Siyasi ve kültürel ilişkiler, 
ticari işbirlikleriyle tahkim edildiği, des-
teklendiği müddetçe krizlere, şoklara karşı 
direnç kazanır. Bunun için iş dünyamızı, 

siz ticaret erbabımızı bir araya getiren ça-
lışmalara büyük önem veriyoruz. Bir taraf-
tan ikili ticaretimizin önündeki engelleri 
kaldırırken, diğer taraftan da ortak ulaşım 
projeleriyle ülkelerimiz arasındaki mesa-
feleri kısaltıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
sizlerin rekabet gücünü artıracak çalışma-
lara öncelik vermeyi sürdüreceğiz.

Türk Diasporasını Daha da 
Güçlendirmek İçin Elimizden 
Geleni Yapıyoruz

Kardeşlerim,

Türk dünyası olarak hem birbirimize hem 
de Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünya-
nın farklı ülkelerine göç veriyoruz. Her yıl 
on binlerce insanımız, ya iş için, ya eğitim 
için, ya da kendisine ve evlatlarına daha 
iyi bir gelecek kurmak için başka ülkelere 
göç ediyor. Türkiye, 1960’lardan itibaren 
vatandaşlarını yurtdışına işçi olarak gön-
dermiş,  son yıllarda ise komşu coğrafya-
lardan çok ciddi göç almış bir ülkedir. Ha-
lihazırda 6,5 milyon vatandaşımız başta 
Avrupa olmak üzere dünyanın yüzlerce 
ülkesinde hayatlarına devam ediyor. Ku-
zey Afrika ve Ortadoğu’da yaşayan Türkiye 
kökenli insanların sayılarının 20 milyonu-
nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.  Batı 
Trakya’dan Doğu Avrupa’ya kadar pek çok 
yerde, hala bir asır önce bıraktığımız kar-
deşlerimiz bulunuyor. Türk Cumhuriyetle-
rinden de kendi vatanlarından uzakta ya-
şayan on milyonlarca kardeşimiz, bir başka 
ifadeyle diasporamız var. Değerli Dostum 
İlham Aliyev’in dediği gibi “Bir milletin iki 

diasporası olmaz.” Biz Kazak, Özbek, Türk-
men, Azeri, Kırgız, Tatar, Çerkez, Ahıska, 
Çeçen tüm kardeşlerimize Türk Diaspora-
sının doğal bir üyesi nazarıyla bakıyoruz.

Ailesinin rızkını kazanmak için geçici ola-
rak yurtdışına giden insanlarımızın önem-
li bir bölümü, zaman içinde bulundukları 
ülkelere kalıcı hale geldi. Elbette bu insan-
lar ana vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman 
koparmadılar. Fakat geleceklerini kendi 
ülkelerinde değil, göç ettikleri yerlerde 
görmeye başladılar. Yurtdışına giden in-
sanlarımız arasında artık sadece işçiler de-
ğil; doktorlar, siyasetçiler, akademisyenler, 
bakanlar, hatta bulundukları şehirleri yö-
neten belediye başkanları var. Ayrıca doğ-
rudan iş kurmak, yatırım yapmak, ticari 
faaliyette bulunmak gayesiyle yurt dışına 
giden girişimcilerimizin oranı de giderek 
artıyor. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan 
bu kardeşlerimizin, her türlü imkânsızlığa 
rağmen ulaştıkları konumlardan gurur du-
yuyoruz.

Biz de Türkiye olarak Türk Diasporasını 
daha da güçlendirmek için elimizden ge-
leni yapıyoruz. Bu amaçla Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızı kur-
duk. Dünya Türk İş Konseyi, Türk diaspo-
rasının ekonomik ve ticari potansiyelini 
en üst düzeyde hayata geçirmeyi amaçla-
yan bir diğer önemli projemizdir. Ekono-
mik bakımdan kalkınmış ve yaşadıkları 
ülkenin sisteminde güçlenmiş bir Türk 
toplumunun anavatana daha çok katkıda 
bulunacağı açıktır. Dünya Türk İş Konseyi; 
ülkesine ve kökenine bakmadan yurtdışın-
da yaşayan tüm Türkler için bir referans 
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ve buluşma noktasıdır. Bu çatı anavatan 
sevgisinin merkeze alındığı, herkesi ku-
caklayan, kuşatan, hiç kimseyi dışlamayan 
bir yapıdır. Dünya Türk İş Konseyi’ni, di-
ğer dernek ve vakıfların rakibi olarak de-
ğil, tam tersine onları destekleyen, onlara 
her türlü katkıyı yapan bir platform olarak 
görüyoruz. Yurt dışında yaşayan tüm mü-
teşebbislerimizi, Dünya Türk İş Konseyine 
üye olmaya davet ediyorum. Dünya Türk 
İş Konseyi Başkanı ve yönetiminden de, 
Türklerin yaşadıkları her yere ulaşmaları-
nı, bir temsilciyle de olsa varlık gösterme-
lerini istiyorum. 

Şu gerçeği bir an olsun aklımızdan çıkar-
mamamız gerekiyor. Türkiye ve Azerbay-
can Türklerinin bulundukları ülkelerde 
“Bir millet iki devlet” şiarıyla hareket et-
tikleri takdirde aşamayacakları engel yok-
tur. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü 
olursa, yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz 
de o kadar güçlü olur. Aynı şekilde Türk 
dünyası ne kadar güçlü olursa, Türk Dias-
porası da kendini güçlü hissedecek, gelece-
ğine çok daha güvenle bakacaktır. Bunun 
için, farklılıklarımızı ortak paydalarımızın 
önüne geçirmeden elbirliği içinde çalışma-
larımızı sürdürmeliyiz. Sivil toplumdan 
üniversitelere, iş dünyasından kültüre ka-
dar her alanda işbirliğimizi derinleştirme-
nin yollarını aramalıyız.

Kıymetli dostlarım,

İnsanlığın barış ve huzurun kasteden bela-
ların başında terörizm geliyor. Günümüz-
de ne kadar gelişmiş olursa olsun, dünya-
nın hiçbir ülkesi terör tehlikesinden azade 

değildir. Ancak bizler, coğrafi konumumuz 
hasebiyle terör tehdidine daha fazla maruz 
kalıyoruz. Türkiye, tam 35 yıldır aralıksız 
şekilde bölücü terörle mücadele ediyor. 
DEAŞ’tan FETÖ’süne PKK’sından El Kai-
desine kadar dünyanın en kalleş terör ör-
gütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine 
on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir 
ülkeyiz. Dolayısıyla terörün acısını en iyi 
bilen milletlerden birisi biziz. 

35 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek 
çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve 
dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyun-
larına şahit olduk. Ancak terörle mücadele 
konusunda Suriye krizindeki kadar çifte 
standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık. 
DEAŞ’la mücadele bahanesiyle soykırım-
cı ve vahşi bir terör örgütünün palazlan-
dırıldığını, 30 bin tır dolusu silah ve mü-
himmatla donatıldığını gördük. Dünyanın 
sözde en prestijli dergilerinin kapaklarını 
teröristlerin fotoğraflarıyla süslediğine 
şahitlik ettik. Terörle mücadele ediyoruz 
diye, ambargodan ekonomik yaptırımlara 
kadar akla hayale gelmedik tehditle karşı 
karşıya kaldık. Fakat ülkemizin bekası için 
yurtiçinde ve yurtdışında attığımız adım-
lardan hiçbir zaman pişmanlık duymadık

Barış Pınarı Harekâtıyla 
Fırat’ın Doğusunu Terörden 
Arındıracağız

Barış Pınarı Harekâtı’nın tek sebebi 
Suriye’nin kuzeyini terör örgütleri PYD/
YPG ve DEAŞ’tan temizlemek ve gerçek sa-
hiplerine teslim etmektir. Bunu El Bab’da 

yaptık, 3 bin 500 DEAŞ’lıyı etkisiz hale ge-
tirdik. Dünya bunu görmüyor. Gözleri var 
görmez, kulakları var duymaz. Aynı şekil-
de Cerablus’u bu teröristlerden temizledik 
mi, temizledik. Cerablus’ta şu anda Türk-
ler mi var? Yok, gerçek sahipleri var. Bunu 
bunlar görmüyor mu, görüyor. Ey Avrupa 
Birliği, bunu görmüyor musun? Ey Arap 
Ligi, sen bunu görmüyor musun? Bu Arap 
Ligi, Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar 
değil miydi? Suriye’yi Arap Ligi’nden çı-
karanlar, bu operasyon sebebiyle yeniden 
Suriye’yi Arap Ligi’ne alma adımını atıyor-
lar. Bu ne menem iştir?

Türkiye, NATO’nun üyesi mi, üyesi. Avrupa 
Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamı-
na yakını NATO’nun üyesi mi, üyesi. Peki, 
ne zamandan beri terör örgütleri NATO 
üyesine karşı savunulur hale geldi? Yoksa 
bu terör örgütlerini siz NATO’ya üye olarak 
aldınız da benim mi haberim olmadı? An-
lamak mümkün değil. Bu ikiyüzlülüğün, 
çok yüzlülüğün izahı mümkün değil. 

PKK, AB’nin terör örgütleri listesindedir. 
PYD ve YPG, PKK ile birlikte hareket edi-
yor. Operasyon esnasında yapılan arama 
taramalarda bunların kaldıkları yerlerde 
kimin resimleri çıktı? Terörist başının re-
simleri çıktı. İşte ispat...  Bunlar hala “PKK 
değil” gibi ifadeler kullanıyorlar. Siz bizi ne 
zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz is-
tihbarat örgütlerimizle her şeyiyle tepeden 
tırnağa gayet iyi biliyoruz ama siz inadına 
bunu yapıyorsunuz. Niye? Güçlenen bir 
Türkiye karşısında böyle bir adımı atıyor-
sunuz. Onun için biz bu attığımız adımdan 

vazgeçmeyeceğiz. Biz Mehmetçik’imizle, 
Suriye Milli Ordusu’yla oradayız. Şu anda 
bu yolculuğumuz devam ediyor, edecek. 
Bakın şu anda bütün kardeşlerimiz Meh-
metçiklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu, bu 
mücadeleyi sürdürürken biz de buradayız. 
Yarın tekrar beraberiz. Bu mücadeleden 
yılmayacağız. Şu anda milletimiz yekvücut 
halinde, sadece terör örgütünün sözde si-
yasi organizmasından çatlak ses geliyor. 

Terör örgütlerine ve onların yularını elin-
de tutan şer odaklarına rağmen, “Terörü 
kaynağında yok etme irademizi” asla sekte-
ye uğratmadık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtları, ülkemizin hiçbir ayrım yap-
madan terörle mücadelede hiçbir ayrım 
yapmama kararlılığımızın nişaneleridir. 
Bu iki harekâtla, Fırat Nehri’nin batısında-
ki 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ’lı 
ve PKK-YPG’li teröristlerden temizlemiş-
tik. 9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı 
Harekâtıyla ise bu kez Fırat’ın doğusunu 
terörden arındırmayı hedefliyoruz.

Harekâtımızın iki önemli amacı bulunu-
yor: Bunlardan ilki; Suriye’nin kuzeyinde-
ki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin ta-
mamen ortadan kaldırılmasıdır. Zira son 
dönemde güvenlik güçlerimizi ve siville-
ri hedef alan terör eyleminin arkasında, 
Suriye’nin kuzeyinde eğitim gören PKK/
YPG’li teröristler vardır. Bu terör örgütü-
nün, işgali altındaki bölgelerde, yerel halkı 
göçe zorladığı, çocuk savaşçı kullandığı, 
etnik temizlik yaptığı, muhaliflerini katlet-
tiği, uluslararası kuruluşlar tarafından da 
belgelenmiştir. 
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Diyarbakır’daki malum partinin önünde 
haftalardır ellerinde evlatlarının resimle-
riyle ağlayan anneleri Avrupa Birliği niye 
görmüyorsun? Niye oraya milletvekilleri-
ni göndermiyorsunuz? Ama farklı olduğu 
zaman gönderiyordunuz. Hadi buraya da 
gönderin, gelsinler o anneleri dinlesinler. 
İşlerine gelmez. Gelse de gelmese de biz 
yola kararlılıkla devam ediyoruz.  

Barış Pınarı Harekâtı başladığından bu 
yana sadece Mardin, Şırnak ve Gaziantep 
şehirlerimize 700’ün üzerinde havan ve ro-
ket atıldı. Biri 9 aylık mülteci bir bebek ol-
mak üzere 18 insanımız hayatını kaybetti, 
148 kardeşimiz ise bu saldırılar sırasında 
yaralandı. Şimdiye kadar 550’nin üzerin-
de teröristi de etkisiz hale getirdik. Bunla-
rın 500’ü öldü, 26’sı yaralı, 24’ü ise teslim 
oldu. 

Biz Kürt, Arap Ayırt Etmiyoruz

Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon 650 bin 
Arap bizim topraklarımızda misafir. Niye 
görmüyorsunuz bunları? Bunlar nereden 
kaçtı? Suriye’den kaçtı, Suriye’den varil 
bombalarından kaçtı. Şu anda onlara biz 
bakıyoruz. Bir kardeşlik görevi olarak 
bunu yapıyoruz. Peki, siz bir Allah kuruşu 
destek mi verdiniz? Yok. Şimdi kalkmış-
sınız Türkiye ile ilgili ileri geri kendinize 
göre bazı kararlar alıyorsunuz. Alın, alsa-
nız ne yazar almasanız ne yazar. Keza Av-
rupa Birliği’ de Suriyeliler için söz verdiği 
parayı vermiyor. 

Kardeşlerim,

Barış Pınarı Harekâtı’nın “Kürtleri” hedef 
aldığı, DEAŞ’la mücadeleyi zaafa uğrata-
cağı, demografik yapıyı değiştireceği, si-
yasi çözümü tıkayacağı ve insani felakete 
yol olacağı iddialarının hepsi yalandır, 
iftiradır, bühtandır. Bizim işimiz terörist-
lerledir. Şu anda Parlamento içinde AK 
Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50 
tanesi Kürt kökenlidir. Ana muhalefette 
kaç tana var, bilmiyorum. Diğerlerinde 
kaç tane var, bilmiyorum. Böyle bir ayrım-
cılık bizde yok. 

Suriye’nin kuzeyindeki terör bataklığı 
kurutulmadan, ne ülkemiz ne bölgemiz 
ne de Suriye halkı huzura kavuşacaktır. 
Harekâtın ikinci gayesi ise 8 yıldır ülke-
mizde misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin 
Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir. 
Bunun dışında da 350 bin Kürt var, onla-
rı da biz misafir ediyoruz. Onlar nereden 
kaçtılar? Obama zamanında Kobani’den 
kaçtılar. Niye bunları görmüyorsunuz? 
Biz Kürt, Arap ayırt etmiyoruz. 

Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göç 
akınına en fazla maruz kalan, siyasi, 
ekonomik ve sosyal olarak en ağır be-
delleri ödeyen ülkelerin başında geliyor. 
Ülkemizdeki yaklaşık 4 milyon sığınma-
cı için bugüne kadar 40 milyar doların 
üzerinde harcama yaptık. Bütün liderlere 
Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluş-
turulmasını teklif ettim. Hazırladığımız 
projeleri önlerine koydum. Bunları bera-

ber yapmayı teklif ettim. Hiçbiri gerekli 
desteği vermedi.  Durum böyle olunca, 
Suriye’nin kuzeyindeki 32 kilometre 
derinlikteki ve 444 kilometre uzunlu-
ğundaki alanı güvenli bölge ilan ettik. 
Buraya bizdeki mülteciler gelecek. Bu 
süreçte uluslararası toplumdan arzu etti-
ğimiz desteği de alamadık. Ülkemize veri-
len sözlerin hiçbiri tutulmadığı gibi, mil-
letimizin gösterdiği fedakârlığın kıymeti 
bilinmedi. Çok daha vahimi bizzat Batılı 
ülkeler tarafından YPG/PYD terör örgütü 
meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Türkiye, sabrının sonuna gelmiş ve artık 
kendi göbeğini kendi kesmeye karar ver-
miştir. Mülteciler meselesine Suriye’nin 
içinde çözüm bulunması gerektiğini daha 
önce defalarca ifade ettik. Hatta bundan 4 
yıl önce G20 Antalya Zirvesinde tüm dün-
yaya bu sorunu çözecek somut bir öneride 
de bulunduk. Fakat aradan geçen süreye 
rağmen, birkaç güzel söz dışında, hiçbir 
adım atılmadı. Bunun bedelini de Suri-
yeli anneler, babalar, minicik bedenleri 
sahile vuran çocuklarla beraber Türkiye, 
Avrupa ve tüm dünya ödedi. Bugün sa-
bah-akşam bizi eleştirenlerin hiçbiri terör 
örgütünün katlettiği veya göçe zorladığı 
insanların dramları karşısında kılını bile 
kıpırdatmadı. Etkisiz hale getirilen terö-
ristlere gösterilen empatinin binde biri, 
iki gün önce teröristlerin vahşice şehit 
ettiği 9 aylık Muhammed Ömer’e göste-
rilmedi. Barış Pınarı Harekâtıyla inşallah 
bunu ülke olarak biz kendimiz yapıyo-

ruz. Suriye sınırımızım tamamını güvenli 
hale getirerek, ülkemizdeki mültecilerin 
kendi topraklarına dönebilecekleri bir ik-
limi tesis edeceğiz. Terörden arındırılmış 
bölgelerde, uluslararası toplumun da kat-
kısıyla, yeni yerleşim birimleri inşa ede-
ceğiz. Böylece bir taraftan ülkemizin gü-
venliğini ve Suriyeli sığınmacıların geri 
dönüşünü temin ederken, diğer taraftan 
da bölücü terör örgütünü ortadan kaldı-
rarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve 
siyasi birliğini tahkim edeceğiz.

Tehditlere ve Baskılara Aldırma-
dan Harekâtımızı Sonuna Kadar 
Götüreceğiz

Son bir haftadır şahit olduğumuz tepkiler, 
bölgemize ve ülkemize yönelik kimlerin 
hesabını bozduğumuzun birer ispatıdır. 
Türkiye, Barış Pınarı Harekâtıyla en az 
1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati 
önemde bir adım atmıştır. Tehditlere ve 
baskılara aldırmadan Harekâtımızı so-
nuna kadar götürmekte kararlıyız. Açık 
söylüyorum; başladığımız işi muhak-
kak bitireceğiz. Merhum Mehmet Emin 
Resulzade’nin dediği gibi, “Bir kere yükse-
len bayrak, bir daha inmez.” Biz de nihai 
zafere ulaşana dek mücadelemizi sürdü-
receğiz. 

Bu süreçte Türk dünyasının desteği ve du-
asının bizimle olduğunu biliyoruz. Aynı 
şekilde Ortadoğu’dan Afrika’ya, Güney 
Asya’dan Balkanlara kadar tüm kardeşle-
rimizin de Türkiye’ye dua ettiğini biliyo-
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rum. Siz kıymetli işadamlarımızdan da 

güçlü destek beklediğimizi burada özel-

likle ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle 

başta Azerbaycan olmak üzere harekâtın 

ilk anlarından itibaren ülkemizle daya-

nışma sergileyen tüm kardeşlerimize te-

şekkür ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması-
nın hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın 
dört bir yanından gelen siz kıymetli giri-
şimcilerimize selamlarımı, saygılarımı, ba-
şarı dileklerimi ifade ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum.

Suriye’nin Kuzeyi Barış 
Pınarlarıyla Yeniden 

Yeşerene Kadar Mücadelemizi 
Sürdüreceğiz

Türk Konseyi 7’nci Zirvesi | Bakü, Azerbaycan | 15 Ekim 2019

Kıymetli cumhurbaşkanları, Sayın Kurucu 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, saygıde-
ğer bakanlar, aziz kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum.

Odlar Yurdu, Can Azerbaycan’ın başken-
ti Bakü’de Türk Konseyinin 7’nci Zirvesi 
vesilesiyle bulunmaktan büyük bir bah-
tiyarlık duyuyorum. Zirve Toplantısı’na 
ev sahipliği yapan Cenap Prezident İlham 
Aliyev kardeşime misafirperverliği için 
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rıyla üniversite imkânı sunuyoruz. Türk 
üniversitelerinden mezun olan 10 binlerce 
öğrencimiz bulunuyor.  Bunlar bugün dok-
tor, mühendis, bürokrat, siyasetçi olarak, 
Türk dünyasına gururla hizmet ediyor. 

Başta kültür ve eğitim olmak üzere, bilim, 
gençlik, spor, arşiv ve kütüphanecilik gibi 
sahalardaki çalışmalarımızı müştereken 
sürdürmeliyiz. Bu minvalde, Bakü merkez-
li TÜRKPA’yı, yine Bakü’de kain Türk Kül-
tür ve Miras Vakfını, Astana’da kain Türk 
Akademisini ve Ankara’da faaliyetlerine 
devam eden TÜRKSOY’u hep birlikte des-
teklemeliyiz. Bu teşkilatlarımız arasında 
iletişim ve eşgüdümü pekiştirecek Eşgü-
düm Komitesi’nin kurulmasına dair kararı 
da Zirvemizde almayı öngörüyoruz.

Günümüzde bölgemizin barış, huzur ve 
istikrarına en büyük tehdit kaynağı terör 
örgütleridir. PKK/YPG, DEAŞ, FETÖ gibi 
şer şebekelerinin varlıklarının arttığı bir 
dönemde, işbirliğimizin ve dayanışma-
mızın önemi artmıştır. Suriye’de son 8 
yılda yaşadıklarımız ise bir terör örgütü 
eliyle diğerinin tasfiye edilemeyeceğini 
göstermiştir. Türkiye, PKK/YPG terör 
örgütünü tasfiye etmeye yönelik 9 Ekim 
tarihinde çok önemli bir adım atmıştır. 
Barış Pınarı Harekâtımızın iki önemli 
amacı vardır. Bunlardan ilki; Suriye’nin 
kuzeyindeki PKK-YPG kaynaklı terör 
tehdidinin tamamen ortadan kaldırılma-
sıdır. Harekâtın ikinci gayesi ise; 8 yıldır 
misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suri-
yelinin kendi ülkelerine huzuru kalple 
dönebilmelerini sağlamaktır.

Bugün harekâtın 7’inci günündeyiz. Bir-
leşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulunda 
tüm dünya ile paylaştığımız güvenli bölge 
haritasına uygun şekilde operasyonumuz 
başarıyla devam ediyor. Bu sabah itibariy-
le yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölü-
cü terör örgütünün işgalinden kurtardık. 
İnşallah, kısa zamanda Münbiç’ten Irak sı-
nırımıza kadar olan tüm bölgeyi terörden 
arındırıp, ilk etapta 1 milyon, daha sonra 
2 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacının ev-
lerine dönebileceği bir huzur iklimini tesis 
edeceğiz. Afrin, Cerablus, Azez’de olduğu 
gibi burada da, uluslararası destekle, alt-
yapı, okul, hastane ve konut projeleriyle 
istikrarı sağlayacağız. 

Suriye’nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeni-
den yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Atamız Dede 
Korkut’un dediği gibi; “İyi dost iyi günde 
çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan 
gelendir.” Türkiye’nin teröre karşı verdiği 
beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden 
çok güçlü dayanışma bekliyoruz. Operas-
yonun başladığı andan itibaren Türkiye’ye 
destek veren tüm liderlere buradan bir kez 
daha teşekkür ediyorum. 300 milyonluk 
Türk dünyasındaki her bir kardeşimin kal-
binin bizimle çarptığını, ülkemiz ve kah-
raman ordumuz için dua ettiğini çok iyi 
biliyorum. 

Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi 251 insanı-
mızı şehit eden FETÖ örgütüyle mücadele-
de de siz kardeşlerimizi yanımızda görmek 
istiyoruz. Türkiye Maarif Vakfımız eğitim 
konusunda her türlü işbirliğine hazırdır.

şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ay-
rıca, Türk Konseyi Dönem Başkanlığını 
geçtiğimiz yıl büyük bir başarıyla deruhte 
eden ve bugün bayrağı Azerbaycan’a dev-
redecek olan Muhterem Kardeşim Cum-
hurbaşkanı Ceenbekov’u tebrik ediyorum. 
Nahçıvan Antlaşması’nın 10’uncu yıldönü-
müne denk gelen ve Aziz Kardeşim Şevket 
Mirziyoyev’in de aramıza tam üye olarak 
katıldığı bu Zirve, gerçekten tarihi bir nite-
lik taşıyor. Özbekistan’a yürekten “Aramıza 
hoş geldiniz” diyorum. 

Bu Zirveyi tarihi kılan bir diğer husus da 
Türk Dünyasının Aksakalı, Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşka-
nı, Değerli Kardeşim Elbaşı Nazarbayev’e 
minnettarlığımızın bir nişanesi olarak, 
teklifim üzerine, Türk Konseyinin Onur-
sal Başkanı unvanının takdim edilmesidir. 
Kıymetli Aksakalım, Zat-ı Alilerine takdir 
ve tebriklerimi sunuyorum. Macaristan 
Başbakanı değerli dostum Sayın Viktor 
Orban’ı da bu sene aramızda görmekten 
büyük bir onur duyuyoruz. Bu vesileyle, 
Genel Sekreterimiz Sayın Baghdad Amre-
yev ve ekibine özverili çabaları için de te-
şekkür ediyorum.  

Değerli kardeşlerim,

Türk Konseyi gibi yapıların dünya siyase-
tinde rolünün daha da arttığını görüyoruz. 
Türk Konseyinin diğer çok taraflı plat-
formlar ile işbirliği ve eşgüdüm içinde fa-
aliyet göstermesine önem veriyoruz. Kon-
seyin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 
İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci 
statüsü kazanmasını arzu ediyoruz. Bu 

minvalde, Türk Dünyası nezdinde ortak 
bir fon kurulması önerisi önemlidir. An-
cak, öncelikle bu mekanizmanın mali, hu-
kuki ve idari temellerinin, yapılacak sağ-
lıklı analizler tahtında atılması gerekiyor. 
Bu konuda, Sekretarya’nın eşgüdümünde, 
ilgili ulusal ve uluslararası kurumların da 
tecrübesine başvurularak kapsamlı bir ça-
lışma yapılmasında fayda görüyoruz.

Uluslararası ticaretin Dolara endeksli 
konumu, belirsizlik ortamında riskleri 
beraberinde getiriyor. Ekonomilerimiz 
üzerindeki döviz baskısını azaltacak me-
kanizmaları tesis etmemiz gerektiğinin al-
tını özellikle çizmek istiyorum.

Türk Konseyi Olarak, 
Aramızdaki Kotaları 
Kaldırmamız Gerekiyor

Kıymetli kardeşlerim,

Doğu-Batı ekseninde Orta Koridor üze-
rinden Hazar geçişli ve Türkiye bağlantılı 
ulaştırma güzergâhları, yüksek bir potan-
siyel barındırıyor. Bu güzergâhtan tam 
manasıyla istifade etmemiz, gümrükleri-
miz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi-
ne bağlıdır. Kotalar, maalesef ticaretimizin 
önündeki en büyük engellerden biridir. 
Türk Konseyi olarak, aramızdaki kotaları 
kaldırmamız gerekiyor. Ayrıca diaspora-
larımızın ortak hareket etmesine yönelik 
projelere ağırlık vermeliyiz.

Hâlihazırda Türk Konseyi üyesi ülkelerden 
yaklaşık bin 300 öğrenciye Türkiye bursla-
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Yukarı Karabağ’daki Ermeni 
İşgali Kabul Edilemez

Kıymetli kardeşlerim,

Milli davalarımızda birbirimizin yanında 
durmak bizim kardeşliğimizin bir gereği-
dir. Azerbaycan’ın öz toprağı Yukarı Kara-
bağ ve çevresinin tüm Birleşmiş Milletler 
kararlarının ve uluslararası hukukun hi-
lafına halen Ermenistan’ın işgali altında 
olması, bir milyon kardeşimizi, evlerin-
den, yurtlarından uzakta “kaçkın” olarak 
yaşamak zorunda bırakmıştır. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu konuşmamda da 
ifade ettiğim üzere bu kabul edilemez 
bir durumdur. Yukarı Karabağ sorunu-
nun en kısa sürede, barışçıl yollarla ve 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü esasın-
da çözülmesi için elimizden gelen gayreti 
göstermeye devam edeceğiz. 

Türk dünyasının asli parçası olan Kıbrıs 
Türkleri çözümsüzlüğün mağduru olmayı 
sürdürüyor. Beklentimiz Kıbrıslı Türkle-
rin maruz bırakıldıkları haksız izolasyon 
ve ambargonun kırılmasına yardımcı ol-
manızdır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Türk Keneşi’nin bugünlere gelmesinde 
emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyo-
rum. İnşallah gelecek yıl Türkiye’de düzen-
lenecek 8’inci Zirvemizde Türkmenistan’ı 
da tam üye olarak aramızda göreceğimize 
inanıyorum. Toplantımızın hayırlara vesi-
le olmasını diliyor, sizin aracılığınızla Türk 
Dünyasındaki tüm kardeşlerime buradan 
selamlarımı gönderiyorum.

Türkmenistan’ın iştirakiyle de 6 Devlet 
Tek Millet olmayı arzu ediyoruz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Teşek-
kür ederim.

Harekâtımızın Temel 
Amacı, PKK-YPG Terör 

Örgütünü Sınırlarımızdan 
Uzaklaştırmaktır

Yabancı Basın Mensuplarıyla Toplantı | İstanbul | 18 Ekim 2019

Değerli basın mensupları, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle, 
Türkiye’nin Suriye meselesindeki duruşu-
nu ve dün yaşanan gelişmelere kadarki sü-
reci paylaşmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, Suriye’de 2011 yılında ilk 
hadiseler başlamadan önce, bu ülkeyle çok 
müspet ilişkilerimiz vardı. Öyle ki, Suriye 
Devlet Başkanı Beşşar Eset’le ailece görü-
şecek derecede yakınlığa sahiptik.   Bu dö-
nemde Beşşar Eset’e, ülkesinde demokra-
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karelik alana 365 bin mültecinin geri dönü-
şünü sağlamıştık. Münbiç’ten Irak sınırına 
kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 
30-35 kilometre derinliğindeki güvenli böl-
geye de 1 ile 2 milyon arasında Suriyeli sı-
ğınmacının geri dönüşünü planlıyoruz. Su-
riye kaynaklı göç akınından şikâyetçi olan 
Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin mali des-
teğiyle, bu bölgede her biri 5’er bin nüfuslu 
140 köy ve 30’ar bin nüfuslu 10 ilçe inşa 
etmek için projelerimizi hazırladık. Tabii 
bu planın ilk şartı, bölgenin teröristlerden 
temizlenerek güvenli hale getirilmesiydi. 
Çünkü, rejimin denetimindeki yerler gibi 
PKK-PYD’nin işgal ettiği yerlere de, Suri-
yeli Kürtler başta olmak üzere, kimse dön-
mek istemiyordu. Halen ülkemizdeki 3,6 
milyon Suriyeliden 350 bini PKK-YPG’nin 
işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden 
oluşuyor. 

Güvenli bölge projemizi, 2016 yılında ül-
kemizde yapılan G-20 toplantısında lider-
lere teklif ettim. Hepsi de projeyi prensipte 
olumlu bulmasına rağmen, maalesef kimse 
bu konuda somut adım atmaya yanaşmadı. 
Zeytin Dalı Harekâtından sonra bu konuyu 
yeniden gündeme getirdik. Amerikalılarla 
bir takım çalışmalar da yürüttük. Ancak, 
maalesef, istediğimiz ilerlemeyi bir türlü 
sağlayamadık. 

Tüm bu gelişmeler üzerine 9 Ekim saat 
16.00’da Barış Pınarı Harekâtını başlattık. 
Barış Pınarı Harekâtı bir anlık oluşum de-
ğildir. Bir günlük, iki günlük bir oluşum 
asla değildir. Bunun hazırlığı 3-5 yılı bul-
maktadır. Harekâttan önce, 6 Ekim pazar 
günü akşamı Sayın Trump ile yaptığımız te-

lefonda görüşmesinde, kendisine harekâta 
başlayacağımızı söyledik. Bu görüşmenin 
ardından Beyaz Saray’dan yapılan resmi 
açıklamada, Amerika’nın Suriye’nin ku-
zeyindeki askerlerini çekeceği ilan edildi. 
Böylece, Türkiye’nin operasyonu önünde 
herhangi bir engel kalmamış oldu. 

Barış Pınarı Harekâtına başlayıp, kısa sü-
rede birkaç noktan 30 kilometre derinliğe 
ulaşınca, bir anda Amerika ve Avrupa baş-
ta olmak üzere, bir takım ülkelerin tavrı 
değişti. Hatırlayın, hatta Amerika’nın 20 
mil meselesi bir hafta içerisinde yapılmış 
bir açıklama değildi. Sanıyorum ilk bir-iki 
gün, Türkiye’nin böyle bir başarı göstere-
meyeceğini düşündükleri için nispeten dü-
şük tepki ortaya koymuşlardı. Türkiye’nin 
harekâtı başarıyla tamamlayacağı anlaşı-
lınca, tepkiler akıl ve mantık sınırlarını 
zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağ-
men harekâtımıza kararlılıkla devam ettik.

Bugüne kadar 1.360 kilometre alan ile ara-
larında Telabyat ve Resulayn şehir merkez-
lerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini 
kontrol altına aldık. Harekât boyunca 4 
askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu men-
subu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz 
terörist sayısı da 750’yi buldu. Terör örgütü 
tarafından sınıra yakın yerleşim yerlerimi-
ze yapılan 1.081 havan ve füze saldırısında 
20 sivil vatandaşımızı şehit verdik, 181 de 
yaralımız var.

Harekâtın 9 günlük sürecinde, sivil kayıp-
larımız için bizi arayan ve üzüntülerini dile 
getiren hiç kimse olmadı. Buna karşılık te-
röristleri korumak amacıyla harekâtı dur-

sinin, insan haklarının, hukukun, adaletin 
geliştirilmesi konusunda pek çok tavsiyede 
bulunduk. Özellikle de, hiçbir hakka sahip 
olmayan Kürt nüfus konusunda adımlar 
atmasının önemli olduğunu söyledik. An-
cak, Eset, bu tavsiyelerimize uygun işler 
yapmak yerine halkının üzerindeki baskıyı 
artırma yoluna gitmiştir. 

Suriye halkı Eset’e karşı direnirken, Irak’ta 
ortaya çıkan DEAŞ belası, bu ülkeye de sıç-
ramıştır. Bir yandan rejimin, bir yandan 
DEAŞ’ın zulmü altında inleyen halkın tepe-
sine bir de PKK-YPG terör örgütü binmiş-
tir. Sonuçta, Suriye nüfusunun yarısından 
fazlasını oluşturan 12 milyon kişi evin-
den olurken, bunun yarısını teşkil eden 6 
milyon kişi de ülke dışına gitmiştir. Bu 6 
milyon kişinin, Arap’ıyla, Kürt’üyle, Türk-
men’iyle ve diğer gruplarıyla 4 milyonu da 
ülkemize gelmiştir. 

Yine bu süreçte Suriye’yi mesken tutan 
terör örgütleri DEAŞ ve PKK-YPG, saldı-
rılarını ülkemize de yöneltmeye başla-
mıştır. Suriye’deki DEAŞ unsurlarıyla en 
etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye 
yürütmüştür. 2016 yılı Ağustos ayındaki 
Fırat Kalkanı Harekâtımızla 3 binin üze-
rinde DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Ül-
kemizin bu müdahalesinden sonra DEAŞ, 
Suriye’de tutunamadı ve hızla çözüldü. 
Esasen, Fırat’ın doğusundaki hat boyun-
ca, Rakka ve Deyrizor’a kadar olan bölgeyi 
de DEAŞ’tan temizlemeye talip olduk. Bu 
konuda Amerikan yönetimine yaptığımız 
teklifler maalesef kabul görmedi. Amerika, 
Türkiye yerine PKK-YPG terör örgütüyle 
bu işi yürütmeyi tercih etti. 

Neticede, DEAŞ Suriye’den tamamen te-
mizlendi ama bu defa da PKK-YPG terör ör-
gütü sınırlarımız boyunca Türkiye’ye karşı 
bir tehdit haline dönüştü. Müttefiklerimi-
ze, özellikle de Amerika’ya yaptığımız tüm 
ikazlara rağmen, bu konuda beklediğimiz 
adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi 
kendimiz kesmekten başka çare kalmadı. 
Önce Zeytin Dalı Harekâtı ile Fırat’ın batı-
sındaki Afrin ve çevresini PKK-YPG terör 
örgütünden temizledik. Ardından, Rusya 
ve İran’la birlikte yürüttüğümüz Astana 
Süreci ve Soçi Mutabakatı ile İdlip’te yaşan-
ması muhtemel büyük bir insani dramın 
önüne geçtik. Sonra da Fırat’ın doğusun-
daki toprakları terör örgütünden temizle-
mek üzere hazırlıklara başladık. Diplomasi 
yolunu sonuna kadar kullanmaya devam 
ettik. Buna rağmen, ne Amerika’nın, ne de 
Avrupa ülkelerinin PKK-YPG terör örgütü-
ne desteğinin önüne geçemedik.  Sonuçta 
bir kez daha kendi başımızın çaresine bak-
maya mecbur kaldık. Türkiye, Barış Pınarı 
Harekâtına, işte böyle bir sürecin sonunda 
gelmiştir. 

Barış Pınarı Harekâtı    
Bir Anlık Oluşum Değildir

Değerli basın mensupları,

Barış Pınarı Harekâtımızın, iki temel amacı 
vardır. Birincisi, PKK-YPG terör örgütünü 
sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. İkincisi 
de, ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriye-
linin bir kısmını oluşturacağımız güvenli 
bölgede iskân etmektir. Daha önce güvenli 
hale getirdiğimiz toplam 4 bin kilometre-
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durmamızı isteyen pek çok batılı liderle 
konuştuk. Bu ikiyüzlülüğü tarihe kara 
bir not olarak düştüğümüzün bilinmesi-
ni istiyorum.

Terör Örgütleri Tamamen Kazınıp 
Atılmadan Suriye Esenliğe 
Kavuşamaz

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye Cumhuriyeti bir NATO devle-
tidir. Ama bu terör örgütleri ne zaman 
NATO’ya üye oldular, doğrusu ben bunu 
bilmiyorum.

Türkiye, en başından beri Suriye’nin top-
rak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan 
saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir. 
Cenevre Sürecinin başarısı için en çok biz 
çalıştık, en çok biz fedakârlıkta bulunduk. 
İnşallah 30 Ekim’de Cenevre’de toplanacak 
Anayasa Komitesinin, Suriye’deki siyasi 
çözüm sürecinin miladı olmasını temenni 
ediyorum. 

Barış Pınarı Harekâtını da, mecbur kaldı-
ğımız için yaptık. Şayet, PKK-YPG terör 
örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak 
verilmiş olsaydı, şimdi böyle bir sorunla 
uğraşmayacaktık. Türkiye’ye karşı, ısrarla, 
inatla ve küstahça PKK-YPG terör örgütü-
nü destekleyenler, bu harekâtın ve yaşanan 
kayıpların asıl sorumlusudur. Bu harekât 
sebebiyle DEAŞ’ın yeniden canlanacağı, 
yüzbinlerce kişilik göç yaşandığı, sivil kat-
liamları yapıldığı gibi iddialar tamamen 
terör örgütünün ve yandaşlarının yalan-

larından ibarettir. Türkiye, her bakımdan 
dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte 
bir harekât yürütmüştür. 

Geçtiğimiz Çarşamba günü, Ankara’da ger-
çekleştirdiğimiz AK Parti Meclis Grubu 
Toplantısında, Amerika’ya ve bize harekâtı 
durdurma çağrısı yapanlara bir teklifte bu-
lunmuştuk. Şayet bu sorunu bir an önce 
çözmek istiyorsanız, hemen bu gece terör 
örgütünün silahlarını ve malzemelerini 
bırakıp, tuzaklarını imha ederek belirledi-
ğimiz güvenli bölge sınırlarının dışına çık-
masını sağlayın demiştik. Başkan Trump, 
Suriye’deki durumu görüşmek ve bir çö-
züm yolu bulmak üzere Başkan Yardımcısı, 
Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışma-
nı ve Suriye Özel Temsilcisinden oluşan 
bir heyet göndermeyi teklif etti. Biz de “bu-
yursunlar gelsinler” dedik. Başkan Yardım-
cısı Pense riyasetindeki heyet bize, Grup 
Toplantımızda ifade ettiğimiz teklifin, bir 
değil de 5 gecelik halini sundu. Biz de ken-
di arkadaşlarımızla birlikte bu teklifi tüm 
detaylarıyla müzakere değerlendirdik ve 
sonuçta muhataplarımızla bir mutabaka-
ta vardık. Kamuoyuna 13 madde halinde 
açıkladığımız bu mutabakata göre, Ameri-
ka 120 saat, yani 5 gün içinde teröristlerin 
ilan ettiğimiz güvenli bölge sınırlarının dı-
şına çıkmasını sağlayacak. Bunun için Ba-
rış Pınarı Harekâtına, dün akşamdan başla-
mak üzere 120 saat süreyle ara verdik. 120 
saatlik sürenin bitimine kadar teröristlerin 
ellerindeki silahlar toplanacak, kurdukları 
tahkimatlar ve mevziler de imha edilecek, 
kendileri de 30 kilometrelik alanın dışına 
çıkartılacak.  Bu işlemler tamamlandıktan 
sonra güvenli bölgenin Türk Silahlı Kuv-
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vetlerinin kontrolüne bırakılmasıyla Barış 
Pınarı Harekâtı da sona erecek. Amerika ile 
mutabakatımıza göre, bu sürecin tamamla-
nasıyla birlikte ülkemize yönelik tüm yap-
tırımlar da ortadan kalkacak. 

Tabii tam da bu görüşmenin olduğu gün, 
Başkan Trump’ın, siyasi ve diplomatik ne-
zaketle bağdaşmayan bir mektubu med-
yada yer aldı. Elbette bu saygısızlığı unut-
madık, unutmayacağız. Unutmamız doğru 
değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygı-
mız da bunları sürekli gündemde tutmaya 
müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü me-
selemiz ve önceliğimiz olarak görmüyoruz. 
Vakti saati geldiğinde bu saygısızlık husu-
sunda gerekenin yapılacağının da bilinme-
sini istiyoruz. 

Değerli basın mensupları,

Suriye krizinin ve dün akşam Amerika ile 
vardığımız mutabakatın kısaca özeti bu şe-
kildedir. Amerika, 120 saatlik sürenin sona 
erdiği Salı akşamına kadar bize verdiği söz-
leri tutabilirse, güvenli bölge konusu çözül-
müş olacaktır. Ama bu söz bila-istisna yeri-
ne getirilmemiş olursa, 120’nci saatin sona 
erdiği dakika Barış Pınarı Harekâtımız kal-
dığı yerden, çok daha kararlı bir şekilde de-
vam edecektir. 

Salı günü Soçi’de Sayın Putin’le, bu mese-
lenin Rusya’yı ve rejimi ilgilendiren taraf-
larını görüşeceğiz. Bilindiği gibi, Münbiç, 
Aynelarab ve Kamışlı tarafında güvenli böl-
gemiz Rusya ve rejim güçlerinin faaliyetle-
riyle çakışıyor. Ayrıca İdlip’te de zaman za-
man sıkıntılar yaşanıyor. Amacımız, Rusya 

ile bu konularda makul ve herkes tarafın-
dan kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak-
tır. Biz tek şartımız, rejimin bulunduğu 
yerlerde PKK-YPG’nin tamamen temizlen-
mesidir. Maalesef, Tel Rıfat’ta bu yapılma-
mıştır. Münbiç’te de PKK-YPG’nin rejim 
görüntüsü altında varlığı devam ettirme 
çabaları olduğunu biliyoruz. Aynı duru-
mun Aynelarab ve Kamışlı’da da yaşanma-
sı muhtemeldir. Buna rıza gösteremeyiz. 

Esasen, PKK-YPG’nin tamamen temiz-
lendiği yerlerin rejim tarafından kontrol 
edilmesi bizim için rahatsızlık sebebi de-
ğildir. Sonuçta derdimiz, terör örgütleri-
nin güvenli bölgeden çıkartılmasıdır. Eğer 
bir Münbiç’te halen terör örgütleri varsa, 
“Münbiç terör örgütünden temizlendi ve bu 
alan gerçek sahipleri olan Arap aşiretlerine 
verildi” diyemeyiz. Biz bunu Sayın Putin ile 
görüştük. Eğer terör örgütleri Münbiç’ten, 
Ayn el-Arab’tan, Kobani’den çıkartılırsa bi-
zim için hiçbir mesele yok. Yeter ki terör ör-
gütlerinden buralar temizlensin. 

Sonuçta, yeni Anayasa çalışmaları tamam-
lanıp, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siya-
si birliği sağlandığında, her yer bu ülkenin 
meşru hükümetinin yönetimine geçecek-
tir. Yeter ki, PKK-YPG ve DEAŞ gibi terör ör-
gütlerine müsamaha gösterilmesin. Terör 
örgütleri tamamen kazınıp atılmadan Suri-
ye arzu ettiği huzura, güvenliğe ve esenliğe 
kavuşamaz. Türkiye olarak bizim de tüm 
çabamız işte bunu sağlamaktır. 

Katılımınız ve ilginiz için teşekkür 
ediyorum.

Bismillahirrahmanirrahim. 

Değerli misafirler, aziz kardeşlerim, kıy-

metli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 

en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.   

      
ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMETUL-
LAHİ VE BEREKATÜH… ALLAH’IN SE-
LAMI, RAHMETİ, BEREKETİ SİZLERİN 
ÜZERİNE OLSUN. 

Sömürmenin Değil, Afrika 
Ülkeleriyle İşbirliğimizi

“Eşit Ortaklık” Temelinde 
Yükseltmenin Peşindeyiz

Üçüncü Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi Açılışı
 İstanbul | 19 Ekim 2019



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

321320

Ülkemize ve güzel İstanbul’umuza hoş 
geldiniz…

Öncelikle buradan sizlerin aracılığınızla 
dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime 
sevgilerimi, saygılarımı göndermek isti-
yorum. Kıtaların ve kültürlerin buluşma 
noktası İstanbul’dan; Afrika İslam mede-
niyetinin başkenti Timbuktu’ya, Kahire’ye, 
Marakeş’e, Zanzibar’a, Hartum’a, barış ve 
esenlik diyarı Darusselam’a,  evliyalar şeh-
ri Harar’a selam ediyorum. Anadolu’dan 
“Mama Afrika*”nın 54 başkentinde ya-
şayan, gözü ve gönlü bizimle olan tüm 
kardeşlerime aynı şekilde selamlarımı 
iletiyorum. Başlarının üstünde dünyanın 
yükünü taşıyan Afrika’nın emekçi kadınla-
rını, yiğit gençlerini, ciğer parelerini açlığa 
kurban veren Afrika’nın yüreği yanık ana-
larını, her sabah evlatlarının rızkı için ko-
şan, koşturan, ter döken Afrika’nın fedakâr 
babalarını selamlıyorum.

Sizleri, 3’üncü Afrika Müslüman Dini Li-
derler Zirvesi vesilesiyle, Kudüs’ün kar-
deşi, Mekke ve Medine’nin sırdaşı, İslam 
dünyasının gözbebeği İstanbul’da ağırla-
maktan memnuniyet duyuyorum. Bu ve-
sileyle Kudüs aşığı Nuri Pakdil Abimizi, 
üstadımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşı-
yoruz. Allah rahmet eylesin. Türkiye Cum-
hurbaşkanı olarak kıtanın dört bir ucun-
dan binlerce kilometre mesafe kat edip, 
toplantımızı şereflendirdiğiniz için her bi-
rinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu önemli zirveyi tertip eden Diyanet İşle-
ri Başkanlığımızı, Sayın Başkan ve ekibini, 
organizasyonda emeği olan tüm kurumla-

rımızı tebrik ediyorum. Bugün başlayan 
zirvemizin tüm Afrika Müslümanları için 
hayırlara vesile olmasını Rabbim’den ni-
yaz ediyorum.

İnşallah önümüzdeki 3 gün boyunca bir-
birinden önemli başlıklarda kapsamlı is-
tişareler yapacaksınız. Dış politikadan eği-
time, terörden Afrika’daki Müslümanlara 
yönelik tehditlere kadar birçok hassas ko-
nuyu tartışacaksınız. Alacağınız kararlar-
la Afrika’yla beraber tüm dünyanın barış 
ve huzuruna katkılarda bulunacaksınız. 
Bölgesel gelişmeler bağlamında kritik bir 
döneme tekabül eden zirvenin, aramızda-
ki dayanışmayı güçlendireceğine, İslam 
âleminin sıkıntılarına çözüm yolları üre-
teceğine inanıyorum. Bu tarz zirveler, bir 
birimizi daha iyi tanıma imkânı vermenin 
yanı sıra meselelerimizi özgürce konuştu-
ğumuz önemli zeminlerdir. Bilhassa bizim 
gibi, ülkeyi yönetme mesuliyetini taşıyan 
siyasetçiler için bu toplantılar ufuk açıcı, 
yol göstericidir. Sizlerden gönlünüzden 
geçtiği şekilde tüm samimiyetinizle tenkit, 
teklif ve görüşlerinizi bizimle paylaşma-
nızı istirham ediyorum. Şimdiden her bi-
rinize zirvemize yapacağınız katkılar için 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye-Afrika İlişkilerini, 15 Yıl 
Önce Hayal Dahi Edilemeyecek 
Bir Seviyeye Getirdik

Kardeşlerim,

Afrika dostu, Afrika sevdalısı bir siyasetçi-
yim. 2003 senesinde Başbakanlık görevini 

üstlendikten sonra yılların ihmalini gider-
mek, kıta ile ilişkilerimizi geliştirmek için 
çok büyük gayret sarf ettim. Kahir ekseri-
yeti ülkemiz tarihinde ilk kez olmak üzere 
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dö-
neminde 27 Afrika ülkesini ziyaret ettim. 
Bunların arasında Güney Afrika, Senegal, 
Somali, Cezayir gibi farklı vesilelerle bir-
kaç defa gittiklerim de bulunuyor. Bu ziya-
retlerimiz sırasında bugün bu salonda bu-
lunan pek çok kardeşimle bir araya gelme, 
istişare etme imkânı da bulduk. 2005 sene-
sini ülkemizde “Afrika Yılı” ilan ederek iliş-
kilerimizi yepyeni bir anlayışla ele aldık.

Allah’a hamdolsun çabalarımız netice-
sinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 15 yıl 
önce hayal dahi edilemeyecek bir seviye-
ye getirdik. Afrika ülkelerindeki temsil-
ciliklerimizin sayısının, kapasitesinin ve 
imkânlarının artırılmasına gayret göste-
riyoruz. Kıtada, göreve geldiğimizde 12 
olan büyükelçilik sayımızı 42’ye çıkardık. 
Dünyadaki en büyük diplomatik temsilci-
liğimizi Somali’de açtık. Uluslararası ka-
muoyunun, milyonlarca insanın dramına 
gözlerini kapattığı 2011 yılında eşimle 
beraber Somali’yi ziyaret eden ilk lider 
oldum. Afrika ülkelerinin Türkiye’deki 
diplomatik misyonlarının sayısını da ar-
tırdık. 2008 yılında sadece 10 büyükelçi-
lik varken bugün Afrika 36 büyükelçilikle 
ülkemizde temsil ediliyor. Ardından ilki 
İstanbul’da, ikincisi Ekvator Gine’sinin 
başkenti Malabo’da olmak üzere, iki Türki-
ye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştirdik. 
İnşallah bu zirvenin üçüncüsünü 2020 se-
nesinde ülkemizde yapacağız.

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vak-
fı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları, Kızı-
lay gibi kurumlarımızla varlığımızı daha 
da yaygınlaştırdık. 22 Program Ofisiyle 
TİKA,  tüm kıta genelinde Türk tipi kal-
kınma modelinin sancaktarlığını yapıyor. 
Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları ise 
İstanbul’dan 38 Afrika ülkesindeki 58 nok-
taya uçuş düzenliyor. Bugün yüzbinlerce 
Afrikalı dostumuz, gerek kutsal toprakla-
ra, gerekse diğer ülkelere ziyaretlerini İs-
tanbul üzerinden gerçekleştiriyor.

Türkiye Burslarıyla 4 bin 500 civarında 
Afrikalı öğrenciye lisans, yüksek lisans ve 
doktora alanında ücretsiz eğitim imkânı 
sunuyoruz. Son 25 senede mezun ettiğimiz 
10 bin 480 öğrenci ise Türkiye’nin gönül 
elçileri olarak Afrikalı kardeşlerimize hiz-
met ediyor. Gittiğimiz ülkelerde Türkiye 
mezunu doktorları, imamları, siyasetçileri, 
akademisyenleri, mühendis ve iş adamla-
rını gördükçe gurur duyuyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarımız kıtanın dört 
bir köşesinde, kimi zaman ciddi riskleri de 
göze alarak, Afrikalı kardeşlerimize yardım 
ediyor. Yatırımcılarımız, ürün satmanın 
ötesinde istihdam oluşturan, Afrika’nın 
kalkınmasını, güçlenmesini sağlayan pro-
jelere ağırlık veriyor. Afrika’nın köklü de-
ğerlerine saygı gösteren yaklaşımlarıyla 
Türk girişimciler, kıtanın her yerinde çok 
büyük bir hüsnü kabul görüyor. Hamdol-
sun bugün kıtayla münasebetlerimiz adeta 
altın çağını yaşıyor. 24 milyar doları bulan 
ikili ticaretimiz günden güne artıyor, tu-
rizm gelişiyor, işbirliğimiz güçleniyor, her 
seviyede karşılıklı ziyaretler sıklaşıyor. İn-
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şallah önümüzdeki dönemde Türkiye-Afri-
ka ticaretinin 50 milyar dolar seviyesinin 
de üstüne çıkacağına inanıyorum.

Kardeşlerim,

Türkiye’nin kıtayla bin yılı aşan geçmişini 
bilmeyenler, bize zaman zaman “Afrika’da 
ne işiniz var” diyor. Kimi batılı devletler 
bizim Afrika’daki kardeşlerimizle, siz 
dostlarımızla kucaklaşmamızdan çok 
ciddi rahatsız oluyor. Yıllarca kıtanın 
kaynaklarını sömürenler, Afrikalı 
mazlumların kanı, canı, elması, petrolü 
üzerinden kendilerine ikbal devşirenler, 
Türkiye’nin eşitlik ve karşılıklı saygı 
temelinde yürüttüğü işbirliğini 
hazmedemiyor. İstiyorlar ki, Afrika 
halkları kendilerine bağımlı olmaya 
devam etsin. İstiyorlar ki, Afrika’nın 
doğal kaynakları kıtayı değil, batılı 
şirketleri, batılı devletleri zenginleştirsin. 
İstiyorlar ki, Afrikalı çocuklar, daha ana 
kucağındaki bebekler açlık, fakirlik ve 
yoksulluğun kurbanı olsun. Afrika’nın 
ayağa kalkmasını, muazzam potansiyelini 
hayata geçirmesini, kıtanın tamamında 
barışın hâkim olmasını arzu etmiyorlar. 
Kendilerine, kendi vatandaşlarına “hak” 
gördüklerini, Afrika ve diğer coğrafyalar 
için “lüks” görüyorlar. Özgürlüğü size ve 
bize “çok” görüyorlar. Demokrasiyi size 
ve bize “çok” görüyorlar. Refah, huzur, 
ekonomik kalkınmayı size ve bize “çok” 
görüyorlar. Bunun için de etnik ve dini 
farklılıkların kışkırtılmasından darbelere, 
iç savaş tahrikinden yaptırımlara kadar 
ellerindeki her imkânı kullanıyorlar.

Batılıların, Beyaz Irkın 
Üstünlüğüne Dayanan Kibrinde 
Hiçbir Azalma Olmamıştır

Kıtanın tarihi biraz da bundan dolayı 
yıkımların, soykırımların, çatışmaların 
tarihidir. 1994 yılındaki Ruanda 
Soykırımında hangi sömürgeci devletin 
parmağı olduğunu cümle âlem biliyor. Batı 
dünyası ve Birleşmiş Milletler, Ruanda’da 
tam 3 ay boyunca 800 bin insanın vahşice 
öldürülmesini sadece seyretmiştir. Öyle 
ki, Kagera Nehri** devasa bir kabristana 
dönüşmüş, sadece bir günde 60 bin 
insanın cesedi kıyıya vurmuştur. Barış 
Pınarı Harekâtından dolayı bugün bize 
silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde 
eli kanlı katilleri silah ve mühimmata 
boğmuştur. Sahada devam eden vahşete 
rağmen, bu batılı devletler soykırımcılara 
silah satışını durdurmayı akıllarından 
dahi geçirmemiştir. 

Aynı şekilde Somali’nin senelerce iç savaşla 
boğuşmasının arka planında kimlerin 
menfaati olduğu malumdur. Çok uzun 
yıllar, kıtanın en huzurlu ülkelerinden 
biri olan Orta Afrika Cumhuriyetini 
karıştıranlar da yine aynı odaklardır. 
Libya’nın istikrara kavuşmaması için 
savaş baronlarını destekleyenlerin kimler 
olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Kıtadaki 
birçok karışıklığın arkasından batılı silah 
ve petrol şirketleri çıkıyor. Bugün bize 
hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin 
neredeyse tamamının mazisinde ya 
katliam, ya işgal, ya da sömürgecilik lekesi 
muhakkak vardır.
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birliğimizi “karşılıklı saygı”, “eşit ortaklık”, 
“adalet” temelinde yükseltmenin peşinde-
yiz. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hak-
sızlığa uğramadığı, kazan-kazan esasında 
yürüyen farklı bir işbirliğinin mümkün 
olduğuna inanıyoruz. Özellikle kıta ülke-
lerine yönelik batılı devletlerin sergilediği 
mütekebbir, müdahaleci, nobran tavırları 
asla tasvip etmedik, etmiyoruz.

Aramızda Çizilen Yapay Sınırlar, 
Bizim Ufkumuzu Belirleyemez

Aziz kardeşlerim,

Biz “Resul” olmadan önce içinde yaşadığı 
toplumda “emin” sıfatıyla tanınan, bilinen 
bir Peygamberin ümmetiyiz. Bunun için 
Resulü Kibriya Efendimiz ümmetini ta-
rif ederken; “Müslüman, Müslümanların 
elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir; 
mü’min ise, insanların canları ve malları 
konusunda kendisinden emin olduğu kişi-
dir” buyuruyor. Nitekim dinimiz İslam’ın 
çok kısa sürede farklı bölgelere yayılma-
sının gerisinde, bu kutlu tavsiyeye sıkıca 
sarılan Müslümanların, bilhassa da Müs-
lüman tüccarların çabaları vardır. Güzel 
ahlak ve müsamaha sahibi bu Müslüman-
lar, hayatlarıyla örnek olmuş, daima ada-
leti, hakkaniyeti gözetmiştir.  Afrika’nın 
İslamlaşmasına bunlar öncülük etmişler, 
hatta “Mozambik”**** gibi kıtadaki kimi 
ülkelerin isim babası olmuşlardır.

Ancak son bir asra kadar nüfusunun yarı-
sından fazlası Müslüman olan Afrika’nın, 
giderek bu özelliğini kaybettiğini görüyo-

ruz. 1900’lerin başında kıta nüfusunun 
sadece yüzde 7’si Hristiyan iken, bugün bu 
oran yüzde 55’lere yaklaşıyor. Bir dönem 
nüfusunun yüzde 70’i, yüzde 80’i Müslü-
man olan Doğu ve Batı Afrika’daki birçok 
ülkede, Müslümanlar artık azınlık duru-
mundalar. Bizler de gittiğimiz yerlerde 
adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan, ancak 
İslam’la bağını koparmış pek çok insana 
rastlıyoruz. Şüphesiz bu yürek dağlayıcı 
tablonun oluşmasında uzun yıllardır bü-
yük güçlerin himayesinde yürütülen Mis-
yonerlik faaliyetlerinin etkisi vardır. Öte 
yandan DEAŞ, BOKO HARAM, EŞ ŞEBAB, 
FETÖ gibi terör örgütleri, sebep oldukla-
rı kötülüklerle bu sürece katkı sunuyor. 
Uluslararası medya kuruluşları da yanlı, 
yanlış ve art niyetli haberleriyle, kamuo-
yunu İslam’dan soğutmaya çalışıyor. Yaşa-
nan her menfur hadise sonrasında “İslami 
terör” ifadesinin kullanılmasının altında 
yatan sebep budur. Kelime anlamı itiba-
rıyla barış anlamına gelen İslam’a terörü 
yüklemek en büyük hakarettir. Bunu kabul 
etmemiz mümkün değildir, çünkü İslam 
bir barış dinidir. Dikkat edin bu medya 
kuruluşlarından hiçbiri Yeni Zelanda’daki 
cami saldırısı için  “Hristiyan terörü”, Ara-
kan’daki vahşet için “Budist terörü” gibi 
ifadeler kullanmamıştır. Biz bunun tesa-
düf olmadığını, arkasında bilinçli bir İs-
lam düşmanlığının yattığını çok biliyoruz.

Ancak onlar ne yaparlarsa yapsın, “İslam 
güneşinin balçıkla sıvanamayacağına” tüm 
kalbimizle iman ediyoruz. Çünkü bu dinin 
sahibi Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’tır. 
Tabi bu hakikat, bir Müslüman olarak bizi 
görevlerimizden azade kılmıyor. Her bi-

Burada bir batılı devlet adamının şu 
ibretlik sözünü sizlerle paylaşmak 
istiyorum. “Bir damla petrol, bir damla 
kandan daha kıymetlidir.” Evet, yaklaşık 
bir asır önce Winston Churchill’in avam 
kamarasında söylediği bu cümle, tarihi bir 
itiraf olarak halen geçerlidir. Bunlar, 300 
yıl önce Dakar’da dünyanın en büyük köle 
pazarını kurmuşlardı.  Gore Adasından 
yüzbinlerce insanı gemilere istifleyip 
Amerika’ya, Avrupa’ya taşımışlardı.  
Kongo’daki kauçuk tarlalarını insanların 
ölüm tarlasına çevirmişlerdi.** Cezayir’de 
işledikleri cinayetlerle, Namibya’da 
yaptıkları katliamlarla ise insanlık 
tarihine kara birer leke eklediler. Aynı 
çevreler bugün de menfaatleri söz 
konusu olduğunda insana yine bu nazarla 
bakıyorlar. Aradan yüzyıllar geçse de, 
beyaz adamın, Afrika’ya, Asya’ya, Latin 
Amerika’ya, Ortadoğu’ya yönelik bu bakış 
açısı değişmemiştir. Batılıların, beyaz ırkın 
üstünlüğüne dayanan kibrinde hiçbir 
azalma olmamıştır. Bittiği iddia edilen 
sömürgecilik, yeni yöntemler kullanılarak, 
yeni biçimler verilerek devam ettirilmiştir. 
Günümüzde kıtanın onca zenginliğine 
rağmen halen açlıkla, yokluk ve 
yoksullukla gündeme gelmesinin sebebi 
Neo-Kolonyalizmdir***.

Kardeşlerim,

Biz insanı “eşrefi mahlûkat”, yani “Yara-
tılmışların en şereflisi” olarak gören bir 
inancın mensuplarıyız. Bizim medeniye-
timizde her insan “En büyük kalemin çiz-
diği nakiştir.” Bu topraklara İslam mührü 
vuran Allah dostları bize “Yaratılanı sev, 

yaratandan ötürü” diye buyurmuşlardır. 
Ecdadımız, yönettiği 22 milyon kilomet-
rekarenin her karışında adaleti ve hakka-
niyeti gözetmiştir. Bunun için bizim bin-
lerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde 
ırkçılık yoktur, sömürgecilik yoktur; işgal, 
zulüm, katliam yoktur. Ülke ve millet ola-
rak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın 
teri, emeği ve kanı üzerinden refah dev-
şirmenin peşinde koşmadık. Hiçbir insa-
nı dilinden, renginden, inancından dolayı 
hor-hakir görmedik. Emperyalistler gibi 
kıtaya altın, elmas, petrol penceresinden 
de bakmadık. Tarih boyunca nereye git-
tiysek daima kazandırmak, kalkındırmak, 
ihya ve imar etmek için çalıştık. İşte bu-
nun için bugün de Keyptown’dan Sevakin 
Adasına, Harar’dan Trablus’a kadar kıta-
nın neresine gitsek, ata yadigârı camilerle, 
medreselerle, ilim ve irfan yuvalarıyla kar-
şılaşıyoruz. Kıtanın hangi ülkesini ziyaret 
edersek edelim, hem halk, hem de devlet 
ricali düzeyinde samimi teveccüh görü-
yoruz. İnancımızdan, değerlerimizden ve 
kıtadaki bu eşsiz tarihimizden aldığımız 
ilhamla, Türkiye olarak Afrika’da kapısı 
çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, 
işbirliği yapılmadık devlet bırakmıyoruz.

Uluslararası platformlarda, kendimizinki 
kadar Afrikalı kardeşlerimizin hakkını, 
hukukunu da savunuyoruz. “Dünya 5’ten 
Büyüktür” diyerek, “Kudüs Kırmızı Çizgi-
mizdir” diyerek adaletsizliklere karşı tep-
kimizi güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. 
Tıpkı ülkemizde olduğu gibi Afrika’da da 
“Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın” 
inancıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Sömürmenin değil, Afrika ülkeleriyle iş-
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rimizin Kuran ve Sünnet rehberliğinde 
yeryüzünde hakkın, adaletin, barış ve hu-
zurun hâkim olması için mücadele etmesi 
gerekiyor. Biz kendimizi düzeltirsek, biz 
bir Müslümana yakışır şekilde hayatımızı 
idame ettirirsek, Rabbimiz de nusretiyle 
bize yardımcı olacaktır. Bunun için önce-
likle Allah’ın ipine sımsıkı sarılacak, fitne-
ye düşmeyecek, kardeşliğimize asla halel 
getirmeyeceğiz. Emperyalistlerin bizi Şii-
Sünni, siyah-beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisî 
diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir 
birimizi etnik kimliğinden, kabilesinden, 
ırkından dolayı değil; sadece ve sadece Al-
lah için, Allah’ın rızası için seveceğiz. Müs-
lümanlar olarak ümmet bilincini, kardeş-
lik ahlakı ve hukukunu daima gözeteceğiz. 
Aramızda çizilen yapay sınırlar, bizim uf-

kumuzu belirleyemez. Ufkumuz, ülkeleri-
mizden hareketle tüm Afrika’yı, Afrika’dan 
hareketle de tüm dünyayı kuşatmalıdır. 
Rabbim bizi Kur’an ışığından, Habibi Mu-
hammed Mustafa’nın mübarek yolundan 
ayırmasın diyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
toplantımızın Âlemi İslam ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Ülkelerinize ve toplumlarınıza, bizim dost-
luk ve kardeşlik mesajlarımızı iletmenizi, 
selamlarımızı götürmenizi sizlerden özel-
likle istirham ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yorum.  Sağ olun, var olun, Allah’a ema-
net olun.

NOTLAR:     
*Afrika Ana demektir.
**Ruanda, Uganda, Tanzanya ve 
Burundi’den geçen 400 km uzunluğunda 
bölgenin en uzun nehirlerinden birisi
***Yeni sömürgecilik
**** Belçika sömürgesi olan Kongo’nun nü-
fusu 1880-1920 arasında 20 milyondan 
10 milyona düşmüştür.
*****Musa bin Bik’in ülkesi

Düşünce ve İnanç Özgürlüğüne 
İnananlar, Ne İnancını 

Ne Düşüncesini Yeşil Dolara 
Asla Değişmez

TRT World Forum Açılış Toplantısı | İstanbul | 21 Ekim 2019

TRT World Forum’un kıymetli katılım-
cıları, iş, medya ve akademi dünyamızın 
değerli mensupları, saygıdeğer misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, saygıyla selamlı-
yorum. Yurtdışından Forumu teşrif eden 

misafirlerimize Türkiye’ye hoş geldiniz 
diyorum. 

Dünyamız, bölgemiz ve ülkemiz için verim-
li tartışmaların zemini olarak gördüğüm 
TRT World Forum’un başarılı geçmesini te-
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hâkimiyetimizin geçmişi, 1071 Malazgirt 
Zaferini esas alacak olursak, bin yıla yak-
laştı. Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı 
Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ola-
rak kesintisiz bir süreç izleyen bu dönemin 
en kritik aşamalarından biri, yaklaşık bir 
asır önce yaşandı. Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından kurulmaya çalışılan yeni dünya 
düzeninde, Türk Milletine ve devletine yer 
verilmemişti. Anadolu’nun içinde küçük 
bir alana sıkıştırılan; siyasi, ekonomik ve 
askeri olarak tam manasıyla bitirilmiş bir 
devletçiği, bize adeta bahşetmişlerdi. Mil-
let olarak bu zilleti elbette kabul etmedik. 
İstiklal Harbimizi zaferle sonuçlandırma-
mızın ardından Lozan’da varılan mutaba-
kat, kabul edebileceklerimizin asgarisini 
oluşturuyordu. Öyle ki, Samsun, Erzurum, 
Sivas ve Ankara hattında şekillenen istiklal 
mücadelemizin hedefi olan Misakı Milli sı-
nırlarımızdan dahi ciddi fedakârlık yapa-
rak bu neticeye ulaşmıştık.  Hiç şüphesiz, 
bu tür esneklikleri dönemin şartları içinde 
düşünmek, değerlendirmek, yargılamak 
gerekir. Bunu yapacak olan da tarihçiler-
dir. Bugün bize düşen görev; milletimizin 
Anadolu’daki bin yıllık varlığına ve gücüne 
uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar 
ortaya koyarak yolumuza devam etmektir. 

Değerli misafirler,

Geriye dönüp son bir asır bu coğrafyada 
neler olduğuna baktığımızda gördüğümüz 
şudur: Bağımsızlığını kendi gücüyle kazan-
mış, kalkınmasını kendi iradesiyle gerçek-
leştirmiş Türkiye gibi birkaç ülke dışında 
herkes mutsuz, sıkıntılı ve zayıftır. Ne tek 
kaynağı petrol-doğalgaz olan finans gücü, 

ne toprak ve nüfus büyüklüğü, ne kayıtsız 
şartsız yeni düzene teslim olma çabası, bu 
gerçeği değiştirmeye yetmemiştir. Sınır-
ları terle ve kanla değil de, masa başında 
cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, 
hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı 
ortaya çıkmıştır. Özgürlüğün başkaları ta-
rafından verilen bir lütuf değil; hak edilen, 
uğrunda mücadele edilen, yürek ve bilek 
gücüyle alınan, ölümüne bir kararlılıkla 
da korunan kutsal bir değer olduğunu bu 
süreçte bir kez daha gördük. 

Türkiye’nin, coğrafyasındaki diğer devlet-
lerden farkı işte burada yatıyor. Biz sahip 
olduğumuz her şeyin bedelini misliyle 
ödemiş, hala da ödemeye devam eden bir 
milletiz. Türkiye’yle ilgili değerlendirme-
lerin oryantalist  kalıplardan ziyade, işte 
bu derin tarihi perspektif içinde yapılma-
sı gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde 
sürekli yanlış hesaplar içine girilmesi ka-
çınılmazdır. Bu yanlış hesapları, milletimi-
zin çelikten iradesi, devletimizin çoğu defa 
görülmek ve kabul edilmek istenmeyen 
gücüyle bozmak zorunda kalıyoruz. 

Suriye ve Doğu Akdeniz’de son dönemde 
yaşadığımız gelişmeler, yanlış hesapların 
bozulmaya mahkûm olduğunun güncel 
birer örneğidir. Burada yanlış anlamala-
ra mahal vermemek bakımından bir kez 
daha altını çizerek ifade etmekte fayda gö-
rüyorum. Türkiye’nin hiçbir ülkenin top-
raklarında, hiçbir toplumun özgürlüğün-
de veya çıkarlarında gözü yoktur. Böyle 
bir ithamı, kendimize yapılmış en büyük 
hakaret sayarız. Biz sadece, kendimizin 
ve ayrılmaz bir parçamız olarak gördüğü-

menni ediyorum. Bu yıl üçüncüsü düzenle-
nen TRT World Forum, küresel meselelere 
çözüm üreten, bölgemizin ve dünyanın en 
prestijli platformlarından biri olma yolun-
da emin adımlarla ilerliyor. Foruma dünya-
nın dört bir ucundan farklı görüşte siyaset-
çi, akademisyen ve fikir liderleri katılıyor. 
İki gün boyunca açık ve kapalı toplantılar-
da katılımcılar tarafından ele alınacak ko-
nularla ilgili hazırlanacak. Bu raporlardaki 
tespitler ve çözüm önerileri tüm dünyayla 
paylaşılacak.  Bu yıl, “Küreselleşmenin Kri-
zi: Riskler ve Fırsatlar” başlığıyla gerçekle-
şecek olan toplantımızın, bu tema etrafın-
daki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelere 
ilham kaynağı olacağına inanıyorum. 

Küresel düzeyde bunalımların yaşandığı 
böylesi bir dönemde, meseleleri bir araya 
gelerek konuşabilmeyi, tartışabilmeyi ve 
çözüm önerileri üretebilmeyi gerçekten 
önemsiyorum. Demokrasinin ve adaletin 
tesisi, dünyadaki farklı sesleri bir araya 
getirmekten ve özgür bir tartışma orta-
mı oluşturabilmekten geçiyor. Daha önce 
katılacaklarını bildirdikleri halde, Barış 
Pınarı Harekâtını gerekçe göstererek prog-
ramlarını iptal edenler, aslında bu büyük 
fırsatı kaçırmışlardır. Türkiye’nin bölgeyi 
terörden arındırmak için başlattığı Barış 
Pınarı Harekâtını protesto amacıyla ko-
nuşma yapmaktan vazgeçenlerin demok-
rasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum. 
Forum’da pek çok farklı fikir ve dünya gö-
rüşünden insan bir araya gelmişken, bu ta-
vır hiçbir demokratik değer ve etikle uyuş-
muyor.  Katılımcılara, gösterdikleri ilkeli 
duruş ve toplantılarda ortaya koyacakları 
değerlendirmeleri için şimdiden teşekkür 

ediyorum. TRT yönetimini, bu güzel et-
kinliği ülkemize kazandırdıkları ve başa-
rıyla sürdürdükleri için de ayrıca tebrik 
ediyorum. 

Değerli misafirler,

Dünya, aşağı yukarı her asırda yeni ve kök-
lü bir değişim yaşıyor. Bu değişimin bir 
tarafında büyük yıkımlar, acılar, zulümler, 
adaletsizlikler var. Diğer tarafında ise yeni 
bir inşa, yeni bir yükseliş, yeni bir refah 
düzeni bulunuyor. Toplumlar açısından 
önemli olan, bu değişimin ne tarafında yer 
aldıklarıdır. Ülkeleri yönetenler bakımın-
dan ise durumu, tercihlerini ne yönde kul-
landıklarına göre değerlendiriyoruz. 

Türkiye’nin merkezinde yer aldığı coğraf-
yada, insanlık tarihi boyunca bu iniş-çıkış-
lar hep yaşanmıştır. İnsanlığın en büyük 
medeniyetleri, kültürleri, fikir ve sanat 
eserleri bu topraklarda neşvünema edip 
tüm dünyaya yayılmıştır. Yine insanlığın 
en büyük acıları da, ya bu toprakların ken-
di içindeki mücadeleler sırasında ya da 
dışarıdan gelen etkilerle yaşanmıştır. Son 
birkaç yüzyıldır, her ne kadar dünyaya yön 
veren sıklet merkezi bir parça değişmiş gibi 
gözükse de, kavganın odağında hala bu coğ-
rafya vardır. Hal böyle olunca, ister istemez 
ülkemiz gelişmelerin merkezine yerleşiyor.

Türkiye’nin Hiçbir Ülkenin 
Topraklarında Gözü Yoktur

Esasen, Türklerin Anadolu’daki varlığı 
ve etkisi çok daha eskilere dayanıyor. Bu-
nunla birlikte, Anadolu’daki mutlak siyasi 
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bu işi kovaladı mı? Maalesef önce birkaç 
çatlak ses geldi, ondan sonra bu iş adeta bir 
kenara bırakıldı. Hani düşünce özgürlüğü... 
Düşünce özgürlüğünün aktörlerine karşı 
yapılan bu uygulamayı acaba nereye yerleş-
tireceksiniz. Ama bunların tek çıkışı nedir 
biliyor musunuz? “Bizim dolarlarımız var, 
dolayısıyla biz dolarlarımızla bu işi hallede-
riz.” Her zaman yaptıkları bu değil mi? Bu. 
Şimdi de bunu yaparlar. “Dolarımız var”, 
“petrolümüz var”, bunların tek yöneldikle-
ri yol budur. Ben inanıyorum ki düşünce 
özgürlüğüne inananlar, inanç özgürlüğüne 
inananlar, ne inancını ne düşüncesini o ye-
şil dolara asla değişmeyecek.

Karanlıkta göz kırpılarak perde arkasın-
dan toplumları yönetme devri kapanmıştır. 
Diplomasinin sadece güçlülerin baskı ara-
cı olarak kullanılmaya devam edilebilmesi 
mümkün değildir. Darbeler dahil her yol 
mubah sayılarak kurulan çarpık düzenin 
artık sonuna gelinmiştir. Özellikle de kü-
resel sistemin en zayıf halkasını oluşturan 
ekonomik ilişkilerin, siyasi hedeflerin sila-
hı haline dönüştürülmesi, adeta intiharla eş 
anlamlıdır. Ülkemiz son 6 yılda tüm bunları 
bizzat yaşamış, bedelini ödemiş, yanlışlığını 
ortaya koymuştur. Daha acısı ise, bu müca-
deleyi neredeyse tek başımıza yürütüyor 
olmamızdır. 

Uluslararası toplumdan, ülkemizin terör 
örgütleriyle mücadelesi ile maruz kaldığı 
siyasi, diplomatik, ekonomik vandallıklara 
karşı güçlü bir duruş sergilemesini bekler-
dik. Maalesef, bu konuda derin bir hayal 
kırıklığı, derin bir üzüntü içindeyiz. Sınırlı 
sayıdaki ülke ve kurum dışında, bu onurlu 

tavrı gösterebilen çıkmadı. Bu ilkeli tavır 
sergilenemediği müddetçe, tüm ülkeler ve 
toplumlar kendi geleceklerini kendi elleriy-
le tehdit altına sokuyor demektir. Türkiye 
ile empati yapmak yerine başımızdaki terör 
ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizim-
le sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde 
yanılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz, tüm 
Batı teröristlerin yanında yer aldı. NATO 
ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üze-
re hepsi bize saldırdılar. Hani siz terörizme 
karşıydınız? Hani siz teröre karşıydınız? Ne 
zamandan beri siz terörle beraber hareket 
etmeye başladınız? Hep söylüyorum, yine 
söyleyeceğim, yoksa bu terör örgütleri PYD, 
YPG NATO’ya üye oldu da bizim mi haberi-
miz olmadı? Bu nasıl bir iştir, bu nasıl bir 
akıl tutulmasıdır? 

Terör ve sığınmacı sorununun çözüm yolu, 
duvarları yükseltmekten, tel örgüleri tah-
kim etmekten geçmiyor. Çözüm; herkesin 
kendini, güvenlik ve refah içinde yaşadığı 
sınırlarının içine hapsetmesinden de geç-
miyor. Karşımızdaki mesele her şeyden 
önce bir insanlık meselesidir; insan olmak-
la zalim olmak arasındaki çizginin ne tara-
fında durduğunuz meselesidir. Bu büyük 
sıkıntının yükünü sadece mağdurların ve 
şartlarını zorlayarak onlara gönüllerini 
açanların sırtına yüklemeye kalkmak ada-
letsizliktir, haksızlıktır, bencilliktir. Daha da 
önemlisi, bu tavır sürdürülebilir değildir. 
Hem küreselleşmenin nimetlerinden sonu-
na kadar faydalanıp, hem de bu süreçteki 
çarpıklıkların bir ürünü olan sorunları red-
detmek, sağlıksız bir ruh halinin işaretidir. 
Yeni dünya düzeni, işte böyle bir iklimde 
şekilleniyor. 

müz kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, 
geleceğini savunuyoruz. Geçmişinde ne 
sömürge, ne katliam, ne zulüm, ne yıkım 
ayıbı olmayan bir milletin başkaca bir 
gayesi olamaz. Herkes Suriye’de, Irak’ta, 
Afganistan’da, Libya’da, Afrika’da, 
Balkanlar’da başka niyetlerle at koşturu-
yor olabilir. Ama Türkiye, sadece kardeş-
leriyle olan kader birliği sebebiyle ora-
dadır. Bu, “Bir damla petrolü bir damla 
kandan daha değerli görenlerin” asla an-
layamayacağı büyük bir erdemdir. Yunus 
Emre’nin ve Mevlana’nın torunlarından 
başka türlü bir tavır bekleyenler, ülke-
mizi asla kendi buhranlarının içine çeke-
meyeceklerdir. Biz hiçbir ayrım yapma-
dan, zalime “zalim”, teröriste “terörist”, 
haksızlığa “haksızlık”, zulme “zulüm” 
demeye devam edeceğiz. Bunlara karşı 
verdiğimiz mücadeleyi de, ödediğimiz 
bedelleri şeref madalyamız görerek, so-
nuna kadar sürdüreceğiz. 

17-18 yıllık bir görev süremizde hiçbir 
zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ola-
rak, biz terör örgütleriyle masaya otur-
madık, oturmayız ve oturmayacağız. 
Başkaları oturabilir, onlar da bizi o kadar 
ilgilendirmez. Bir taraftan teröre karşı 
mücadele diyeceksiniz, öbür taraftan 
teröristleri bu şekilde şımartacaksınız. 
Dünyanın ‘en güçlüsüyüm’ diyenler, Ku-
zey Suriye’ye 30 bin tır silah, mühimmat 
araç-gereç sokulmasını nasıl izah ede-
cekler. Bu durum demokrasinin, ulusla-
rarası siyasetin, savaş hukukunun hangi 
kriterlerine uyuyor.  Bunun cevabını ve-
remezler. Ama biz susmayacağız.

Terör Örgütleri Kullanılarak 
Ülkelere Boyunduruk 
Vurulamayacağı Görülmelidir

Değerli misafirler,

Teknolojinin ve iletişimin bu derece geliş-
tiği bir dönemde, küreselleşmeyi inkâr et-
mek, kendi kendini kandırmanın ötesinde 
bir anlam ifade etmez. Yapmamız gereken, 
küreselleşmeyi yok saymak yerine, bu sü-
recin getirdiği imkânları, kendimiz ve tüm 
insanlık için daha iyi bir gelecek inşa etme-
nin manivelası olarak kullanmaktır. TRT 
World Forum’un bu yılki konusunu, riskle-
ri ve fırsatlarıyla tam da sözünü ettiğimiz 
başlıklar oluşturuyor. Bir asır önce kuru-
lan küresel sistemden yeni bir safhaya ge-
çişin sancılarını yaşayan dünyamız için bu 
tartışmalar ufuk açıcıdır. Tabii, hala eski 
dünyanın parametreleri içinde düşünmeyi 
ve davranmayı alışkanlık haline getirenler 
bakımından bu durum rahatsız edici ola-
caktır. Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştir-
diği ve sınırlarının güvenliği ile Suriyeli 
sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönü-
şünün teminini amaçlayan Barış Pınarı 
Harekâtına verilen tepkileri bu çerçevede 
okumak gerekiyor. Hâlbuki, artık terör ör-
gütleri kullanılarak ülkelere boyunduruk 
vurulamayacağı görülmelidir. 

Bir medya mensubu, İstanbul’daki Suudi 
Arabistan Başkonsolosluğuna, nikâh akdi 
ile alakalı muamelesini yapmak üzere gel-
diğinde muhatap olduğu olay hala unutul-
madı. Peki, Batı buna nasıl baktı, nasıl ta-
kip etti, acaba Batı bu işi kovaladı mı? ABD 
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Biz İnsanlık Ailesinin Kadim 
Mirasının Günümüzdeki En 
Güçlü Temsilcisiyiz

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, sadece bölgesinde değil dünyanın 
dört bir yanında sorumluluğunun gereği-
ni yerine getirmek için şartlarını sonuna 
kadar zorluyor. Bunun için Suriye’deyiz. 
Bunun için Balkanlardan Güney Asya’ya 
kadar kadim coğrafyamızın her köşe-
sindeyiz. Bunun için Afrika’dan Güney 
Amerika’ya kadar her yerde bize uzatılan 
ellere karşılık vermenin çabası içindeyiz. 
Bunun için “Dünya 5’ten Büyüktür” diyo-
ruz. Bunun için gelin Birleşmiş Milletler 
başta olmak üzere, küresel sistemin loko-
motif kuruluşlarını yeniden yapılandıra-
lım diyoruz. Kendimiz için ne istiyorsak 
tüm insanlık için de onu istiyoruz. Çünkü 
biz Türkiye’yiz. Çünkü biz insanlık aile-
sinin kadim mirasının günümüzdeki en 
güçlü temsilcisiyiz. Çünkü biz inşa etmek, 
yaşatmak, gönül yapmak üzerine kurulu 
bir medeniyeti ihya etmenin peşindeyiz.  

Yeni dünya düzenini, bir önceki gibi zu-
lüm ve acı üzerine değil, adalet ve barış 
üzerine kurmak istiyorsak, önce bu konu-
da anlaşmamız ve birlikte hareket etme 
iradesini göstermemiz şarttır. İşte böyle bir 
atmosferde TRT World Forum’da iki gün 
boyunca tartışılacak başlıkların her biri, 
ülkemizin tüm insanlık adına temenni et-
tiği ve hayata geçmesi için çaba gösterdiği 
konuları kapsıyor. Hayallerimizin ve bun-
ların gerçekleşmesi için geliştirdiğimiz 

fikirlerin konuşulup tartışılmasının önü-
nü ne kadar açarsak, hep birlikte o derece 
kazançlı çıkarız. Ülkemizin tespitlerine, 
endişelerine, temennilerine, tekliflerine, 
yaptıklarına karşı çıkanlardan tek bir is-
teğimiz var. Bizi, terör örgütlerinin kalem-
şörlerinden değil, bizden dinleyin. Bizi, 
yeminli Türkiye düşmanlarının söyledik-
leriyle değerlendirmek yerine, gelip bura-
da neler yaşandığına bakın. Bizi dinlerken 
de, tarihi ve siyasi bağnazlıkların ürünü 
filtrelerinizi bir kenara bırakın, açık olun, 
şeffaf olun, hasbi olun. İşte o zaman birlik-
te yapabileceğimiz çok şey bulunduğunu 
göreceksiniz. Bu tür tartışma platformları, 
karşılıklı olarak birbirimize kulak vere-
bilmemiz bakımından önemli fırsatlardır. 
Kendi ülkelerinin fikir liderleri, ufuk açıcı-
ları, siyaset yapıcıları, toplumsal vicdanın 
ve sağduyunun temsilcileri olarak gördü-
ğüm siz değerli katılımcılara, buna imkân 
verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kez 
daha Forumun başarılı geçmesini diliyo-
rum. TRT yönetimini bu isabetli girişimle-
ri için tekrar tebrik ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, Barış Pınarı Harekâtında 
120 saatlik şu anda bir ara durumu var. 
Dolayısıyla bu 120 saatin artık büyük bir 
bölümü sona erdi. Şimdi yarın bizim Rus-
ya Soçi’ye bir seyahatimiz var. Bu seyahatte 
Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan 
sonra da atılması gereken adımları inşal-
lah atmış olacağız.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Suriye’nin Toprak Bütünlüğü 
ve Mültecilerin Geri Dönüşü 

Noktasında Tarihi Bir 
Mutabakata Vardık

Soçi Mutabakatı Ortak Basın Toplantısı | Soçi, Rusya | 22 Ekim 2019

Değerli Dostum Sayın Putin, kıymetli he-
yet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, 
sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla 
selamlıyorum. Rusya’da bulunmaktan 
duyduğum memnuniyeti tekraren ifade 
etmek istiyorum.

Sözlerimin hemen başında Cumartesi günü 
elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 
Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşasında ça-
lışan iki Rus vatandaşı için ülkem ve mil-
letim adına taziyelerimi sunuyorum. Yine 
aynı gün, Krasnoyarsk’daki barajın çökme-
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si sonucu yaşamını yitiren 15 Rus vatanda-
şı için de başsağlığı diliyorum. 

Bugünkü görüşmelerimizde ana gündemi-
miz Suriye’deki gelişmelerdi. Ancak bunun 
yanı sıra iki ilişkilerimizi de etraflıca ele al-
dık. Ekonomi alanında “Milli paralarla tica-
retin artırılmasına” yönelik bir anlaşmayı 
kısa zaman önce imzalamıştık. Bu anlaş-
manın, 100 milyar dolarlık ikili ticaret he-
defimize ulaşma yolunda önemli bir adım 
olduğunu düşünüyoruz.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkA-
kım projelerinde işbirliğimiz sürüyor. 
S-400’lerle ilgili de belirlediğimiz takvim 
çerçevesinde teslimatlar yapılıyor. Önü-
müzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız 
doğrultusunda işbirliğimizi her alanda 
güçlendireceğiz. Savunma sanayi alanında 
da çok ciddi adımlar atıyoruz, atmaya da 
devam edeceğiz.

Değerli basın mensupları,

Sayın Putin’le Suriye’de barış, huzur ve is-
tikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde ge-
rekse Astana formatı kapsamında çok ciddi 
caba harcadık. Ortak çabalarımız netice-
sinde Soçi Muhtırası dâhil pek çok önem-
li karara imza attık. 16 Eylül’de yapılan 
Ankara Zirvesiyle Anayasa Komitesi’nin 
kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim tarihinde 
Komite ilk kez toplanacak. Beklentimiz; 
Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru 
ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek 
ve kapsamlı bir siyasi değişimin önünü aç-
masıdır.

İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki du-
rum da yaptığımız görüşmelerin günde-
mindeydi. Gelinen aşamada, İdlip’te nispi 
bir sükûnetin tesis edildiğini, saldırılarda 
bir azalma yaşandığını görmek memnuni-
yet vericidir. Bundan sonraki süreçte ana 
gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek 
ve kalıcı hale getirmek olmalıdır. Türkiye 
olarak gerek Rus dostlarımızın endişeleri-
nin giderilmesi gerekse sahada sükûnetin 
muhafazası için var gücümüzle çalışmayı 
sürdüreceğiz.

Türkiye ve Rusya, Suriye 
Topraklarında Ayrılıkçı Hiçbir 
Gündeme İzin Vermeyecektir

Değerli arkadaşlar,

Bugün Sayın Putin’le ağırlık olarak Ba-
rış Pınarı Harekâtımız bağlamındaki 
son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin’e 
Harekâtımız hakkında kapsamlı bilgi 
verdim.  Daha önce ifade ettiğim gibi; 
harekâtın ana gayesi bölgeden PKK-YPG 
terör örgütünü çıkartıp, Suriyeli sığın-
macıların geri dönüşünü sağlamaktır. Bu 
Harekât aynı zamanda bölücü terör tehdi-
dini ortadan kaldırarak, Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü ve siyasi birliğini de garanti 
altına almaktadır. Türkiye olarak şimdiye 
kadar sahada attığımız bütün adımları bu 
hassasiyetle attık. Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı Harekâtlarıyla 4 bin kilometrekarelik 
alanı teröristlerden temizledik. Ülkemizin 
güvenli hale getirdiği bölgeye 365 bin Suri-
yeli, gönüllü olarak, geri döndü. Bir dönem 
terörle, çatışmalarla anılan Suriye toprak-
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ları, Türkiye’nin çabaları neticesinde yıllar 
sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu. 
Bu modeli, Suriye’nin kuzeyindeki diğer 
yerlere de teşmil etmek istiyoruz.

Biz, 350 bini Kürt, 3 milyon 650 bin Su-
riyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak açan 
bir ülkeyiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan 
hasretini dindirecek adımları atmamız ge-
rekiyor. Barış Pınarı Harekâtının bir diğer 
önemli hedefi, işte bunu temin etmektir. 
Harekâtla güvenli hale getireceğimiz alana 
öncelikle 1 milyon, akabinde bir bu kadar 
daha Suriyelinin gönüllü olarak yerleşe-
ceğine inanıyoruz. Buna dair planlarımızı 
muhataplarımızla paylaştık. İnşallah ulus-
lararası toplumun da katkı ve desteğiyle 
bu önemli planı hayata geçireceğiz. Bu sü-
reçte, Rus dostlarımızla beraber çalışacak, 
gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak pro-
jelere imza atacağız.

Değerli arkadaşlar,

Bugün Sayın Putin’le terörle mücadele, 
Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi bir-
liğinin sağlanması ile mültecilerin geri 
dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata 
vardık. Bu anlaşmaya göre Türkiye ve Rus-
ya, Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir 
gündeme izin vermeyecektir. 23 Ekim öğ-

len 12’den itibaren 150 saat içinde YPG’li 
teröristler ve ağır silahları 30 kilometrenin 
altına çıkarılacak, tahkimat ve mevziler 
imha edilecek. 150 saatin sonunda, Barış 
Pınarı Harekâtı alanı sınırlarının batısı ve 
doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-
Rus devrileri başlayacaktır. Terörist sızma-
lara karşı her iki ülke gereken önlemleri 
alacak,  muhtıranın gözetimi ve koordinas-
yonu için ortak bir mekanizma kurulacak-
tır. Bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ve 
Rusya Federasyonu, Suriye krizinin kalıcı 
bir çözüme kavuşturulması için çabalarını 
sürdürecektir.

Değerli dostum Putin’le varmış olduğumuz 
bu mutabakatın Suriye’nin kalıcı istikrarı 
ve terörden arındırılması yolunda yeni bir 
dönemi başlatacağına inanıyorum. Vardı-
ğımız bu tarihi mutabakatın ülkelerimiz 
ve Suriye’deki kardeşlerimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Suriye’nin kom-
şusu ve Suriye halkının dostları olarak, bu 
ülkede barış, güvenlik ve istikrarın yeni-
den hakim olması için tüm gücümüzle ça-
lışmaya devam edeceğiz.

Sayın Putin’e misafirperverliği için bir kez 
daha teşekkür ediyor, sizlere saygı ve sev-
gilerimi sunuyorum. Sayın Başkan, Değerli Dostum, saygıdeğer 

bakanlar, kıymetli basın mensupları, siz-
leri şahsım, heyetim ve milletim adına en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.

Öncelikle, Değerli Dostum Başkan Trump’a 
ve Kıymetli Refikalarına,  misafirperver-
likleri için teşekkür ediyorum.

Bugün Sayın Başkan’la gündemimizde 
yer alan konulara ilişkin kapsamlı ve sa-
mimi görüşmeler gerçekleştirdik. Türk-
Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı 
bir zeminde ilerletilmesi, işbirliğimizin 
derinleştirilmesi konularında hemfiki-
riz. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir 
şekilde, ilişkilerimizde yeni bir sayfa aç-
makta kararlıyız. 

Mektupları Sayın Başkan’a 
Tekrar Takdim Ettim

ABD Başkanı Donald Trump’la Ortak Basın Toplantısı
 Washington, ABD | 13 Kasım 2019
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Sayın Başkan’la, milli güvenliğimizi teh-
dit eden terör oluşumlarıyla mücadele 
konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. 
DEAŞ’a karşı ortak mücadelemizin sür-
dürülmesinin önemine değindik. Bilindi-
ği gibi, özellikle Bağdadi’nin ölümünden 
sonraki süreçte de gerek cezaevlerinden 
Suriye tarafında kaçmaya çalışan örgüt 
mensupları olduğu gibi, gerek ülkemizde 
şu anda 2 bin 200 civarında DEAŞ’lı tutuk-
lu veya mahkum bulunmaktadır.

Türkiye, 9 Ekim’de başlattığı Barış Pına-
rı Harekâtıyla, terörle mücadelede yeni 
ve önemli bir adım atmıştır. Ülkemiz, bu 
harekâtla PKK/YPG’nin Suriye’deki ayrı-
lıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur. 17 
Ekim mutabakatımızla Suriye’de işbirliği-
mizin geliştirilmesi için önemli bir fırsat 
yakaladığımızı düşünüyoruz. PKK-YPG 
bu mutabakatı bozmak için askerlerimizi 
ve sivilleri hedef alan provokatif saldırılar 
düzenliyor. Bu ay başında Tel Abyad’da pa-
zar yerine koydukları bombanın patlaması 
neticesinde 13 sivil hayatını kaybetti. Son 
24 saat içinde terör örgütü tarafından tam 
19 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Buna 
rağmen biz, Suriye’deki krize kalıcı bir çö-
züm bulmak için, Amerika ile olan muta-
bakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. 

Terör örgütlerine sempati besleyen bir-
takım çevrelerin bundan rahatsızlık duy-
duklarını, dezenformasyonla kamuoyu-
nun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, 
ilişkilerimizi bozmaya çalıştığını görüyo-
ruz. Hatta tarihi meseleleri bile çarpıtarak, 
önümüze ikili münasebetlerimizi dinamit-
leyecek yeni sorunlar koymaya gayret edi-

yorlar. Temsilciler Meclisi’nde, 29 Ekim’de 
alınan kararların, tam da bu amaca hizmet 
ettiğini, Türk Milletini incittiğini ve ilişki-
lerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü 
Sayın Başkan’la paylaştım. 104 yıl önce 
savaş şartlarında yaşanmış bir meselede 
karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler 
olmalıdır. Bizim bu konuda alnımız ak, ba-
şımız dik, özgüvenimiz tamdır. Açık söylü-
yorum Türkiye, bu konuda diyalogdan ve 
özgür tartışma ortamından yanadır. Erme-
ni tarafına ortak tarih komisyonu kurul-
ması teklifimiz halen geçerlidir. Biz tüm 
arşivlerimizi açmış durumdayız. Silahlı 
Kuvvetlerimizin arşivlerinde 1 milyonu 
aşkın belge mevcuttur. Her an gelip bunla-
rı inceleyebilirler.

4 Milyonu Aşkın Sığınmacıya  
Ev Sahipliği Yapıyoruz

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, 
DEAŞ’ı tamamen bitirmek ve Suriye’ye 
barış ve istikrar getirmek için birlikte çalı-
şabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin böl-
gedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en 
güvenilir ortağı Türkiye’dir, öyle olmalıdır. 
Ülkemiz, DEAŞ’la göğüs göğse mücadele 
eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO 
müttefikidir. Bugüne kadar 7 bin 680 ya-
bancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkele-
rine geri gönderdik. DEAŞ’la bağlantılı ola-
bileceğini değerlendirdiğimiz yaklaşık 77 
bin kişiye de ülkemize giriş yasağı koyduk.  
Şu an hapishanelerimizde, 40 farklı ülke 
vatandaşı 1.216 DEAŞ mensubu var. PKK/
YPG’nin elindeki kamplardan kaçarak 
Türkiye’nin kontrolündeki bölgeye geçen, 

aralarında kadınların ve çocukların da bu-
lunduğu 287 kişiyi yakaladık. Şahsımı ya-
yınlarında manşet yaparak hedef gösteren, 
sadece Türkiye’de 304 vatandaşımızın ölü-
müne yol açan bu terör örgütüyle mücade-
lemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yabancı Terörist Savaşçıların kaynak 
ülkelerce alınması da büyük önem arz 
ediyor. Avrupa’dakiler başta olmak üzere 
kaynak ülkelerini geri kabule ikna etme 
konusunda Sayın Başkan’la ortak anlayışa 
sahibiz.

Değerli basın mensupları,

Türkiye’nin Suriye ile 911 kilometre uzun-
luğunda sınırı bulunuyor. Bu ülkede yak-
laşık 9 sene önce çatışmalar başladığında, 
hadiselerden en fazla etkilenen biz olduk. 
Hâlihazırda 3 milyon 650 bini Suriyeli ol-
mak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya 
ev sahipliği yapıyoruz. Bu insanlar için 
bütçemizden 40 milyar doların üzerinde 
harcama yaptık. Aynı şekilde Suriye top-
rakları içinde yaşayan 3 milyon insana da 
düzenli insani yardım götürüyoruz. 2015 
G20 Antalya Zirvesinde yaptığım güvenli 
bölge oluşturma çağrısı, zamanında haya-
ta geçmediği için on binlerce masum haya-
tını kaybetti. Bu sorunun ilanihaye böyle 
devam etmesi mümkün değildir. 

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtıyla 4 bin kilometrekarelik alanı 
terörden arındırmıştık. Sayın Başkan’ın 
da güvenli bölge ilanı talebine aynen ka-
tılıyorum, bunu gerçekleştirmemizin çok 
çok önemli olduğuna da inanıyorum. Böy-

lece 365 bin Suriyelinin kendi toprakları-
na geri dönüşünü sağladık. Barış Pınarı 
Harekâtıyla güvenli hale getirdiğimiz şe-
hir ve köylere de geri dönüşler başladı. 
Hazırladığımız ve Sayın Trump’la paylaş-
tığımız projeyi, Birlemiş Milletler ve ulus-
lararası toplumun da desteğiyle hayata 
geçirebilirsek, önümüzdeki dönemde geri 
dönenlerin sayısı daha artacaktır. Hede-
fimiz Irak sınırından Cerablus’a kadar 
olan bölgede 20 mil derinliğindeki alana 
1 milyon insanı yerleştirmektir. Rakka, 
Deyrizor’un olduğu bölgeye de 1 milyon 
kişi yerleştirilmesi halinde 2 milyon raka-
mına ulaşılabilir. 

Bilindiği üzere FETÖ, Türkiye’nin anayasal 
düzenini başarısız bir darbe girişimiyle or-
tadan kaldırmaya kalkışmış bir terör örgü-
tüdür. 251 insanımızı katleden, 2 bin 193 
insanımızı yaralayan bu teröristler Parla-
mentomuzu havadan bombalama cüretini 
dahi gösterebilmişlerdir. Görüşmelerimiz-
de, FETÖ’nün ABD’deki mevcudiyetinin 
sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve 
beklentilerimizi bir kez daha vurguladık. 

Sayın Trump’la birlikte ortaya koyduğu-
muz 100 milyar Dolarlık ticaret hacmi 
hedefine en kısa sürede nasıl erişebilece-
ğimizi de ele aldık. Siyasi meseleler ile ti-
cari konuların birbirine karıştırılmaması 
gerektiğine inanıyoruz. 100 milyar dolar 
hedefimiz bağlamında Ticaret Bakanları-
mızın çalışmaları devam ediyor. Temenni-
miz ve arzumuz, bu hedefe ulaşmayı zor-
laştıracak adımlardan imtina edilmesidir.
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Savunma sanayii alanındaki köklü ilişkile-
rimiz konusu da tabiatıyla gündemimizde 
yer aldı. S-400 sistemi ve F-35 programı 
başta olmak üzere, bu alanda karşılaştığı-
mız sınamaların üstesinden ancak diyalog-
la gelebiliriz. Değerli Dostum, Türkiye’nin 
Patriotlar konusunda maruz kaldığı hak-
sızlıkları Osaka’da bizzat ifade etmiştir. 
Sayın Başkan’a şayet istediğimiz şartlarda 
teklif verilmesi halinde Patriot satın alabi-
leceğimizi tekrar söyledim. Türkiye olarak, 
ABD Kongresi’yle de, yapıcı bir diyalogla 
angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğu-
muzu Sayın Başkan’la paylaştım. 

Bu düşüncelerle Sayın Başkanla gerçek-
leştirmiş olduğumuz görüşmelerin hayır-
lı sonuçlar doğurmasını temenni ediyo-
rum. Sayın Başkan’a nazik daveti ve sıcak 
misafirperverlikleri için tekrar teşekkür 
ediyorum.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

SORU-Türkiye, Suriye’deki Hristiyanları 
koruyacağına dair güvence verdi mi?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN- Keldani, Ezidi ve Hristiyan-
lar noktasında da bizim özel gayretimiz, 
çalışmamız var. Gerek Suriye tarafında ka-
lan ve ibadethaneleri bile yıkılmış durum-
da olanların ibadethanelerini de yeniden 
restore etmek suretiyle o insanların kendi 
ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fır-
satını da onlara biz hazırlamış vaziyette-
yiz. Şu anda Keldani, Ezidi, Arami, Hris-
tiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza 
geçmiş olanlar zaten herhangi bir sıkıntı 

yaşamıyor. Ancak Suriye tarafında kalan-
larla ilgili de onların oradaki imkânlarını 
mümkün olduğunca daha özel bir şartta 
hallediyoruz. Onlara da yiyecek, giyecek, 
ilaç götürüyoruz.

SORU- Görüşmede Türkiye-ABD ilişki-
leri adına FETÖ konusunda bir gelişme 
oldu mu?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN- Birçok belgeleri özellikle bu 
seyahatimizde de kendilerine takdim ettik. 
Bu belgeler ışığında da FETÖ bizim için 
bir terörist başıdır. Zira bizim 251 vatan-
daşımız şehit olmuştur, devlete bir darbe 
yapılmıştır. 2 bin 193 vatandaşımız gazi 
olmuştur. Bütün bu olayların faili olan bir 
insanın Amerika’da 400 dönüm bir ara-
zide yaşayarak, oradan dünyadaki diğer 
yerleri idare etmesi gerçekten kabul edi-
lebilir bir durum değildir. Şimdi seyaha-
timizde belgeler falan ayrıca getirdik. Bu 
belgeleri de kendilerine takdim edeceğiz. 
Temenni ederim bu belgeler ışığında her-
halde bizden nasıl teröristler istendiği za-
man biz veriyorsak, onlar da bu teröristi 
bize verirler.

SORU- ABD Başkanı Trump’ın şahsınıza 
gönderdiği belirtilen mektup konusu gö-
rüşmede gündeme geldi mi? 

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN- Tabii bu mektupları bugün 
Sayın Başkan’a ben tekrar takdim ettim. 
Özellikle de Ferhat Abdi Şahin denilen 
bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin 
başkanı tarafından muhatap alınmasını 
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üzüntüyle karşıladım. Ferhat Abdi Şahin, 
yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesi-
le olan bir teröristtir. Şu anda cezaevinde 
olan Apo’nun da ‘manevi oğlum’ dediği bir 
teröristtir. Böyle birisinin, bizim stratejik 
ortağımız Amerika tarafından bu şekilde 
karşılanması doğrusu bizi üzmüştür. Aynı 
şekilde bu şahıs Rusya tarafından da yine 
bu şekilde karşılanmıştır. 

SORU- Neden Suriye’deki Kürtlerle, 
Irak’taki Kürtlerle olduğu gibi müzakere-
de bulunmuyorsunuz?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN- Bir şeyi birbirinden ayırt 
etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir soru-
numuz yok. Bizim sorunumuz terör örgüt-
leriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım 
teröristler. Kim bunlar? YPG/PYD ki bun-

lar PKK’nın uzantılarıdır. Nasıl ki Kuzey 
Irak’taki Kürt kardeşlerimizle bizim mü-
nasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suri-
ye’deki Kürt kardeşlerimizle de bizim bir 
sorunumuz yok. Esed’in Kuzey Suriye’deki 
Kürtleri kabul etmediği dönemde ben o za-
man Esed’e “Yanlış yapıyorsun, pasaport-
larını ver” demişimdir. Benim böyle bir ko-
numum var. 

İki, çok daha önemlisi, şu anda bilmeni is-
terim Parlamentoda benim partimin 50’yi 
aşkın Kürt milletvekili vardır. Bizim Kürt-
lerle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz 
teröristlerledir. Herhalde teröristlere siz-
ler de sahip çıkmazsınız. Çünkü teröristin 
ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist 
teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz, 
bedelini yarın çok ağır ödersiniz.

Amerikan Temsilciler 
Meclisi’nin, Sözde 

“Ermeni Soykırımı” Kararı 
Utanç Vericidir

Türk Amerikan Toplumu ile Buluşma | Washington, ABD | 13 Kasım 2019

Aziz kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım, 
Amerikan Müslüman toplumunun değerli 
üyeleri, istikbalimizin umudu sevgili genç-
ler, saygıdeğer hanımefendiler,  sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum.

ESSELAMU ALEYKÜM VE 

RAHMETÜLLAHU VE BEREKATUHU.

ALLAH’IN SELAMI, RAHMETİ VE 

BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.
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sahibi hale geldi. Teröre bulaşmadığı, ül-
kesine ihanet etmediği sürece, yurt dışın-
da yaşayan her bir kardeşimizi, kökenine, 
meşrebine, fikrine bakmadan bağrımıza 
bastık. Dünyanın 100’e yakın ülkesinde 
kendilerine hayat kuran 6,5 milyon vatan-
daşımızla, 81 vilayetimizde yaşayan 82 
milyon insanımız arasında sağlam köprü-
ler kurduk.  Gerektiğinde pozitif ayrımcı-
lık yaparak, yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımıza sağladığımız hizmetlerimizin 
sayısını ve kalitesini artırdık. Bugün, yurt 
dışında hayat süren her bir kardeşimiz, 17 
sene öncesine göre, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin gücünü daha fazla yanında his-
sediyor. Türkiye’nin ekonomide, demok-
raside, savunma sanayinde, dış politikada 
elde ettiği başarılar, sizlerin buradaki ko-
numunu da daha yükseğe taşıyor.

Ancak hepimiz bir gerçeğin de farkında-
yız. Zamanla beraber ihtiyaçlar, şartlar, 
talepler ve elbette tehditler de değişiyor. 
Yurt dışında yaşayan insanlarımızın kar-
şılaştığı sıkıntılar 1980’lerle, 1990’larla 
mukayese edilemeyecek şekilde farklılaştı. 
İnsanlarımız artık, oldukça geniş bir yelpa-
zede, her biri ayrı öneme sahip sorunlarla 
yüzleşmek zorunda kalıyor. İslam karşıt-
lığı, yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık, 
çocuklarımızın kimlik ve aidiyetinin ko-
runması konularındaki sıkıntılar giderek 
artıyor.  Aynı şekilde, siyasi haklara tam 
erişim başta olmak üzere, temsile ilişkin 
sorunlar da kardeşlerimizi endişelendi-
riyor. Özellikle batılı ülkelerde Neonazi 
partilerin ve ırkçı siyasetçilerin gündemi 
belirlediğine, hükümet politikalarına yön 
verdiğine şahit oluyoruz. Hemen her gün 

camilerimizi, ibadethanelerimizi, Müs-
lümanlara ait işyerlerini hedef alan ırkçı 
saldırıların yaşandığını görüyoruz. İslam 
düşmanlığının varabileceği vahim boyut-
lara, Yeni Zelanda’da düzenlenen terör sal-
dırısında hep birlikte şahit olduk. Benzer 
nitelikte bir saldırı yaklaşık bir ay sonra 
burada, Amerika’da meydana geldi. New 
Haven Diyanet Camiimiz 12 Mayıs 2019 
tarihinde kundaklanmak istendi. Çıkan 
yangında ibadethanemizde büyük maddi 
hasar oluştu, ancak hamdolsun herhangi 
bir can kaybı yaşanmadı. İslam düşmanlığı 
ve yabancı karşıtlığı ile mücadelede devle-
timiz, tüm kurum ve birimleriyle sizlerin 
yanındadır. Yurt dışında yaşayan hiçbir 
kardeşimizi, gözünü kin ve nefret bürü-
müş ırkçı fanatiklerin veya terör örgütü 
destekçilerinin insafına terk etmeyiz.

Sizlerden beklentimiz, önümüzdeki sü-
reçte bulunduğunuz yerlerde daha güçlü, 
daha organize, daha aktif olmanızdır. Bir 
mümin içinde bulunduğu toplumdan ko-
puk bir şekilde yaşayamaz. Mümin mü-
cadele etmekle; kardeşleri, komşuları, 
arkadaşları arasındaki sıkıntılara çözüm 
aramakla mükelleftir. Çünkü Müslüman, 
hayatın bizatihi içinde olan; yaşayışıyla, ti-
caretiyle, tavır, davranış ve ahlakıyla diğer 
insanlara örnek olan insandır. u anlayışla, 
kültürünüzle, inancınızla, sizi siz yapan 
değerlerinizle bağlarınızı korurken, aynı 
zamanda içinde bulunduğunuz topluma 
da en üst düzeyde katılım sağlayacaksınız. 
Sizlerden, 14 asırlık medeniyet müktese-
batımızı istikbalimizin teminatı olan ev-
latlarımıza en güzel şekilde aktarmanızı 
bekliyorum. 

Bugün burada, başkent Washington, Mary-
land, Virginia ve diğer komşu eyaletlerden 
gelen siz kardeşlerimizle bir arada olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Her birinize bu 
güzel programı teşrifleriniz için, dayanış-
manız, ahde vefanız, muhabbetiniz için 
şükranlarımı sunuyorum. Diyanet Ameri-
ka Merkezine ve bu güzel buluşmada eme-
ği geçen tüm kardeşlerime teşekkür edi-
yorum. Sözlerimin hemen başında sizlere 
Türkiye’deki kardeşlerinizin, akrabalarını-
zın, dostlarınızın, sevdiklerinizin selamla-
rını iletmek istiyorum.

Bu vesileyle buradan Amerika’nın dört bir 
yanındaki vatandaşlarıma ve kardeşlerime 
en derin selamlarımı, muhabbetlerimi gön-
deriyorum. Öğrencilerimizi, iş adamlarımı-
zı, ülkesi için çalışan kamu görevlilerimizi, 
milletimizin alicenaplığını bu topraklara 
taşıyan sivil toplum kuruluşlarımızı özel-
likle selamlıyorum. Ülkesini ve milletini 
sırtından hançerleyen hainlere inat, Türk 
Milletini burada gururla temsil eden her 
bir kardeşime saygılarımı sunuyorum. 

2 Nisan 2016’da açılışını yaparak, sizlere 
ve Amerikan Müslüman toplumuna hediye 
ettiğimiz Diyanet Merkezi’nin tüm kardeş-
lerimiz için gerçek anlamda bir merkeze 
dönüştüğünü görüyoruz. Bu merkez, ham-
dolsun, çok kısa sürede sadece Türklerin 
değil; Amerika’daki tüm Müslümanların 
iftihar kaynağı haline geldi. İslam’ı terörle 
özdeşleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir 
dönemde bu merkez, İslam medeniyetinin 
din, kültür, tarih ve medeniyet anlayışı-
nın sembollerinden biri oldu. Medeniyeti-
mizin sanat, estetik, zarafet ve nezaketini 

yansıtan bu güzel mekânın; vatandaşları-
mız, soydaşlarımız ile diğer kardeşlerimize 
sağladığı hizmetlerden memnuniyet duyu-
yoruz. Nitekim bugün, Amerika Diyanet 
Merkezi’nde Türkçe, tarih, kültür, temel 
dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim dersi alan 
yavrularımız, sınıf adlarıyla söyleyecek 
olursam, “miniklerimiz”, “yıldızlarımız”, 
“fatihlerimiz” ve aileleri de aramızdalar. 
Ülkemizden binlerce kilometre ötede 
böyle bir ihtiyacı giderdiğimiz için se-
vinçliyiz.  Arzumuz ve temennimiz, Müs-
lümanlara yakışan bu tür merkezlerin 
Amerika’nın her köşesinde yaygınlaşma-
sıdır.  Yavrularımızın gözlerinden öpüyo-
rum, ailelerini ve bu evlatlarımızın eğitim 
çalışmalarını yürüten değerli hocalarımı-
zı da tebrik ediyorum.

Bulunduğunuz Yerlerde 
Daha Güçlü, Daha Organize 
Olmalısınız

Aziz kardeşlerim,

2002’den itibaren, yurt içinde yaşayan 
vatandaşlarımızla beraber sınırlarımız dı-
şında yaşayan vatandaşlarımıza da farklı 
bir anlayışla yaklaştık. “Gurbetçi” denile-
rek dışlanmış, uzun yıllar boyunca ihmal 
edilmiş insanlarımızın anavatanla bağ-
larını yeniden güçlendirmenin yollarını 
aradık. Kendi yağıyla kavrulmaya çalışan, 
imkânları kısıtlı, insan kaynağı yetersiz 
birçok sivil toplum kuruluşumuzu bunun 
için destekledik, teşvik ettik. Aynı sivil top-
lum kuruluşlarımız bugün, bulundukları 
ülkelerin siyasi ve sosyal hayatında söz 
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se kalkıp da “Bunlar için de biz şu kadar 
destek verelim” demedi. Lafa gelince laf 
bol, hepsi konuşuyor. Asıyor, kesiyor. Ney-
miş, Türkiye Kürtlere karşıymış. Benim ül-
kemde dünyada olmadığı kadar zaten Kürt 
vatandaşım var. Sadece partimde 50 kadar 
Kürt milletvekilim var.

Harekâtın ilk günlerinden itibaren ülke-
miz ve şahsımız aleyhine yürütülen kam-
panyanın gerisinde, bu gerçekler vardır. 
Ne diyorlar; “DEAŞ’la mücadele ediyoruz.” 
Yalan söylüyorlar, DEAŞ’la gerçek müca-
deleyi biz verdik. İlk defa nerede verdik? 
El Bab’da verdik. El Bab’da  3 bini aşkın 
DEAŞ’lıyı derdest ettik. Şu anda yine mü-
cadele veriyoruz. Şu anda cezaevlerimizde 
2 bini aşkın DEAŞ’lı var. Söyledikleri yalan. 
On bin DEAŞ’lıyı yok etmişler. Nerede etti-
niz? Bunlar laf…

Elbette Türkiye ve Türk Milleti geri adım 
atmayacak, medya ve siyaset aracılığıy-
la yürütülen iftira kampanyasına boyun 
eğmeyecektir. PKK ve onun Suriye uzan-
tısı YPG, bölgeden temizlenmedikçe ne 
Suriye’nin, ne de ülkemizin emniyette ol-
ması mümkündür. Amerika Birleşik Dev-
letlerinden de beklentimiz, terör örgütüne 
verdiği desteği bir an evvel sonlandırma-
sıdır. Nitekim bu konudaki taleplerimizi 
bugün Sayın Trump’a bir kez daha ilettik. 
Kendisiyle terörle mücadele ve Suriye me-
selesi başta olmak üzere gündemimizdeki 
tüm hususları ele aldık. 100 milyar dolar-
lık ikili ticaret hedefimize olan bağlılığımı-
zı tekrarladık. Her türlü bürokratik engel-
leme girişimine rağmen Türk-Amerikan 
ilişkilerini ilerletme noktasında kararlılı-

ğımızı teyit ettik. İnşallah iki lider olarak 
ikili münasebetlerimizi tekrar rayına otur-
tacağımıza inanıyorum.

ABD Temsilciler Meclisi’nin 
Kararı, Bizim Nazarımızda Yok 
Hükmündedir

Değerli vatandaşlarım,

Burada son olarak önemli bir hususa de-
ğinmek istiyorum. Amerikan Temsilciler 
Meclisi’nin, Cumhuriyet Bayramımızda, 
29 Ekim 2019 tarihinde aldığı sözde “Er-
meni soykırımı” kararı, utanç verici bir 
karardır. Evvela, milletimizin tarihinde 
yüzleşemeyeceği, hesabını veremeyeceği 
bu tür bir kara leke asla yoktur. Biz, sorum-
lu bir ülke olarak bütün arşivlerimizi yerli 
ve yabancı tüm araştırmacılara, akademis-
yenlere açtık. Ermenistan’a “Gelin ortak 
bir tarih komisyonu kuralım, içinde üçün-
cü taraflar da bulunsun” dedik. Bu mese-
lenin çözümüne ilişkin tüm iyi niyetimizi 
ve siyasi irademizi ortaya koyduk. Biz tüm 
arşivlerimizi açmış durumdayız. Silahlı 
Kuvvetlerimizin arşivlerinde 1 milyonu 
aşkın belge mevcuttur. Buyurun gelin de-
dik, ama gelmediler, gelmiyorlar. Niye? 
Çünkü çalışmaya başladıkları zaman ara-
dıklarını bulamayacaklarını biliyorlar. Bu-
yurun Amerika’da da Harvard’ın böyle bir 
ufak arşivi var, orada çalışın. Fransa’nın 
öyle ufak bir arşivi var, orada çalışın. Yok. 
Ve buna yaklaşmadılar. Bu konu her gün-
deme geldiğinde siyasetçilerin tarihçilerin 

Aynı şekilde, Amerikan İslam Toplumu-
nun tüm fertleriyle diyaloğunuzu, bağlan-
tılarınızı güçlendirmeniz çok önemlidir. 
Bulunduğunuz her ortamda örnek bir kişi-
lik olarak temayüz ederek, karşınıza çıkan 
sıkıntıları daha kolayca aşabileceğimize 
inanıyorum. Şayet bunları yapabilirsek, 
Allah’ın izniyle, hiçbir tehdit bizi sindi-
remez. Şayet biz “bir” olursak, “beraber” 
olursak, tüm Müslümanlar olarak bir du-
varın tuğlaları gibi dayanışma içerisinde 
hareket edersek, önümüzde hiçbir engel 
dayanamaz.

Türk-Amerikan İlişkilerini 
Sabote Etmek İsteyenlerin 
Oyununa Gelmedik

Kardeşlerim,

Sizlerin de takip ettiği gibi, Türk-Amerikan 
ilişkileri son günlerde sancılı bir dönem-
den geçiyor. Biz Türkiye olarak iki ülke 
arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık 
ilişkisine yaraşır şekilde üzerimize düşeni 
yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şim-
diye kadar ortak çıkarlarımız neyi gerek-
tiriyorsa, o şekilde davranmaya çalıştık. 
Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek 
isteyenlerin oyununa gelmedik. Ancak, 
ülkemizin güvenliği, milletimizin gelece-
ği için hangi adımları atmak gerekiyorsa 
onları da atmaktan bir an olsun çekinme-
dik. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu 
olunca, diğer her şey ikinci planda kalır. 
Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak 
noktasında baş veririz, ama asla baş eğme-
yiz. Devletimizin, 2 bin 200 yılı aşan şanlı 

tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. 
Son dönemde attığımız adımlar da aynı an-
layışın ürünüdür. 

9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pına-
rı Harekâtı Türkiye’nin terörle mücadele 
kararlılığının ifadesidir. Bunu açıkça söy-
lemek istiyorum. Barış Pınarı Harekâtı 
Kürt kardeşlerimize yönelik bir harekât 
değildir. Sadece terör örgütlerine karşı 
yapılmakta olan bir harekâttır. Bu nerede 
olursa olsun, biz teröristlerle terör örgüt-
leri ile karşı karşıyayız ve bunların da be-
delini onlara ağır ödeteceğiz. Son 30 yılda 
40 bini bulan sayıda insan kaybettik. Bun-
ları kaybederken kimse kalkıp da ne olu-
yor diye bunu bize sormadı. Öyleyse biz 
göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kendimiz 
kesmeye de devam edeceğiz. Bu harekâtla 
Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna 
izin vermeyeceğimizi gösterdik. DEAŞ’la 
mücadele kılıfı altında kurulan tuzağı çok 
kısa sürede boşa çıkardık.

Ülkeleri dışında yaşayan milyonlarca Su-
riyeli sığınmacının geri dönüşü için tek 
gerçek ve somut çaba, bizim güvenli hale 
getirdiğimiz yerlerdir. Şu anda 4 milyon 
mülteciye biz ev sahipliği yapıyoruz, bu-
nun dünyada başka örneği yok. Bunların 
3 milyon 650 bini ki büyük bir çoğunluğu, 
kahir ekseriyeti Arap’tır. Bunun dışında 
Keldani, Ezidi, Hristiyan var. Onlara misa-
firperverliğimizin en idealini yapıyoruz. 
Ayrıca 350 bin de Kürt var. Nereden gel-
di bunlar? Aynularap’tan geldiler. Nereye 
geldi? Bizim topraklarımıza. Kimin zama-
nında? Obama zamanında geldiler ve biz 
bunlara da kapılarımızı kapamadık. Kim-
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yerine geçmemesi gerektiğini vurguladık. 
Tüm iyi niyetimize, iyi niyetli adımlarımı-
za rağmen, maalesef beklediğimiz karşılığı 
görmedik.

Ermenistan zaten daha dünün devleti… 
Devlet oluşu 1991. Bundan önce zaten 
değişik yerlerde bunlar göçmen olarak 
dolaşırlardı. Türkiye’de de aynı şekilde 
göçmen olarak yaşarken, bir zorunlu teh-
cir söz konusu oldu. Bu adımlar atıldı. 
Şu anda Türkiye’de bilir misiniz 100 bin 
kadar Ermeni var. Bunların 60 bini va-
tandaşımız, 40 bini kaçak olarak bizim 
ülkemizde yaşıyor. Biz bu 40 bin kaçağı 
ülkemizden deport etmedik. Niye? İnsa-
ni davrandık. Bunları Ermenistan’a gön-
derebilirdik, göndermedik. İşte bu, Türk 
milletinin insani özelliğini ortaya koy-
maktadır. Ama bunu görmüyorlar, gör-
mek de istemiyorlar. 

Ermenistan, ülkelerimiz arasında 2009 yı-
lında imzalanan protokolleri onaylamak-
tan da kaçındı. Ermeni diasporası ise ya-
lan ve iftiralarına devam ederek, ülkemizi 
karalama kampanyasını sürdürdü. Nasıl 
FETÖ 1 dolar hikâyesiyle bu işleri götür-
düyse, bunların da doları boldur. İşte, ABD 
Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği karar 
da bu çerçevede pişirildi, kotarıldı, siya-
si bir rövanş aracı haline getirildi. Alınan 
kararın tarihi gerçeklerle hiçbir bağı olma-
dığı aşikârdır. Bu karar, bizim nazarımızda 
yok hükmündedir. Bu tür siyasi kararlarla 
ülkemizi baskı altına alacağını düşünenler, 
yanıldıklarını er yada geç anlayacaklardır. 

Biz meselenin, işinin ehli olan tarihçiler 
tarafından incelenip, değerlendirilmesi 
yönündeki tutumuzu sürdüreceğiz. 

Şayet Amerikan tarafı gerçekten adalet-
li davranmak istiyorsa, tarihçilerin karar 
vermesi gereken bir meselede siyasi bir 
tavır almaktan kaçınmalıdır. En azından, 
bu hadisenin yaşandığı dönemin ardın-
dan ülkemize gelen bir Amerikan askeri 
heyetinin, ortada iddialara konu bir duru-
mun olmadığını gösteren raporuna itibar 
edilmelidir. Konunun yalnızca bir tarafını 
dinleyip hükme varmak, yanlış kararlar al-
mak, Türk Amerikan ilişkilerinde geri dö-
nülmeyecek zararlara yol açacaktır. Ame-
rikan Senatosu, 1970’li ve 1980’li yıllarda 
çoğunluğu diplomat ve aile mensupları 
olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı 
şehit eden Ermeni terör örgütleri tara-
fından başlatılan kara propagandaya tes-
lim olmamalıdır. Temsilciler Meclisi’nin 
düştüğü hataya, basiretli davranarak 
Senato’nun düşmeyeceğine inanıyorum. 
Sizlerden bu konuda ülkemize destek ol-
manızı bekliyorum. 

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte 
sizlere sağlıklı, huzurlu, başarılı günler 
diliyorum. Şehirlerinizdeki kardeşlerime 
şahsımın ve milletimin en derin selamla-
rını iletmenizi sizlerden özellikle istirham 
ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.  
Kalın sağlıcakla.

İyi Yönetimi Sadece Kendi 
Vatandaşlarımız Değil,

Tüm İnsanlık İçin İsteyelim

2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı
İstanbul | 18 Kasım 2019

Sayın Meclis Başkanı, değerli ombuds-
manlar, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Bugün aramızda bulunan ve dünyanın 
dört bir yanından programı teşrif eden 
ombudsmanlar ile muadili kuruluş temsil-
cilerine Türkiye’ye ve İstanbul’umuza hoş 
geldiniz diyorum. 

İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Kon-
feransının ikincisinin tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yine 
bu program çerçevesinde gerçekleştirile-
cek Asya Ülkeleri Ombudsmanları Genel 
Kurulu ile İslam Ülkeleri Ombudsmanları 
Genel Kurulunun da başarılı geçmesini te-
menni ediyorum. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

351350

programlar vesilesiyle halkla doğrudan 
teması güçlü bir Cumhurbaşkanı olarak, 
böyle bir duyarsızlığa en başta biz izin 
vermeyiz. “Haksızlık karşısında susmayı 
dilsiz şeytanlık” olarak gören bir medeni-
yetin mensuplarının, başka türlü hareket 
etmesi de zaten söz konusu olamaz. Kamu 
imkânlarını, belirli güç odaklarının teke-
linden çıkartıp milletimizin emrine ver-
dikçe, içeride ve dışarıda çok daha emin 
adımlarla yürüyebilen bir ülke haline gel-
dik. İnşallah önümüzdeki dönemde, devlet 
ile millet arasındaki bağı çok daha güç-
lendirecek adımlar atmaya, uygulamaları 
hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bizden 
sonraki nesillere emanet ettiğimiz 2053 
ve 2071 vizyonlarımızın en önemli un-
surlarından biri de işte bu sağlam altyapı 
olacaktır. Dost ve kardeş ülkelerin de aynı 
yoldan giderek, sadece mevcut sorunlarını 
aşmakla kalmayacaklarına, aynı zamanda 
geleceğe iftihar verici bir miras bırakacak-
larına da inanıyorum. 

Değerli misafirler, 

Türkçemizde “İdare-i maslahat eylemek” 
diye bir söz vardır. Anlam yelpazesi geniş 
olmakla birlikte, bu sözün konumuz ba-
kımından özetini “Var olan durumu sür-
dürmek” şeklinde ifade edebiliriz. Tabi 
buradaki var olan durumdan kasıt, genel-
likle insanların şikâyet ettiği, değişmesini 
istediği uygulamaların sürdürülmesidir. 
Şikâyetlerin çoğaldığı bir yerde idare-i 
maslahatta ısrar ise, halka zulmetmektir. 
Bizim milletimiz, “Zulümle abad olanın 
akıbeti berbad olur” der. Hak ve adalet te-
melli her itirazın, kamu nezdinde karşılık 
bulması, zulmün önüne geçecek en önemli 

yöntemdir. “Hikmet-i Hükümet” dediği-
miz, yaptıkları sorgulanamayan, kerameti 
kendinden devlet yönetimi artık geride 
kalmıştır. Bunun yerine, hukuka ve insan 
haklarına dayalı, güvenilir ve şeffaf dev-
let yönetimi genel kabul haline gelmiştir. 
Konferansımızın konusu olan “iyi yöne-
tim” işte bu yaklaşımı ifade ediyor. 

Modern yönetim anlayışının özünü oluş-
turan “Bireyi devlet karşısında koruma” 
hassasiyeti, sınırları iyi bir şekilde belirlen-
mesi şartıyla, kesinlikle doğru bir ilkedir. 
Kanunlara uyulması, ayrımcılığın önlen-
mesi, ölçülülük, eşitlik, tarafsızlık, dürüst-
lük, nezaket, şeffaflık, kazanılmış haklara 
saygı, bilgi edinme hakkı, savunma hakkı, 
kararların gerekçeli verilmesi, karşı baş-
vuru yollarının belli ve açık olması, kişisel 
verilerin korunması gibi ilkelere kim, niye 
itiraz etsin ki? Buradaki sorun, kendi için-
de bu sistemi devlet-birey dengesi gözete-
rek kuran Batılı ülkelerin, diğer ülkeler söz 
konusu olduğunda, tamamen bireyci bir 
dayatma içine girmesidir. Demokratik işle-
yişi yeterince oturtamamış ülkeler, kendi 
içlerindeki eksiklerinin mahcubiyetiyle, 
bu tür dayatmalara ya boyun eğmekte ya 
da refleks olarak tam tersi uygulamalara 
yönelmektedir. 

Bir başka tartışma da, iyi yönetim uygula-
malarının, her ülkenin kendi tarihi, sosyal 
ve kültürel birikimi ile güvenlik ihtiyaç-
larına göre değişip değişmeyeceğidir. Gü-
venlik sorunlarını çözmüş, refah düzeyini 
yükseltmiş, demokratik kurumlarını ve 
pratiklerini oturtmuş bir ülke, elbette bu 
konuda çok yüksek standartlar koyabilir. 
Tüm bu konularda hala ciddi sıkıntılar 

Nüfusun arttığı, devlet mekanizmalarının 
işleyişinin karmaşıklaştığı bir dönemde 
düzenlenen konferansımızın temasının 
“İyi yönetim ilkeleri” olarak belirlenmiş 
olmasını isabetli buluyorum.  Millet ola-
rak bu konuda çok güçlü bir birikime sa-
hibiz. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig, 
Nizamülmülk’ün Siyasetname, Koçi Bey’in 
Koçibey Risalesi, İbn-i Haldun’un Mukad-
dime gibi eserleri, devlet yönetimi konu-
sunda dönemlerinin çok ilerisinde mesaj-
lara sahiptir. 

Bugünün dünyasında da vatandaşıyla güç-
lü bağlar tesis edemeyen devletlerin, iç ve 
dış müdahalelere karşı çok daha korun-
masız kaldığını görüyoruz. Halkının sahip 
çıktığı bir ülkeyi, hiçbir gücün ve etkinin 
yıkabilmesi mümkün değildir. Buna karşı-
lık kendi insanının sesine kulak vermeyen, 
sıkıntılarına çözüm yolu aramayan, tam 
tersine itirazları hoyratça bastırmaya çalı-
şan devletler, çok büyük acılar ve yıkımlar-
la karşılaşabiliyor. Özellikle bölgemizde, 
bu vahim hataya düşen pek çok devlet ve 
yönetim var. Türkiye’nin farkı, tarihi tec-
rübelerinden süzülüp gelen bir feraset-
le, devlet ile millet arasındaki güçlü bağa 
sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Bu sayede, 
yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından 
ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehdit-
le yüzleşmemize rağmen, dimdik ayakta 
kalmayı ve gücümüzü sürekli artırmayı 
başardık. Dünyanın en büyük ve en uzun 
süreli devletlerinden olan Osmanlı’nın 
manevi kurucusu diyebileceğimiz Şeyh 
Edebali’nin, “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” sözünü düstur edindik. 

Rabbimiz bize, “İyiliği emreden, kötülük-
ten men eden” bir inanç üzere yaşamamızı 

öğütlüyor. İnsan merkezli olmayan; iyilik 
yapmayı, kötülükten sakınmayı, dosdoğ-
ru olmayı hedeflemeyen her yapının ve 
her anlayışın, eninde sonunda yıkılmaya 
mahkûm olduğunu hiç unutmadık. Hem 
bireylerin, hem toplumun iyiliği için gere-
ken işleyişi kurmak ve sürdürmek, devlet 
idaresinin en başta gelen görevidir. Tür-
kiye olarak, özellikle de son dönemde ha-
yata geçirdiğimiz köklü reformlarla, önce 
geçmişte yapılan hataları ve eksikleri gi-
derdik. Bununla kalmadık, gerçekleştirdi-
ğimiz yönetim sistemi değişikliğiyle, milli 
iradenin üstünlüğü ilkesini demokrasimi-
zin merkezine yerleştirdik. Milletimizin, 
kamu kurumları karşısındaki hak arayı-
şını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve et-
kinleştirirsek, devletimizin o derece güçlü 
olacağına inanıyoruz. Anayasa Mahkeme-
sine bireysel başvuru yolunun açılmasın-
dan, Cumhurbaşkanlığımız bünyesindeki 
CİMER ve belediyelerde çeşitli isimlerle 
faaliyet yürüten birimlere kadar, bu yak-
laşımla hayata geçirdiğimiz pek çok uygu-
lama vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesinde ihdas ettiğimiz Kamu Denetçi-
liği Kurumu, diğer adıyla ombudsmanlık 
da, yine bu anlayışın bir ürünüdür. 

“Hikmet-i Hükümet”   
Yönetimi Artık Geride Kalmıştır

Gelişen teknoloji ve iletişim imkânları da, 
bireylerin ve örgütlü grupların seslerini 
her seviyede duyurabilmelerine imkân 
sağlıyor. Kamu kurumu yöneticilerinin 
hangi kanaldan gelirse gelsin, vatandaşı-
mızın sesine duyarsız kalması söz konusu 
bile olamaz. Her fırsatta şehir ziyaretleri 
ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz 
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içinde kıvranan bir ülkeyi aynı kriterler-
le değerlendirmek ise, tartışmanın yapıcı 
bir zeminde sürmesini engelliyor. Üstelik, 
güya demokraside ve özellikle de insan 
haklarında en ileride gözüken kimi ülkele-
rin, en küçük bir kriz durumunda nasıl sü-
ratle despotlaşabildiklerini de görüyoruz. 

Dolayısıyla, iyi yönetim tartışmalarının, 
idealler ve imkânlar çerçevesinde yürü-
tülmesi gerekiyor. Türkiye, devlet gelene-
ğinde zaten varolan tecrübeler ışığında, 
bu bakımdan en az sorun, sıkıntı yaşayan 
ülkelerden biridir. Tüm aksaklıklarına rağ-
men neredeyse 70 yıllık çok partili demok-
rasi tecrübemiz var. Anayasamızın 40’ıncı 
maddesi başta olmak üzere, bu konuda pek 
çok emredici düzenlemeye sahibiz. Hukuk 
külliyatımızda da devlet-vatandaş ilişkile-
rinde bireyi önceleyen oldukça hacimli bir 
içtihat birikimi vardır. Avrupa Birliği ve 
diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri-
mizde üstlendiğimiz yükümlülüklerle de 
bu çerçevede önemli kazanımlar elde ettik. 
Daha da önemlisi, uygulamadaki sorunla-
rın çözümü konusunda da her türlü irade-
yi samimiyetle ortaya koyan ve mesafe kat 
eden bir yönetim işbaşında bulunuyor.

Elimizdeki İmkânları, 4 Milyon 
Mağdur ve Mazlum Sığınmacıyla 
Paylaşıyoruz

Bu hususların üzerinde, demokrasi, hukuk 
devleti, insan hakları ve iyi yönetim ilkele-
ri doğrultusunda samimi gayret gösteren 
ülkelere haksızlık yapılmaması gerektiğini 
belirtmek için duruyorum. Mesela Avrupa 

İyi Yönetim Yasası, birliğin kuruluşundan 
neredeyse yarım asır sonra, 2001 yılın-
da çıkartılmıştır. İyi yönetim konusunda 
samimi çaba gösteren ülkeleri, güçlerini 
aşan dayatmalar yerine, işlerini kolaylaş-
tıracak formüllerle desteklemenin, herkes 
için çok daha doğru olacağına inanıyoruz. 

Değerli misafirler,

Dikkat edilirse, iyi yönetim dediğimiz me-
selenin özünde, aslında insana, onun do-
ğuştan gelen haklarına saygı gösterilmesi 
vardır. Sadece sınırları geniş veya parası 
çok devlet “büyük” sıfatını hak edemez. Bü-
yük devlet, fert fert yönetimi altındaki tüm 
insanların güvenliğini, huzurunu, mutlu-
luğunu sağlayabilen devlettir. İyi yönetim 
ilkeleri dediğimiz başlıkların her biri de 
işte bu amaca yöneliktir. Şayet bireylerin 
güvenliğine, huzuruna, mutluluğuna yö-
nelik tehditler bizzat devletten geliyorsa, 
işte orada büyük sıkıntı var demektir. Dün-
yanın pek çok yerinde yaşanan iç savaşla-
rın, kargaşaların, kaosların, insani krizle-
rin çoğunun gerisinde bu çarpıklık vardır. 

Türkiye, bölgesinde süren insani krizlerin 
faturasını, hem terör saldırılarına, hem de 
büyük sığınmacı akınlarına maruz kalarak 
ödeyen bir ülkedir. Ekonomisi ve yönetim 
sistemi bizden çok daha ileride olan geliş-
miş ülkeler, vatandaşlarının güvenliği ve 
refahı için kapılarını sığınmacılara kapattı. 
Biz ise, insani duyarlılığımızın gereği ola-
rak, kapımıza gelen herkese kucak açtık. 
Elimizdeki imkânları, barınmadan eğitim 
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ve sağlığa kadar her alanda, yıllardır 4 mil-
yonun üzerindeki mağdur ve mazlum sı-
ğınmacıyla paylaşıyoruz. 

Bizim ülkemizdeki ana muhalefet ise, “Biz 
bunları tekrar memleketlerine göndere-
ceğiz” diyor. Biz varil bombaları altında 
inleyen, oralardan kaçan bu insanları asla 
ve kat’a o varil bombalarına tekrar teslim 
etmeyiz. Biz insanı seviyoruz. Onun için 
böyle bir ayrıma girmeyiz.

“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” 
anlayışıyla terör örgütlerini kendimizden 
uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inle-
rine girip imha ediyoruz. DEAŞ’tan EL-
KAİDE’ye, PKK-YPG’den FETÖ’ye kadar, 
ülkemizi ve dünyayı tehdit eden ne kadar 
terör örgütü varsa, hepsiyle de mücadele 
halindeyiz. Türkiye tüm bu çabalarıyla, 
sadece kendi güvenliğini ve huzurunu 
sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm 
uluslararası toplumun vicdan borcunu da 
ödüyor. Son dönemde yaşanan sığınmacı 
meselesi, pek çok ülkenin başını öne eğe-
cek utanç tablolarıyla doluyken, bizim bu 
konuda, hamdolsun hep başımız dik, alnı-
mız açık olmuştur. 

Aynı şekilde, petrol veya siyasi çıkar için 
terör örgütleriyle kol kola girmekten çekin-
meyen nice devlet varken, biz bu konuda 
da onurlu duruşumuzu koruyoruz. Buna 
rağmen, sözde Ermeni soykırımı gibi ifti-
ralara muhatap olmaktan kurtulamıyoruz. 

Daha da trajikomik olanı, kendi güvenliği-
mizi sağlamak için attığımız meşru adım-
lar sebebiyle yaptırım tehditlerine maruz 
kalmamızdır. Tarih, bu olup bitenlerin 
hepsini de kayda alıyor. Gelecek nesiller 
bugünleri değerlendirirken, Türkiye’yi 
de, diğerlerini de, inşallah hak ettikleri 
yere yerleştireceklerdir. İşte bunun için 
biz diyoruz ki, iyi yönetimi sadece kendi 
vatandaşlarımız değil, tüm insanlık için 
isteyelim. Hakkı, hukuku, adaleti, eşitliği, 
saygıyı ve diğer tüm ilkeleri, herkes için 
talep edip hayata geçirmedikçe, hiçbirimiz 
huzurlu olamayız. Bugün, inşa ettikleri du-
varlar gerisinde umarsızca özgürlük ve re-
fah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşk-
leri başlarına indiğinde diğer insanların 
neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklar-
dır. Ama maalesef o gün geldiğinde iş işten 
geçmiş olacaktır.

İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Kon-
feransının bu yılki teması olan iyi yönetim 
ilkelerinin bu gözle de konuşulmasını, tar-
tışılmasını diliyorum. Bu duygularla bir 
kez daha konferansın başarılı geçmesini 
temenni ediyorum. Ombudsmanlara ve 
tüm konuşmacılara, iştirakleri ve katkıları 
için teşekkürlerimi sunuyorum. Konferan-
sın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Sayın bakanlar, Sayın Genel Sekreter, kıy-
metli misafirler, aziz kardeşlerim,

ESSELAMU ALEYKÜM VE 
RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH. 
ALLAH’IN SELAMI, RAHMETİ VE 
BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ti-
cari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 
35’inci Bakanlar Oturumunu açarken, he-
pinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. İSEDAK Başkanı 
sıfatıyla siz değerli misafirlerimize ülke-
mize hoş geldiniz diyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı Olarak, 
Gücümüzü Fark Edelim ve 

Tavrımızı Ona Göre Belirleyelim

İSEDAK 35’inci Toplantı Açılışı | İstanbul | 27 Kasım 2019



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

357356

buyurduğu asabiyete, cehalete kadar pek 
çok tehditle yüzleşiyoruz. Bunlara, Batı-
da yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı 
karşıtlığı gibi yenileri ekleniyor. Özellik-
le azınlık olarak başka ülkelerde yaşayan 
kardeşlerimiz için inançlarına uygun bir 
hayat sürmek giderek zorlaşıyor. Neye ve 
kime hizmet ettiği aşikâr olan terör ör-
gütleri camilerimizi,  okullarımızı, pazar 
yerlerimizi kan gölüne çeviriyor. Açlık, fa-
kirlik, kuraklık ve gelir adaletsizliğinin en 
yoğun hissedildiği ülkeler, ne yazık ki yine 
İslam ülkeleridir. Gıda açığı bulunan dün-
yanın düşük gelirli 54 ülkesinden 28 tane-
si İslam İşbirliği Teşkilatı üyesidir.

İslam ülkeleri olarak dünya nüfusunun 
yüzde 24’üne sahipken, küresel ticaretin 
sadece yüzde 9,7‘lik kısmını temsil ediyo-
ruz. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihraca-
tımızdaki payı yüzde 4’ü bile bulmuyor. 
Müslümanlar olarak üzerimize serilen 
ölü toprağından hala kurtulabilmiş deği-
liz. Rabbimizin bizlere bir lütfu olan doğal 
kaynaklarımız, halklarımızı değil Batı ül-
kelerini zenginleştiriyor. İslam Âlemi vah-
det olamadığı, bir duvarın tuğlaları gibi 
yekdiğerine kenetlenemediği için kolayca 
manipüle ediliyor. Sahip olduğumuz eko-
nomik güce, nüfusa, imkânlara rağmen, 
aynı ortak paydada buluşamadığımız için, 
uluslararası arenada sözümüz yeterince 
dinlenmiyor. 

Coğrafyamıza baktığınızda göreceğiniz ço-
ğunlukla dramdır, acıdır, kavgadır; suni 
gündemlerle enerjisini heba eden 1,7 
milyarlık muazzam bir kitledir. Batılı si-
lah tüccarlarının sattığı silahların akıttığı 

kanların çoğu Müslüman kanıdır. Adın-
da “İslam” olan taşeron terör örgütlerinin 
katlettiği insanlar yine ekseriyetle Müslü-
manlardır. Günümüz dünyasında maale-
sef Müslüman kanı, Müslümanların canı, 
hayatı kadar ucuz bir meta yoktur. Varil 
bombaları altında can veren 1 milyon 
Suriyeli kardeşimiz, birilerinin gözünde 
sadece istatistikten ibarettir. Yemen’de aç-
lıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların 
dramları, birkaç ülke ve kuruluş dışında 
hiç kimsenin umurunda değildir. Gazze sa-
hilinde top oynarken pervasızca öldürülen 
sabilerin feryatları, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi dahil hiçbir örgüt tarafın-
dan duyulmuyor. Somali’den Afganistan’a, 
Arakan’dan Türkistan’a, Libya’ya kadar 
nereye baksak, benzer acılarla, benzer 
dramlarla karşılaşıyoruz. Söz konusu Müs-
lümanlar olunca ölenler, zulüm ve acı çe-
kenler birer can olarak değil, maalesef sa-
dece birer fotoğraf karesi olarak görülüyor.

Kardeşlerim,

Elbette bu çifte standartta Güvenlik Kon-
seyi gibi görevi küresel barış ve istikrarı 
korumakla mükellef kurumların acziye-
tinin çok büyük payı vardır. Bu yapılar, 
adaleti ve hakkaniyeti ayakta tutmak ye-
rine, 5 daimi üyenin çıkarına ve keyfine 
göre kararlar almaktadır. İslam dünyası 
dahil tüm insanlığın kaderi, Konsey üyesi 
5 ülkenin insafına terk edilmiştir. İslam 
Âleminin kendi geleceği, kendi istikbali 
üzerinde, özgürce karar alma ve uygulama 
hakkı yoktur. İkinci Dünya Savaşı’nın ga-
lipleri tarafından inşa edilen bu adaletsiz 
sistemin, ilanihaye devam etmesi müm-

Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden 
siz kardeşlerimi bir kez daha medeniyet-
lerin, kıtaların ve kültürlerin buluşma 
noktası İstanbul’umuzda ağırlamaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu-
radan sizlerin aracılığıyla dünyanın dört 
bir yanındaki kardeşlerimize, dostlarımı-
za, büyük bir heyecanla toplantımızı ta-
kip eden mazlum ve mağdurlara, en derin 
muhabbetlerimi gönderiyorum. Tam 566 
senedir semalarını “Allah-ü Ekber” nidala-
rının süslediği bu güzel beldeden, şehirle-
rin anası Mekke’yi, Peygamber Efendimi-
zin gelişiyle nurlanan, aydınlanan şehir 
Medine’yi selamlıyorum. Aşkıyla şairlerin 
gönül odunu harlayan, bugün ise işgal ve 
zulüm altında inleyen güzel Kudüs’ü se-
lamlıyorum. On yıllardır canları pahasına 
Kudüs’ün ve Haremi Şerif ’in serdarlığını 
yapan Filistinli yiğitlere özellikle selamla-
rımı gönderiyorum.

Bu vesileyle dün Arnavutluk’ta yaşanan 
depremde hayatını kaybeden kardeşleri-
mize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa-
lar diliyorum. Deprem haberini aldıktan 
sonra, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yla 
dün iki defa telefonla görüştüm. Geçmiş 
olsun dileklerimizi ilettim. Tabi ciddi ma-
nada şehirler harabe halindeydi. Burada 
bize düşen bir şey var, donörler toplantısı-
nın adımlarını atmalıyız, yıkılan binalarla 
alakalı Arnavutluk’un yanında yer alma-
mız inanıyorum ki biz özellikle İslam Kal-
kınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. 
Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına 
inanıyorum. Aynı zamanda bu bizim zaten 
bir kardeşlik görevimizdir. Kendisine, bu 
sıkıntılı anlarında ülkemizin her türlü yar-

dımı yapmaya hazır olduğunu ifade ettim. 
Sayın Rama, şu ana kadar 26 kişinin vefat 
ettiğini, bir kısmı ağır 600’ün üzerinde ya-
ralılarının olduğunu, enkaz altındaki in-
sanların kurtarılması için ise çalışmaların 
yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Dep-
remin boyutu ve ağır kış şartları nedeniyle 
kurtarma ve yardım faaliyetlerinin zorluk-
la ilerlediğini dile getirdi. Arnavutluk’un 
kısa sürede depremin yaralarını sarması 
için hepimizin destek ve katkısına ihtiyacı 
olduğunu belirtti. 

AFAD ve Kızılay ekiplerimiz ile uçakla gi-
den acil ihtiyaç malzemelerinin bir kısmı 
Arnavutluk’a ulaşmış bulunuyor. Yardım 
TIR’larının da gün içerisinde Arnavutluk’a 
varacağına inanıyorum. Daha önce birçok 
kez büyük depremlere maruz kalmış bir 
ülke olarak, Arnavutluk’un çektiği acıyı 
çok iyi anlıyoruz. Gerek yaralıların teda-
vileri gerekse evleri yıkılan veya zarar 
gören kardeşlerimizin barınma ihtiyaçla-
rının giderilmesi noktasında hepimizin 
Arnavutluk’un yanında olması gerekiyor. 
Ben buradan sizlerin aracılığıyla tüm İs-
lam dünyasını Arnavutluk’a destek olmaya 
çağırıyorum.

Müslümanlar Olarak, Üzerimize 
Serilen Ölü Toprağından Hala 
Kurtulabilmiş Değiliz

Kıymetli misafirler,

İslam Âlemi olarak, terörden iç çatışma-
lara, mezhep taassubundan Peygamber 
Efendimizin “Ayaklarımın altına aldım” 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

359358

kün değildir. Uluslararası güvenlik mima-
risinin günümüzün şartlarına göre yeni 
baştan  düzenlenmesi, bir tercih olmaktan 
çıkmış, zorunluluk halini almıştır. Hazreti 
Ömer Efendimizin buyurduğu gibi “Adalet 
mülkün temelidir.” Haklının yerine güçlü-
yü, gücü elinde bulunduranı gözeten bir 
düzen, hiçbir şartta refah, barış ve huzur 
üretemez. Türkiye olarak her fırsatta ve 
zeminde dillendirdiğimiz “Dünya Beş’ten 
Büyüktür” çağrımızın gerisinde işte bu 
gerçekler vardır.

Uluslararası toplumun artık bu hakikatler-
le yüzleşmesi elzemdir. Adım atmakta geç 
kaldığımız her gün küresel adaletsizlik de-
rinleşecek, çatışmalar artacak, dünyamız 
savaşlarla boğuşmayı sürdürecektir. 5 da-
imi üye, 15 geçici üye… Bu 15 geçici üye-
nin içinde bir tane, iki tane, üç tane halkı 
Müslüman olan ülke yer alıyor diye lütfen 
kendimizi aldatmayalım. Geçici üyenin 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
ne hükmü var, herhangi bir iradesi var mı? 
Yok. Her şey bu 5 daimi üyenin, hatta bun-
ların içinde bir tanesinin iki dudakları ara-
sında. Kendimizi aldatmayalım, önce ken-
dimize inanalım. Şu gördüğümüz teşkilat 
sıradan bir teşkilat değil. İslam İşbirliği 
Teşkilatı olarak, İslam Kalkınma Örgütü 
olarak gücümüzü fark edelim ve tavrımızı 
da ona göre belirleyelim.

Yakın geçmişte Bosna’da, Ruanda’da, 
Irak’ta, bugün komşumuz Suriye’de, 
Filistin’de, Myanmar’da yaşanan acılara 
çare bulamayan bir Birleşmiş Milletler, 
insanlığın sorunlarına çözüm getiremez. 
Buradan bir kez daha, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin yapısının, dünya nü-
fusunun coğrafi ve dini dağılımı göz önün-
de bulundurularak yeniden belirlenmesi 
çağrımı tekrarlamak istiyorum. Siz kardeş-
lerimizi de bu çağrımıza destek vermeye 
davet ediyorum.

Etrafımızı Kuşatan Zulümler 
Karşısında Hiçbir Şey Olmamış 
Gibi Davranamayız

Kıymetli misafirler,

Mağduru olduğumuz bu vahim tablo sizin, 
bizim, hepimizin yükünü daha da ağırlaş-
tırmaktadır. Müslümanlar her türlü şart 
altında adaleti, hakkaniyeti ve barışı sa-
vunmak zorundadır. Bizler bir kötülük 
gördüğümüzde önce elimizle, sonra dili-
mizle, bunu yapamadığımız takdirde ise 
kalbimizle buğz ederek, o kötülüğe karşı 
çıkmakla mükellefiz. Rabbimizin mukad-
des kitabımız Kuranı Kerim’deki emirleri 
gayet açıktır: “Allah, adaleti, iyiliği, doğ-
ruluğu, yardımlaşmayı emrediyor; çirkin 
işleri, kötülüğü ve haksızlığı yasaklıyor.” 
Evet, bu ilahi emirleri açıkça ihlal eden hiç 
kimse, İslam’a hizmet edemez, Müslüman-
lara faydalı olamaz. 

Etrafımızı kuşatan zulümler karşısında 
hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Şa-
hit olduğumuz bir hukuksuzluğu başkaları 
gibi uzaktan seyredemeyiz. Karanlığa kız-
mak, yardımı yabancılardan beklemek ye-
rine, o karanlığı delecek bir mum yakmak 
mecburiyetindeyiz. Hazreti İbrahim’in içi-

ne atıldığı ateşe su taşıyan karınca misali, 
var gücümüz ve imkânımızla adaletsizlik-
leri gidermek için mücadele etmeliyiz. Di-
ğer türlü annenin evladını tanımayacağı, 
zerre misali iyilik ve kötülüğün önümüze 
koyulacağı o büyük mahşer gününde, he-
sap veremeyiz. 

Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe, 
adalete inanan, onu tesis etmek için var 
gücüyle çalışan “adalet savunucuları” da 
olacaktır. İşte bizler Müslümanlar olarak 
“21’inci yüzyılın adalet savunucuları” ol-
mak durumundayız. Bizler İslam ülkeleri 
olarak, barış dininin müntesipleri Müslü-
manlar olarak, ne kadar birbirimize dü-
şersek, umudunu bizlere bağlamış olan 
masumlar da, o kadar çok sıkıntıya maruz 
kalacaklardır. Kardeşliği, sadece sözde bı-
rakmamalı; teknik, ticari, ekonomik, kültü-
rel, sosyal tüm boyutlarıyla hakiki manada 
hayata geçirmeliyiz. Bunun için elimizdeki 
imkânları, kurum, kuruluş, örgütleri en iyi 
ve en efektif şekilde kullanmanın yolları-
nı aramalıyız. Gücümüzün, kapasitemizin, 
potansiyelimizin farkına varmalıyız. 

Bu sene 50’inci yılını kutlayan ve İslam 
dünyasını temsil eden İslam İşbirliği Teş-
kilatı elimizdeki imkânlardan birisidir. 
Teşkilat, bugün 56 üyesi ve  5 gözlemci 
üyesiyle Birleşmiş Milletler’den sonra-
ki en büyük ikinci uluslararası örgüttür. 
Türkiye, kuruluşundan bu yana teşkilatın 
faaliyetlerinde aktif bir şekilde yer almış, 
teşkilatın güçlenmesi, daha etkin bir hale 

gelmesi için çaba göstermiştir. Bilhassa 
Dönem Başkanlığımız sırasında çok bü-
yük gayret gösterdik, İslam âleminin bek-
lentilerine cevap verecek bir sorumluluk 
anlayışıyla hareket ettik.  Kudüs’ü Şerif ’in 
hukuki statüsüne yönelik saldırılar kar-
şısında hemen harekete geçerek Aralık 
2017’de ve Mayıs 2018’de iki Olağanüstü 
Zirve düzenledik. Filistinli kardeşlerimi-
zin uğradığı zulme ve Peygamberler şehri 
Kudüs’e yönelik emrivakilere karşı tepki-
mizi, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak hep 
birlikte İstanbul’dan duyurduk. Bununla 
da yetinmeyerek, konuyu Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu Acil Özel Oturumlarına 
taşıdık.  Zirvelerde aldığımız kararlar ezici 
oy çoğunluklarıyla uluslararası toplumun 
vicdanında da tasdik edilmiş oldu. 

Burada bir gerçeğin altını tekrar çizmek-
te fayda görüyorum. Tepki gösterilmeyen 
her zülüm, zalime cesaret vermekten başka 
bir işe yaramayacaktır. Filistinlilerin hayat, 
mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan 
İsrail, bölgeyle beraber tüm dünyanın gele-
ceğini tehlikeye atıyor. Üç dinin kutsal şehri 
Kudüs’ü yağmalayarak, sadece kendi inanç-
larının merkezi haline getirmeye çalışanlar, 
çok büyük bir yanlışın içindedir. Batılı ülke-
lerin İsrail’i bu derece şımartmaları, bilerek 
veya bilmeyerek, gerilimi körüklemekten 
başka hiçbir işe yaramıyor. Türkiye olarak, 
her türlü platformda, Filistinli kardeşlerimi-
zin haklarını ve Kudüs’ün mahremiyetini sa-
vunmaya devam etmekte kararlıyız. 
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Müslüman Kadınları Hedef Alan 
Nefret Suçlarına Şahit Oluyoruz

Kardeşlerim,

İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bil-
hassa batı toplumlarında adeta bir veba 
gibi yayılıyor. Hemen her gün Müslüman-
lara ait ibadethaneleri, işyerlerini,  sokakta 
yürüyen Müslüman kadınları hedef alan 
nefret suçlarına şahit oluyoruz. Lafa ge-
lince demokrasiyi ve insan haklarını kim-
seye bırakmayanlar, kendi topraklarında 
Müslümanların ve göçmenlerin taciz edil-
mesi karşısında üç maymunu oynuyor. 
Peygamber Efendimizin şahsı manevisi-
ne yönelik hakaretler, düşünce özgürlüğü 
parantezine alınıp kapatılmak isteniyor. 
Bizim vatandaşlarımızın da hayatına mal 
olan ırkçı katliamlar, “Dönerci cinayetleri” 
gibi lakayt ifadelerle önemsizleştirilmeye 
çalışılıyor. Bu saldırılara karşı ortak bir ta-
vır sergilemezsek, korkarım ki, Müslüman 
Diasporayı çok daha karanlık bir gelecek 
beklemektedir. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığı-
mız sırasında, bilhassa da 52 Müslüman’ın 
hayatını kaybettiği Kırayst-Çörç terör ey-
leminin ardından bu konuda bazı adım-
lar attık. Konunun ehemmiyetine binaen, 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Zirve Dönem 
Başkanı olarak Acil İcra Komitesi’ni top-
lantıya çağırdık. Toplantı sonrası kabul et-
tiğimiz nihai bildiride Birleşmiş Milletlere, 

diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere, 15 
Mart’ın “İslamofobiye Karşı Uluslararası 
Dayanışma Günü” olarak kabul edilmesi 
çağrısında bulunduk. İslam dünyasında ve 
uluslararası camiada bu problemin günde-
me gelmesi için yoğun çaba harcadık. Bi-
lahare Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu 
da toplantıya çağırdık ve bu konudaki ka-
rarın kabulüne öncülük ettik. 

Zirve Dönem Başkanlığını 2016 yılında 
devralırken bazı hususların üstünde özel-
likle durmuş, belirli konularda somut 
hedefler çizmiştik. Teşkilatın 12’inci On 
Yıllık Eylem Planı’nın kabulüyle başlayan 
Zirve Dönem Başkanlığımızda pek çok 
önemli mekanizmanın temellerini attık. 
Bunlar arasında, Gençlik Stratejisi, İstişari 
Kadın Konseyi, Arabuluculuk Temas Gru-
bu, Üye Ülkelerin Ulusal Kızılay Dernekle-
ri Ağı, Polis İşbirliği ve Koordinasyon Mer-
kezi de yer alıyor.  Dönem Başkanlığımız 
sırasında desteğini esirgemeyen, çağrıları-
mıza ivedilikle kulak veren ve sorumluluk 
üstlenmekten kaçınmayan tüm üye ülke-
lere şahsım ve ülkem adına şükranlarımı 
sunuyorum. 

Ben bu vesileyle 14’üncü  Zirve’yle Dönem 
Başkanlığını 2021 yılına kadar üstlenen 
Suudi Arabistan’a başarılar diliyorum. Sa-
yın Genel Sekreter El-Useymin’e ve çalış-
ma arkadaşlarına da ortak çabamıza yap-
tıkları katkılar için teşekkür ediyorum.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev, Gürcistan Başbakanı Sayın Gürcis-
tan Başbakanı Sayın Giorgi Gaharia, Bos-
na-Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi 
Sayın Şefik Caferoviç, Sırbistan Ulusal Mec-
lis Başkanı Sayın Maja Gojkovic, kıymetli 
bakanlar, büyükelçiler, enerji camiasının 
değerli temsilcileri, sizleri en kalbi duygula-
rımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Güney Gaz Koridoru Projesi’nin ana omur-
gasını oluşturan Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı TANAP’ın, Avrupa bağlantısının 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri 
bu önemli açılış töreni münasebetiyle ülke-
mizde ağırlamaktan büyük bir memnuni-
yet duyuyorum. Heyecanımızı paylaşmak 
amacıyla Edirne’yi teşrifleriniz için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

TANAP, Ülkemizin Barışçıl 
Vizyonunun En Somut 

Nişanesidir

TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni | Edirne | 30 Kasım 2019
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Bugün hep birlikte ülkelerimiz ve bölge-
miz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik 
ediyoruz. Her aşaması sabırla, dirayetle,  
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortak 
gayretleriyle örülen 7,5 senelik uzun ve me-
şakkatli bir süreci başarıyla taçlandırma-
nın haklı gururunu yaşıyoruz. Her şeyden 
önce TANAP, Azerbaycan, Gürcistan, Tür-
kiye güzergâhından Avrupa’ya TAP (Trans 
Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı) hattına 
bağlanıyor. Hattın devamıyla da Bulgaris-
tan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, 
Sırbistan, Bosna Hersek güzergâhındaki 
ülkeler de buradan istifade ediyor. Bütün 
bu adımları atarken, bunun bir bölgesel 
proje olduğunu, bir barış projesi olduğu-
nu da özellikle vurgulamam lazım. Gürcis-
tan üzerinden Anadolu’ya giriş yapılırken 
Gürcistan’ın gayretleri asla inkâr edilemez.

Bu proje her şeyden önce ülkelerimiz ara-
sındaki köklü dostluğun sembolüdür. TA-
NAP, bu aşamaya Türkiye ve Azerbaycan’ın 
karşılıklı güvene dayalı ilişkileri sayesinde 
gelebilmiştir. Projenin başarısında ayrıca, 
üretici, transit ve tüketici ülkeler ile pro-
jede pay sahibi olan şirketler arasındaki 
uyum da kilit rol oynamıştır. Hatırlayaca-
ğınız üzere TANAP’la ilgili ilk adımı, 2012 
senesinin Haziran ayında Hükümetlerara-
sı ve Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları’nın 
İstanbul’da imzalanmasıyla atmıştık. Şah 
Deniz 2 Nihai Yatırım Kararı Anlaşmasını 
ise 2013’ün Aralık ayında, Bakü’de düzen-
lenen bir törenle neticelendirdik. Ardından 
17 Mart 2015 tarihinde Kars’ta; Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan Cumhurbaşkan-
ları olarak TANAP’ın temel atma töreni 
gerçekleştirdik. Bu tarihten 3 yıl sonra ise 

12 Haziran 2018’de dost ve kardeş ülkele-
rin de katılımıyla, Eskişehir’de TANAP’ın 
açılış törenini yaptık. Haziran 2012’den 
bu yana geçen sürede, TANAP Projesinin 
hayata geçmesi için gerçekten büyük çaba 
sarf ettik. İçerde ve dışarda atlattığımız 
onca badireye, bölgesel gerilime, hatta sı-
cak çatışmalara varan istikrarsızlıklara 
rağmen, TANAP’ı planlandığı şekilde iler-
lettik. Gerek değerli kardeşim Aliyev’in 
şahsi ilgisi, gerek Gürcistan makamlarının 
işbirlikleri, gerekse bu projeye emek veren 
kardeşlerimizin gayretleriyle hamdolsun 
TANAP’ı bugünkü aşamasına getirdik. 
Bugün işte hep beraber verilen emeklerin 
boşa gitmediğini görüyoruz. “Enerji’nin 
İpek Yolu” olarak görülen bu muhteşem 
projenin; belirlenen takvime, hedeflerimi-
ze ve taahhütlerimize uygun bir şekilde ül-
kelerimizle ilgili kısmını bugün itibarıyla 
tamamlamış oluyoruz.

TANAP Üzerinden Türkiye’ye 
Taşınan Gaz Miktarı 3,23 Milyar 
Metreküpe Ulaştı

Bu projeyle, sahip olduğumuz zenginlikle-
ri kendi vatandaşlarımızın, onlarla birlik-
te tüm bölge halklarının, tüm insanlığın 
hizmetine sunma irademizi teyit ettik. Biz 
TANAP’la ülkemizin enerji ihtiyacını ga-
ranti altına almanın yanı sıra Avrupa’nın 
enerji arz güvenliğine de katkı yapmayı 
hedefledik. Sizlerin de bildiği gibi TANAP, 
Azerbaycan’dan Avrupa’ya uzanan 3 bin 
500 kilometrelik enerji koridorunun en 
önemli parçasıdır. Bugün itibarıyla Azer-
baycan doğalgazı, ülkemiz üzerinden 20 
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Değerli dostlarım,

Artan nüfus ve büyüyen küresel ekonomi 
neticesinde, enerjinin çok ciddi bir küre-
sel mesele olarak önümüzde bulunduğu-
nu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde dünya 
enerji haritasının değiştiğini, bu alanda 
yeni aktörlerin, yeni projelerin, işte bugün 
burada olduğu gibi yeni işbirliği model-
lerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Enerji 
güvenliğinin sağlanmasında, üretici, tran-
sit ve tüketici ülkeler arasındaki etkin iş-
birliğinin önemli olduğuna inanıyoruz. 
Türkiye, stratejik konumuyla enerji üreten 
ve tüketen ülkelerin tam kavşağında yer 
alıyor. Bugün yerkürede yer alan doğal gaz 
rezervlerinin yüzde 70’i, petrol rezervleri-
nin ise yüzde 60’ı komşularımızın toprak-
larında bulunuyor.

Ayrıca ülkemiz Avrupa’nın 4’üncü, dünya-
nın 18’inci en büyük doğal gaz piyasası ko-
numundadır. 2002 yılında 5 ilimizde doğal 
gaz varken, bugün 81 ilimizin tamamına 
doğal gaz arzı sağladık. 2019 yılı Ağustos 
sonu rakamlarıyla 144 bin kilometreyi 
aşan bir doğal gaz dağıtım şebekesine çık-
tık. Ülke nüfusumuzun yüzde 81’ine, yani 
66,5 milyon insanımıza doğal gaz ulaştır-
dık. 2018 yılı doğal gaz talebimiz ise 49,3 
milyar metre küpü buldu. Doğal gaz depo-
lama kapasitemizi 4 milyar metreküpten, 
11 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyo-
ruz.  İki yüzer gaz depolama ve gazlaştırma 
gemisini hizmete sunduk. İnşallah bunla-
ra bir yenisini daha ekleyeceğiz. Toplamda 
5,4 milyar metreküplük kapasiteye sahip 
Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinin 
son bölümünün temelini bu sene attık. Bu 

kısmın 2023’te devreye girmesiyle, tuz ya-
pılarında dünyanın en büyük depolama te-
sisine sahip olacağız.

Ne Haklarımızdan Vazgeçeceğiz,  
Ne KKTC’nin Hakkını 
Yedireceğiz

Bütün bu rakamların, istatistiklerin ülke-
mize sağladığı imkânların yanı sıra çok cid-
di bir sorumluluk da yüklediğini biliyoruz. 
Nitekim, bugüne kadar bu mesuliyetimi-
zin bilinciyle hareket ettik. Karşılaştığımız 
birçok çifte standarda rağmen, diyalogdan, 
diplomasiden, uluslararası hukuktan asla 
taviz vermedik. Rekabet yerine işbirliği-
nin, gerilim yerine müzakerenin, kavga ye-
rine meselelerimizi konuşarak çözmenin 
peşinde olduk. Bize bir adım atana, biz ko-
şarak gittik. Bugün de, yarın da aynı hüsnü 
niyetle hareket etmeye devam edeceğiz. 
Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hakkını yedi-
receğiz, ne de hakkımız olmayana el uza-
tacağız. Adalet, istikrar ve bölgesel işbirliği 
için gayret göstermeyi sürdüreceğiz.

Bugün hep birlikte Avrupa bağlantısı açılış 
törenini icra ettiğimiz TANAP, ülkemizin 
barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir. 
Dünya gündeminin ticaret savaşlarıyla, 
terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklar-
la meşgul olduğu bir dönemde, biz bugün 
Avrupa ile Asya’yı TANAP ile bir kez daha 
bir birine bağlıyoruz. Buradan bölgemizle 
beraber tüm dünyaya işbirliği ve ortaklık 

il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek artık 
Avrupa’nın kapısına ulaşmıştır. TANAP’la 
16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal-
gazının Türkiye ve Avrupa’nın istifadesine 
sunulması, hayalden çıkıp gerçeğe dönüş-
müştür. 16 milyar metreküplük bu gaz 
miktarının 6 milyarını biz, 10 milyarını 
ise Avrupa ülkeleri kullanacaktır. Nitekim 
18 Kasım 2019 itibariyle TANAP üzerin-
den Türkiye’ye taşınan gaz miktarı 3,23 
milyar metreküpe ulaştı. İlerleyen yıllarda 
TANAP’ın taşıma kapasitesini önce 24 mil-
yar metreküp ardından 31 milyar metre-
küpe çıkarmayı planlıyoruz. Bundan son-
ra asıl sorumluluk sınırın öte tarafındaki 
komşularımıza düşüyor. Avrupa’ya gaz 
sevkinin başlaması için Trans-Adriyatik 
Doğal Gaz Boru Hattı TAP’ın bir an önce 
tamamlanması gerekiyor. İnşallah TAP’ın 
da 2020 yılı içinde tamamlanmasını bek-
liyoruz.

Kıymetli dostlarım,

İnsanlık, son iki asırda enerji kaynakları-
nın kontrolü için savaşmış, çatışmış; so-
nuçta milyonlarca insanın canına mal olan 
çok ağır bedeller ödemiştir. Özellikle için-
de bulunduğumuz coğrafya, enerji kaynak-
ları üzerine yaşanan yıkıcı rekabete bizzat 
sahne olmuştur. Ortadoğu’nun on yıllardır 
istikrarsızlıkla boğuşmasının arka planın-
da bu mücadele vardır. Bir damla petrolü 
insan kanından, insan hayatından daha 
değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve 
huzur getirememiştir. Yaşanan onca acı-
ya, ölüme, yıkıma rağmen, ne yazık ki, bu 
anlayışın belli güçler tarafından devam 
ettirildiğini görüyoruz. Özellikle Doğu 

Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynak-
larının paylaşımı konusunda, birileri hak-
ça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye 
çalışıyor. Adaletli paylaşım imkânı varken, 
tehdit diline ve şantaj politikalarına başvu-
ruluyor. Oysa hiç kimse, hiçbir ülke ulus-
lararası hukuktan üstün değildir. Emriva-
kilerle netice alınamayacağı artık idrak 
edilmelidir. “Ben yaptım oldu” mantığıyla 
kimse bir yere varamaz. Aba altından sopa 
göstererek, hiçbir ülke bir başkasına hakla-
rından sarf-ı nazar ettiremez. Bilhassa Tür-
kiye, böyle bir zillete asla boyun eğmez. Ül-
kemiz, ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs 
Türk’ünün çıkarlarının çiğnenmesine izin 
verir. 

Doğu Akdeniz’de en uzun deniz sınırları-
na sahip bir ülkeyi dışlamak, ona rağmen 
projeler gerçekleştirmeye çalışmak zaten 
mümkün değildir. Şu an, son teknolojiye 
sahip iki sondaj gemimiz, Fatih ve Yavuz 
ile iki sismik araştırma gemimiz bölgede 
çalışmalarını sürdürüyor. Gemilerimizin 
ve mürettebatımızın güvenliliği ise Deniz 
Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyle 
sağlanıyor. Bu gemilerimizin yürüttüğü 
faaliyetlerin kısa sürede meyve vereceği-
ne inanıyorum. Bizim sondajlarımızdan 
çatışma ve kan değil barış ve refah fışkıra-
caktır. Ben bu inançla sizlerin vasıtasıyla 
Doğu Akdeniz’deki tüm taraflara samimi 
bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, 
enerjiyi bir çatışma aracı yerine işbirliği 
zeminine dönüştürelim. Diplomasinin 
imkânlarını kullanmak varken, bölgeye 
yeni bedeller ödetecek yollara tevessül et-
meyelim.
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Sevgili vatandaşlarım, çok değerli kardeş-
lerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefen-
diler, gözlerinin ışıltısında aydınlık yarın-
larımızı gördüğüm sevgili gençler, sizleri 
en kalbi duygularımla, hasretle, muhab-

betle selamlıyorum. 

Buradan, sizlerin aracılığıyla kalpleri bi-
zimle atan Asyalı, Afrikalı, Türkistanlı, 
Keşmirli, Arakanlı, Yemenli, Libyalı, Suri-

Türkiye’yi Terörle Terbiye 
Edeceklerini Zannedenler, 

Hedeflerine Ulaşamamanın 
Mahcubiyetini Yaşıyor

İngiltere’deki Türk Vatandaşlarına Hitap
Londra, İngiltere | 04 Aralık 2019

mesajları veriyoruz. Türkiye’yi “Üç kıtanın 
enerji ticaret merkezine” dönüştürme yo-
lunda yeni bir adım daha atmış oluyoruz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha TANAP’ın Avrupa Bağlantısı 
Açılış Töreni’nin hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Projede emeği olan herkese 
tekrar şükranlarımı sunuyorum. Değerli 
Kardeşim İlham Aliyev’e sergilediği lider-
likten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. 
Komşumuz Gürcistan’a işbirlikleriyle bu 
projeye hayat verdikleri için minnettarlığı-

mızı ifade ediyorum. Önümüzdeki dönem-
de kazan-kazan temelinde yeni projelere 
imza atacağımıza inanıyor; hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlarken, yaşasın Azer-
baycan-Türkiye gardaşlığı diyorum.

Evet, hazır mıyız? Tüm dünya duysun. 
Şimdi Azerbaycan, Gürcistan üzerin-
den yüzlerce, binlerce kilometrelik TA-
NAP projemizin butonuna basarak gazı 
veriyoruz. 

Kalın sağlıcakla.
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yeli mazlumlara selamlarımı gönderiyo-
rum. İlk kıblemiz Kudüs’e canları pahası-
na sahip çıkan Filistinli kardeşlerime aynı 
şekilde muhabbetlerimi iletiyorum. NATO 
Liderler Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber 
olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyo-
rum. Bu akşam gönüllerimizi buluşturan 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu salo-
nu dolduran siz kardeşlerime, bütün dost-
larımıza aşkınız, sevdanız, ahde vefanız 
için teşekkür ediyorum. Az önce bizlere 
hitap eden Cordoba Vakfı Başkanı Enes El 
Tikriti kardeşime buradaki tüm STK’ler 
adına ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. 

Vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle gerçek-
leştirdiğimiz bu güzel programa teşrif eden 
çok değerli misafirlerimize “hoş geldiniz” 
diyorum. Bugün bir kez daha sizlere Tür-
kiye’deki kardeşlerinizin, akrabalarınızın, 
dostlarınızın kucak dolusu sevgilerini ge-
tirdik. Anadolu’nun sevgisini, Trakya’nın 
bereketini, Konya’nın hoşgörüsünü, 
Mardin’in, Diyarbakır’ın kardeşliğini, 
Fatih’in emaneti İstanbul’un asaletini, Pey-
gamberler şehri Urfa’nın, Habibi Neccar’ın 
şehri Hatay’ın aşkını bu topraklara taşıdık. 
Buradan, Londra’dan ana vatanınızı, baba 
ocağınızı, yurdunuzu ve mensubu olduğu-
nuz milletinizi çok yakından takip ettiğini-
zi biliyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu 
kritik dönemde dualarınızın, destekleri-
nizin daima bizimle olduğunun farkında-
yım. Bir kısmınız eğitim için, bir kısmınız 
rızkı için, bazılarınız ise ülkemizin vesa-
yetle boğuştuğu dönemlerde kendine daha 
iyi, daha özgür bir hayat kurmak için bu 
topraklara “hicret” ettiniz. Buraya gelirken 
geride gözü yaşlı ailelerinizi, dostlarınızı, 

sizi canından ayrı görmeyen sevdiklerinizi 
bıraktınız. Türk edebiyatının 7 güzel ada-
mından biri olan merhum Erdem Beyazıt, 
bakınız bu ayrılığı nasıl anlatıyor.

“Elveda vatanım; doğduğum toprak
Bedenimin eczası;
Akan suyu biten meyvası
Damarlarımda kan olan!
Acizlendiğimde gözyaşları dökerek
Üstünde umutlar yeşerttiğim;
Sokaklarını, bahçelerini, çeşmelerini
Ezbere bildiğim.
Anılarımın tarlası;
Kimliğimin mayası;
Çocuklarımı büyüttüğüm;
Kadınımla paylaştığım;
Anamı babamı emanet ettiğim toprak,
Elveda!

Evet, işte böyle duygularla ayrıldığınız va-
tanınızdan uzakta, binlerce kilometre öte-
de kendinize yepyeni hayatlar kurdunuz. 
Zorluklardan yılmadınız; sıkıntılar karşı-
sında geri adım atmadınız. “İman varsa, 
imkân da vardır” diyerek gurbeti sılaya çe-
virdiniz. Başarılarınızla hem bizim hem de 
ailelerinizin göğsünü kabarttınız. Tarihi 
şanlı zaferlerle dolu milletimizi burada gu-
rurla temsil ettiniz. Mücadelelerinizle dün 
“acı vatan” olan bu topraklar, bugün artık 
sizlerin “yeni yurdu” haline geldi. Ülkem 
ve milletim adına her birinize tek tek te-
şekkür ediyorum. Rabbim sizleri her türlü 
sıkıntıdan muhafaza buyursun diyorum.

Bizim Suriye’nin Topraklarında 
Gözümüz Yok Ama Gözü Olanlar 
Lütfen Orayı Terk Etsinler

Kardeşlerim, 

Şunu buradan çok büyük bir memnuni-
yetle ifade etmek istiyorum: Türkiye emin 
ellerde… Türkiye emniyet, huzur ve barış 
içinde… Bugün 17 yıl öncesine göre çok 
daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerin-
de rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde 
oyun kuran, oyun bozan kararlı bir Tür-
kiye var. Bugün birkaç milyar dolar için 
el açan değil, dünyada milli gelire oranla 
en fazla insani yardım yapan cömert bir 
ülke var. Bugün 2002’ye göre ekonomisini 
3,5 kat büyütmüş, kişi başı milli gelirini 3 
bin 500 dolardan 9 bin 700 dolara çıkar-
mış, ihracat rakamlarında her sene rekora 
koşan bir Türkiye var. Bugün, duble yol-
larla, köprülerle, hızlı tren hatlarıyla, tü-
neller, kavşaklar, köprülerle, viyadükler, 
havalimanlarıyla, Asya’yı Avrupa bağlayan 
yeni gerdanlarıyla ulaşım altyapısını ta-
mamlamış bir Türkiye var. Bugün, Ege’de, 
Karadeniz’de, Doğu Akdeniz’de haklarını 
savunan, menfaatlerini koruyan donan-
ması güçlü bir Türkiye var. Bugün, ken-
dine sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve 
mağdura kucak açan, onlara sahip çıkan 
bir Türkiye var. Bugün dünyanın hiçbir 
yerinde Türkiye’den başka bu kadar mül-
teciye tek elde ev sahipliği yapan bir başka 
ülke yok. Bu 4 milyon mültecinin yaklaşık 
3 milyon 250 bini Arap, 350 bini Kürt’tür. 
Diğerleri ise Ezidi, Keldani ve Aramilerden 
oluşuyor. Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa 

Birliği 6 milyar söz verdiği halde sadece 3 
milyar Euro verdi. Bu para bizim milli büt-
çemize girmiyor. Bizim yaptığımız ne? Şu 
ana kadar 30 milyar doları aştı. Türkiye’nin 
farkı bu…

Bugün, kendi milli güvenliği için yurti-
çinde ve dışında hiç kimsenin icazetini 
aramadan operasyon düzenleyen dış po-
litikası bağımsız bir Türkiye var. Tabii 
herkes bize akıl veriyor, “Sizin Suriye’de 
ne işiniz var” diyorlar. Bir de “Suriye’den 
ne zaman çıkacaksınız” diyorlar. Tabii bi-
zim onlara verdiğimiz tek cevap var; sizin 
Suriye’de ne işiniz var? Suriye’ye sınırınız 
var mı? Yok. Peki, ne işiniz var? 10 bin ki-
lometreden oraya geliyorsun, 3 bin, 5 bin 
kilometreden oraya geliyorsun ama bizim 
911 kilometre sınırımız var. Bu teröristler, 
bu YPG/PYD, DEAŞ, PKK havan toplarıyla, 
füzelerle şehirlerimize atışlar yapıyorlar. 
Biz şehitler veriyoruz, bizim yaralılarımız 
var ve bütün bunlar karşısında eli bağlı 
neyi bekleyeceğiz? Evet, biz oradayız, ora-
yı bu teröristlerden temizleyene kadar 
bölgeden çıkmayacağız. Şunu çok açık ve 
samimi söylüyorum; bizim Suriye’nin top-
raklarında gözümüz yok ama gözü olanlar 
lütfen orayı terk etsinler.

Sadece 82 milyonun güvenliğini değil, 
yurtdışında yaşayan 6,5 milyon vatan-
daşının da haklarını savunan diploma-
sisi güçlü bir Türkiye var. Bütün bunlar, 
Türkiye’nin kendine güvendiğinin, ken-
dine inandığının, uzun yıllar sonra po-
tansiyelini yeniden harekete geçirdiğinin 
işaretleridir. Hiç şüphesiz, bu başarıların 
tamamı hepimizindir, hepimizin eseridir. 
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Öte yandan burada bir özeleştiride de 
bulunmak istiyorum. Vatandaşlarımızın 
ekonomik hayatta elde ettikleri başarıyı, 
maalesef siyasi alana yeterince yansıta-
madıklarını görüyoruz. Hâlbuki Birleşik 
Krallık’ın kendine özgü şartları bunu zo-
runlu kılıyor. Siyasi ve sivil toplum boyu-
tu eksik olan bir Türk diasporasının, ken-
di geleceğini ilgilendiren politikalara etki 
gücü de zayıflayacaktır. Milli hassasiyet-
leri yüksek sivil toplum örgütlerine, belki 
birçok yere kıyasla Birleşik Krallık’ta daha 
fazla ihtiyacımız var. Bunun için sizlerden 
çok daha örgütlü, organize ve dayanışma 
içinde hareket etmenizi bekliyoruz. Şayet 
sizler ümitsizliği, özgüvensizliği kapını-
za yaklaştırmazsanız, Allah’ın izniyle size 
kimse ket vuramaz. Şayet sizler aynı ideal-
ler etrafında bir birinize kenetlenirseniz, 
kimse sizi bölemez, parçalayamaz.

Kıymetli dostlarım,

Bugün NATO Toplantısında başsağlığı di-
leklerimi ifade ettim. Türkiye teröre 40 
yılda çok kurban verdi.  Ancak bunlar ya-
şanırken kimse başsağlığı dilemedi, arayıp 
sormadı. Terör örgütlerine bilabedel 10 
binlerce tırla silah, mühimmat, araç, gereç 
gönderenler, bize paramızla silah vermedi-
ler, araç, gereç vermediler. Biz tüm bunlara 
rağmen çalıştık, gayret ettik. Kötü komşu-
lar bizi ev sahibi yaptı. 

Terörle mücadelede akıl verenlere “Siz ak-
lınızı kendinize saklayın”, ikide bir “İslami 
terör” ifadesini kullananlara da “Gidin ay-
naya bakın” dedik. İslam, ‘’barış’’ anlamına 
gelen Arapça “silm” kelimesinden geliyor. 

İslam, barış dinidir. Barış dini olan dini-
mize asla terörü yaklaştıramazsınız ve 
terörün yanına sıfat olarak İslam’ı koya-
mazsınız. Bu ifadeyi kullananları, kusura 
bakmasınlar ben de lanetliyorum. Bun-
lara şunu sormak lazım; Yeni Zelanda’da 
51 Müslüman’ı namaz esnasında şehit 
edenler kimdi? Hristiyan. Biz diyor muyuz 
Hristiyan terörist? Böyle bir şey kullandık 
mı? Kullanmadık, kullanmayız da. Niye? 
Bizim dinimiz İslam buna da müsaade et-
mez. Önce dinlerimiz arasındaki ilişkilerin 
nasıl barışık hale geleceğini konuşalım. 
Maalesef şu anda dünyada hala saygın ül-
kelerin saygısız bazı liderleri ‘İslami terör’ 
ifadesini kullanıyor. Bu olamaz. Bunu ka-
bullenmemiz mümkün değil. İkili görüş-
melerimizde de “Bu ifadeleri kullanmayın. 
Siz, bizi yaralıyorsunuz” diye defaatle söy-
ledik, söylüyoruz. Çünkü bizim dinimizde 
asla sizde olduğu gibi, tabii tahrif edilmiş 
Hristiyanlığı söylüyorum, yani bir yana-
ğına vurduğu zaman öbür yanağını çevir-
mek meselesi yoktur.  Bizim dinimizde zu-
lüm de yoktur.

Kıymetli dostlarım,

Türk toplumunun, Birleşik Krallık’ın siya-
sal, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın-
daki yerini güçlendirmesi ancak çocukla-
rımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim 
almasına bağlıdır. Çocuklarımızın ve genç-
lerimizin kendi dillerini ve kültürlerini 
öğrenmesi, anavatanlarıyla bağlarını koru-
ması önemlidir. Bu, entegrasyonun önün-
de asla bir engel değildir. Küreselleşme 
çağında bireylerin kendilerini birden faz-
la ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. 

Bu başarı öncelikle devletine, iradesine, 
demokrasisine, 15 Temmuz gecesi olduğu 
gibi gerektiğinde istiklal ve istikbaline canı 
pahasına sahip çıkan aziz milletimizin ba-
şarısıdır. Ülkemiz bu noktalara Cumhur-
başkanından bürokratına, siyasetçisinden 
emekçisine, sanayicisinden ticaret erbabı-
na, öğrencisinden yurtdışındaki diaspora-
sına tam bir seferberlik ruhuyla hareket 
ettiği için gelebilmiştir. Sizlerden kalbinizi 
ferah tutmanızı istirham ediyorum. Sizler-
den Türkiye’ye inanmanızı, devletinize gü-
venmenizi istiyorum.

Ülkemiz hem kendi bekasını hem de 
bölgesinin istikbalini garanti altına 
alacak adımları kararlılıkla atıyor. 
Türkiye’nin gayretleriyle merkezinde 
çatışma yerine dayanışmanın; zulmün 
yerine adaletin; kavga yerine barışın 
olduğu yeni bir dünya kuruluyor. Silah 
üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı 
ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan 
tuzakların hepsi çöküyor. Türkiye’yi 
terörle, şantajla terbiye edeceklerini 
zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın 
mahcubiyetini yaşıyor. 82 milyon, tam 
bir dayanışma içinde, huzuruna huzur 
katarak, kardeşliğini pekiştirerek, kutlu 
yolculuğunu devam ettiriyor.

Kardeşlerim,

Çok değerli vatandaşlarım,

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki mü-
nasebetlerin, dört yüz yılı aşkın bir mazi-
si vardır. Bu köklü işbirliğimizin günden 
güne geliştiğini, derinleştiğini, yeni bo-

yutlar kazanarak güçlendiğini görüyoruz. 
Birleşik Krallık’ta nüfusu yarım milyona 
varan dinamik ve üretken bir Türk toplu-
mu bulunuyor. Buradaki mevcudiyetiniz-
le sizler, ülkelerimiz arasında beşeri bir 
köprü kuruyorsunuz. Bugün, 15-20 sene 
öncesine kıyasla bu ülkede çok daha etkin, 
çok daha organize bir diasporaya sahibiz. 
Türk toplumu, Türkiye ve Birleşik Krallık 
arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında 
da kritik rol oynuyor. Vatandaşlarımızın, 
özellikle ticari hayatta giderek daha da faz-
la varlık göstermeleri bizleri gururlandı-
rıyor. Türk girişimciler, farklı sektörlerde 
hayata geçirdikleri projelerle, ortaklıklar-
la, kurdukları işyerleriyle Birleşik Krallık 
ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor. 

Sizler Çok Daha Örgütlü ve 
Dayanışma İçinde Hareket 
Etmelisiniz

Sizlerin de çabalarıyla iki ülke olarak 2017 
başında belirlediğimiz 20 milyar dolarlık 
ikili ticaret hacmi hedefine ulaştık, hatta 
bu rakamı aştık.!!! Aynı şekilde turizm ra-
kamlarımız da her sene katlanarak artıyor. 
Birleşik Krallık’tan,  geçen yıl, 2 milyon 
250 bin turisti ülkemizde misafir etmiştik. 
Bu senenin ilk 10 ayında bu rakam yüzde 
on üç buçuk artışla 2 milyon 443 bine ulaş-
tı. İnşallah 2019’u turizm rakamlarında re-
korla tamamlayacağız. Yakaladığımız bu 
ivmenin ekonomiden turizme, savunma 
sanayinden yatırımlara her alanda kuvvet-
lenerek devam edeceğine inanıyorum.
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Esas itiraz edilmesi gereken; bir göçme-
nin, yaşadığı topluma entegre olabilmek 
için köklerini inkâr etmesini beklemektir.  
Asimilasyon çabaları şimdiye kadar dün-
yanın hiçbir ülkesinde sonuç vermemiştir, 
vermeyecektir. 

Bir göçmen grubunun içinde yaşadığı top-
lumla bütünleşebilmesi için öncelikle o 
toplumun bu göçmenleri kabul etmesi, on-
ların haklarına saygı göstermesi gerekiyor. 
Bu konuda Birleşik Krallık’ın birçok batılı 
ülkeye örnek olabilecek kuşatıcı bir anlayı-
şa sahip olduğunu biliyoruz. İnşallah ziya-
retimiz vesilesiyle Perşembe günü hizmete 
açacağımız Kembiriç Cami, bu bakış açısı-
nın sembollerinden biri olacaktır. Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın katkıları ve Yusuf 
İslam kardeşimin çabalarıyla vücut bulan 
camimizin, sizlerle beraber bu topraklarda 
yaşayan tüm Müslümanların iftihar kay-
nağı olacağına inanıyorum.

Yükselen İslam Düşmanlığı 
Sadece Bizim Değil; Tüm Batı 
Dünyasının Sorunudur

Öte yandan Birleşik Krallık’ın Avru-
pa Birliği’nden ayrılmasıyla ilgili süre-
ci de yakından takip ediyoruz. Birleşik 
Krallık’ta yaşayan ve çalışan siz vatan-
daşlarımızın bu süreçten olumsuz etki-
lenmemesi için ilgili Bakanlıklarımız te-
maslarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın 
Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukun-
dan kaynaklanan göçmenlik haklarının 
Brexit sonrasında da mevcut düzeyinden 

geriye gitmemesine önem veriyoruz.  Bir-
leşik Krallık makamlarıyla önümüzdeki 
süreçte de bu konudaki yakın işbirliğimi-
zi sürdüreceğiz.

Maalesef son dönemde tüm Avrupa gene-
linde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşman-
lığının da artığını görüyoruz. Aşırı sağcı 
hareketlerin hedefinde çoğunlukla Müslü-
manlar ve Türk toplumu bulunuyor. Son 
Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa’da 
kimlik siyasetinin giderek baskın hâle gel-
mekte olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Bunda şüphesiz, tarihi önyargıların rolü 
büyüktür. Medya ve kimi siyasetçiler de so-
rumsuz açıklamalarıyla bu önyargıları de-
rinleştirmiştir. Yükselen İslam düşmanlığı 
sadece bizim ve vatandaşlarımızın değil; 
tüm batı dünyasının sorunudur. NEO-NA-
Zİ örgütler, bugün insanlık için, insanlığın 
barış, huzur ve geleceği için en az DEAŞ 
kadar, PKK kadar tehlikelidir. DEAŞ, El Ka-
ide gibi örgütlerle mücadelede sergilenen 
kararlılık, muhakkak bu yapılara karşı da 
gösterilmelidir. Bu problemi görmezden 
gelmenin, hafife almanın, çok daha kötüsü 
kısa vadeli siyasi kazanımlar uğruna bü-
yütmenin, hiç kimseye bir faydası yoktur, 
olmayacaktır.

Kardeşlerim, 

Türkiye olarak her platformda ırkçı akım-
lara ve nefret söylemlerine karşı tepkimizi 
ortaya koyuyoruz. Sizlerin hakkını koru-
mak için tüm kurumlarımızla hem sahada 
hem masada çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Sizlerden de demokrasinin ve huku-
kun imkânlarını sonuna kadar kullanarak 
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bu mücadeleye destek vermenizi bekliyo-
ruz.  Sizlerden, bu ülkedeki özgürlükleri 
suiistimal eden PKK-YPG’li teröristler ile 
FETÖ’cü alçaklara meydanı bırakmama-
nızı istiyoruz. Lütfen, muhataplarınıza bu 
ihanet çetelerinin gerçek yüzünü anlatınız. 
Bu yapılara karşı gösterilen tahammülden, 
Birleşik Krallık’ta yaşayan bir Türk olarak 
duyduğunuz rahatsızlığı dile getiriniz. Bu 
örgütlerin, Birleşik Krallık’ın da düşmanı 
olduğunu, zira terörün millet ya da devlet 
farkı gözetmeyen ve tüm insanlığı tehdit 
eden bir bela olduğunu vurgulayanız.  

Elbette bu süreçte birilerinin bizi çekmek 
istediği tuzağa asla düşmeyiniz. Terör ör-
gütlerinin fanatizminin, bilhassa da genç-
lerimizin heyecanını yönlendirmesine 
lütfen göz yummayınız. Dünyaya örnek 

olan engin hoşgörümüzü hiçbir zaman 
yitirmeyiniz. Çevremizdeki haksızlıklar-
la mücadele ederken, hukuk, demokrasi 
ve meşruiyet zemininden kesinlikle ödün 
vermeyiniz. Sizler hak ve adaletin sözcüsü 
olursanız, terör destekçilerinin yalan ve 
iftiraları boşa çıkacaktır. Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti bu çabalarınızda her zaman 
yanınızdadır. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
ahde vefanız için sizlere tekrar teşekkür 
ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de ül-
kemize desteğini esirgemeyen Birleşik 
Krallık’a teşekkür ediyorum.

Her birinize ayrı ayrı selam ve saygıları-
mı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. Kalın sağlıcakla.

Bu İbadethane, Yükselen İslam 
Karşıtlığına En Güzel Cevaptır 

İngiltere Cambridge Camii Açılışı | Cambridge, İngiltere | 05 Aralık 2019

Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sayın Lord 
Ahmet, Cambridge ve Piterboro Belediye 
Başkanı Sayın James Palmer, Cambridge 
Belediye Başkanı Sayın Geri Börd, Camb-
ridge Camii kıymetli Mütevelli Heyeti üye-
leri, Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslüman 
toplumunun değerli mensupları,  aziz va-
tandaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
hepinizi en kalbi duygularla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum.

Buradan Birleşik Krallığın dört bir yanın-
daki vatandaşlarıma en derin saygılarımı 
gönderiyorum. Kökeni, vatanı, dili ve ten 
rengi farklı olsa da kalbi bizimle çarpan 
tüm Müslüman kardeşlerime yine bura-
dan selamlarımı iletiyorum.

Avrupa’nın ilk çevre dostu ibadethane-
si olan Cambridge Camii ve Külliyesi’nin 
açılış merasimi münasebetiyle sizlerle 
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derslikler, anne-çocuk alanı ve kafeterya 
gibi birçok sosyal donatı da bulunuyor. 
Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Cambridge 
Camii, çevre hassasiyetiyle de Avrupa’da 
bir ilki teşkil ediyor. Doğal havalandırma 
sistemiyle, güneş panelleriyle, hava kay-
naklı ısı pompalarıyla, yağmur suyu arıt-
masıyla, aydınlatma ihtiyacını azaltan çatı 
ışıklıkları ve yeşil çatısıyla teknolojinin en 
son imkânları kullanılarak inşa edilen bu 
ibadethane, aynı zamanda Avrupa’nın ilk 
çevre dostu camisidir.

Bunun yanında Cambridge Camii Külliye-
si, misafirperverlik geleneğimizi bu top-
raklarda yaşatmaya, ihya etmeye aday bir 
eserdir. Cami’nin ön bahçesi ise hem cen-
nete hem de dünya hayatının güzellikleri-
ne atıflar yapan özgün bir anlayışla düzen-
lenmiştir.

Cambridge, çok kültürlülüğün yanı sıra 
tüm dünyada eğitimle anılan, bu alanda 
markalaşmış bir şehirdir. Dünyanın farklı 
köşelerinden binlerce öğrenciyi barındı-
ran bir eğitim şehrinde açılan bu ibadet-
hanenin, yükselen İslam karşıtlığına da en 
güzel cevap olacağını düşünüyorum. İlk 
andan itibaren ayrımcılığa karşı dayanış-
manın timsali olan bu cami, inşallah gele-
cekte de vahdetin, muhabbetin ve barışın 
merkezi olmayı sürdürecektir. Medeniye-
timizin zarafetini yansıtan bu eserin, Bir-
leşik Krallık’ta yaşayan vatandaşlarımız 
ile diğer tüm Müslümanlar için de iftihar 
vesilesi olacağına inanıyorum.

Değerli dostlarım,

İnsanlık olarak gerçekten sancılı ve zor bir 
dönemden geçiyoruz. Asırlardır insanlığı 
bir arada tutan değerlerimizin, daha önce 
hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğunu 
görüyoruz. Çok uzun yıllar demokrasinin 
beşiği olmuş batı ülkelerinde, ırkçılık, ay-
rımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli 
bir sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara 
ve yabancılara ait iş yerleri, evler, ibadet-
haneler hemen her gün ırkçıların ve faşist 
grupların hedefi oluyor. Müslüman kadın-
lar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, 
çarşıda, iş yerlerinde tacize uğruyor. Bu ey-
lemlerden sadece Müslümanlar değil; Mu-
seviler, siyahlar, etnik kimliği, görünüşü, 
dini aidiyeti farklı olan diğer kesimler de 
nasibini alıyor. Özellikle camilere ve diğer 
dinlerin ibadethanelerine yönelik saldırı-
lar, akıl almaz boyutlara ulaştı. Geçtiğimiz 
dönemde, Yeni Zelanda’da camilere, Sri 
Lanka’da kiliselere, Amerika’da sinagog-
lara yönelik terör eylemleri oldu. Bu ey-
lemlerde inançlarının gereğini yapmaktan 
başka hiçbir gayesi olmayan yüzlerce ma-
sum insan hayatını kaybetti, birçokları da 
yaralandı. 

Oysa savaşta bile dokunulmayacak yer-
lerden birisi ibadethanelerdir. Bırakın 
katletmeyi; tarih boyunca ibadethanelere 
sığınan insanların canı, malı, namusu hep 
korunmuştur. Şayet bir yerde ibadetha-
neler hedef alınıyorsa, bombalanıyorsa, 
yakılıyorsa orada bulunan siviller vahşice 
öldürülüyorsa, insanlık için alarm zilleri 
çalıyor demektir. Bunun için Türkiye ola-
rak her fırsatta terörün sadece ülkemizin 

birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum. Rabbime, şahsıma böyle bir 
imkânı bahşettiği için sonsuz hamd-ü se-
nalar ediyorum. Coşkumuzu paylaştığınız, 
sevincimize ortak olduğunuz için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 

Biz bugün Cambridge’te sadece bir cami-
nin, bir külliyenin açılışını yapmıyoruz; 
aynı zamanda her taşı, her nakışı ile ça-
tışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir 
eseri de bu şehre armağan ediyoruz. 10 se-
neyi aşkın bir çabanın meyvesi olan Camb-
ridge Camii’nin, Türk kökenli vatandaşla-
rımız ve soydaşlarımız başta olmak üzere 
Birleşik Krallık’ta yaşayan tüm Müslüman-
lara hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu vesileyle 2017 yılında aramızdan ayrı-
lan Cami’mizin mimarı David Marks Be-
yefendiyi de minnetle anmak istiyorum. 
Ayrıca Cambridge Üniversitesinde okur-
ken çok erken yaşta ebedî aleme uğurla-
dığımız Baraka Han kızımıza da Allah’tan 
rahmet diliyorum. Baraka kızımız bir 
taraftan yakalandığı amansız hastalıkla 
mücadele ederken, diğer taraftan da ca-
mimiz için kampanya başlatmış, bağış 
toplamıştı. Baraka evladımızın topladığı 
bu bağışlar camimizin kadınlar mahfi-
linde kullandı. Onun hatırasını yaşatmak 
için de buraya “Bereket Odası” denildi. 
Rabbim, Baraka kızımızla beraber diğer 
yardımseverlerin de hayırlarını dergah-ı 
izzetinde kabul eylesin diyorum.

Bu vesileyle cuma günü Londra köprüsün-
de meydana gelen terör saldırısında haya-

tını kaybeden her ikisi de Cambridge Üni-
versitesi mezunu kurbanlar için de ülkem 
ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Cambridge Camii, Avrupa’nın 
İlk Çevre Dostu Camisidir

Cambridge Camii, gerçekten güçlü bir 
dayanışma ve işbirliğinin ürünüdür. 
Cami’nin şehrimize kazandırılmasında 
başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere 
farklı kurumlarımızın çok büyük payı var. 
Diyanet Vakfımızla birlikte projeye öncü-
lük eden Sayın Abdul Hâkim Murat ile Sa-
yın Yusuf İslam kardeşimi, Cami Mütevelli 
Heyetinin kıymetli üyelerini ayrıca tebrik 
ediyorum. Tabii Zeynep kızımızı da bu 
arada ihmal edemem, öyle mi Yusuf İslam 
kardeşim? Çok gayret etti, çok koştu, beni 
de koşturdu. Sağ olsun, var olsun. İşçisin-
den mühendisine, mimarından hattatına, 
müzehhibine kadar emek sahibi herkesi 
gönülden kutluyorum. Üstat Hüseyin hat-
tatımıza, özellikle Kutlu Hocamıza tabii 
ki teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Hü-
seyin Kutlu Üstadımızın tüm eserleri şu 
anda kendisini anmamıza zaten vesile olu-
yor. Allah uzun ömürler versin, daha nice 
eserleriyle inşallah birlikte olalım.

Ağaç işçiliğinin şaheserlerinden biri olan 
ve bu alanda birçok ödüle layık görülen 
Cambridge Camii, bin üç yüz kişilik kapa-
siteye sahiptir. Tıpkı destek verenler gibi 
Cambridge Camii’nin mimarisi de gerçek 
anlamda bir kültürel zenginliği yansıtı-
yor. 5 bin 270 metrekare üzerine kurulan 
Külliye’de sergi salonu, konferans alanı, 
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tecellisi, aksi ve tezahürüdür. İbadet için 
gittiğimiz camiler bizi birleştirir, kucak-
laştırır, günlük hayatın mücadeleleriyle 
nasırlaşan kalplerimizi yumuşatır. Bu mu-
kaddes mekânlar bize kulluğumuzu, yani 
bu dünyadaki asıl varoluş gayemizi hatır-
latır. Bu kubbe altında rütbelerin, zengin 
veya fakir olmanın, işçi ya da işveren ol-
manın; Arap, Türk, Kürt, Afrikalı, Asyalı ol-
manın hiçbir önemi yoktur. Bu çatı altında 
insanların etnik kökenlerinin, derilerinin 
renklerinin, dillerinin, siyah veya beyaz 
oluşlarının da hiçbir kıymeti yoktur. Aynı 
safta namaza duranların tamamı Allah ka-
tında eşittir, kardeştir. Camilerimiz, tüm 
insanların birliğinin sembolü, tüm Müslü-
manların da kardeşliğinin nişanesidir. 

Peygamber Efendimizden beri camiler, 
aynı zamanda öğrenmenin ve öğretme-
nin de merkezi olmuşlardır. Bu mukaddes 
çatı, hem çocuklarımızın Kur’an öğrendiği 
birer mektep, hem dini ilimlerin verildiği 
birer medrese, hem de vaazlarla her yaştan 
kadın ve erkeğin maneviyatını geliştirdiği 
birer eğitim yuvası olmuştur. Bundan do-
layı camilerimizi sadece birer ibadethane 
olarak göremeyiz. Namazlarımızı kılıp git-
tiğimiz mekânların ötesinde, buraları mer-
kez edinerek her alanda kendimizi geliş-
tirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin 
neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuk-
larımızı camilerimize daha çok getirme-
liyiz. Hanım kardeşlerimizin buralardan 
daha fazla istifade etmesini sağlamalıyız. 
Gayrimüslim dostlarımızın buralara gönül 
rahatlığıyla, asla çekinmeden gelebilmele-
rini temin etmeliyiz. Hangi inanca mensup 
olursa olsun şehrimizde yaşayan fakir-fu-

karanın camilerimizin bereketinden fay-
dalanacakları imkânlar oluşturmalıyız. 

Burada atalarımızın her caminin taç ka-
pısına nakşettiği şu Ayeti Kerimeyi ha-
tırlamakta fayda görüyorum. Rabbimiz 
Kur’an’ı Kerimde “Udhulûhâ bi selâmin 
âminîn” buyuyor. Yani “Oraya selamla ve 
güvenle giriniz!” diyor. Çağları aşan bu 
çağrı sadece biz Müslümanlara değil, tüm 
insanlığadır. Cambridge’te yaşayan tüm 
kardeşlerimizin, tüm dostlarımızın buraya 
huzuru kalple, güven içinde gelmelerini is-
tirham ediyorum. Sözlerimi Anadolu’nun 
manevi mimarı Yunus Emre’nin bizlere 
örnek olması gereken ders niteliğindeki şu 
dizeleriyle bitirmek istiyorum.

“Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil

Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hak’kı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil”

Rabbim hepimize bu tavsiyelere müte-
nasip bir hayat yaşamayı nasip eylesin 
diyorum. 

değil, tüm insanlığın ortak düşmanı, ortak 
sorunu olduğunu söylüyoruz. Kelime anla-
mı “silm”, yani “barış” olan bir dinin adının 
terörle yanyana getirilmesinin yanlışlığına 
dikkat çekiyoruz. Terör ile İslam kelimele-
rini yan yana getiremezsiniz. Zira İslam’ın 
içinden veya Müslümanların arasından bir 
terörist çıkıyor diye İslam’ı lekeleyemezsi-
niz. “İslami terör” diyemezsiniz. Şu anda 
Cumhurbaşkanı olduğum Türkiye, DEAŞ’a 
karşı dünyada en büyük mücadeleyi veren 
ülkedir. Bizim kadar DEAŞ ile mücadele 
eden bir ikinci ülke yoktur. 

Müslüman Terörist Olmaz, 
İslam’dan Terörizm Çıkmaz

Teröre bulaşan, şiddeti kutsayan, ma-
sumların canına kast eden hiçbir yapının 
İslam’la, Müslümanlıkla, bizim inancımız-
la bağı yoktur. Hristiyan terörü, Musevi te-
rörü, Budist terörü gibi sıfatlar nasıl yanlış-
sa, “İslami terör” ifadesi de hatalıdır. Bizim 
dinimizde masum bir insanı katletmek, 
tüm insanlığı katletmekle eşdeğerdir. Müs-
lüman terörist olmaz, İslam’dan terörizm 
çıkmaz. Bundan dolayı birilerinin ısrarla 
gündemde tutmaya çalıştığı “İslami Terör” 
yaftasını kabul etmiyoruz. Terör örgüt-
leri arasında iyi-kötü ayrıma gidilmesini 
de reddediyoruz. Coğrafyamızı gözyaşına 
boğan teröristlerin hepsi; DEAŞ’lı da olsa, 
FETÖ’cü de olsa,  PKK-YPG’li de olsa, hat-
ta ve hatta KRAYSTÇÖRÇ’te olduğu gibi 
Neonazi de olsa aynı zihniyetin mensupla-
rıdır. Adı, sanı, ideolojisi ne olursa olsun, 
bunların tamamı kana susamış vampirler-
dir, insanlıktan çıkmış canilerdir. Bizim 

nazarımızda Londra Köprüsünde sivilleri 
öldürenlerle, sinagoglara saldıranlarla, 
ülkemizde 15 Temmuz gecesi 251 vatan-
daşımızı şehit eden FETÖ’cüler arasında 
hiçbir fark yoktur. 35 yıldır aralarında ço-
cukların, öğretmenlerin, daha doğmamış 
bebeklerin olduğu on binlerce insanımızı 
katleden PKK’lılara nasıl bakıyorsak, DE-
AŞ’lılara da aynı şekilde bakıyoruz.

Terörün acısını çok iyi bilen bir ülke ola-
rak, tüm dostlarımızdan terör örgütlerine 
karşı daha yoğun bir mücadele bekliyoruz. 
Masumları hedef alan her türlü eylemi ka-
tegorik olarak reddetmek ve bunlara karşı 
çıkmak mecburiyetindeyiz. Tarihi önyar-
gıları bir tarafa bırakarak, nefret suçları-
na karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. 
Birkaç hafta önce Londra Metrosunda Mu-
sevileri hedef alan bir nefret suçuna karşı 
Libya asıllı bir hanım kardeşimizin verdi-
ği tepki, hepimizin göğsünü kabartmıştır. 
Siyasi ve dini liderlerin, bilhassa da med-
yanın bu süreçte sorumluluk duygusuyla 
hareket etmesi çok önemlidir. Batılı siyaset 
ve medya kuruluşlarından, Müslümanları 
ötekileştirecek, dışlayacak veya suçlayacak 
beyanlardan uzak durmalarını istiyoruz. 
Türkiye olarak, bu konuda sağduyulu bir 
yaklaşım sergileyen Birleşik Krallık ma-
kamlarına her türlü desteği vermeyi sür-
düreceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Camiler, her gün 5 vakit okunan ezanla-
rıyla Müslümanları ibadete; insanlığı ise 
barışa, felaha ve tevhide çağırır. Her cami, 
Allah’ın “El Câmî” isminin yeryüzündeki 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

381380

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir 
kez daha Birleşik Krallık makamlarına mi-
safirperverlikleri için teşekkür ediyorum. 
Böylesi örnek bir eserin yapımına sun-
dukları katkılardan ötürü Birleşik Krallık 
Hükümetine, Cambridge Belediyesine ve 
Cambridge halkına şahsım, milletim ve 

İslam toplumu adına şükranlarımı sunu-
yorum.  Cambridge Camii ve Külliyesinin, 
tüm Avrupa’da barış, huzur, emniyet ve gü-
venin merkezi olmasını niyaz ediyorum. 
Rabbim burada yapılan ibadetleri katında 
makbul buyursun diyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

İslam ülkelerinin kıymetli liderleri, değerli 
bakanlar, Sayın Genel Sekreter, İslam Kalkın-
ma Bankası Sayın Başkan Yardımcısı, kamu 
ve özel sektörün değerli temsilcileri, aziz kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hürmetle selamlıyorum. 

ESSALAMU ALEYKÜM VE    
RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH. 

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi hepini-
zin, hepimizin üzerine olsun.

Ülkemizi teşrifleriniz için her birinize ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyor, İstanbul’a hoş-

Güç Birliği Yapmamız, 
Güçlerimizi Birleştirmemiz 

Önemlidir

İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör
Yatırım Konferansı | İstanbul | 8 Aralık 2019
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Okyanusu’na bağlayan Süveyş Kanalı; Bas-
ra Körfezi’ni Hint Okyanusu’na bağlayan 
Hürmüz Boğazı stratejik bağlantı noktala-
rından sadece birkaçıdır. 

Ancak tüm bu imkânlara rağmen İslam ül-
kelerinin dünya ekonomisindeki toplam 
payı yüzde 10’u dahi bulmuyor. Çok daha 
vahimi İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun 
yüzde 21’i, yani 350 milyon kardeşimiz aşı-
rı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya 
çalışıyor. Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi 
açısından da ülkelerimiz arasında çok cid-
di uçurumlar olduğunu görüyoruz. En zen-
gin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki 
gelir farkı 200 katı aşıyor. Coğrafyamızın 
bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken, di-
ğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirlik hüküm 
sürüyor. Halbuki, dünya nüfusundaki payı 
yüzde 7’nin altında olan Avrupa Birliği’nin 
dünya ekonomisindeki payı yüzde 22’den 
fazladır. Yalnızca 330 milyon vatandaşı 
olan Amerika Birleşik Devletleri tek başına 
dünya ekonomisinin yüzde 24’ünü oluştu-
ruyor. Küresel sabit sermaye yatırımları 20 
trilyon doların üzerine çıkmışken, İslam 
İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin toplam 
sabit sermaye yatırımları 1.5 trilyon dolar 
civarındadır.

Bu rakamlara baktığımızda ortada çok bü-
yük bir dengesizliğin, çarpıklığın olduğu 
gayet açıktır. Bu tablo aynı zamanda sami-
mi bir özeleştiri yapmamız gerektiğine de 
işaret ediyor. Zira sorunlarımızı görmez-
den gelmenin, yok saymanın hiç kimseye 
bir faydası yoktur, olmayacaktır. Rabbimi-
zin bizlere bahşettiği onca imkâna, zen-
ginliğe rağmen; neden ticarette, gelir ada-

letinde, yatırımlarda, dış politikada hak 
ettiğimiz konumda olmadığımız üzerinde 
hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor. Ken-
di sorunlarımız için başkalarını suçlamak 
yerine, önce kendi muhasebemizi yapabil-
meliyiz. Hiçbir komplekse kapılmadan so-
runlarımızı açık yüreklikle konuşabilme-
yiz. “Kazan-kazan” temelinde işbirliğimizi 
genişletmenin, çeşitlendirmenin, ortak 
projelerle ticaretimizi artırmanın yollarını 
aramalıyız. 

Türkiye olarak, 3 yıllık Zirve Dönem Baş-
kanlığımız sırasında bu konuda gerçek-
ten yoğun çaba harcadık. Özellikle İslam 
ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret ve 
yatırım imkânlarının artırılması ile yasal 
prosedürlerin sebep olduğu engellerin ve 
tıkanıklıkların aşılması için gayret sarf 
ettik. Aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı 
üyelerinin de bulunduğu birçok ülkeyle, 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey-
leri, Karma Ekonomik Komisyonları ve 
Yüksek Stratejik Komiteler gibi mekaniz-
malar tesis ettik. 34’üncü İSEDAK Top-
lantısında “Ticaretin Kolaylaştırılması 
ve Gümrüklerde Risk Yönetimi”, 35’inci 
Toplantıda ise “Gıda Güvenliği” temaları 
üzerine kapsamlı oturumlar düzenledik. 
Sadece sorunlarımızın tespitine odaklan-
madık, aynı zamanda çözüm önerileri de 
ürettik, hepsinden önemlisi bunları haya-
ta geçirdik. İstanbul’da 2016’da yaptığım 
çağrı doğrultusunda, teşkilat üyesi ülkeler 
arasındaki ticari ve yatırım uyuşmazlıkla-
rı çözüme kavuşturmak için İstanbul Tah-
kim Merkezi’nin kuruluş prosedürlerini 
tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde 
Tahkim Merkezini faaliyete geçireceğiz. 

geldiniz diyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı 
Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım 
Konferansının ülkelerimiz, girişimcile-
rimiz ve tüm İslam Âlemi için hayırlara 
vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyo-
rum. Genel Sekreterlik ve İslam Kalkınma 
Bankası başta olmak üzere Teşkilatımızın 
bu ilk Üst Düzey Kamu-Özel Yatırım Kon-
feransının düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kon-
feransa verdiği katkılar dolayısıyla Cum-
hurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizi özellikle 
tebrik ediyorum.

İki gün boyunca sürecek konferans sırasın-
da inşallah verimli tartışmalar, istişareler 
yapacaksınız. İslam ülkeleri arasındaki ya-
tırımların artırılması için atılacak adımla-
rı, ticaret savaşları gibi yüzleştiğimiz teh-
dit ve fırsatları konuşacaksınız. Küresel 
ekonomik görünümü değerlendirecek ve 
biz devlet adamları için ufuk açıcı kararlar 
alacaksınız. Şimdiden konferanstan çıka-
cak kararların İslam İşbirliği Teşkilatı üye-
si tüm ülkeler için yol gösterici olmasını 
diliyorum.

Burada her fırsatta altını çizdiğim bir hu-
susu tekrar vurgulamakta fayda görüyo-
rum. İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için 
samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan 
kararların tatbik edilmesi, uygulamaya 
dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştı-
ğımız, konuştuğumuz ve karara bağladığı-
mız hususları hep birlikte kuvveden fiile 
geçirmemiz son derece önemlidir. Toplan-
tılarımız, ancak bu şekilde değerlendiril-
diği zaman hakiki anlamını bulacak, üm-
metin dertlerine deva üreten platformlara 

dönüşecektir. Diğer türlü yapılan çalış-
maların, burada alınan kararların etkisi 
çok sınırlı kalacaktır. İnşallah sizlerin 
bizlerin ortak gayretiyle, kendi alanında 
bir ilki teşkil eden İslam İşbirliği Teşki-
latı Üst Düzey Kamu-Özel Yatırım Konfe-
ransının bu manada da iyi bir örnek ola-
cağına inanıyorum. 

En Zengin İslam Ülkesi ile En 
Yoksulu Arasındaki Gelir Farkı 
200 Katı Aşıyor

Değerli misafirler,

Müslümanlar olarak 1,7 milyar gibi muaz-
zam bir beşeri kaynağa sahibiz. Şu an dün-
ya nüfusunun yaklaşık yüzde 24’ü İslam 
İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaş-
larından oluşuyor. Nüfus yanında, doğal 
kaynakları ve stratejik konumuyla da İs-
lam ülkeleri gerçekten büyük bir potansi-
yel barındırıyor. Burada sahip olduğumuz 
kapasiteyi göstermesi bakımından bazı 
çarpıcı rakamları sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Bugün dünya petrol üretiminin yüzde 
65’i, doğal gaz üretiminin yüzde 55’i,  do-
ğal kauçuk üretiminin yüzde 70’i, bilinen 
uranyum yataklarının yüzde 40’ı İslam ül-
kelerindedir. Ayrıca hurmanın yüzde 93’ü, 
Hindistan cevizinin yüzde 35’i, buğdayın 
yüzde 15’i, pirincin yüzde 17’si, baharatın 
yüzde 39’u da yine Müslümanlar tarafın-
dan üretiliyor. Bu tabii zenginliklerin yanı 
sıra İslam ülkeleri coğrafi olarak dünya ti-
caret yollarının tam merkezinde yer alıyor. 
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul 
ve Çanakkale Boğazları; Akdeniz’i Hint 
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Güçlü büyüme performansı, sağlam kamu 
maliyesi ve küresel krizlere karşı dirençli 
yapısıyla ülkemiz, daha önce benzer şartla-
ra sahip olduğu devletlerden pozitif yönde 
ayrışıyor. Küresel ticaret savaşlarının ve fi-
nansal piyasalardaki dalgalanmaların etki-
lerine en hazırlıklı ülkelerin başında geli-
yoruz.  Yeni Ekonomi Programımızla, orta 
ve uzun vadede sürdürülebilir ve dengeli 
bir büyümeyi sağlama yolunda kararlılık-
la ilerliyoruz. Bilhassa ülkemize doğrudan 
yatırımların artması için ne gerekiyorsa, 
imkânlarımız dâhilinde maddi ve manevi 
bütün destekleri sağlıyoruz. Cumhurbaş-
kanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren 
Yatırım Ofisimiz, girişimcilere yatırımları 
öncesinde, yatırımları esnasında ve sonra-
sında gereken her türlü desteği ve kolaylığı 
sunuyor.

Bunun yanında bölgesel gelişmeler bağ-
lamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi 
gerilimlerin ticari işbirliğimizi olumsuz et-
kilememesi için çok büyük hassasiyet gös-
teriyoruz. Ne yatırımcıların ne de ticaret 
erbabımızın manasız zorluklarla veya suni 
engellerle boğuşmasını asla arzu etmiyo-
ruz. İslam dünyasının refahını, menfaat-
lerini ve ticari işbirliğini siyasi gündemin 
önünde tutan bir anlayışla hareket edilme-
si gerektiğine inanıyoruz.

Aziz kardeşlerim,

İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi 
ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için 
gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece 
elverişlidir. Önemli olan İslam ülkeleri ara-
sında etkin bir işbirliği mekanizması oluş-

turulması ve bunun kararlılıkla hayata 
geçirilmesidir. Kaçan fırsatları yakalamak 
bir daha mümkün olmayabilir. Bunun için 
güç birliği yapmamız, güçlerimizi birleştir-
memiz önemlidir. Türkiye olarak hedefle-
rimize hep birlikte ulaşmak için tecrübe-
lerimizi ve elimizdeki imkânları sizlerle 
paylaşmaya hazırız. Tüm imkânlarımızla 
siz kardeşlerimizin yanındayız. Sizlerin 
başarılarını ve sürdürülebilir kalkınma 
yolunda attığınız adımları, hem kendi ba-
şarımız, hem de tüm İslam âleminin bir 
kazancı olarak görüyoruz. Bu Konferansı, 
aramızdaki mevcut işbirliğini geliştirecek 
ve aynı zamanda yeni faaliyet alanlarında 
tüm dünyaya örnek teşkil edecek projele-
rin önünü açacak bir başlangıç olarak de-
ğerlendiriyorum.  

Kardeşlerinin Sıkıntılarına 
Duyarsız  Kalmak, Bir 
Müslümana Yakışmaz

Sözlerimi bitirmeden önce 35’inci İSEDAK 
Toplantısında yaptığım bir çağrıyı burada 
bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Resu-
lü Kibriya Efendimizin tasviriyle “Müslü-
manlar bir bedenin uzuvları” gibidir. Nasıl 
vücudumuzun bir organı acı çektiğinde 
diğerleri de o acıyı hissediyorsa, dünyanın 
neresinde olursa olsun kardeşlerimizin 
dertleriyle dertlenmek bizim ana vazife-
mizdir. Kardeşlerinin sıkıntılarına duyar-
sız kalmak, bir Müslümana yakışmaz. Siz-
lerin de bildiği gibi 26 Kasım’da kardeş 
Arnavutluk’un Durres kentinde 6,4 bü-
yüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu 
depremde 50’nin üzerinde kardeşimiz ha-

İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odalarını 
yeniden yapılandırma sürecinin de kısa 
sürede başarıyla sonuçlanmasını temenni 
ediyorum. 

Bilim ve Teknolojik İşbirliği Daimi 
Komitesi’nin inovasyon alanındaki giri-
şimlerine de büyük önem veriyoruz. İslam 
Kalkınma Bankası Yatırım Sigortası ve 
İhracat Kredisi  Kurumunun çalışmaları-
nı önemsiyorum. Keza, İslam Özel Sektör 
Kalkınma Kurumu’nun, İslam Ticaret Fi-
nans Kurumu’nun çalışmaları da takdire 
şayandır. Bu vesileyle, Teşkilat üyesi ülke-
lerin kendi aralarındaki ticaret hacmini 
ve  pazarı büyütecek Tercihli Ticaret Sis-
temi Anlaşmasına verdiğimiz ehemmiyeti 
özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm üye 
ülkeler tarafından anlaşmanın bir an önce 
uygulama safhasına alınmasının faydalı 
olacağına inanıyorum.

Türk Hava Yolları, Dünyanın  En 
Çok Yerine Uçan Havayoludur

Aziz dostlar, 

Türkiye son 17 senede ekonomi ve doğ-
rudan yatırımlar bakımından büyük bir 
başarı hikâyesi yazmıştır. Küresel ve böl-
gesel zorluğa, hatta geçen yıl ekonomimizi 
hedef alan sabotaj girişimlerine rağmen is-
tikrarlı bir şekilde yolumuza devam ettik. 
2002-2018 yılları arasında ortalama yüzde 
5,5 oranında büyüme kaydederek, dünya-
nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri 
olduk. Aynı şekilde ihracatımızı 36 milyar 
dolardan 180 milyar doların üzerine çıkar-

dık. Bölgesel açılım hamleleriyle Afrika 
ile ticaretimizi son 15 yılda 6 kattan faz-
la artırdık. Asya Pasifik ve Latin Amerika 
ile ticaretimiz ise aynı dönemde 10 katına 
ulaştı. ASEAN ülkeleriyle 2002 yılında sa-
dece 1,3 milyar dolar olan toplam ticaret 
hacmimiz, 2018 yılında 9,1 milyar dolara 
yükseldi. Dünya Bankası iş yapma kolaylı-
ğı endeksine göre Türkiye, son 2 yılda 27 
basamak birden ilerledi.  Turizmde, 2018 
yılında 46 milyon ziyaretçiyle küresel dü-
zeyde 2 sıra daha yükselerek, en çok tu-
rist çeken 6’ncı ülke konumuna geldik. Bu 
sene 50 milyonu aşkın turisti misafir etme-
yi bekliyoruz. Bankacılık sektörümüz, ge-
rek teknolojik altyapısı, gerekse de şoklara 
karşı dayanıklılığıyla gücünü koruyor. Sek-
törün, yüzde 17 düzeyinde olan sermaye 
yeterlilik oranı, yüzde 8 olan uluslararası 
standartların oldukça üstündedir. Bugün 
126 ülke, 326 şehre sefer düzenleyen Türk 
Hava Yolları, dünyanın en çok yerine uçan 
havayoludur. Genç, eğitimli ve nitelikli nü-
fusumuzla ciddi işgücüne sahibiz.

G-20 üyesi Türkiye, satın alma gücü pari-
tesine göre dünyanın 13’üncü, Avrupa’nın 
5’inci en büyük ekonomisidir. Türk eko-
nomisinin makro göstergeleri ve temelleri 
son derece güçlü ve sağlıklıdır. 2002’den 
bu yana 220 milyar dolarlık doğrudan yatı-
rımın Türkiye’yi tercih etmesi, bunun gös-
tergelerinden biridir. Küresel doğrudan 
yatırımlar 2018 yılında yüzde 13 geriler-
ken, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar 
yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştı. 
Böylece, 199 ülkenin yer aldığı en fazla dış 
yatırım alan ülkeler sıralamasında 2018’de 
bir önceki yıla göre 4 basamak yükseldik. 
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yatını kaybetti, bine yakın Arnavutluk va-
tandaşı da yaralandı. Burada, bir kez daha, 
bu elim olay nedeniyle vefat eden Arnavut 
kardeşlerimin yakınlarına başsağlığı, yara-
lılara acil şifa diliyorum. 

Depremin yaşandığı günden itibaren de-
ğerli dostum Başbakan Rama’yla sürekli 
irtibat halinde olduk. AFAD’dan arama-
kurtarma timi, Sağlık Bakanlığı’ndan Ulu-
sal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, Kızı-
lay’ımız ve sivil toplum kuruluşlarımız 
depremin olduğu gün Arnavutluk’a inti-
kal ederek sahada çalışmalara başladılar. 
Arnavutluk’ta toplam 500 adet yeni konut 
inşa etmek üzere çalışmalarımız sürüyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 50 ülke el ele 
vererek Arnavutluk’u süratle ayağa kaldır-
malıdır. Temenniler güzeldir ama bizde bir 
laf var, “Bal, bal demekle ağız tatlanmıyor.” 
Aslolan balı yemektir, balı yedirmektir. Bi-
zim bunu yapmamız lazım. Öncelikle İsla-
mik Banka bence en önemli adımı atması 
lazım. Türkiye olarak biz bu adımı attık. 
Biz bunu yeterli görmüyoruz, çalışacağız. 
Aynı şekilde tabii Sayın Başbakan birçok 

ülkeye mektuplar gönderdi. İnşallah ora-
lardan da birçok buna cevaplar gelir. 

Deprem, insanoğlunun başına gelen en 
büyük felâketlerden biridir. Bu zor du-
rumda Arnavutluk halkının yanında ol-
mak insani bir görevdir. Sizlerden kardeş 
Arnavutluk’un yaralarının kısa sürede sa-
rılması için elinizdeki tüm imkânlarla des-
tek olmanızı istirham ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
ilk kez düzenlenen İslam İşbirliği Teşkila-
tı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım 
Konferansı’nın tüm İslam Âlemi ve insan-
lık için hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Konferansın içeriğine zenginlik kata-
cak birikim, tecrübe ve başarıya sahip siz 
kıymetli yöneticileri de şimdiden tebrik 
ediyorum. Zekâtlarınızı da Arnavutluk’a 
aktarmanız mümkün.

Sizleri İstanbul’umuzda misafir etmekten 
duyduğum memnuniyeti bir kez daha tek-
rarlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız ol-
sun diyor, sizleri bir kez daha muhabbetle 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Kimi Arap Devletleri, 
İsrail’i Hoyratlığa Teşvik Ediyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Birinci Sosyal Gelişim Bakanları Konferansı
İstanbul | 9 Aralık 2019

Çok kıymetli bakanlar, Sayın Genel Sek-
reter Yardımcısı, değerli  heyet başkan-
ları, hanımefendiler, beyefendiler, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Birinci Sosyal Gelişim 
Bakanları Konferansına katılmak üzere 
ülkemize gelen siz değerli misafirlerimi-
zi en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. 

ESSALAMU ALEYKÜM VE 
RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH. 

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi hepini-
zin, hepimizin üzerine olsun.

Ülkemize ve İstanbul’a hoş geldiniz. Top-
lantımızın İslam Âlemi ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Konferansın düzenlenmesinde emeği ge-
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Değerli misafirler, 

Biliyorsunuz, İslam İşbirliği Teşkilatının 
kuruluşunun temelinde Kudüs davası var-
dır. Maalesef, Kudüs’teki ve onun ayrılmaz 
bir parçası olan Filistin’deki durum, her 
geçen gün daha da kötüye gidiyor. İsrail’in 
hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan 
tavrı, bölgedeki krizi Müslümanlar aley-
hine sürekli derinleştiriyor. Son dönemde 
kimi ülkelerin uluslararası hukuka aykırı 
bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in başkenti ola-
rak tanıması ve yasadışı yerleşimleri des-
teklemesi, sıkıntıları yeni bir boyuta taşı-
dı. Bugün artık sokaklarında masum genç 
kızların, babaların, annelerin, ihtiyarların, 
çocukların, gençlerin İsrail tarafından ale-
nen infaz edildiği bir Filistin fotoğrafıyla 
karşı karşıyayız. Üstelik İsrail’in bu hoyrat-
lığı, Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle 
belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri 
tarafından adeta teşvik ediliyor. Türkiye 
olarak, Kudüs ve Filistin’deki zulüm konu-
sunda dile getirdiğimiz itirazlarda, çoğu 
defa yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Esa-
sen son yıllarda maruz bırakıldığımız te-
rör saldırılarının ve ekonomik sabotajla-
rın gerisindeki sebeplerden birinin de bu 
ilkeli duruşumuz olduğunun farkındayız. 
Ama bedeli ne olursa olsun, Hakkın, ha-
kikatin ve mazlumun yanında yer almayı 
sürdüreceğiz. Kudüs davasından, Filistin-
lilerin haklarını savunmaktan ve tüm maz-
lumlarla dayanışma içinde olmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz. 

Aynı şekilde, Keşmir, Arakan ve Türkistan 
başta olmak üzere, pek çok yerde Müslü-
manlar aleyhine gelişmeler yaşanıyor. Batı 

ülkelerinde giderek yaygınlaşan İslam 
ve Müslüman düşmanlığı da bir başka 
önemli sorundur. Yaşanan sıkıntıların 
bir kısmı doğrudan cana ve mala saldırı 
şeklinde, bir kısmı sinsi asimilasyon poli-
tikaları görünümünde, bir kısmı ise körü 
körüne bir düşmanlık biçiminde tezahür 
ediyor. Her ne şekilde olursa olsun so-
nuçta mağdur olan, mazlum durumuna 
düşen hep Müslümanlardır. Camilerimi-
ze saldırıyorlar mı? Saldırıyorlar. Müs-
lümanlar görüldüğü yerde öldürülüyor 
mu? Öldürülüyor. Peki, biz bunlara nere-
ye kadar sessiz kalacağız? Eğer bunlara 
biz, ses çıkarmazsak elimizle müdahale 
etmezsek dilimizle müdahale etmezsek 
o zaman kalbimizden buğzetme mecbu-
riyetimiz, sorumluluğumuz yok mu? İşte 
bunları yapmadığımız sürece biz daha 
çok dayak yeriz.

Her biri proje ürünü olan ve dinimizin 
adını istismar eden terör örgütleri de, bu 
zulümlerin bahanesi olarak kullanılıyor. 
İşte son NATO Zirvesi’nde Fransa’nın 
Başkanı kalkıyor İslami terörden bahse-
diyor. Kendisine kaç kere söyledim; İs-
lam kelimesi ‘silm’ türemiştir ve anlamı 
barıştır. Siz, İslami terör ifadesiyle barış 
ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? 
Böyle bir şey olamaz. Karşımızda susu-
yor. Son NATO Zirvesi’nde aynı ifadeleri 
kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris’te sarı 
yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım, durdur 
bakalım. Niye durduramıyorsun? Niye 
onları barış havzası içinde yola koyamı-
yorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar 
aheste aheste. Bunu böyle bilesin.

çen İslam İşbirliği Teşkilatı birimleri ile 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığımız başta olmak üzere herkese teşek-
kür ediyorum. 

Dün de teşkilatımızın üst düzey kamu ve 
özel yatırım konferansında, İslam dünya-
sının dört bir yanından gelen kardeşleri-
mizle buluşmuştuk. Önceki hafta ise İslam 
İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş-
birliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 35’inci 
Bakanlar Oturumunu gerçekleştirmiştik. 
Ayrıca İstanbul sık sık, teşkilatımıza bağ-
lı kurumlarımızın çeşitli etkinliklerine 
sahne oluyor. Tüm bu toplantıların İslam 
ülkeleri arasındaki ilişkilerin her düzeyde 
ve her alanda gelişmesine, yakınlaşmasına 
vesile olacağına inanıyorum. 

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık dörtte 
birini oluşturan Müslümanlar, maalesef, 
güçleriyle orantılı siyasi etkiye, ekonomik, 
sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine 
sahip değiller. İnsanlığın bugünkü geliş-
mişlik seviyesinin temelleri İslam coğraf-
yasında atılmış olmasına rağmen, Müslü-
manların günümüzde yaşadığı sıkıntıların 
sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve 
çözüm yolları üretmeliyiz. Aksi takdirde, 
sadece şikâyet etmekle, sadece dövünmek-
le, sadece konuşmakla bir yere varamayız. 
Hele hele çareyi başkalarından beklemek-
le elde edeceğimiz hiçbir şey olamaz. İslam 
Medeniyeti’ni hak ettiği yere çıkarmanın 
sorumluluğu bizlere, yani Müslümanlara 
düşüyor. Öyleyse, nerede eksiğimiz varsa 
oraya yoğunlaşıp, hızla 1 milyar 700 mil-
yon Müslümanın ve onlarla birlikte tüm 
insanlığın sıkıntılarına çözümler bulacak 

somut çalışmalar ortaya koymalıyız. Böyle 
davranmak, hem Rabbimizin emridir, hem 
de bin 400 yılı aşkın medeniyet birikimi-
mizin bize gösterdiği istikamettir. İslam 
İşbirliği Teşkilatı, nüfusları Müslümanlar-
dan oluşan tüm ülkeleri biraraya getiren 
bir yapı olması sebebiyle, bu konuda eli-
mizdeki en önemli araçtır.

Mağdur Olan, Mazlum 
Durumuna Düşen Hep 
Müslümanlardır

Teşkilatımızın henüz bu beklentiyi karşıla-
yacak bir çalışma düzenine ve etkinliğine 
kavuşamadığını elbette biliyoruz. Ama aynı 
zamanda bunu başarmanın mümkün oldu-
ğunu da görüyoruz. Tabii, İslam ülkelerinin 
her birinin ayrı sıkıntısı var. Kimi halkının 
sesine yeterince kulak vermeyen yönetim-
lerden muzdariptir. Kimi sefalet düzeyinde 
bir yoklukla imtihan oluyor. Kimi terör be-
lası veya kardeş kavgasıyla boğuşuyor. Çe-
şitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam 
ülkeleri, imkânlarını ve enerjilerini heba 
ediyor, boşa harcıyor. Şayet İslam İşbirliği 
Teşkilatını, tüm kurumları ve faaliyetleriy-
le, hayal ettiğimiz düzeye çıkartabilirsek, 
hep birlikte bu tür sıkıntıların üstesinden 
gelebileceğimize inanıyorum. Dünyada 
benzer dayanışma örneklerini sergileyen 
pek çok kuruluş vardır. Bizlerin de aynı ba-
şarıyı göstermemesi için hiçbir sebep göre-
miyorum. Üstelik biz, Peygamberinin “Aynı 
bedenin uzuvları” olarak tarif ettiği bir üm-
metiz. Mademki hepimiz kardeşiz, öyleyse, 
buna uygun davranmalıyız. İnşallah o gün-
lerin de yakın olduğuna inanıyorum. 
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Bu çatı altında bir araya gelen bizlere dü-
şen görev, nerede bir Müslümanın hakkı 
gasp ediliyorsa, hukuku çiğneniyorsa, var-
lığı tehdit altına giriyorsa, onun yanında 
yer almaktır. Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da, 
Amerika’da; velhasıl dünyanın her yerinde 
geleceğin bizlerde olduğuna yürekten ina-
nıyorum. Yapılan saldırıların hiçbiri bu 
kutlu yükselişi durdurmaya yetmeyecek-
tir. Ancak, tek bir kardeşimizin bile haksız 
yere gönlünün kırılması, gözünden yaşlar 
akması, yüreğinin yanması bizi vebal altın-
da bırakır. Görevimiz, aydınlık geleceğimi-
ze giden yolda, her bir kardeşimizin onurlu 
ve güvenli bir şekilde ayakta kalabilmesi-
ni sağlamaktır. İslam İşbirliği Teşkilatını, 
işte bu misyonu hakkıyla yerine getiren 
bir kurum haline dönüştürmek mecburi-
yetindeyiz. Türkiye olarak, tıpkı Dönem 
Başkanlığımızda olduğu gibi bu doğrultu-
da üzerimize düşen her görevi yerine getir-
meye hazırız. Diğer üye ülkelerden de aynı 
kararlılığı görmek istiyoruz. İşte bunu ba-
şardığımızda, emin olun, önümüzde ada-
letin, huzurun, barışın ve refahın olduğu 
yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır. 
Rabbim hepinize o güzel günlere şahitlik 
etmeyi nasip etsin diyorum. 

Aile Kurumumuza Ne Kadar 
Sahip Çıkarsak, Geleceğimize de 
O Derece Güvenle Bakabiliriz

Değerli misafirler, 

Müslümanlığımızın en önemli alamet-i fa-
rikalarından biri de, aile kurumumuzun 
gücüdür. Bugün geleceğini tehdit altında 

gören toplumların tamamının da ortak 
özelliği, aile kurumunu zayıflatmış, çarpıt-
mış ve ifsat etmiş olmalarıdır. Gelinen nok-
tada, hiçbir teşvik, hiçbir maddi destek, 
hiçbir telkin, bu tür ülkelerin aile kurum-
larını yeniden ayağa kaldırmaya yetmiyor. 
Çünkü temel çökmüş durumda… İslam 
ülkeleri olarak aile kurumumuza ne kadar 
sahip çıkarsak, geleceğimize de o derece 
güvenle bakabiliriz. 

Kendi ülkem başta olmak üzere, bu konu-
da hepimize çok önemli görevler düşüyor. 
Güçlü aile yapısının güçlü toplum demek 
olduğunu, bunun da hep birlikte güven-
li geleceğimiz anlamına geldiğini tekrar 
tekrar hatırlamalıyız. Bu bakımdan aile 
içi şiddet, önüne geçmemiz gereken en 
önemli tehditlerden biridir. Kadının ve 
çocuğun uğradığı ruhsal ve fiziksel şiddet 
sorununu bitirmeden, güçlü aile yapısını 
inşa edemeyiz. Hep birlikte bu konuda bir 
seferberlik başlatmalı, “Yaratılanı severiz 
Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla huzurlu 
bir toplum hedefimize süratle ulaşmalıyız. 
Malum geçmişte işte beyazlarla zencile-
rin Amerika’daki yaşadığı sıkıntıları tarih 
okuyanlarımız çok iyi bilirler. İslam dün-
yasında böyle bir şey hiçbir zaman söz ko-
nusu olmadı. Kendi aramızda kuracağımız 
güçlü işbirliği ve tecrübe paylaşımıyla, bu 
sıkıntının üstesinden çok daha rahat gele-
bileceğimize inanıyorum. Toplantımızda, 
bu konuda somut kararların alınacağını 
öğrenmekten memnuniyet duyuyorum. 

İslam ülkeleri olarak en önemli zenginli-
ğimiz yeraltı kaynaklarından ziyade genç 
nüfusumuzdur. Daha da güçlendireceği-
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sıyor. Ülkemizde, kalitesi gayet yüksek 
olan sağlık hizmetlerinden yararlanmak 
isteyip de, sığınmacılar dâhil, buna imkân 
bulamayan kimse yoktur. Garip-gurebaya 
sahip çıkmak sosyal politikalarımızın özü-
nü oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 12 milyon 
kişiye 43 milyar lira tutarında sosyal yar-
dım ulaştırdık. Sosyal yardım yelpazemizi, 
ihtiyacı olan herkesi içine alacak şekilde 
genişlettik. Engelliler konusunda yaptık-
larımızla, gerçekten örnek olacak başarıla-
ra imza attık. Düzenli maaş ödemesinden 
evde bakım hizmetine, özel bakım merkez-
lerinden özel eğitim kurumlarına kadar 
pek çok hizmetle, engellilerimizi toplum-
sal hayata dâhil ettik. 82 milyon nüfusa sa-
hip ülkemizde, sadece 33 bin 500 kişinin 
resmi veya özel huzurevlerinde kalıyor 
olması, aile yapımızın hala sağlam oldu-
ğunun göstergesidir. Gönül ister ki bu sayı 
sıfıra düşsün… Aile yapımız güçlendikçe, 
bu hedefe de yaklaşacağımıza inanıyorum. 

Türkiye, 3 milyon 650 bini Suriyeli olmak 
üzere toplamda 5,5 milyonu bulan sığın-
macı ve göçmene ev sahipliği yapan bir 
ülke olarak, bu konuda dünyada ilk sırada 
yer alıyor. Sadece bu yıl, diğer ülkelerin 
adeta ölüme terk ettikleri 57 bine yakın 
kişiyi denizlerden toplayıp hayatlarını 
kurtardık. Ülkemizde bulunan sığınmacı-
lara kendi vatandaşlarımızla aynı düzey-
de hizmet veriyoruz. Üstelik bu hizmetle-
ri, dışarıdan ciddi hiçbir yardım almadan, 
kendi imkânlarımızla yürütüyoruz. Bu 
hizmetler için şu ana kadar harcadığı-
mız para 40 milyar doları aştı. Avrupa 
Birliği’nin bize vermiş olduğu destek ise 
sadece 3 milyar Euro’dur. 

Türkiye’ye yasadışı yollardan giren sığın-
macılardan, kurduğumuz merkezlerde 
işlemlerini tamamladıklarımızı ülkeleri-
ne gönderiyoruz. Aynı şekilde, Suriye’de 
güvenli hale getirdiğimiz bölgelere de, 
bu ana kadar 370 bin kişi kendi isteğiyle 
geri dönerek yerleşti. Rasulayn ve Telab-
yad arasında ilk etapta yüzbinlerce kişiyi, 
sınır hattındaki diğer yerlerle birlikte bir 
milyon kişiyi iskân edebileceğimiz yerle-
şim yerlerinin inşasıyla ilgili çalışmalara 
başladık. 

Bu konudaki tüm çağrılarımıza rağmen, 
henüz bir ülke dışında, Türkiye’ye somut 
destek veren olmadı. Ancak, sadece ülke-
mizdeki Suriyelilerin yarıya yakınının 18 
yaşından küçük olduğunu düşündüğümüz-
de, ortaya sürdürülmesi oldukça zor bir 
yük çıkıyor. Ekonomik bakımdan bizden 
çok daha iyi durumda olan Avrupa ve kimi 
Arap ülkeleri sınırlarını bu mazlumlara ka-
patırken, biz ekmeğimizi onlarla bölüşmek-
ten çekinmiyoruz. Ülkemizdeki mevcut 
olanlar ve sınırlarımıza yakın bölgelerdeki-
lerle birlikte toplam 9 milyon kişiyi bulan 
potansiyel sığınmacı yükünü üstlenmeye 
kimsenin cesaret edemeyeceği açıktır. Dola-
yısıyla, eninde sonunda yeni yerleşim yer-
lerinin inşası projemize ve sığınmacılara 
verdiğimiz diğer hizmetlere gereken destek 
verilecektir. Biz şimdilik üzerimize düşen-
leri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 

Değerli misafirler,

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde, diğer 
pek çok konu gibi, sosyal gelişim alanında 
da ilk Bakanlar Konferansına ev sahipliği 

miz aile yapımız, sağlam eğitim sistemimiz 
ve güçlü sosyal dayanışma mekanizmaları-
mızla, geleceğimizi gönül rahatlığıyla ema-
net edeceğimiz bir gençlik yetiştirebiliriz. 
Batı kaynaklı tehditlere karşı, çocuklara, 
kadınlara, yaşlılara ve engellilere ne kadar 
iyi sahip çıkarsak, aile yapımızı o derece 
korumuş oluruz.  Sosyal medya ve televiz-
yon gibi iletişim araçlarının Batı kaynaklı 
içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çı-
kan erozyona karşı teyakkuz halinde bu-
lunmalıyız. Sınırlarımızı korurken zihinle-
rimizin teslim alınmasına yola açacak her 
türlü boşluğu, her türlü gafleti, her türlü 
çatlağı süratle doldurmalıyız. Bu konuda 
hiç de iyi imtihan veremediğimizi itiraf et-
mek durumundayız. Ama kötü gidişi dur-
durma şansına hala sahibiz. Hep birlikte 
neler yapabileceğimizi konuşmalı, anlaş-
malı ve süratle uygulamaya geçirmeliyiz. 

Diğer yandan, Suriye başta olmak üzere, 
çeşitli bölgelerdeki çatışmalar ve kriz-
ler sebebiyle sayıları milyona varan ço-
cuk, öksüz ve yetim kalmıştır. Suriye’de, 
Filistin’de, Somali’de, Sudan’da, Irak’ta, 
İran’da olanlar ortadadır.  Bunlardan bir 
kısmının, çeşitli yollarla diğer ülkelere 
götürülüp, hiç arzu etmediğimiz bir şe-
kilde yetiştirildiğini duyuyoruz. Ayrıca 
bu çocukların başta uyuşturucu tüccar-
ları olmak üzere suç örgütleri tarafından 
istismar edildiğini biliyoruz. Müslüman-
lar olarak, kardeşlerimizin emanetlerine 
sahip çıkmak, boynumuzun borcudur. 
Yeteri kadar duyarlı olamadığımız için 
kaybolup giden her çocuğun vebalini üze-
rimizde taşıyoruz.  Yetimhane benzeri 

yapılardan ziyade, ailelerin sahip çıkma-
sıyla bu çocukları topluma kazandırma 
konusunda bir seferberlik başlatmalıyız. 

Değerli misafirler,

Günümüz toplumlarında karşımıza çıkan 
yeni durumlar, bizi özellikle sosyal politi-
kalarımızı gözden geçirmeye itiyor. Sos-
yal devlet ilkesini göz ardı eden hiçbir ül-
kenin hedeflerine ulaşabilmesi mümkün 
değildir. Esasen, Peygamber Efendimizin, 
“Komşusu açken tok yatan bizden değil-
dir” ikazı, sosyal politikalarımızın en çar-
pıcı rehberidir. Nüfusun böylesine arttığı 
ve şehirlerin kalabalıklaştığı bir dönemde, 
bu tavsiyenin gereklerini, fertlerle bera-
ber asıl olarak devlet başta olmak üzere 
kurumların yerine getirmesi gerekiyor. Si-
vil toplum kuruluşları, bu bakımdan çok 
yaygın ve etkin faaliyetleriyle öne çıkıyor. 
Ailenin güçlendirilmesi ve sosyal devlet 
ilkelerinin hayata geçirilmesi konusunda 
çalışan sivil toplum örgütlerimizi, kendi 
aralarında yakın işbirliğine teşvik etmeli, 
desteklemeliyiz.

Kimi Arap Ülkeleri Sınırlarını 
Mazlumlara Kapatırken, 
Biz Ekmeğimizi Onlarla 
Bölüşüyoruz

Türkiye olarak, dünyanın en yaygın ve 
etkili sosyal politikalarını uygulayan ül-
kelerinden biriyiz. Çalışanlarımıza ve 
emeklilerimize mutlaka asgari güvence-
ler sağlıyoruz. Genel Sağlık Sigortamız, 
nüfusumuzun neredeyse tamamını kap-
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yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. İçti-
mai yapımızın, günümüzün sosyal hasta-
lıklarına karşı direnç kazanmasına yönelik 
çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz. 
Çalışmalarımızı koordine etmek, ortak ön-
celiklerimizi belirlemek ve bu doğrultuda 
harekete geçmek bakımından, bu toplantı 
önemli bir fırsattır. Ailelerin ve fertlerin 
karşı karşıya kaldığı sosyal tehditlerin ana-
lizi ve çözüm yolları bulunması bakımın-
dan bu hayırlı fırsatı iyi değerlendirmeli-
yiz. Konferansın dönem başkanlığını iki 
yıl süreyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet 
Bakanlığımız yürütecek. Bu süre boyunca, 
kardeş İslam ülkeleriyle kurumsal kapasi-
te inşası, tecrübe paylaşımı, teknik yardım 
ve politika koordinasyonu alanlarında ya-
rarlı çalışmalar gerçekleştireceğimize ina-
nıyorum.

Türkiye “Çok Yüksek İnsani  
Gelişme” Kategorisine Girdi

Bu vesileyle bugün sizlere bir çağrım olacak. 
Biliyorsunuz bir hafta önce Arnavutluk’ta 
6,4 şiddetinde bir deprem oldu. Bu deprem 
neticesinde 51 kardeşimiz öldü, ailelerine 
başsağlığı diliyoruz, yüzlerce kardeşimiz 
de yaralandı. Arnavutluk’un Durres kenti 
enkaz haline gelmiş vaziyette. Dün Bayın 
Başbakan Edi Rama, İslam İşbirliği Teş-
kilatı Kamu ve Özel Sektör Toplantısı’na 

katıldı, orada aydınlatma yaptılar. Az önce 
ifade ettim, bizler bir vücudun azaları gibi-
yiz. Bu nedenle Arnavutluk’taki kardeşle-
rimize elimizden gelen desteği vermeliyiz. 
Biz ilk andan itibaren tırlarla gerek AFAD, 
gerek Kızılay olarak gıda, ilaç, giyim, çadır 
gibi malzemeleri deprem bölgesine gön-
derdik. Bu arada da kendilerine bir sözü-
müz var. Orada 500 konut inşa edeceğiz. 

Bugün burada alınacak kararların ilgili 
kurumlarla işbirliği halinde hayata geçi-
rilmesinin bizzat takipçisi olacağız. Konfe-
ransın başarılı geçmesini ve sosyal politi-
kalarımızın sağlam temellere oturtulması 
bakımından bir dönüm noktası olmasını 
diliyorum. Gayretleriniz ve emeğiniz için, 
üye ülkelerin siz değerli temsilcilerine ül-
kem ve tüm İslam dünyası adına teşekkür-
lerimi sunuyorum.

Bu sabah açıklanan bir müjdeyi buradan 
duyurmak istiyorum. İnsani Gelişme Ra-
poruna göre, Türkiye, 2018 yıl bazlı insani 
gelişme endeksinde 0,806’lık değere ulaşa-
rak 189 ülke arasında 59’uncu sıraya yük-
seldi. Türkiye ilk kez “Çok Yüksek İnsani 
Gelişme” kategorisine girmeyi başarmış 
oldu. Hayırlısı olsun. Bundan sonra inşal-
lah daha yüksek derecelere de ulaşacağız

ESSELÂMU ALEYKÜM VE RAHMETUL-
LAH VE BEREKÂTUHU.

Biz Tarih Boyunca Olduğu Gibi 
Bugün de Avrupa’da Ev Sahibiyiz 

“İsviçre’ye Göçün 50. Yılı” Etkinliği | Cenevre, İsviçre | 16 Aralık 2019

Sevgili vatandaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim, saygıdeğer misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum.

Konuşmamın hemen başında, gerek sami-
mi misafirperverlikleri gerekse programı 
teşrifleri için İsviçre makamlarına teşek-
kür ediyorum. “İsviçre’ye Göçün 50’inci 

Yılı” münasebetiyle sizlerle bir araya gel-
mekten, hasret gidermekten büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Kadirşinaslığı-
nız, ahde vefanız, samimiyetiniz için her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 
salonda bulunan siz kıymetli kardeşlerim 
aracılığıyla, gözü ve gönlü bizimle olan, 
Avrupa’nın dört bir ucundaki vatandaş-
larıma sevgilerimi, saygılarımı gönderi-
yorum. Bu güzel buluşmayı tertip eden 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-3Recep Tayyip ERDOĞAN

397396

tam 18 yıl boyunca çalıştım, ter döktüm. 
Ama karanlık korkum hiç geçmedi, geç-
meyecek…” 

Bir başka kardeşimiz de bakın neler 
anlatıyor: 

“18 sene Avrupa’nın bir şehrinde çalış-
tık ama adres sormadan bir yeri bulamı-
yorduk. Çünkü biz bu 18 yıl boyunca hep 
şehrin altını gördük, üstünü görmedik ki 
bilelim.” 

Sadece gurbete gidenler için değil, geride 
bıraktıkları için de bu 50 yıl gerçekten zor 
olmuştur. Anne-babası gurbete giden bir 
evladımız bu ayrılığı söyle anlatıyor:  

“Bir kez olsun anneme doyasıya sarıla-
madım. 11 ay, dile kolay, 11 ay beklerdim 
birlikte olacağımız o bir ayı. Bütün çocuk-
luğum anneme sarılabileceğim, sesini du-
yabileceğim, kokusunu hissedebileceğim 
yaz tatilini beklemekle geçerdi. Sonra bir 
yaz günü çıkagelirdi. Daha ben ona doy-
madan, bir kez olsun anneciğim diyeme-
den bir rüya gibi hayatımdan çıkıp gider-
di. Benim çocukluğum annemi beklerken 
yaşlandı.”

Evet, bu sene 50’inci yılı geride bıraktığı-
mız göç sürecinin her bir aşaması, işte bu 
şekilde hasretle, acıyla, gözyaşıyla bezen-
miş hikâyelerle doludur. Bugün eğitimde, 
ticarette, sanatta daha fazla varlık göste-
rebiliyorsak, bu son nefesini vatan has-
retiyle veren büyüklerimizin, anne-baba 
özlemiyle çocukluların geçen evlatların 
fedakârlıkları sayesindedir.

Kardeşlerim,

Biz gerek İsviçre’de gerekse Avrupa’nın 
diğer ülkelerinde kendilerine hayat kuran 
insanlarımızı beşeri bir köprü olarak görü-
yoruz. Türk toplumumun siyaset, ticaret, 
eğitim, sosyal hayat ve sivil toplumdaki ba-
şarılarıyla gurur duyuyoruz. Yurtdışında 
yaşayan her bir kardeşimiz, hangi kökene, 
meşrebe, mezhebe ait olursa olsun,  Türk 
Milletinin temsilcisidir ve bizim gözü-
müzde 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir 
farkı yoktur. Bu anlayışla dünyanın 100’e 
yakın ülkesindeki insanımıza ulaşıyor, 
onların dertleriyle, sıkıntılarıyla yakın-
dan ilgileniyoruz.

Son 17 yılda bu anlamda daha önce hayal 
dahi edilemeyen tarihi pek çok adım attık. 
Münhasıran yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımızın sorunlarıyla hemhal olmak 
üzere, Yurtdışı Türkler Başkanlığımızı kur-
duk. Türk dilinin ve kültürünün yaygınlaş-
tırılması, genç nesillere aktarılması ama-
cıyla dünyanın her yerinde Yunus Emre 
Enstitülerini açıyoruz. Dünya çapında 
Büyükelçiliklerimizin ve Konsoloslukları-
mızın sayılarını artırarak, vatandaşımızın 
devletine erişimini kolaylaştırdık.  Cenevre 
Başkonsolosluğumuzun vatandaşlarımıza 
daha kaliteli hizmet verecek yeni ofis alanı 
da geçtiğimiz Ekim ayında hizmete girdi. 
Teknolojinin imkânlarını kullanarak, yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın işlemlerini 
mümkün olduğunca elektronik ortamda 
yürütebilmesini temin ettik. Demokrasi-
nin en temel unsuru olan seçme hakkınızı 
rahatça kullanabilmeniz için, gümrüklerin 
yanı sıra yurt dışı temsilciliklerimizde de 

Yurtdışı Türkler Başkanlığımıza, destek 
veren sivil toplum kuruluşlarımıza şük-
ranlarımı sunuyorum.

Bu sene Türkiye’den İsviçre’ye göçün 
50’inci yılını geride bırakıyoruz. Haliha-
zırda İsviçre’de 130 bine yakın insanımız 
yaşıyor. Bu topraklarda kendine hayat 
kuran, iş kuran, geleceğini yine burada 
gören siz kardeşlerimize artık “gurbetçi” 
değil, “Avrupalı” diyoruz. Dün “acı vatan” 
olan Avrupa, bugün artık sizlerin “yeni 
yurdu”, “ikinci vatanı”  haline geldi. Tari-
hi, göçlerle dolu bir millet olarak bin yıl 
önce Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu ken-
dilerine yurt edinen atalarımız, bununla 
yetinmemiş, bir ayaklarını Anadolu’ya 
sabitleyip, ötekiyle 3 kıta 7 iklimi kucak-
lamışlardı. 

Bugün de 50-60 yıl önce iş için, evlerine 
helal rızık götürmek için Avrupa yolları-
na düşen kardeşlerimiz, hamdolsun ara-
dan geçen sürede kıtanın tamamında kök 
saldı. Yarım asır evvel bu topraklara gelen 
birinci kuşak, yerini ikinci, üçüncü ku-
şağa, hatta dördüncü kuşağa bırakmaya 
başladı. Artık sadece işçilerimizden değil, 
yurt dışında yaşayan işadamlarımızdan, 
siyasetçilerimizden, akademisyenlerimiz-
den bahsediyoruz.  Sadece gurbetçilerden 
değil; Anavatanla bağı güçlü, siyasetten 
ticarete, sivil topumdan iş dünyasına ka-
dar her alanda varlık gösteren 6 milyonu 
aşkın Avrupalı Türklerden bahsediyoruz. 
Sizlerin 50 yılda elde ettiği bu başarılar-
dan biz de büyük bir gurur duyuyoruz.

Yurtdışında Yaşayan Her Bir 
Kardeşimiz, Türk Milletinin 
Temsilcisidir

Kardeşlerim, 

Hiç şüphesiz bu noktalara kolay gelme-
dik. Son 50 yılda elde ettiğimiz her başa-
rının arkasında, her günü acıyla, hasret-
le, kimi zaman dışlanmakla örülmüş çok 
büyük bir mücadele vardır. Başardığımız 
her şeyi, önce Allah’ın yardımına, son-
ra emeğimize, gayretimize, alın terimize 
borçluyuz. Zorluklar karşısında yılma-
dan, sabır ve metanet içinde bu toprak-
larda tutunmaya, ayakta kalmaya çalıştık. 
Geride bıraktıklarımızın hasreti içimizde 
de büyüse de, ideallerimizden, hedefleri-
mizden asla vazgeçmedik. 

Geride bıraktığımız yarım asır içinde gur-
beti sılaya çeviren her bir vatandaşımın 
yürek parçalayıcı bir hikâyesi olduğunu 
biliyorum. Bugün burada, her okudu-
ğumda kalbimi dağlayan birkaç anekdotu 
sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Bir 
vatandaşımız, gurbet macerasını bakınız 
nasıl kelimelere döküyor:

 “Bizi çalışacağımız yere götürdüklerin-
de, buranın bir kömür madeni olduğunu 
öğrendim. Kimseye ses etmedim, hiç kim-
seye bir şey söyleyemedim ama ben ka-
ranlıktan çok korkardım. Öyle ki uyurken 
bile biraz ışık isterdim. Ekmek derdine, 
yerin 1200 metre altında, zifiri karanlıkta 
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sandık kurduk. Bu uygulamadan 24 Hazi-
ran 2018 seçimlerinde 5’nci defa istifade 
ettiniz. Her seçimde elde ettiğimiz tecrü-
beler ışığında, bu sistemi geliştiriyor,  gün-
celliyor, yerli yerine oturtuyoruz. Tapudan 
nüfus işlemlerine, pasaport harcından 
diplomaya kadar pek çok işlemi kolaylaş-
tırdık, basitleştirdik. Pasaport harçlarını 
yurtdışında yerleşik vatandaşlar için yarı 
yarıya düşürdük. Yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımıza gayrimenkul satışında 
KDV istisnası tanıdık. Siz kardeşlerimizin 
de doğum yardımı ile çeyiz ve ilk konut he-
saplarından faydalanabilmesini sağladık.

Türkiye Anavatanınız  
Ancak İsviçre de Yuvanızdır

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sivil 
toplum örgütleri çatısı altındaki faaliyet-
lerini hep destekledik. Eğitim konusunda, 
ister bulundukları ülkelerde, ister kendi 
ülkemizde olsun, evlatlarımıza üniversite-
ye girişten barınmaya kadar her alanda ko-
laylıklar sağladık. Yine yurt dışındaki ev-
latlarımızdan binlercesini, düzenlediğimiz 
programlarla ülkemize getirerek tarihleri-
ni, kültürlerini, medeniyetlerini yakından 
görmelerini temin ettik. Yaşadıkları ülke-
lerdeki araçlarıyla Türkiye’ye gelen vatan-
daşlarımızın, bunları sınırlarımız içinde 
kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkartarak, 
önemli bir sıkıntıyı ortadan kaldırdık. 

Geçtiğimiz günlerde Meclisimizde kabul 
eden iki düzenlemeyle gençlerimizin ve 
yaşlılarımızın önemli bir sorununu daha 
çözüme kavuşturduk. Yurtdışındaki vatan-

daşlarımıza vasi olarak atanan yabancılar, 
Türkiye’deki sistemi tam bilmedikleri için 
mağduriyetler yaşıyordunuz. Bu mağduri-
yetlerin en çoğu huzurevi, bakımevi, has-
tane ve hapishanelerde bulunan vatandaş-
larımızın vasi kanalıyla pasaport uzatma 
işlemleri esnasında oluyordu. Ayrıca bu-
lunduğunuz ülkedeki sosyal güvenlik, sos-
yal yardım ve ikamet hakkı gibi en temel 
haklarını kaybetme durumuyla karşılaşı-
yordunuz. Yeni düzenlemeyle yabancı ma-
kamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın 
verildiği ilgili ülkedeki dış temsilcilikleri-
mizde pasaport işlemlerini yapabilmesi-
nin önünü açtık.

Vatandaşlık Kanunumuzda yer alan “An-
ne-babası birlikte vatandaşlıktan çıkan 
çocuklar Türk vatandaşlığını re’sen kay-
beder” hükmüne kaldırdık. Böylece genç-
lerimizin 18 yaşında kadar ülkemiz vatan-
daşlığında kalabilmesine imkân tanıdık. 
İnşallah bundan sonra da sizlerin hayatı-
nı kolaylaştıracak, sıkıntılarını giderecek 
adımları atmayı sürdüreceğiz.

Kıymetli vatandaşlarım,

Türkiye anavatanınız ancak İsviçre de yu-
vanızdır. Burada yaşıyor, burada üretiyor, 
çocuklarınızı burada yetiştiriyorsunuz. 
Anavatanla bağınızı hiçbir şekilde kopar-
madan, İsviçre toplumuna her zeminde 
eşit katılımınızı destekliyoruz. Asimilasyo-
na ne kadar karşıysak, entegrasyonu da o 
derece kuvvetli bir şekilde savunuyoruz. 
Bizler Avrupa’da sığıntı değiliz, yabancı de-
ğiliz, öteki hiç değiliz. Biz tarih boyunca ol-
duğu gibi bugün de Avrupa’da ev sahibiyiz. 
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Sizler, İsviçre Türk toplumu olarak 
Avrupa’nın en çoğulcu ve kültürel açıdan 
zengin ülkesinde çalışıyor, yaşıyorsunuz. 
Bunun yanında tarihiyle, kültürüyle, hoşgö-
rüsüyle, medeniyet birikimiyle, mazlumla-
ra sahip çıkışıyla dünyanın en büyük ülke-
lerinden birinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
vatandaşlarısınız. Asırlardır mazlum ve 
mağdurlara kapısını açarak tüm insanlığa 
örnek olmuş vicdanlı bir milletin evlatla-
rısınız. Sizlerden mensubu olduğunuz mil-
letinizden,  dilinizden, kültürünüzden, en 
önemlisi de bayrağınızdan gurur duyma-
nızı istiyorum. Bu bakımdan Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diyoruz. 

Bizim önceliğimiz, yurtdışında yaşayan 
gençlerimizin ülkesine yani Türkiye`ye 
“bağımlı” değil “bağlı” bir anlayışla ye-
tişmeleridir. En büyük temennimiz ise 
sizlerin, İsviçre’de mensubu bulunduğu-
nuz yerel siyasi partiler, sivil toplum ku-
ruluşları, iş çevreleri, meslek örgütleri ve 
eğitim kurumları aracılığıyla siyaset, eko-
nomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi 

artırmanızdır. Bilhassa yabancı karşıtlığı, 
İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık gibi, 
sizlerin can ve mal güvenliğini doğrudan 
ilgilendiren konularda dayanışmanız çok 
önemlidir. Norveç’te 2011 yılında yaşanan 
Breivik Katliamı, önlem alınmazsa, dikkat-
li olunmazsa, ırkçılığın nelere sebebiyet 
vereceğini herkese göstermiştir.

Barış Pınarı Harekatımız sonrasında kimi 
Avrupa ülkelerinde yaşanan kimi hadise-
ler yurtdışındaki vatandaşlarımız için çe-
tin sınamaların habercisidir. Daha çok ça-
lışarak, daha fazla örgütlenerek, birlik ve 
beraberliğimizi daha sıkı tutarak bu süreci 
de atlatacağımıza inanıyorum.

Bu düşüncelerle sevginiz, ilginiz, coşku-
nuz için her birinize ayrı ayrı teşekkürle-
rimi sunuyorum. Bugün burada olmayan 
vatandaşlarıma da kalbi selamlarımı ve 
muhabbetlerimi iletmenizi istiyorum. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sağ 
olun, var olun, kalın sağlıcakla.

Değerli devlet ve hükümet başkanları, 

Sayın Genel Sekreter, Sayın Yüksek Ko-

miser, saygıdeğer hanımefendiler, beye-

fendiler, sizleri ülkem ve milletim adına 

saygıyla selamlıyorum.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko-
miseri Sayın Grandi’ye ve İsviçre Fe-
deral Dışişleri Bakanı Sayın Cassis’e 
sergiledikleri ev sahipliği için teşekkür 
ediyorum. Şahsımı bu önemli ve anlam-
lı etkinliğe eş-başkan olarak davet eden 

Petrol Kuyularını Koruma 
Uğruna Harcanan Çabaların 
Hiçbiri, Bombalardan Kaçan 
Çocuklara Harcanmamıştır

Küresel Mülteci Forumu | Cenevre, İsviçre | 17 Kasım 2019
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kapımızı kapayamazdık. Çünkü onlar bi-
rer insandı. Suriyeli kardeşlerimizin kendi 
kendilerine yeter konuma gelmeleri için 
eğitimden, sağlığa, istihdamdan kadınlar 
ve çocuklar gibi hassas kesimlerin korun-
masına kadar gereken her türlü çabayı gös-
teriyoruz.

Bakınız burada özetin özeti diyebileceğim 
bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Eğitim çağındaki bir milyon Suriyeli 
çocuğun, 685 binine okul imkânı sunuyo-
ruz. Okul çağındaki Suriyeli çocukların 
okullaşma oranını, 5 yılda yüzde 30’dan 
yüzde 63’e çıkardık. 34 bin Suriyelinin ül-
kemizde lisans ve lisansüstü eğitimi alma-
sının önünü açtık. Dünya genelinde mülte-
cilerin yükseköğretime erişim oranı yüzde 
bir iken, Türkiye’de bu oran yüzde altıdır. 
Bugüne kadar 21 bin 300 Suriyeliye yük-
seköğrenim ve Türkçe dil bursu verdik.  
Suriyeli ve diğer göçmen çocukların evlat-
larımızla beraber aynı sınıflarda eğitim al-
masını temin ettik. Sağlık hizmetlerine eri-
şimi kolaylaştırmak amacıyla Suriyelilerin 
yoğun olarak yaşadıkları yerlerde Göçmen 
Sağlığı Merkezleri inşa ettik. Bu Merkez-
lerde 678 Suriyeli hekim ile 954 Suriyeli 
ebe ve hemşire görev yapıyor. Son 8 yılda 
ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli be-
bek dünyaya gelmiştir. Bu bebeklerin de 
her türlü sağlık imkânından faydalanma-
sını temin ettik.

Suriyelilere yönelik entegrasyon faaliyet-
lerimiz de her alanda devam ediyor. Hal-
kımızın ve mültecilerin bir araya gelerek 
birbirlerini yakından tanımaları için, özel-
likle Suriyeli nüfusun yoğun olduğu ille-

rimizde, sosyal ve kültürel etkinlikler icra 
ediyoruz. Küresel Mutabakatın dört temel 
hedefinden biri olan mültecilerin kendi 
kendilerine yetebilmeleri için farklı pro-
jeleri devreye aldık. Suriyelilerin çalışma 
izni almalarının yasal zeminini hazırladık. 
Ayrıca, Suriyelileri istihdam eden işveren-
lerin çalışma izin harçlarının düşürülmesi 
gibi yöntemlerle Suriyelilerin istihdamını 
teşvik ediyoruz.  Her ilimizde mültecilere 
yönelik dil ve meslek edindirme kursları 
açtık. Bugün ülkemizdeki birçok Suriyeli 
artık kendi ayaklarının üzerinde durabilir 
konuma geldi. Suriyelilere insani yardım 
faaliyetlerimiz ise aralıksız devam ediyor. 

Türk Kızılay’ı, AFAD ve sivil toplum kuru-
luşlarımızca ülkemizde bir milyonu aşkın 
Suriyeliye psiko-sosyal destek ve geçim 
yardımı sağlıyor. Aynı zamanda Suriye 
içerisinde yerlerinden edilmiş kişilere de 
düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Türki-
ye olarak, hassas durumdaki mültecilerin 
tespitine ve korunmasına özel önem atfe-
diyoruz.  Birleşmiş Milletler’in hassasiyet 
ölçütleri doğrultusunda mültecilerin ih-
tiyaçlarına süratle cevap verebilmek için 
koruma masaları kurduk. 

Sığınmacılar için bütçemizden harcadığı-
mız rakam Birleşmiş Milletler kriterlerine 
göre 40 milyar doları aşmıştır. Aynı dönem-
de dışarıdan ülkemize gelen yardımlar ise 
son derece kısıtlıdır. Avrupa Birliği’nin ta-
ahhüt ettiği 3+3 milyar Avronun ancak 2 
milyarı Suriyelilere ulaşmış durumdadır. 
İkinci 3 milyar ise daha ancak geçen sene-
nin sonunda kabul edilebilmiştir.

Sayın Genel Sekreter ve Sayın Yüksek Ko-
misere şükranlarımı sunuyorum.

Uluslararası toplum geçmişte emsaline az 
rastlanır bir göç kriziyle karşı karşıya bu-
lunuyor. Bugün dünya genelinde 260 mil-
yona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde 
yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aş-
kın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik 
nedenler yanında açlık, kıtlık, iç savaşlar, 
terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi 
sebeplerle gün geçtikçe artıyor. İnsanlar, 
sadece daha iyi bir iş, daha yüksek bir hayat 
standardı için değil; hayatlarını idame etti-
rebilmek için, karınlarını doyurabilmek, 
çocuklarına bir lokma ekmek bulabilmek 
için göç etmek zorunda kalıyor. Çıkılan bu 
umut yolculukları maalesef çoğu zaman 
ölümle, felaketle sonuçlanıyor.  Sadece son 
7 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 20 bin 
insan Akdeniz’de azgın dalgalarının kur-
banı oldu. Sahra Çölü’nün cehennem sıca-
ğında binlerce masum hayat solup gitti.

Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdi-
ğimiz meselenin arka planında büyük bir 
dram, acı bir hikâye vardır. Sahile vuran 
minik çocuk cesetleri, bu sorunun artık 
daha fazla görmezden gelinemeyeceğini 
tüm dünyaya göstermiştir. Bütün bunları 
çatışmaların ve düzensiz göç hareketleri-
nin uzağında bir ülkenin Cumhurbaşkanı 
olarak söylemiyorum. Birleşmiş Milletler 
verilerine göre dünyada en fazla sığınma-
cıya ev sahipliği yapan bir ülkenin Devlet 
Başkanı olarak ifade ediyorum.

Türkiye, aynı zamanda insani yardımlar-
da milli gelire oranda dünyanın en cömert 

ülkesidir. Hiçbir ülkenin, günümüz dünya-
sında mülteci sorununa coğrafi uzaklık-ya-
kınlık merceğinden bakma lüksü yoktur. 
Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü, me-
safelerin anlamını yitirdiği bir dönemde 
hepimizin kaderi ortaktır. Bugünkü top-
lantımızın mülteci ve göç krizinin insani 
bir bakış açısıyla yeniden ele alınmasına 
vesile olmasını diliyorum. Küresel Mülteci 
Forumunun gözlerini ve gönüllerini bize 
yöneltmiş tüm mazlumlara umut olmasını 
temenni ediyorum.

Varil Bombalarından 
Kaçan İnsanlara Kapımızı 
Kapayamazdık

Değerli dostlarım, 

Türkiye, düzensiz göç ve mülteci akınla-
rının yükünü dünyada en ağır hisseden 
ülkelerin başında geliyor. 3,7 milyonu Su-
riyeli olmak üzere, 5 milyona yakın yerin-
den edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz. 
Suriye’de çatışmalar başladıktan sonra 
açık kapı politikası uygulayarak, ülkemi-
ze sığınan hiç kimseyi geri göndermedik. 
İmkânları bizden katbekat fazla ülkeler, 
mültecilere sayıları onlarla ifade edilen 
kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik kö-
ken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. 
Birkaç münferit hadise dışında hamdol-
sun mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, 
onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay 
yaşanmadı. Devlet olarak vatandaşlarımı-
za hangi imkânları sağlıyorsak, ülkemize 
sığınanlara da aynısını sağlıyoruz. Zira 
varil bombalarından kaçan insanlara biz 
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botlarının batırılması dâhil ileride utanç-
la hatırlanacak önerilerle karşılaştık. Bu 
botları şişleyerek batırdılar ve o insanları 
Akdeniz’in sularına gömdüler. Irkçı parti-
ler başta olmak üzere kimi siyasetçilerin, 
mülteci düşmanlığı üzerinden oy yarışına 
girdiğini gördük. DEAŞ terörü bahanesiy-
le, Suriye topraklarından sınır illerimi-
ze saldıran, kan döken, Suriye’de etnik 
temizlik yapan terör örgütlerine destek 
verildi. Suriye’de 9 yıldır yaşanan insan-
lık dramını Halep’teki şu duvar yazısı çok 
net anlatmaktadır. “Suriye’de ölen çocuk-
lardan, kan yerine petrol aksaydı, dünya 
anında müdahale ederdi.” Evet, petrol ku-
yularını koruma uğruna harcanan çaba-
ların hiçbiri, canını kurtarmak için varil 
bombalarından kaçan çocuklara harcan-
mamıştır. 

Bu müessif tablo karşısında, uluslararası 
toplumdan arzu ettiğimiz desteği göreme-
yince, biz de başımızın çaresine bakmak 
zorunda kaldık. Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı Harekâtları ile önce 4 bin kilomet-
rekarelik alanı DEAŞ ve YPG/PKK terö-
ründen temizledik. Soçi Mutabakatıyla 
İdlip’te yaklaşık 4 milyonu etkileyecek 
büyük bir insani trajedinin önüne geç-
tik. 9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı 
Harekâtıyla ise Suriye sınırımızda 120 ki-
lometre genişliğinde, 30 kilometre derin-
liğinde bir alanı tüm terör unsurlarından 
arındırdık. Böylece 8 bin 200 kilometre-
karelik bir bölge terör örgütlerinden kur-
tarılmış oldu. 

Ben de sesleniyorum diyorum ki; o petrol 
kuyularında bulunan petrolü gelin bera-

ber çıkaralım. Buradan elde edilen kay-
naklarla da mağdur insanlara ev, okul ve 
hastane yapalım. Ama buna yanaşmıyor-
lar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım…

Donörler Konferansı 
Düzenlemeyi Arzu Ediyoruz

YPG/PKK terör örgütünün sivilleri he-
def alan saldırılarına rağmen, bu bölgeler 
hâlihazırda Suriye’nin en yaşanabilir, en 
huzurlu alanlarıdır. Suriyeli mültecilerin 
gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine 
dönüşlerinden kimlerin, hangi güçlerin 
rahatsız olduğunu biliyoruz. Filistinli mül-
tecileri vatan hasretine mahkum edenle-
rin aynı zulmü, aynı senaryoyu Suriye’de 
tekrarlamasına izin verilmemelidir. Şu 
anda Filistinli mülteciler nerede yaşıyor? 
Ürdün’de yaşıyor, Lübnan’da yaşıyor. Peki, 
Filistinli mültecilere yönelik herhangi bir 
şey var mı? Tam aksine onların diğer kalan 
yerlerinin işgalinin hesapları yapılıyor. 

Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere şimdi-
ye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak 
geri döndü. Birleşmiş Milletler 74’üncü 
Genel Kurulunda gündeme getirdiğim 
projeyi hayata geçirebilirsek, inşallah bu 
sayının ilk etapta bir milyonu bulacağına 
inanıyoruz. Sayın Genel Sekreter ve Yük-
sek Komiserle de paylaştığım projemizi 
sizlerin desteği ve katkısı ile gerçekleştir-
meyi ümit ediyoruz. Bu amaçla önümüz-
deki dönemde bir donörler konferansı 
düzenlemeyi arzu ediyoruz. Birleşmiş Mil-
letlerin bu konuda ön ayak olmasına önem 
veriyoruz.

Bu vesileyle Birlemiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğine, ülkemizle sergile-
dikleri dayanışma için teşekkürü bir borç 
biliyorum. Gerek Sayın Guterres gerekse 
Sayın Grandi daima ülkemize destek ol-
muş, meseleye sahip çıkmışlardır. 

Küresel Mülteci Mutabakatının  
Uygulanmasına Önem Veriyoruz

Kıymetli misafirler,

Mülteci meselesinin, bizim gibi bu insan-
lara layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ül-
kenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır. 
Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdü-
rülebilir şekilde çözülmesi, ancak küresel 
düzeyde atılacak adımlara bağlıdır. Kü-
resel sahiplenme konusunda halen arzu 
edilen seviyenin çok uzağında olduğumu-
zu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kabul edilen 
Küresel Mülteci Mutabakatının uygulan-
masına önem veriyoruz. Küresel Mülteci 
Forumunun, Mutabakat hükümlerinin 
hayata geçirilmesi sürecinde önemli bir 
adım olmasını temenni ediyorum. 

Öte yandan Suriye kaynaklı göç proble-
minin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim 
sınırlarımız içinde tutulması olarak gö-
rülemez. Türkiye’nin uluslararası toplum 
adına 9 yıldır taşıdığı bu sorumluluğu 
diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir. 
Mültecileri kendi topraklarında tutacak, 
ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına 
döndürecek formüllerin devreye alınması 
gerekiyor. Mültecilerin terk etmek zorun-
da bırakıldıkları yurtlarına geri dönüş 

hakkı tartışma götürmez. Suriye’de kalı-
cı istikrar ve normalleşmenin tesisinde 
geri dönüşler en az terörle mücadele ka-
dar önemlidir.  Birçok devlet başkanı ve 
liderlerle bu konuları görüştüm. Örneğin, 
“Suriye’nin kuzeyinde gelin bir güvenli 
bölge tesis edelim” dediğimde hepsi, “ga-
yet güzel” diyorlar. Çünkü ortada bir terör 
koridoru var. “Siz destek verin, bakın plan 
hazır, projeler hazır, bunu bir an önce ya-
palım” dediğimizde dünyanın devleri, pa-
rası en çok olanlar, sadece bize gülücük 
atıyorlar. 

Şu anda Afganistan’dan İran üzerinden 
gelip Yunanistan’a, Avrupa’ya gidenler 
var. Ne yapıyoruz, mecburen onları tekrar 
alıp Afganistan’a göndermek durumunda 
kalıyoruz. Biraz önce Pakistan Başbakanı 
İmran Han da,  Afganistan’dan Pakistan’a 
giden mülteciler konusuna değindi. Sayı-
lar çok çok yüksek. 

Myanmar, Arakan sorununa da değinmek 
istiyorum. Orada yaşananları bir kenara 
koymak mümkün değil. Açlık var, sefalet 
var, insanların barınacakları yer yok. Bu 
mazlumlara, ‘insan’ diye bir derdi olan 
bütün ülkelerin destek vermesi lazım. Bu 
konuda BM Mülteciler Yüksek Komiserli-
ğini yalnız bırakmamalıyız.  

Birçok Batılı dostumuz, Suriye kaynaklı 
düzensiz göç meselesine sadece güvenlik 
ve çıkar penceresinden bakmayı tercih 
etti. Dikenli tel örgülerin Avrupa’yı mül-
teci akınından koruyacağı gibi son derece 
yanlış bir düşünceye prim verildi. Hatta 
çözüm yolu olarak Akdeniz’deki mülteci 
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. 

Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanla-
rı, kıymetli bakanlar, değerli misafirler, 
aziz kardeşlerim, ESSELAMU ALEYKÜM 
VE RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH. 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üze-
rinize olsun.

Sizleri selamların en güzeliyle, muhab-
betle, hürmetle selamlıyorum. Buradan 
Asya’nın ve dünyanın dört bir yanındaki 

Müslümanlar Son İki Asırda 
Ne Çekmişse, Meseleleriyle 
Cesaretle Yüzleşmemekten 

Çekmiştir 

Kuala Lumpur Zirvesi Açılışı | Kuala Lumpur, Malezya | 19 Aralık 2019

Değerli katılımcılar,

Mülteci krizine kalıcı çözümlerden bir di-
ğeri, mültecilere üçüncü ülkelerde hayat-
larını devam ettirmeleri için imkân sağ-
lanmasıdır. Bu hususta da ne yazık ki arzu 
edilen seviyenin çok uzağındayız. Özellikle 
hassas durumdaki mülteciler için üçüncü 
ülkelere yeniden yerleştirme kotalarının 
çok düşük düzeyde olduğunu görüyoruz. 

Mültecilerin yüzleştiği sorunların ilk sıra-
larında son yıllarda artış gösteren yabancı 
düşmanı ve göçmen karşıtı söylemler geli-
yor. Her şeyini geride bırakmış insanların 
dramları üzerinden siyaset yapmak, top-
lumdaki önyargıları kaşıyarak siyasi rant 
peşine düşmek utanç vericidir. Filistinli 
mültecilere verilen yardımları keserek on-
ları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye 
çalışmak da aynı şekilde insanlık dışıdır. 
Toplumsal huzur ve barışı sağlamak için 
ayrımcı politikalarla mücadele edilmesi ve 
mültecilerin toplumla uyumunun teşvik 

edilmesi, mevcut krizlerin aşılması bakı-
mından önemlidir.  Ülkemiz, kamuoyunda 
olumsuz algı oluşmaması için basından 
ve sosyal medyadan da istifade ederek, 
mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışla-
rı düzeltme yönünde özel çaba harcıyor. 
Alanında bir ilki teşkil eden Küresel Mül-
teci Forumunun “Ortak geleceğimiz için 
ortak sorumluluk” anlayışının benimsen-
mesi ve mültecilerin hayat standardının 
iyileştirilmesi için önemli bir vesile olaca-
ğına inanıyorum. 

15. yüzyılda engizisyondan kaçan Musevi-
lere sahip çıkan, üç asır önce “Tahtımı veri-
rim, tacımı veririm ama devletime sığınan-
ları vermem” diyen bir ecdadın torunları 
olarak, bu konuda elimizden gelen çabayı 
göstermeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha Sayın Genel Sekretere ve Yük-
sek Komisere teşekkürlerimi sunuyorum.
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rebildiğimiz ölçüde, değişime de öncülük 
edeceğimize inanıyorum. Kuala Lumpur 
Zirvesinin bu bakımdan da yeni bir çığır 
açmasını diliyorum.

Mevcut Dünya Sistemi, Artık 
Ömrünü Tamamlamıştır

Kardeşlerim, 

Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezinde 
yer alan bir ülke olarak, coğrafyamızda 
yaşanan hemen her hadiseden en fazla 
biz etkileniyoruz. Komşumuz Suriye’de-
ki savaştan, zulümden ve terör öğütleri-
nin baskısından kaçan 3 milyon 700 bin 
kardeşimize sahip çıkıyoruz. Suriye’den 
gelenlerin yanı sıra Irak’tan Afganistan’a 
kadar yüzbinlerce muhacire ensarlık 
yapıyoruz. Kuala Lumpur Zirvesine, 
Birleşmiş Milletler öncülüğünde ilk kez 
düzenlenen Küresel Mülteci Formundan 
geldim. Cenevre’deki toplantıda, hem 
Suriye’de hem de bölgemizde yaşanan 
insani dramlara dikkat çektim. Çıkar 
odaklı bakış açısı yerine insanı ve vic-
danı merkeze alan bir anlayışla küresel 
sorunlara çözüm bulunması gerektiğini 
ifade ettim.

Son yıllarda katıldığımız veya sorum-
luluk üstlendiğimiz tüm platformlarda 
insanlığın, bilhassa Müslümanların kar-
şılaştığı sıkıntıları gündeme taşıyoruz. 
Sadece oturup konuşmakla problemle-
rin çözülemeyeceğini, haksızlıkları gide-

recek mekanizmalara ve iradeye ihtiya-
cımız olduğunu dillendiriyoruz. Dünya 
sisteminin adalet ve hakkaniyet eksenli 
yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğu-
nu söylüyoruz. İkinci Dünya Savaşının 
galipleri tarafından kendi çıkarları ko-
rumak gayesiyle kurulan mevcut dünya 
sistemi, artık ömrünü tamamlamıştır. 

İslam dünyasını bir araya getiren İslam 
İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da 
etkinliğini artıracak şekilde güncellen-
mesi şarttır. Bizim geçmişe odaklanmak 
yerine geleceği inşa edecek, gelecekte 
söz sahibi bir perspektifle kendimizi 
sorgulamamız gerekiyor. 3 yıl boyunca 
yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı 
Dönem Başkanlığımız sırasında bu konu-
lara özel önem verdik. Sadece konuşmak-
la, sorunlarımızı tespitle kalmadık, aldı-
ğımız kararların bizzat takibini yaparak 
fiiliyata geçmesi için de gayret sarf ettik. 
İsrail yönetiminin hukuk tanımaz taciz-
leri karşısında Kudüs’ün ve Filistin’in 
onurunu korumak için mücadele et-
tik. Türkistan’dan Keşmir’e, Yemen’den 
Libya’ya, Arakan’a kadar her türlü hu-
kuksuzluğa tepki gösterdik. İslam dün-
yasının potansiyelini harekete geçirecek, 
ticaretimizi artıracak, teknoloji ve finans 
alanında işbirliğimizi güçlendirecek pro-
jeler yürüttük. Teşkilatın tarihinde ilk 
defa Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatı-
rım Konferansı ile Sosyal Gelişim Bakan-
ları Konferansı’na ev sahipliği yaptık. 

dostlarımıza en kalbi selamlarımı gönde-
riyorum. Sizlere, Türkiye’deki 82 milyon 
kardeşinizin her birinin selam ve sevgile-
rini getirdim.

Malezya’nın öncülüğünde, bu yıl ilk kez 
liderler düzeyinde yapılan Kuala Lumpur 
Zirvesi vesilesiyle aranızda bulunmanın 
heyecanı içindeyim. Öncelikle nazik da-
veti ve samimi misafirperverliği Malezya 
Başbakanı, kıymetli dostum Tun Doktor 
Mahathir bin Muhammed’e, ülkem, Mil-
letim ve heyetim adına şükranlarımı sun-
mak istiyorum. İslam coğrafyasının farklı 
köşelerinden toplantımıza iştirak eden 
akademisyenlerimize, siyasetçilerimize, 
sivil toplum kuruluşlarımızın değerli tem-
silcilerine ve tüm katılımcılara “hoş geldi-
niz” diyorum. Buradaki her bir kardeşimin 
tecrübesinin, tespit ve eleştirilerinin şah-
sım ve Türkiye’deki kardeşleriniz için çok 
kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. 
Kuala Lumpur Zirvesinin, aramızdaki da-
yanışmayı güçlendirerek, ümmetin vahde-
tine katkı sağlamasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

İnşallah bugün burada İslam düşmanlı-
ğından teröre, tefrikadan bölgemizi kasıp 
kavuran iç kavgalara, çatışmalara kadar 
birçok meselemizi konuşma fırsatı bu-
lacağız. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma, 
güvenlik ve savunma, ticaret ve yatırım, 
teknoloji ve internet başlıklarında işbirliği 
imkânlarımızı değerlendireceğiz. Vatan-
daşlarımızın geleceğini doğrudan ilgilen-
diren bu konular hakkında ortak akılla 
çözüm yolları arayacağız. 1,7 milyarlık nü-

fusuyla dünya nüfusunun 4’de birini oluş-
turan Müslüman aleminin durumunu, im-
kanlarını, potansiyelini ve bu potansiyelin 
harekete geçmesine engel olan hususları 
tek tek masaya yatıracağız. Daha güçlü, 
müreffeh ve ekonomik açıdan bağımsız bir 
İslam dünyası için fikirlerini bizimle pay-
laşan ve paylaşacak olan her bir kardeşime 
şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Burada, yüreğim yandığı için hemen her 
vesileyle altını çizdiğim bir hususu tekrar 
vurgulamakta fayda görüyorum. İslam 
dünyasını, belli aralıklarla aynı çatı altında 
buluşturan platformların en büyük sıkın-
tısı, uygulama eksikliğidir. Şayet Filistin 
davasında halen kayda değer hiçbir me-
safe alamamışsak, kaynaklarımızın sömü-
rülmesine mani olamıyorsak, mezhepçilik 
üzerinden coğrafyamızın lime lime edil-
mesine “dur” diyemiyorsak, sebebi budur. 
Yoksa İslam dünyası güçsüz değildir, za-
yıf değildir, çaresiz asla değildir. Kur’an-ı 
Kerim’de bizlere onlarca defa aklımızı 
kullanmamız emrediliyor. Peygamberi-
miz, inananların basiret ve feraset sahibi 
olduğunu, bir kez ısırıldığı delikten tekrar 
ısırılmayacağını ifade buyuruyor. Allah’ın 
bizlere bahşettiği onca imkâna, petrole, 
nüfusa, doğal kaynağa rağmen, hala Müs-
lümanların önemli bölümü açlık, kıtlık, 
fakirlik ve cehaletle boğuşuyorsa, hata-
yı önce kendimizde aramamız gerekiyor. 
Kendi sorunlarımız, kendi sıkıntılarımız 
için başkalarını suçlamak, kolaycılık ola-
caktır. Müslümanlar son iki asırda ne çek-
mişse, meseleleriyle cesaretle yüzleşmek 
yerine kolaycılığa kaçtıkları için çekmiş-
tir. Aldığımız kararları icraata dönüştü-
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Ancak yine aynı dönemde İslam dünyası-
nın sessizliğinden, ataletinden, parçalan-
mışlığından beslenen çevreleri de çok cid-
di rahatsız ettik. Ülkemizi terörle, sokak 
olaylarıyla istedikleri noktalara getirmeye 
çalıştılar. Besleyip büyüttükleri FETÖ’cü 
taşeronlarıyla, Müslüman görünümlü mis-
yonerleriyle bizi yolumuzdan vazgeçirmek 
istediler. Uluslararası medyadaki kiralık 
kalemleriyle ülkemize ve şahsıma iftira at-
tılar. On binlerce tır ve uçak dolusu silah 
temin etmek suretiyle ülkemizi terör kori-
doruyla kuşatmaya kalktılar. İçerde ve dı-
şarda Türkiye’yi susturmak, sesini kısmak 
için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her 
türlü yolu denediler. Allah’a hamdolsun 
bunların hiçbirisine eyvallah etmedik, et-
miyoruz. Onlar susturmaya çalıştıkça, biz 
ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz; Ara-
kan, Libya, Somali, Mısır, Suriye diyoruz. 
Onlar üzerimize geldikçe, biz daha gür 
bir sesle “Dünya Beşten Büyüktür” diyo-
ruz. Onlar bizi bölmeye, parçalamaya ça-
lıştıkça, kardeşliğimize çok daha sıkı bir 
şekilde sarılıyoruz. Terörü meşrulaştırma 
çabalarına inat, hiçbir ayrım yapmadan 
tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. 
Müslüman katili DEAŞ’lı canilere nasıl 
Suriye’yi dar etmişsek, PKK/YPG’li terö-
ristleri de tek tek işgal ettikleri yerlerden 
çıkarıyoruz. Israrla önemsizleştirilmek is-
tenen NEO-NAZİ Terörüne her platformda 
dikkat çekiyor, bu yapılarla mücadelenin 
önemini vurguluyoruz. İnşallah bundan 
sonra da aynı kararlılıkla mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

Müslümanlar Olarak Biz 
Enerjimizi İç Kavgalarla Heba 
Ediyoruz

Kardeşlerim,

Ticaretten siyasete, dış politikadan savun-
ma sanayi ve teknolojiye kadar hemen 
her alanda potansiyelimizin çok altında 
rakamlarla karşı karşıyayız. İslam ülkele-
rinin dünya ekonomisindeki toplam payı 
yüzde 10’u dahi bulmuyor. En zengin İs-
lam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir 
farkı 200 kattan daha fazladır. İslam ül-
keleri küresel petrol rezervlerinin yüzde 
59’una, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 
58’ine sahiptir. Ancak buna rağmen 350 
milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartla-
rında hayatta kalma mücadelesi veriyor. 
Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan 
Müslümanların küresel sağlık harcama-
larındaki payı sadece yüzde 4’tür. Dünya 
genelinde okuryazarlık oranı yüzde 82,5 
iken, bu oran İslam dünyasında yüzde 70 
civarındadır. İslam ülkeleri milli gelirle-
rinin yalnızca 3,7’sini eğitime ayırırken, 
diğer ülkelerde bu oran yüzde 4,8’dir. Şu 
an dünya genelinde yaşanan çatışmalar-
da ölenlerin yüzde 94’ü Müslümanlardan 
oluşmaktadır. Dünyada satılan her 3 silah-
tan biri Ortadoğu’ya gidiyor. Müslümanlar 
çoğu zaman basit sebeplerle birbirine kur-
şun sıkarken, kaynaklarını eğitim, sağlık, 
araştırma-geliştirme yerine silahlanmaya 
ayırıyor. Tabii burada zenginleşenler ise 
Batılı silah tüccarları oluyor. 
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Az önce izledik, yapay zekânın, kuantum 
bilgisayarlarının, robotik teknolojilerin 
konuşulduğu bir dönemde ne yazık ki biz 
enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz. Yüz 
milyonlarca Müslüman’ın sorumluluğunu 
taşıyan liderler olarak hiçbirimizin bu tab-
lodan mutmain olmadığını biliyorum.

Ancak biz “Her zorlukla beraber muhak-
kak bir kolaylığın” olduğunu müjdeleyen 
bir dinin mensuplarıyız. Biz “Kıyametin 
kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı 
dikin” diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. 
Umutsuzluğa kapılmak, yeise düşmek, ka-
ramsar olmak bize yakışmaz. Alemlerin 
Rabbinden asla ümit kesilmez. Unutmaya-
lım ki her kriz beraberinde mutlaka fırsat-
ları da getirir. Şayet biz bir olursak, bera-
ber olursak, kardeş olursak, geçmiş yerine 
geleceğe odaklanırsak, Allah’ın izniyle rah-
met kapıları önümüzde açılacaktır. 

Bize düşen karanlığa kızmak değil, o ka-
ranlığı delecek fener olmaktır. Yaşadığımız 
krizler, İslam dünyasının yeni bir silkinişe, 
yeni bir uyanışa ihtiyacı olduğunu gös-
teriyor.  “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap” 
emrine uygun şekilde saflarımızı daha da 
sıkılaştırmalıyız. Potansiyelimizi harekete 
geçirecek, bir birimizin eksiğini gidere-

cek projelere ağırlık vermeliyiz. Savunma, 
enerji, ileri teknoloji başta olmak üzere 
stratejik önemi yüksek alanlarda işbirliği-
mizi daha da ilerletmeliyiz. Milli paralarla 
ticaretten yatırımlara, zekât müessesesinin 
ihyasından ikili ticaretimizdeki engellerin 
kaldırılmasına kadar kısa süre içerisinde 
atabileceğimiz pek çok adım var.

İnşallah toplantımızın bundan sonraki bö-
lümünde bu konulardaki somut önerileri-
mizi sizlerle paylaşacağız. Türkiye olarak, 
bu hedef ve ideal uğrunda tecrübelerimi-
zi ve elimizdeki imkânları sizlerle pay-
laşmaya hazır olduğumuzun bilinmesini 
istiyorum. Rabbim bizleri Kur’an’ın aydın-
lığından, Peygamber Efendimizin kutlu 
yolundan ayırmasın diyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha Kuala Lumpur Zirvesi’nin ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz dos-
tum, Malezya Başbakanı, bilge insan Tun 
Mahathir Muhammed’de teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bizleri muhabbetle bağrına 
basan tüm Malezyalı kardeşlerime selam 
ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Siz katılımcıları saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum.

Akdeniz’i Çatışma Değil,
İşbirliği Sahasına Dönüştürelim

TÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattının Açılışı | İstanbul | 08 Ocak 2020

Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum Pu-
tin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vu-
çiç, Bulgaristan Başbakanı Sayın Borisov, 
saygıdeğer bakanlar, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Sayın Putin ve heyeti başta ol-
mak üzere, açılışa teşrif eden tüm misa-
firlerimize “hoş geldiniz” diyorum. Sizleri 
ülkelerimiz ve bölgemiz açısından böyle-

sine anlamlı bir açılış programı vesilesiy-
le İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet 
duyuyorum. Öncelikle ilk haftasını geride 
bıraktığımız 2020 senesinin ülkelerimiz, 
halklarımız ve tüm dünya için esenlikler 
getirmesini diliyorum. Sizlerin şahsında 
tüm dostlarımızın yeni yılını gönülden 
tebrik ediyorum.

Türkiye ile Rusya arasındaki yakın işbirli-
ğinin son nişanesi olan TÜRKAKIM doğal-
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mektir. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel 
gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık. 
Doğu Akdeniz’de süren hidrokarbon ara-
ma faaliyetlerimizin tek amacı, ülkemizin 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
menfaatlerini korumaktır.  Her fırsatta 
tekrarladığımız gibi, Doğu Akdeniz’de ül-
kemizin dışlandığı hiçbir projenin ekono-
mik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata 
geçme şansı yoktur. Akdeniz’deki en uzun 
kıyı şeridine sahip Türkiye’nin, bu bölgey-
le ilgili her türlü projede söz söyleme hak-
kı elbette olacaktır. 

Buradan tüm kıyıdaş ülkelere yaptığımız 
işbirliği çağrımızı tekrarlamak istiyorum. 
Gelin tarih boyunca medeniyetlere be-
şiklik yapmış Akdeniz’i çatışma değil, 
işbirliği sahasına dönüştürelim. Bize bir 
adım gelene çok daha fazlasıyla gitmeye 
hazırız. Karşılıklı saygı ve hakkaniyet te-
melinde her türlü işbirliğine varız. Gerek 
TANAP, gerekse bugün açılış gururunu 
yaşadığımız TÜRKAKIM, ülkemizin işte 
bu vizyonunun en somut nişanesidir. Mu-
hataplarımızdan beklentimiz, Türkiye’nin 
uzattığı bu samimi işbirliği elini geri çe-
virmemeleridir.

Kıymetli misafirler,

Bu sene Rusya Federasyonu ile modern 
dönemdeki diplomatik ilişkilerimizin ku-
ruluşunun 100’üncü yılını kutluyoruz. 
Ancak, komşumuz Rusya ile münasebetle-
rimiz çok daha köklüdür. Osmanlı Sultanı 
İkinci Beyazıd’a 1492 yılında Çar Üçüncü 
İvan’ın gönderdiği mektup, Türk-Rus iliş-
kilerinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. 

Dolayısıyla iki komşu devlet arasındaki 
münasebetler, 500 seneyi aşan bir derinli-
ğe ulaşıyor. Avrasya coğrafyasının iki kök-
lü devletinin işbirliği yaptıklarında, bu-
nun hem insanlarımız, hem bölgemiz için 
nasıl olumlu neticeler getirdiğini biliyo-
ruz. İstiklal Harbimizde Rus dostlarımız-
dan gördüğümüz desteği unutabilmemiz 
mümkün değildir. Soğuk Savaşın en kes-
kin dönemlerinde dahi Rusya ve Türkiye, 
komşuluk hukukunun zedelenmesine mü-
saade etmemişlerdir. 

Son dönemde de, fikir ayrılıklarımızın or-
tak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin 
vermedik. Sayın Putin’in güçlü iradesiyle 
ilişkilerimizde çok farklı bir ivme yakala-
dık. 1980’lerde 300-400 milyon dolar civa-
rında seyreden ticaret hacmimizde, artık 
100 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz. 
Özellikle son 3 yılda ikili ticaretimizde dü-
zenli artış yaşıyoruz. Turizmde her sene 
yeni bir rekor kırılıyor.  Müteahhitlerimi-
zin Rusya’da üstlendikleri işlerin toplamı 
75 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı yatırım-
larımız 10’ar milyar doları aştı. Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali projesinde de ciddi 
bir aşamaya geldik. İnşallah ülkelerimiz 
için son derece önemli olan bu projeyi de 
planladığımız takvime uygun şekilde ta-
mamlayacağız. 

Bugün açılışını yaptığımız TÜRKAKIM 
projesi ise yeni dönemin sembol eserle-
rinden biri olacaktır. Sahip olduğumuz 
potansiyeli tam manasıyla harekete geçir-
diğimizde, ortaya çıkacak katma değerden 
tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyo-
ruz. Tıpkı bir Rus atasözünde ifade edil-

gaz boru hattının açılışı münasebetiyle bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. TÜRKAKIM, 
Rus dostlarımızla beraber büyük emek 
harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz, hem 
de bölgemizdeki enerji haritası bağlamın-
da tarihi nitelikte bir projedir. Projenin 
hattının deniz bölümünün tamamlanma-
sı münasebetiyle değerli dostum Putin’le 
geçtiğimiz yıl yine İstanbul’da bir tören 
düzenlemiştik.  Allah’a hamdolsun geride 
bıraktığımız bir sene içerisinde, hedefle-
diğimiz şekilde hattı başarıyla tamamla-
dık ve işte şimdi açılışını yapıyoruz. Proje 
sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal 
gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir 
ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşa-
caktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık 
doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. 
TÜRKAKIM Projesinin ülkelerimiz ve bu 
hattan faydalanacak tüm dostlarımız için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Proje-
nin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı 
olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli dostlarım,

Türkiye, OECD ülkeleri arasında 10’uncu 
en büyük enerji piyasasına sahiptir. Bugün 
itibariyle 81 ilimizin tamamına doğalgaz 
arzı sağlamış bulunuyoruz. Nüfusumuzun 
yüzde 79’u, yani 53 milyon vatandaşımız 
doğal gazı aktif bir şekilde kullanıyor. Bu 
sayı yaptığımız altyapı yatırımlarıyla gün 
geçtikçe artıyor. Rusya ise ülkemizin önde 
gelen doğalgaz tedarikçilerinin başında 
geliyor. Geride bıraktığımız 33 senede 
Rusya Federasyonu’ndan yaklaşık 400 mil-
yar metreküp doğal gaz tedariki sağladık. 
Bu tablo, ülkelerimizin karşılıklı çıkarına 

dayalı kazan-kazan temelli işbirliğinin en 
güzel örneğidir. Enerji alanındaki işbirli-
ğimiz her türlü sınamayı, diğer alanlarda 
olduğu gibi başarıyla atlatmıştır. Türkiye 
ve Rusya olarak, bu örnek işbirliği zemi-
ni üzerinde yeni projelere, yeni başarılara 
imza atmaya devam edeceğiz.

TANAP’ın Taşıma Kapasitesini  
31 Milyar Metreküpe Çıkarmayı 
Planlıyoruz

Avrupa ülkelerinin proje kapsamındaki 
ikinci hattan gelecek Rus gazına yoğun ilgi 
gösterdiğini görüyoruz. Türkiye olarak, 
son yıllardaki yatırımlarımızla, kendimiz-
le birlikte bölge coğrafyası için de önem-
li bir doğalgaz arz kapasitesi ve ticaret 
merkezi oluşturacak altyapıya kavuştuk. 
Bundan 1 ay önce bölgemizin en stratejik 
hatlarından biri olan TANAP’ı, aziz karde-
şim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le 
birlikte resmen hizmete açtık. “Enerji’nin 
İpek Yolu” olarak görülen TANAP’la, 16 
milyar metreküplük Azerbaycan doğal-
gazını Türkiye ve Avrupa’nın istifadesine 
sunduk. İlerleyen yıllarda TANAP’ın taşı-
ma kapasitesini önce 24 milyar metreküpe,  
inşallah ardından da 31 milyar metreküpe 
çıkarmayı planlıyoruz.

Ayrıca, yeni arz kaynaklarının ortaya 
çıkarılması ve mevcut rezervlerimizin 
geliştirilmesi doğrultusunda karada ve 
denizde hidrokarbon arama ve üretim fa-
aliyetlerinin artırılması için çalışmalar 
yürütüyoruz. Hedefimiz, ülkemizi küresel 
enerji merkezlerinden biri haline getir-
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diği gibi “Akıllı yol arkadaşı, yolun yarısı” 
demektir.  Biz de “Önce refik sonra tarik” 
diyen, yani yol kadar yol arkadaşının da 
önemli olduğuna inanan bir milletiz. Türk-
Rus dostluğu, ortak projelerle son yıllarda 
bu gerçeği defalarca ete kemiğe büründür-
müştür. İnşallah önümüzdeki dönemde de 
Türkiye ve Rusya’nın, iki komşu ülke ola-
rak yol arkadaşlığını kararlılıkla sürdüre-
ceklerine inanıyorum.

Amacımız; Gerilimi Düşürerek, 
Yeniden Aklıselimi Hâkim 
Kılmaktır

Kıymetli misafirler,

Sizlerin de takip ettiği üzere son dönem-
de bölgesel hadiseler bakımından olduk-
ça sancılı günler yaşıyoruz. Müttefikimiz 
Amerika Birleşik Devletleri ile komşumuz 
İran arasında bir süredir devam eden geri-
lim, hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaş-
tı. Türkiye olarak ne Irak’ın, ne Suriye’nin, 
ne Lübnan’ın, ne de deniz yoluyla enerji 
ticaretinin yüzde 30’dan fazlasının yapıl-
dığı Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının 
sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Bil-
hassa komşumuz Irak, zaten sıkıntılı olan 
istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin sela-
meti de bizim için kendi vatandaşlarımızın 
güvenliği kadar önemlidir. Arap’ı, Kürt’ü, 
Türkmen’i, Şii’si, Sünni’siyle Irak halkının 
tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.

Türkiye olarak bu konudaki hassasiyeti-
mizi daha önce de farklı vesilelerle açıkça 

ortaya koyduk. Yaklaşık 30 yıldır kargaşa 
ve çatışmalarla anılan Irak’ın, toprak bü-
tünlüğünü koruyarak, yeniden huzura ka-
vuşması için büyük çaba harcadık. DEAŞ 
ve PKK terörüyle mücadelesinde Irak’a her 
alanda destek verdik. Mezhepçilik taassu-
bunun bu ülkeyi esir almasını engellemek 
için, Irak halkını oluşturan tüm gruplarla 
düzenli temas halinde olduk. Savaş tam-
tamlarının çaldığı bu kritik süreçte de, 
diplomasinin tüm kanallarını kullanarak 
tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Bu çer-
çevede son bir haftada çok sayıda liderle 
telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Dışiş-
leri Bakanımız da muhataplarıyla yoğun 
bir diplomasi trafiği yürütüyor. Amacımız; 
gerilimi düşürerek, yeniden aklıselimi 
hâkim kılmaktır. 

Bölgemiz, son 20 yıldır devam eden çatış-
malar sebebiyle zaten bitap düştü. Farklı 
güçler arasında sürdürülen vekâlet sa-
vaşlarının bedelini, maalesef, Irak’tan 
Suriye’ye kadar milyonlarca masum kar-
deşimiz ödedi. Asırlardır esenlik ve barış 
diyarı olan İslam medeniyetinin kadim 
şehirleri birer enkaza dönüştü. Kardeşin 
kardeşe düşmanlaştırıldığı bu tablodan da 
en fazla bölgeyle ilgili hesabı olan dış güç-
ler faydalandı. Coğrafyamızda artık yeni 
bedeller ödemeye kimsenin mecali kalma-
mıştır. Hiç kimsenin, sadece kendi çıkarla-
rı uğruna, Irak başta olmak üzere tüm böl-
geyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı 
yoktur. 

Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke ola-
rak, diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir 
şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm 
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imkânları seferber ederek bölgemizin kan 
ve gözyaşına boğulmasına izin vermeye-
ceğiz. Bu süreçte Rusya Federasyonu ve 
Değerli Dostum Sayın Putin’le de sürekli 
diyalog ve istişare halinde olacağız. Rus 
dostlarımızın da katkısı ve destekleriyle, 
inşallah, bu sıkıntılı süreci suhuletle atla-
tacağımıza inanıyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha TÜRKAKIM Projesinin ülke-

lerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile 

olmasını diliyorum.  Bu projenin mima-

rı olarak gördüğüm değerli dostum Sa-

yın Putin’e ve heyetine huzurlarınızda 

çok teşekkür ediyorum. Sayın Vuçic ve 

Sayın Borisov’a heyecanımıza ortak ol-

dukları için ayrıca şükranlarımı sunu-

yorum. Sizleri bir kez daha sevgi ve say-

gıyla selamlıyorum.

Afrika Kıtası ile İlişkilerimizi 
Daha da İlerleteceğiz

Türkiye-Cezayir İş Forumu | Cezayir, Cezayir | 26 Ocak 2020

Aziz Kardeşim, Başbakan Djerad, saygıde-
ğer bakanlar,  Türkiye-Cezayir İş Dünyası-
nın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

ESSELAMU ALEYKÜM VE 
RAHMETULLAHİ VE BEREKATÜH…

Cezayir’i son iki yıl içerisinde ikinci kez 
ziyaret etmekten büyük bir bahtiyarlık du-

yuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen 
samimi misafirperverlik için başta Cum-
hurbaşkanı Tebbun olmak üzere Cezayir 
makamlarına şükranlarımı sunuyorum. 
Ziyaret vesilesiyle Türkiye ve Cezayir’in 
dinamik gücünü oluşturan siz girişimcile-
rimizle bir araya gelmek, şahsım için ayrı 
bir mutluluk kaynağıdır. Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu DEİK’e bu güzel buluşma-
yı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. İş 
Formunun iş dünyamız ve müteşebbisleri-
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nın sıklet merkezlerinden olan Cezayir’in 
de, Üçüncü Türkiye-Afrika Ortalık Zirve-
sinde en üst düzeyde temsil edileceğine 
inanıyorum. Zirveyi müteakip, Ticaret 
Bakanlığımız ve DEİK organizasyonunda 
İstanbul’da Türkiye-Afrika 3’üncü Ekono-
mi ve İş Forumu’nu gerçekleştirmeyi öngö-
rüyoruz.

Hiç şüphesiz tüm bu çalışmaların hedef-
lerine ulaşmasında en büyük sorumluluk, 
siz iş dünyamıza düşüyor. Sizler bu süreci 
sahiplenirseniz, sadece siyasi alanda değil, 
ticaret ve yatırımlar noktasında da bu zir-
ve ülkelerimiz için yeni bir sıçrama tahta-
sına dönüşebilir.

Türkiye için Kuzey Afrika başta olmak 
üzere tüm kıtayla kucaklaşmanın, ticari ve 
ekonomik çıkarın ötesinde anlamı vardır. 
Ülkemizin bu topraklara bakışı asla tek ta-
raflı bir kazanç hevesinin ürünü değildir, 
olmamıştır. Biz, birlikte üretmek; birlikte 
ilerlemek; birlikte zenginleşmek arzusun-
dayız. Çünkü ticaret, ülkeler arasında yal-
nızca metaların ve paranın el değiştirmesi 
manasına gelmez. Aynı zamanda ticaret, 
iki ülke halkının birbirini daha iyi tanıma-
sına da imkân verir. 

Cezayir’e her gelişimde, buranın doğal 
güzelliğinin ve kültürel çeşitliliğinin yanı 
sıra, büyük çoğunluğunda iş adamlarımı-
zın katkısı olan projelere, eserlere, yollara, 
fabrikalara da şahitlik ediyorum. Türkiye 
Cumhurbaşkanı olarak, yatırımcılarımızın 
Cezayir’in kalkınmasına verdikleri destek-
ten dolayı ülkem ve milletim adına gurur 
duyuyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi 

bundan sonra da sizlerin önünü açmak 
için elimizden geleni yapacağız. Sadece 
geçmişin ihmallerini gidermekle kalma-
yacak, inşallah çok daha büyük başarılara 
beraber imza atacağız.

Değerli dostlarım,

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hac-
mi, uzun süredir 4 milyar dolar civarında 
seyrediyor. Kendi bölgelerinin üretim ve 
ticaret merkezleri olan ülkelerimiz için 
bu rakam elbette önemlidir, ancak yeterli 
değildir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanıy-
la yaptığımız görüşmede ikili ticaretimizi 
kısa sürede 5 milyar dolara çıkartma kara-
rını aldık. 

Ticaretimizi hak ettiği seviyeye çıkarmak 
için güçlü bir iradeyle sizlerin potansiye-
line ket vuran sıkıntıları ortadan kaldır-
mamız gerekiyor. Bu kadar köklü ve güçlü 
bağlara sahip Türkiye ile Cezayir arasında, 
halen Serbest Ticaret Anlaşmasının bulun-
maması ciddi bir eksikliktir. Bu eksiklik, 
diğer hususlar yanında Türk şirketlerini 
Avrupalı rakipleri karşısında da maalesef 
dezavantajlı bir konuma itiyor. Hem bu 
durumun giderilmesi hem de ekonomik 
ilişkilerimizin derinleştirilmesi adına, 
Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri-
ne başlanmasının isabetli olacağı kanaa-
tindeyim. Aziz Kardeşim Cumhurbaşkanı 
Tebbun ile bugünkü görüşmemizde diğer 
konular yanında bu meseleyi de konuştuk. 
İlişkilerimizi en üst seviyeye çıkaran Yük-
sek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin kurulma-
sına ilişkin Ortak Açıklamayı imzaladık. 
En son 2012 yılında Ankara’da yapılan 

miz için yeni ortaklıklara, yeni açılımlara, 
yeni proje ve yatırımlara kapı aralamasını 
diliyorum. 

Gerek 12 yıla yaklaşan Başbakanlığım dö-
neminde gerekse 5,5 yıldır sürdürdüğüm 
Cumhurbaşkanlığımız süresinde yurtdışı 
ziyaretlerin hemen hepsinde yatırımcıla-
rımızın heyetimizde olmasına özen göster-
dik. İkili görüşmelerimizde sizlerin önünü 
açacak, sizleri teşvik edecek pek çok karar 
aldık. İş adamlarımızın karşılaştıkları sı-
kıntılarının çözüme kavuşturulması, her 
zaman ana gündem maddelerimizden biri 
oldu. Allah’a hamdolsun bu gayretlerimi-
zin meyvelerini de son 17 yılda hemen her 
sektörde almayı başardık. Bugün 210 eko-
nomik bölgeye ihracat yapan ve 222 ülke-
den ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz. Aynı 
şekilde bu çabalarımız sayesinde ihracatı-
mızı 36 milyar dolardan 180,5 milyar do-
lara çıkardık. 

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle toplam tica-
ret hacmi son 17 yılda yüzde 381 artışla 
26 milyar dolara ulaştı. Sadece bu kıtaya 
olan ihracatımız 16 milyar doları buldu. 
Türkiye’nin bu coğrafyadaki net yatırım 
stoku 2 milyar dolarlık bir büyüklüğü ya-
kaladı. Bu yatırımların piyasa değeri ise 
6 milyar doları aşıyor. Türkiye ile Afrika 
ülkeleri arasındaki İş Konseyi sayısı 2015 
yılında 30 iken 2019 yılında bu sayı 45’e 
yükseldi. 

Kıta genelinde iş Konseyimizin bulunma-
dığı 9 ülkede de çalışmalarımızı hızlan-
dırıyoruz. İnsani ve kalkınma yardımı fa-
aliyetlerimizi etnik köken, dil, din, renk, 

inanç ayrımı yapmadan tüm kıta sathında 
sürdürüyoruz. 22 Program Ofisiyle TİKA,  
kıta genelinde yeni ve özgün bir kalkınma 
modelinin sancaktarlığını yapıyor. Bayrak 
taşıyıcımız Türk Hava Yolları İstanbul’dan 
38 Afrika ülkesindeki 58 noktaya uçuş dü-
zenliyor. Türkiye Maarif Vakfımız istikba-
limizin teminatı olan evlatlarımıza en nite-
likli eğitim imkânlarını sunuyor. Türkiye 
Burslarıyla 4 bin 500 civarında Afrikalı 
öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora 
alanında ücretsiz eğitim sağlıyoruz. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde Türkiye-Afrika 
ticaretini 50 milyar dolar seviyesinin de 
üstüne taşıyacağız.

Biz, Birlikte Üretmek, Birlikte 
Zenginleşmek Arzusundayız

Kıymetli misafirler,

Cezayir’i dost ve kardeş bir ülke olmanın 
ötesinde, Kuzey Afrika’daki stratejik ortak-
larımızdan biri olarak görüyoruz. Ticari 
bakımdan Cezayir, ülkemizin Mağrip ve 
Afrika’ya en önemli giriş kapılarından bi-
risini oluşturuyor. Bu coğrafyayla ilişkile-
rimizdeki bir asırlık boşluğu telafi edebil-
mek için 2000’li yılların başından itibaren 
açılım politikası başlattık.  2005 yılında 
ilan ettiğimiz “Afrika Yılı” ile bu açılıma 
yeni bir boyut kazandırdık. Yakaladığımız 
ivmeyi 2008 ve 2014 yılında düzenlediği-
miz “Türkiye-Afrika Ortalık Zirveleri” ile 
adeta taçlandırdık. Üçüncü Zirveyle ilgili 
hazırlıklarımız sürüyor. Zirve tarihinin 
kesinleştirilmesiyle ilgili Afrika Birliği ile 
yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Kıta-
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Karma Ekonomik Komisyon toplantısının 
kısa sürede tekrar düzenlenmesi için mu-
tabakata vardık.

Ek İthalat Vergileri  
Ticaretimizi Olumsuz Etkiliyor

Ticaret hacmimizin arttırılmasının önün-
deki engellerden bir başkası, ticaret politi-
kası önlemleridir. 2019 yılında yürürlüğe 
konulan ek ithalat vergileri ve otomobil-
lerde tarife kontenjanı uygulaması, firma-
larımızı ve ikili ticaretimizin gelişimini 
olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde vize reji-
minde bazı esneklikler sağlanması sizlerin 
hareket kabiliyetini karşılıklı olarak artıra-
caktır. 

Türk firmalarının en başarılı olduğu alan-
lardan biri de müteahhitlik hizmetidir. 
Ülkemiz, bu alanda dünyada ikinci sırada 
yer alıyor. Sadece geçtiğimiz yıl yurtdışı 
müteahhitlik sektörümüz, tüm dünyada 
18 milyar dolar tutarında 438 adet pro-
je üstlendi. Türk şirketleri, bugüne kadar 
Cezayir’de 16,1 milyar dolar değerinde 
377 projeye imza attı. Bu rakamlarla Ceza-
yir, ülkemizin en fazla müteahhitlik proje-
si üstlendiği 8’inci ülkedir. Son dönemde 
teminat mektuplarında yaşadığınız sıkın-
tıyı da aştığımızda bu meblağın daha da 
artacağına inanıyorum.

Tabii burada bir gerçeğin altını özellikle 
çizmek istiyorum. Bizler, Cezayir’e sadece 
ürün satmıyoruz, aynı zamanda bu ülkede 
istihdam sağlayacak uzun vadeli yatırımla-
ra da girişiyoruz. Cezayir’de binin üzerinde 

Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. 
Firmalarımızın toplam yatırım tutarı ise 
1 milyar doları aşıyor.  Bu yatırımlarla 
Türk müteşebbisler yaklaşık 10 bin Ceza-
yirli kardeşimize iş imkânı sunuyor. Bir 
önceki ziyaretimde de gündeme getirdi-
ğim tarım, turizm, gıda ve enerji, üzerin-
de işbirliği yapabileceğimiz birçok fırsat 
bulunuyor. Bilhassa helal gıda konusu-
nu, geleceğimiz adına stratejik bir alan 
olarak görüyoruz. Bu amaçla ülkemizde 
Helal Akreditasyon Kurumunu hizmete 
açtık. Kurumumuz, faaliyetlerini, İslam 
Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Ens-
titüsü standartlarına göre yürütüyor. 
Cezayir’le helal akreditasyon konusunda 
uzmanlığımızı paylaşmaya ve teknik iş-
birliği çerçevesi oluşturmaya hazırız.

Türkiye olarak, son yıllarda çok ciddi 
ilerleme kaydettiğimiz alanların başın-
da savunma sanayii ürünleri geliyor. 17 
yılda yerlilik oranımızı yüzde 20’lerden 
yüzde 70’ler seviyesine çıkardık. Yıllık 
savunma sanayii ve havacılık ciromuz 9 
milyar dolara yaklaşırken, ihracatımız 
da 2,7 milyar dolara yükseldi. Silahlı 
İnsansız Hava araçlarında dünyanın en 
ileri teknolojiye sahip 4 devletinden biri-
yiz. Savaş gemisi, helikopter, tank, zırhlı 
araç, füze teknolojisinde de kendi ihti-
yaçlarımızı karşılıyor, hatta bunları dost 
ülkelere ihraç ediyoruz. Milli SİHA, milli 
İHA, milli helikopter, gemi, tüfek, eğitim 
uçağı, elektro-optik sistem, mühimmat 
gibi ürünler, Türk mühendisliğinin gel-
diği seviyeyi ve kabiliyetleri göstermesi 
bakımından son derece önemlidir. Böl-
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gesel gerilimlerin arttığı bir dönemde, 
Cezayir’in dostu ve kardeşi olarak savun-
ma sanayii alanında işbirliğimizi ilerlet-
mek istiyoruz.

Değerli katılımcılar,  

Cezayir makamlarının iş dünyasının 
önünü açmak ve ülke ekonomisinin çe-
şitlendirilmesini sağlamak için attıkları 
adımları yakından takip ediyoruz.  Bu 
çerçevede yabancı yatırımlarda yüzde 51 
yerel ortak şartının kaldırılması önemli 
bir adımdır. Yeni teknolojilere, yatırıma, 
kalkınmaya verdikleri değer için Ceza-
yirli kardeşlerimi gönülden tebrik ediyo-
rum. Önümüzdeki dönemde iş dünyasını 
teşvik edecek uygulamaların devam ede-
ceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
toplantımızın, yeni düşünce ve projelere 
ilham kaynağı olmasını diliyorum. Kritik 
bir dönemde gerçekleşen bu ziyaretimizin 
ilişkilerimizin ve dostluğumuzun geleceği 
bakımından köşe taşı olmasını diliyorum.

Cezayirli Kardeşlerime misafirperverlileri 
için tekrar teşekkür ediyorum. İş forumu-
nun düzenlemesinde emeği geçen kurum 
ve kuruluşlarımızı tebrik ediyor, toplan-
tımızın hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim 
yolunuzu, bahtınızı, işlerinizi açık etsin. 
Kalın sağlıcakla.

Ukrayna Bizim 
Stratejik Ortağımızdır

Türkiye-Ukrayna İş Forumu | Kiev, Ukrayna | 3 Şubat 2020

Sayın Devlet Başkanı, Kıymetli Dostum Vo-
lodımır Zelenskıy, saygıdeğer bakanlar, iş 
dünyasının değerli temsilcileri, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye-Ukrayna İş Forumu’nun başarılı 
geçmesini, iş adamlarımız için yeni ortak-
lıklara vesile olmasını diliyorum. Böylesine 
güzel bir atmosferde girişimcilerimizi bir 
araya getiren DEİK’e ve Ukraynalı muha-

taplarına teşekkür ediyorum. Sayın Devlet 
Başkanı Zelenskiy nezdinde tüm Ukrayna 
makamlarına misafirperverlikleri için ayrı-
ca şükranlarımı sunuyorum.

Ülkelerimiz arasında ikili ilişkilerimizin 
yanı sıra ticari ve ekonomik işbirliğimizin 
güçlenmesine de önem veriyoruz. Aynı ira-
denin Ukraynalı dostlarımızda da mevcut 
olduğunu görmekten büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum. Nitekim Sayın Zelenski’nin 
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Kıymetli dostlarım,

Günümüz dünyasında, özel sektör, ekono-
minin lokomotifidir. Devlet yöneticileri 
olarak bizler, iş dünyasının önündeki bü-
rokratik zorlukları ve engelleri kaldırmakla 
görevliyiz. Önünüzdeki bu engelleri kaldır-
dıktan sonra size de açılan bu yoldan koş-
mak gelir. Malumunuz Türkiye ile Ukrayna 
arasındaki ticaret hacmini iki kat artışla, 
4,8 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkar-
mayı hedefliyoruz. Bugün Değerli Dostum 
ile hedefimizi bir kez daha teyit ettik.

Öte yandan bu hedefe hükümetler olarak 
tek başına varamayız. İş dünyasının da so-
rumluluk üstlenmesi, bize destek olması 
gerekiyor. Bu hedefe ulaşma noktasında 
sizlerin en büyük ihtiyacının Serbest Tica-
ret Anlaşması olduğunu biliyoruz. Sayın 
Başkanla bu konuda mutabık kaldık ve 
ticaret bakanlarımız da kendi aralarında 
mutabakat metni imzaladılar. İnşallah kısa 
sürede siz iş dünyamıza bu konuda müjdeli 
haberler vermeyi ümit ediyoruz. 

Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İş-
birliği Komisyonu toplantısını da Mart ayı 
içinde yapmayı planlıyoruz.

Ukrayna, yatırım ortamının iyileştirilmesi-
ne yönelik hayata geçirdiği  reformlarla mü-
teşebbisler için cazibesini giderek artıran 
bir ülkedir. Türk ihracatçısının Ukrayna’nın 
sağladığı, Ukrayna ihracatçısının da ülke-
mizin sağladığı avantaj ve imkânları tanı-
ması, keşfetmesi gerekiyor. Burada önemli 
bir hususu vurgulamak istiyorum. Türkiye 
olarak uluslararası müteşebbisleri asla “ya-

bancı” yatırımcı olarak görmedik, görmüyo-
ruz. Kendi insanımıza hangi imkânları sağ-
lıyorsak, Türkiye’ye güvenen, Türkiye’nin 
yatırım ortamına inanan girişimcilere de 
aynısını sağlıyoruz. 

Son 17 yılda ekonomimize 220 milyar do-
larlık doğrudan uluslararası  sermaye girişi 
oldu. Attığımız adımlarla ülkemizi dünya 
iş yapma kolaylığı endeksinde sürekli yu-
karı taşıyoruz. Türk bankacılık sektörünün 
yüzde 17 düzeyinde olan sermaye yeterlilik 
oranı, yüzde 8 olan uluslararası standartla-
rın oldukça üstünde yer alıyor. Bugün 126 
ülke, 328 yurtdışı uçuş noktasına ulaşan 
Türk Hava Yolları, dünyanın en çok ülkesi-
ne ve en çok dış hat noktasına uçan havayol-
larından biridir. İstanbul’dan 4 saatlik uçuş-
la 1,6 milyarlık nüfusa ulaşabiliyorsunuz. 
Genç, eğitimli ve nitelikli nüfusumuzla cid-
di bir işgücüne sahibiz. Türkiye, satın alma 
paritesine göre değerlendirirsek dünyanın 
13’üncü büyük ekonomisidir. 2002’de 36 
milyar dolardan aldığımız ihracatı, bu sa-
bah açıklanan rakamlara göre 181 milyar 
dolara taşıdık. Ocak ayı ihracatımız önceki 
aya kıyasla yüzde 6,1 artış göstererek 14 
milyar 765 milyon dolara ulaştı. İhracatımı-
zın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86’yı 
buldu.

Hedefimiz Ticaret Hacmimizi  
10 Milyar Dolara Çıkartmaktır

Ticaret savaşlarına ve bölgesel istikrarsız-
lıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafi-
ğini sürekli yükseltiyor. Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılı olan 2023 senesinde ise ihra-

katılımıyla geçen sene İstanbul’da düzenle-
nen Yatırım Forumu, bu iradenin en somut 
örneklerinden biridir. Bugünkü İş Forumu-
nu, İstanbul’daki toplantının bir devamı 
olarak görüyoruz. Tıpkı Yatırım Forumu 
gibi Türkiye-Ukrayna İş Forumu’nun da siz-
lerin önünde yeni fırsat pencerelerinin açıl-
masına vesile olacağına inanıyorum.

Kıymetli misafirler,

Karadeniz’den komşumuz Ukrayna ile mü-
nasebetlerimiz her geçen gün güçleniyor. 
Ukrayna, bizim için dost bir ülke olmanın 
ötesinde stratejik ortaktır. Türkiye ve Uk-
rayna, coğrafi konumları ve ekonomileri 
itibariyle, birbirlerini rakip değil, değerli 
birer ortak gören ülkelerdir. Bu bakış açı-
sının en güzel meyvesi, ülkelerimiz arasın-
daki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey me-
kanizmasıdır. 

Değerli Dostumla bugün Konseyimizin 
8’inci toplantısını icra ettik. Gerek baş başa 
gerekse heyetler arası görüşmelerde ikili 
ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. 
İmzaladığımız anlaşmalarla münasebetleri-
mizin ahdi zeminini daha da kuvvetlendir-
dik.  Sizlerin işlerini kolaylaştıracak, sizin 
sıkıntılarınızı giderecek, siz iş dünyamıza 
yeni ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna 
ile sahip olduğumuz sağlam siyasi zemin, 
hiç kuşkusuz, her iki ülke iş çevreleri için de 
önemli bir güvencedir. Bu zeminin hakkını 
verme noktasında her birinizin büyük çaba 
sarf ettiğini görüyoruz.

Biz devlet adamlarının desteği, siz iş dün-
yamızın gayretleriyle, hamdolsun, Ukrayna 

ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor. 
2019 senesinde ticaretimiz yüzde 10,2 ar-
tarak 4,8 milyar dolara ulaştı. Türk müte-
ahhitlik sektörü Ukrayna’da bugüne kadar 
toplam 6,3 milyar dolar değerinde 184 pro-
jeye imza attı.

Ukrayna’daki Yatırımlarımızın 
Toplamı 3 Milyar Doları Aşıyor

Türkiye, son yıllarda sağlık turizminde 
Ukrayna’nın ana destinasyonlarından biri 
haline geldi. Geçtiğimiz yıl, Ukrayna’dan ül-
kemize tedavi için gelen kişi sayısı yaklaşık 
20 bine ulaştı. Turizm sektöründe de çok 
büyük bir ivme yakalamış durumdayız. Ül-
kelerimiz arasındaki vizelerin kaldırılarak, 
kimlikle seyahat edilmesine imkân tanıdık. 
Böylece 2019 yılında bir rekor kırarak 1 
milyon 550 bin Ukraynalı turisti Türkiye’de 
ağırladık. Bu rakamlar önceki seneye göre 
yüzde 12’lik bir artışa tekabül ediyor. Aynı 
dönemde Türkiye’den de 217 bin vatanda-
şımız Ukrayna’yı ziyaret etti. Ayrıca savun-
ma sanayii, teknoloji, iletişim altyapısı, tele-
komünikasyon gibi stratejik sektörlerde de 
ortaklığımız güçlendi.

Türk şirketlerinin özellikle, haberleşme, 
gıda, tekstil, bankacılık ve inşaat malzeme-
leri alanlarında Ukrayna’da ciddi yatırımla-
rı bulunuyor. Bu ülkedeki yatırımlarımızın 
toplamı 3 milyar doları aşıyor. Otomotiv, 
demir çelik, savunma, 4,5G teknolojilerin-
de de Türkiye ile Ukrayna arasında önemli 
bir potansiyelin olduğuna inanıyoruz. Önü-
müzdeki dönemde bu alanlarda da işbirliği-
mizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.
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catımızı inşallah 500 milyar dolara çıkar-
mayı hedefliyoruz. Geçen sene dünyanın en 
büyük havalimanlarından olacak İstanbul 
Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasiteli 
ilk etabının açılışını yaptık. Savunma sanayi 
alanında ise yerlilik oranımızı yüzde 70’ler 
seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava 
araçlarında, dünyanın en ileri teknolojisine 
sahip 4 ülkesinden biriyiz. Kısa süre önce, 
ülkemizin küresel düzeyde markası haline 
gelecek, Türkiye’nin Otomobilinin tanıtımı-
nı gerçekleştirdik. Geleceğin teknolojisiyle, 
elektrikli olarak üreteceğimiz bu otomobili 
inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle bu-
luşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında, 
milli paralarla ticaret gibi ekonomimiz ve 
ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan 
kaldıracak çalışmalara hız veriyoruz.

Kıymetli dostlarım,

Türk firmaları, fırsat tanınması halinde 
neleri başarabileceklerini göstermişlerdir. 
3 milyar dolarlık yatırımımız ülkemizin 
ve şirketlerimizin Ukrayna’ya olan güveni-
nin bir tezahürüdür. Devlet Başkanı Sayın 
Zelenskı’nin Türk yatırımcılara büyük bir 
teveccühle yaklaştığını görmekten duydu-
ğum memnuniyeti burada özellikle ifade et-
mek istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurun-
da Zatı Devletlerine ülkem, milletim ve siz 
iş adamlarımız adına teşekkürlerimi sunu-
yorum. Az önce de ifade edildi, Ukrayna’da 
alt yapısıyla, üst yapısıyla birlikte atılması 
gereken adımlar, yapılması gereken bir-
çok işler var. Türk girişimcilerin, Sayın 
Zelenski’nin güvenine mazhar olacak proje-

leri başarıyla gerçekleştirmeye devam ede-
ceğine inanıyorum. 

Ukraynalı yatırımcılara da ülkemizin kapı-
ları sonuna kadar açıktır. Cumhurbaşkanlı-
ğımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım 
Ofisimiz, her türlü ihtiyacınızda sizlerin ya-
nındadır.

Bugün görüşmeler yaptınız, gerekirse bir-
likte üçüncü ülkelerde de birçok yatırımla-
rı gerçekleştirmeniz mümkün. Eğer bunlar 
yapılacak olursa inanıyorum ki Türkiye ve 
Ukrayna birlikte yükseleceklerdir. Bu po-
tansiyel her iki ülkede de var. Bugün bunları 
gerek ikili görüşmemizde gerekse heyetler 
arası görüşmede ele aldık. Attığımız strate-
jik ortaklıkla birlikte bu önümüzdeki süreç-
te bakanlarımızın birbirleriyle görüşmeleri, 
birbirleriyle yatırımları değerlendirmeleri 
çok daha büyük önem kazanacak. Tabii ki 
en az yılda bir kere de biz adeta Bakanlar Ku-
rulunu bir yıl Ukrayna’da bir yıl Türkiye’de 
toplama kararını verdik.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
ülkelerimizin yöneticileri olarak sizlere eli-
mizden gelen kolaylığı sağlamayı sürdürece-
ğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Bu toplantının gerçekleştirilmesinde emeği 
geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Bir sonraki İş Forumu’nda ticaret hac-
mimizde ortak hedefimiz olan 10 milyar do-
ları aşmış olarak buluşmak dileğiyle, sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Hiçbir Sınır, Hiçbir Mesafe 
Müslüman Gönüller Arasında 

Hudut Çizemez

Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu’na Hitap
İslamabad, Pakistan | 15 Şubat 2020

BİSMİLLAHİRRAMANİRRAHİM.

Sayın Başkan, Pakistan Milli Meclisi’nin 
ve Senatosu’nun saygıdeğer üyeleri, Ha-
nımefendiler, beyefendiler, Sizleri selam-
ların en güzeliyle, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum.    

ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMETÜL-
LAHU VE BEREKATUHU. ALLAH’IN SE-
LAMI, RAHMETİ VE BEREKETİ ÜZERİNİ-
ZE OLSUN.  

Pakistan halkının siz kıymetli temsilcileri-
nin nezdinde buradan tüm kardeşlerime 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Pakistan Halkının, Kurtuluş 
Savaşımızda Gönderdiği 
Yardımları Unutmadık 

Değerli kardeşlerim,

O gün Lahor meydanında toplananlara 
hitap edenlerden biri de Şair-i Azam Mu-
hammed İkbal’dir. Muhammed İkbal, o 
kürsüde, büyük bir hicap içerisinde, birkaç 
gün önce gördüğü bir rüyayı anlatır.  Rüya-
sında Peygamberi Zişan Efendimizi gören 
İkbal, hissiyatını dizelere şöyle döker.

“Dedi Hz. Muhammed
Cihan bahçesinden bana bir koku gibi 
yaklaştın
Söyle bana hediye olarak ne getirdin?
Dedim ki: ya Muhammed, dünyada yok 
rahatlık
Bütün özlemlerimden umudu kestim artık
Varlık bahçesinde binlerce gül ve lale var
Ama ne renk ne koku... 
Hepsi de vefasızdır
Yalnız bir şey getirdim 
Kutlanmıştır tekbirlerle
Bir şişe kan ki, eşi yoktur 
Namusudur, vicdanıdır
Buyurun, bu Çanakkale şehitlerinin kanı-
dır…”

Evet… Şairin kendisi gibi Lahor Meydanını 
dolduran yüzbinler, bu duygu dolu sözler 
sonrasında gözyaşlarına boğulmuştu. Pa-
kistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sıra-
sında, ekmeğinden artırarak gönderdiği 

yardımları hiçbir zaman unutmadık ve 
unutmayacağız. Kardeşlerinin istiklal mü-
cadelesine katılarak canlarını feda eden 
Şevket Ali kardeşleri, Çavduri’leri unutma-
dık, asla unutmayacağız. Haydarabat’tan 
İslamabat’a kadar tüm kardeşlerimizin 
Türkiye için, Türkiye’nin istiklali ve istik-
bali için seccadelerine kapanıp dua etme-
lerini unutmadık, unutmayacağız. Her 
türlü baskıya, tehdide ve yokluğa rağmen 
Türk Milletini yalnız bırakmayan vefa 
abidesi kardeşlerimizi, unutmayacağız. 
Pakistan’la aramızdaki ezeli kardeşliği, 
inşallah ebediyyen muhafaza edeceğiz. 
Çünkü bizim kardeşliğimiz, kan bağından 
değil, gönül bağından geliyor. Bizim dost-
luğumuz, menfaatten değil muhabbetten 
geliyor. Pakistan’ın acısını acımız, sevinci-
ni sevincimiz, başarısını da kendi başarı-
mız olarak görüyoruz. 

Bu anlayışla Pakistan’ın son yıllarda ya-
şadığı sel ve deprem felaketlerinde tüm 
imkânlarımızla hemen kardeşlerimizin 
yardımına koştuk. 251 insanımızın şe-
hit olduğu 15 Temmuz hain darbe gi-
rişimi sonrasında Pakistan halkının 
duasını yanımızda hissettik. Pakistan ma-
kamları, FETÖ’ye ait okulları Türkiye Ma-
arif Vakfı’na devrederek, gerçek anlamda 
milletimizin dostu olduklarını gösterdi. 
Ekim ayında Suriye’nin kuzeyine düzenle-
diğimiz Barış Pınarı Harekâtı’na Pakistan 
Devleti ve halkından yine çok güçlü destek 
geldi. Lafa gelince demokrasi ve insan hak-
larını kimseye bırakmayanlar teröristleri 
kurtarmak için seferber olurken, Pakistan, 
haklı mücadelesinde dimdik Türkiye’nin 
yanında yer aldı. Keza Elazığ-Malatya dep-

Pakistan’a yaptığım bu resmi ziyareti ve-
silesiyle sizlere hitap etmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Bugün bizleri 
bir araya getiren, böylesine muhteşem bir 
uhuvvet ikliminde gönüllerimizi buluştu-
ran Mevla’ya hamd-ü senalar ediyorum. 
Şahsıma bu oturumda hitap etme fırsatı 
verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında her birinize 
Türkiye’deki 83 milyon kardeşinizin, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde milli iradeyi 
temsilen görev yapan milletvekillerimizin 
selamlarını iletmek istiyorum. İslamabad’a 
ayak basışımızdan itibaren bizi coşkuyla 
kucaklayan tüm kardeşlerime, Pakistan ma-
kamlarına samimiyetleri, misafirperverlik-
leri için şükranlarımı sunuyorum. 

Biz burada, Pakistan’da, kendimizi asla ya-
bancı gibi görmüyoruz. Asya’nın en önemli 
buluşma noktalarından birinde, İslam dün-
yasının mümbit coğrafyasında kendimizi 
evimizde hissediyoruz. Türkiye ile Pakistan 
arasındaki kardeşlik bağları, dünyada pek 
az ülkeye ve millete nasip olur. Bugün gıp-
tayla bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği, 
tarihin güçlendirdiği, tarihi olayların pe-
kiştirdiği hakiki bir kardeşliktir. Gazneliler 
Devleti’nin kurucusu Gazneli Mahmut’dan 
beri Türkler, şu an içinde bulunduğumuz 
geniş coğrafyanın bir parçası olmuşlardır. 
Çağatay Türklerinden Babürler, bugünkü 
Pakistan’ın da dâhil olduğu bölgenin önem-
li bir kısmını yaklaşık 350 yıl yönetmiş ve 

ortak tarihimizde derin izler bırakmıştır.  
Cumhurbaşkanlığı Forsumuzda yer alan ve 
tarihte kurduğumuz devletleri temsil eden 
16 yıldızdan ikisi Babürler ve Gaznelilerdir. 
Urdu edebiyatının kutuplarından biri olan 
şair Mirza Esedullah Han Galib, Hilafet 
Hareketi’nin öncüleri Cevher kardeşler, Bal-
kan Savaşları sırasında Osmanlı ordusuna 
yardım için gelen Abdurrahman Peşaveri 
gibi isimler, ortak tarihimizin altın halkala-
rından sadece birkaçıdır.

Türkiye-Pakistan ilişkileri, Şair-i Azam Mu-
hammed İkbal’in ve Kaid-i Azam Muham-
med Ali Cinnah’ın kıymetli miraslarıyla 
bugünlere gelmiştir. 1915 senesinde Türk 
askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğa-
zını savunurken, cepheden 6 bin kilometre 
uzaklıkta, bu topraklarda yapılan miting, 
tarihin unutulmaz sayfalarına kaydolmuş-
tur. Lahor meydanında gerçekleşen bu tari-
hi mitingin teması Çanakkale’ idi… Mitingi 
tertipleyenler, Çanakkale’de çarpışan Türk 
Milletine yardım ve gönüllü toplamayı 
amaçlıyordu. O gün Lahor Meydanı Müslü-
manlar tarafından hınca hınç doldurulmuş-
tu.  Biz ölüm-kalım mücadelesi verirken, bu 
coğrafyadaki kardeşlerimiz de dönemin 
sömürgecilerinin baskısı altındaydı. Bütün 
sıkıntılara ve tehditlere rağmen, meydanda 
açılan sergilerde Çanakkale için çok büyük 
yardım toplanır. Pakistanlı kadınlar kolla-
rındaki bilezikleri, kulaklarındaki küpeleri, 
Pakistanlı babalar dar günler için bir köşe-
ye ayırdıkları paraları verir.
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İslam dünyası olarak terörden çatışmala-
ra, mezhepçilik fitnesinden açlık ve fakir-
liğe kadar ciddi sorunlarla boğuşuyoruz. 
Pakistan ve Türkiye, coğrafi konumları 
hasebiyle bu krizlerden en fazla etkilenen 
ülkelerin başında geliyor. İslam’da kar-
deşlik hukuku, mümin kardeşine destek 
olmak yanında, sıkıntılarına taraf olmayı, 
müdahil olmayı da gerektirir. Rabbimiz bu 
hakikati Hucurat Suresinde “İnnemel mü-
minune ihvetun”, “Müminler, ancak kar-
deştirler” diyerek ifade ediyor. Ümmetin 
bir ferdi olarak şahsımızla, ailelerimizle, 
komşularımızla beraber, milyarlarca kar-
deşimizin de mesuliyetini taşıyoruz. Kısa 
vadeli çıkarlar, günlük hesaplar, bizim 
ebedi ve ezeli kardeşliğimizin önüne ge-
çemez. Mezhep, meşrep, kabile, dil farklı-
lıkları bizim cihanşümul kardeşliğimizin 
üstüne çıkamaz. Hiçbir sınır, hiçbir mesa-
fe Müslüman gönüller arasında hudut çi-
zemez. Dünyanın neresinde olursa olsun 
Müslüman kardeşimizin derdiyle dert-
lenmek, zulme uğruyorsa onun yanında 
durmak bizim görevimizdir. Çünkü bizim 
inancımızda kimden gelirse gelsin zulme 
rıza zulümdür.

Türkiye olarak bu anlayışla ümmetin ara-
sındaki ayrılıkları gidermek, anlaşmaz-
lıklara çözüm bulmak, Filistin, Kıbrıs ve 
Keşmir başta olmak üzere haklı davaları-
mıza sahip çıkmak için gayret gösteriyo-
ruz. Suriye’deki çatışmalardan ve rejimin 
zulmünden kaçan 4 milyona yakın sığın-
macıyla ev sahipliği yapıyoruz. Maddi 
imkânları bizden katbekat fazla olan ül-
keler Suriyeli mazlumları kaderine terk 
ederken, biz 40 milyar doların üstünde 

harcama yaptık. İdlip’le ilgili son günler-
de attığımız adımların gayesi de 3,5 mil-
yon mazlumun rejimin varil bombaları 
altında can vermesinin önüne geçmektir. 
Libya’dan Yemen’e kadar çatışmaların ol-
duğu her yerde Türkiye’nin öncelikli hede-
fi,  kanı, yıkımı ve gözyaşını durdurmaktır.

Kudüs Bizim    
Kırmızı Çizgimizdir

Bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanlığımız sırasında İslam ümmetini 
ilgilendiren tüm konularda aktif bir ça-
banın içinde olduk. İlk kıblemiz Kudüs’ü 
Şerif ’e yönelik İsrail saldırıları karşısın-
da onurlu ve kararlı bir duruş sergiledik. 
Trump ve Netanyahu arasındaki Kudüs’le 
ilgili atılan adım bir barış planı değil, bir iş-
gal projesidir. “Kudüs, kırmızı çizgimizdir” 
diyerek Harem-i Şerifi, işgalci İsrail yöne-
timinin insafına terk etmeyeceğimizi tüm 
dünyaya ilan ettik. Geçtiğimiz haftalarda 
Amerikan yönetimi tarafından “yüzyılın 
planı” adı altında açıklanan işgal, ilhak ve 
yıkım planı karşısında da en güçlü tepkiyi 
yine biz verdik, vermeye devam edeceğiz.  

74’üncü Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda Keşmir’e sahip çıkarak, ülke-
mizin bu meseledeki hassasiyetini bir kez 
daha ortaya koyduk. Keşmirli kardeşleri-
mizin on yıllardır çektiği sıkıntıların, son 
dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha 
da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut duru-
mu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlük-
lerini ve kazanılmış haklarını elinden alan 
bir tutumun kimseye faydası yoktur. Keş-

reminin ardından, devlet ricalinden sokak-
taki vatandaşa kadar tüm Pakistan’dan da-
yanışma mesajları aldık. 

Buradan bir kez daha tasasında ve sevin-
cinde Türkiye’nin yanında olan Pakistanlı 
kardeşlerime ülkem ve milletim adına te-
şekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki da-
yanışmayı daim ve kaim eylesin diyorum. 
Pakistanlı kardeşlerimizin de Türkiye’nin 
ve Türk Milletinin dostluğundan emin ol-
malarını istiyorum. Geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de daima Pakistan’ın yanında yer 
almayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede, gün-
cel bir konu olan Mali Eylem Görev Gücü 
toplantılarında siyasi baskı altına alınmak 
istenen Pakistan’a destek vereceğimizi de 
vurgulamak istiyorum.

Pakistan’ın Terörle Mücadelede 
Sergilediği Çabaları Takdirle 
Takip Ediyoruz

Sayın Başkan,

Değerli parlamenterler,

Pakistan kalkınma ve refah yolunda me-
safe kaydetmeye devam ediyor. Şüphesiz 
ekonomik kalkınma bugünden yarına ger-
çekleşecek bir hadise değildir. Bunun için 
çok çalışmak, planlı hareket etmek; azim, 
inanç ve özgüvenle davranmak gerekir. 
Kalkınmada, istikrar ve güven, olmazsa ol-
maz iki şarttır. Pakistan’ın yasama, yürüt-
me, yargı ve askeri kurumlarıyla elbirliği 
içinde sergilediği çabaların kısa zamanda 
meyvelerini vereceğine inanıyorum.

İş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi esas 
alan adımlar, Pakistan’ı yatırımcıların gö-
zünde daha cazip bir ülke kılıyor. Buraya 
farklı sektörlerden büyük bir iş adamı gru-
buyla geldim.  Cuma Namazının ardından 
inşallah Türkiye-Pakistan İş Forumunda 
yatırımcılarımızla bir araya geleceğiz. Böy-
lece bir kez daha Pakistan’ın müreffeh ge-
leceğine ve ekonomisine olan güvenimizi 
teyit edeceğiz.

Sayın Başbakan’ın Türkiye ziyareti sırasın-
da ilişkilerimizi derinleştirme konusunda 
mutabakata varmış ve arkadaşlarımızı ta-
limatlandırmıştık. Bugün imzalayacağı-
mız “Stratejik Ekonomik Çerçeve” ve “Ey-
lem Planı” metinleri, ticaretten altyapıya, 
yatırımlardan turizme geniş bir yelpazede 
bizim yol haritamız olacaktır. Ayrıca, bu-
gün iki ülke arasında 2009 yılında tesis 
edilmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İş-
birliği Konseyi’nin 6’ncı toplantısını ger-
çekleştireceğiz.  Pakistan’daki 210 milyon 
ve Türkiye’deki 83 milyon insanımızla el 
ele vererek, ekonomik ilişkilerimizi hak et-
tiği noktaya beraberce taşıyacağız.

Öte yandan Pakistan’ın terörle mücadele-
de sergilediği çabaları takdirle takip edi-
yoruz. Pakistan, bölgesindeki istikrarsız-
lıklardan, terörden ve çatışmalardan çok 
çekmiş bir ülkedir. 35 yıldır bölücü terörle 
mücadele eden, DEAŞ’tan PKK ve FETÖ’sü-
ne kadar dünyanın en vahşi örgütlerinin 
hedefinde olan bir ülke olarak, Pakistan’ın 
karşılaştığı zorlukları gayet iyi anlıyoruz. 
Terörle mücadelesinde Pakistan’ı destekle-
meyi sürdüreceğiz. 
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mir sorunu çatışma veya baskıyla değil, 
ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çö-
zülebilir. Böyle bir çözüm, tüm tarafların 
menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, 
Keşmir meselesinde adaletin, barışın ve di-
yalog yoluyla çözümün yanında yer almayı 
sürdürecektir.

Bu vesileyle, Pakistan’ın Afganistan barış 
sürecine müspet katkılarını da çok değerli 
gördüğümüzü özellikle vurgulamak isti-
yorum. Türkiye olarak bu süreçte ikisi de 
kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan’a 
gereken desteği veriyoruz. Bu düşünceler-
le sözlerime son verirken sizlere Şair Ebu-

leser Hafız’ın şu muhteşem mısralarıyla 
veda etmek istiyorum.

“Sen, ey mukkades ülke, mübarek ol,

Sen, ey güzel diyar, me’sud ol,

Sen, ey yüksek, şanlı azim nişanesi,

Pakistan toprağı,

İmanımızın merkezi, şâd ol.”

Muhabbetiniz ve sabrınız için her birinize 
teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardım-
cımız olsun.  Sizleri Allah’a emanet ediyo-
rum.  Kalın sağlıcakla.

Salgının Etkisiyle, Küresel Çapta 
Bir Sosyoekonomik Krizle

Karşı Karşıyayız

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Olağanüstü Zirvesi
İstanbul, Video konferans | 10 Nisan 2020

Aziz kardeşlerim, Konseyimizin ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Değerli Genel Sekreter-
leri, sizleri şahsım ve milletim adına en kal-
bi duygularımla, muhabbetle selamlıyo-
rum. Yapacağımız istişarelerin ülkelerimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum.

Az önce değerli görüşlerini ve tekliflerini 
bizimle paylaşan tüm dostlarıma teşekkür 
ediyorum. Bu toplantının düzenlenmesine 
öncülük eden Türk Konseyi’nin Dönem 
Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Kar-
deşim İlham Aliyev’e şükranlarımı sunu-
yorum. Bu vesileyle, Kıymetli Dostumuz 
Sayın Orban’ın ve şahsında Macar halkı-
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Konseyimiz, Siber Güvenlik 
Olgusunun Geliştirilmesi 
Konusunda Rol Almalıdır

Gelişmeler, Hazar Geçişli Orta Koridor’un 
güçlendirilmesinin önemini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Bu ulaştırma korido-
runda, temassız dış ticaret ve çok modlu 
taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini 
teminen somut adımlar atmak için işbir-
liğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Tür-
kiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında 
yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu 
taşımacılığını, Orta Asya’ya uzatabiliriz. 
Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden mevcut 
yüke ek, günlük 3 bin 500 ton yükün ta-
şınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ka-
panan karayolu geçişleri nedeniyle, Azer-
baycan ve Kazakistan Türk taşımacıları 
açısından önemli bir transit güzergâh hali-
ne gelmiştir. Bu bağlamda, Konsey üyeleri-
mizden; geçiş belgesi kotası, geçiş ücretle-
ri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık 
sağlamalarını bekliyorum. Ro-Ro hatların-
daki ücretlerde indirime gidilmesi, ihtiyaç 
duyulan ilave geçiş belgelerinin temini, 
geçiş ücretlerinin mütekabiliyet çerçeve-
sinde kaldırılması özellikle önem arz edi-
yor. Malum, salgının önlenmesi amacıyla 
yolcu taşımacılığına kısıtlamalar getirdik. 
Ancak karşı taraf izin verdiği sürece hiçbir 
kargo seferimizi aksatmadık. Bu çerçevede 
tüm dostlarımızın gerekli esnekliği göster-
mesini bekliyoruz. 

İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir 
sınavdan geçiyor. Salgın, acil durumlarda 
bu alanın kesintisiz bir şekilde işletilmesi-

nin gerekliliğini bir kez daha ortaya koy-
muştur. Konseyimizin, bu manada siber 
güvenlik olgusunun geliştirilmesi ve uy-
gulanması konusunda da rol alabileceğine 
inanıyorum. Tüm bu meselelerin ele alın-
ması amacıyla Ulaştırma ve Ticaret Bakan-
larımızın videokonferans yöntemiyle bir 
araya gelmesini teklif ediyorum.

Kıymetli dostlarım,

Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden, 
25 binden fazla vatandaşımızın ülkemi-
ze geri dönüşlerini temin ettik. Sizlere de 
Türkiye’de bulunan vatandaşlarınızın tah-
liyeleri için uçak seferleri noktasında ge-
rekli kolaylıkları gösterdik, gösteriyoruz. 
Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancıla-
ra, tedbirler süresince cezai işlem uygula-
mama kararı aldık. Türk vatandaşlarının 
olabilecek tahliyeleri kapsamında sizlerin 
de benzer esneklikleri sağlayacağınıza ina-
nıyorum.

Aziz kardeşlerim,

Allah’ın yardımıyla koronavirüsle savaşı 
elbet kazanacağız. Ardından da yeni bir 
dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. 
Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken, 
diğer taraftan da salgın sonrası dönem için 
hazırlık yapmalıyız. Sağlık alanındaki iş-
birliğinden ticarete, ekonomiden toplum-
sal psikolojiye gelişmelere bütüncül bir 
şekilde yaklaşmalı, işbirliği alanlarını tes-
pit ederek gerekli adımları süratle atmalı-
yız. Bu minvalde salgınla ilgili sorunlara 
çözüm üretmek, bilgi, tecrübe paylaşımda 
bulunmak, ayrıca salgın sonrası döneme 

nın Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum. 
Türkmenistan Devlet Başkanı Kardeşimiz 
Sayın Berdimuhamedov’u da aramızda gör-
mekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. 
Türkmenistan’ı, müteakip mutat zirvemiz-
de üye olarak görmeyi temenni ettiğimizi 
burada tekrarlamak istiyorum.

Tüm insanlık olarak şu an görünmez bir 
düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. 
Türk Konseyi’nin bu olağanüstü zirvesi, 
koronavirüs salgınıyla mücadelemizde 
aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir. 
Türk dünyası olarak, Allah’ın izni ve ina-
yetiyle, bu sıkıntılı süreçten de güçlenerek 
çıkacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. 
Sözlerime devam etmeden önce, salgın ne-
deniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, 
hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Türkiye olarak, virüsün yayılmaya başladığı 
ilk günden itibaren, gerekli tedbirleri sürat-
le hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığımız bün-
yesinde tesis ettiğimiz Bilim Kurulumuzun 
tavsiyeleri temelinde mücadelemizi sürdü-
rüyoruz. Salgının toplum psikolojisi üzerin-
deki etkilerini göz önüne alarak bu konuda 
değerlendirme ve önerilerde bulunacak 
ayrı bir mekanizmayı Toplum Bilimleri 
Kurulu adıyla tesis ettik. Son 17 yılda sağ-
lık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde, 
hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı 
yakalandık. Aynı şekilde sağlık malzemele-
rinin üretimi ve tedariki konusunda şu ana 
kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. 

Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı 
sıra, tüm imkânlarımızı zorlayarak, kar-
deşlerimizin yanında olmaya çalışıyo-
ruz. Sizlerden gelen talepleri öncelikli 
olarak değerlendiriyoruz. Konsey üyele-
ri arasında da gerekli dayanışma ve yar-
dımlaşmanın tesis edildiğini görmekten 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk 
Konseyi, bu alandaki işbirliğimizi daha 
verimli kılmak için faydalı bir platform 
olduğunu şimdiden ispatlamıştır. Bu 
minvalde, Sağlık Bakanlarımızın da ih-
tiyaç halinde videokonferanslar gerçek-
leştirerek görüş alışverişinde; bilgi, veri 
ve tecrübe paylaşımında bulunabilecek-
lerini düşünüyorum.

Değerli dostlarım,

Salgının etkisiyle, aynı zamanda küresel 
çapta bir sosyoekonomik krizle de karşı 
karşıyayız. Aldığımız tedbirler, aramız-
daki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu 
nedenle ulaştırma, gümrük, sınır geçişle-
ri gibi alanlarda, halk sağlığını gözetmek 
suretiyle olabilecek en pratik çözümleri 
en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz. Ser-
best, açık ve kurallara dayalı bir anlayış 
çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kar-
go taşımacılığının sürdürülmesi tedarik 
zincirinin sürekliliği açısından hayatîdir. 
Alacağımız ulusal tedbirlerin, Dünya 
Sağlık Örgütünün tavsiyeleri ve Dünya 
Ticaret Örgütü kuralları temelinde ticari 
işbirliğimizi kollar mahiyette olması, da-
yanışmamızın gereğidir.
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dair stratejiler üretmek amacıyla ulusal 
kriz merkezlerimiz arasında bir eşgüdüm 
ve işbirliği mekanizmasının ihdasını öne-
riyorum.  Bu şekilde bir hareket tarzı be-
nimsenmesi Konseyimizin uluslararası 
görünürlüğünü pekiştirecek, bölgesel ve 
hatta küresel çapta ağırlığını artıracaktır.

Sözlerime son verirken Kutadgu Bilig’deki 
şu kutlu tavsiyeyi şahsımla beraber haziru-
na hatırlatmak istiyorum. “İnen yükselir, 

yükselen iner, parlayan söner ve yükselen 
durur.” Evet, Yusuf Has Hacib’in dediği gibi 
içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemler 
de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha 
aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucakla-
yacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun 
diyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyor, Türk ellerine Türkiye’den can-ı gö-
nülden selam ediyorum. Kalın sağlıcakla.

İslam İktisadı Krizden 
Çıkışın Anahtarıdır

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı (IIEFC)
İstanbul, Video konferans | 14 Haziran 2020

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, 
sizleri selamların en güzeliyle, muhabbet-
le, hürmetle selamlıyorum.

ESSALAMU ALEYKÜM VE 

RAHMETULLAHİ VE BEREKATUH. 

12’nci Uluslararası İslam Ekonomisi ve 
Finansı Konferansı’nın düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Konferansın ülkemiz, bölgemiz, tüm dün-
ya ve insanlık için hayırlara vesile olması-
nı Rabbim’den niyaz ediyorum .Konferan-
sa yurt içinden ve yurt dışından iştirak 
eden tüm ilim insanlarımıza, sektör tem-
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ancak paraları, güçleri ve maddi imkânları 
oranında hizmetlerden faydalanabilmek-
tedir. Toplumun çeperinde yer alan, eko-
nomik bakımdan yeterli güce sahip olma-
yan insanlar, bu tarz kriz durumlarında 
kaderlerine terk edilmektedir.

Türkiye olarak, Allah’a hamdolsun, bu 
salgın dönemini en az hasarla atlatan ül-
kelerin başında yer aldık. Güçlü sağlık 
altyapımız yanında vatandaşlarımıza sun-
duğumuz kapsamlı ekonomik ve sosyal 
destek paketleriyle, zor bir sınavı başarıyla 
verdik. Gelir durumu ne olursa olsun hiç-
bir insanımızı sahipsiz bırakmadık. Ken-
di insanımızın ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanında, dünyanın 125 ülkesine sağlık 
yardımında bulunduk. “Hayrün-nâs men 
yenfeun-nâs” yani “İnsanların en hayırlısı 
insanlara faydalı olandır” tavsiyesine uy-
gun şekilde elimizdeki imkânları hiçbir ay-
rım yapmadan tüm insanlığın istifadesine 
sunduk.

Yine bu süreçte uluslararası kuruluşlardan 
borç almak yerine kendi kaynaklarımızı 
harekete geçirdik. Ticari ilişkilerimizin 
yoğun olduğu ülkelerle, Merkez Bankala-
rı aracılığıyla takas anlaşmaları yaparak,  
kazan-kazan temelinde bir işbirliği modeli 
geliştirdik. Böylece mali bağımsızlığımız-
dan taviz vermeden, Türkiye’yi yeni bir ve-
sayet ilişkisine sokmadan, ekonomimizin 
ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamış olduk. 

Kısa süre önce açıklanan 2020 yılı ilk 
çeyrek büyüme rakamları, yüzde 4,5 ile 
Türkiye’nin sadece sağlıkta değil, ekono-
mide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını 

göstermiştir. Keza istihdam rakamlarında 
da olumlu bir ivme yakaladık. İkinci çey-
rekte, salgın tedbirleri sebebiyle kısmi bir 
gerileme olsa da, yılın tamamı için çok 
ümitvar bir tablo bekliyoruz. 

Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş 
kredi derecelendirme kuruluşlarının tah-
minlerini nazar-ı dikkate almıyoruz. Şe-
amet tellallarını daha önce defalarca 
olduğu gibi yine hüsrana uğratacağız. 
Nitekim normalleşme takvimini haya-
ta geçirmemizle birlikle üretim, ticaret 
ve turizm yeniden canlanmaya başladı. 
Türkiye’nin salgını yönetmedeki başa-
rısı, ülkemize yönelik ilgiyi daha da ar-
tırdı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu 
ilgiyi fırsata çevirerek, krizden güçlene-
rek çıkmayı planlıyoruz.

Kıymetli misafirler,

Türkiye olarak uzun süredir küresel siste-
min adalet ve merhamet eksenli yeniden 
bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu dile 
getiriyoruz. Hırs, tahakküm, çıkar ve faiz 
üzerine bina edilen mevcut küresel eko-
nomik mimarinin, insanı ve tabiatı koru-
ması mümkün değildir. Batılı bir ekonomi 
profesörünün yaptığı şu itirafın, sistemin 
karakterini anlamak bakımından önemli 
olduğuna inanıyorum. “Zengin olduk, çün-
kü kıtalar ve ülkeler bizim için ıssızlaştı. 
İnsanlar bizim için öldüler.” 

Evet… Onca zenginliğe rağmen açlıktan 
ölen insanlar ve her 10 yılda bir tekrarla-
nan ekonomik krizler, küresel düzeyde ya-
pılanma ihtiyacını açıkça ortaya koymak-

silcilerimize katkıları için şimdiden şük-
ranlarımı sunuyorum.

İlki 1976’da Mekke-i Mükerreme’de dü-
zenlenen Konferans’ın 12’incisi, bu sene 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitemi-
zin riyasetinde gerçekleştiriliyor. Üni-
versitemize ismini veren ve hocaların 
hocası olarak bilinen Prof. Dr. Sabahattin 
Zaim, İslam ekonomisi ve finansı ala-
nında çığır açan eserlere imza atmış çok 
değerli bir ilim adamıydı. Tüm hayatını 
ilme, vakıf hizmetine, insan yetiştirmeye 
hasreden merhum Sabahattin Zaim Ho-
camızı burada minnetle yâd ediyorum. 

Yine bu vesileyle Perşembe günü dar-ı 
bekaya uğurladığımız Prof. Dr. Sabri 
Orman’a da Allah’tan rahmet diliyorum. 
Sabri Orman hocamız, tıpkı üstadı rah-
metli Sabahattin Zaim gibi İslam ikti-
sat düşüncesi konusunda kıymetli eser-
leriyle tanınan mümtaz bir şahsiyetti. 
Üniversitemizin İslam iktisadı alanında 
Türkiye’nin lider kurumlarından biri ha-
line gelmesinde kendisinin çok büyük 
katkısı oldu. 

Yazdıkları kitaplar ve yetiştirdikleri 
öğrencilerle geride silinmeyecek izler 
bırakan bu iki hocamızın ilmi miras-
larına sahip çıkmak önemlidir. 12’nci 
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı 
Konferansı’nı bu yönde atılmış değerli 
bir adım olarak görüyorum.

Salgının Artçı Sarsıntılarına 
Şimdiden Şahit Oluyoruz

Kıymetli kardeşlerim,

Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dün-
yada köklü değişikliklerin yaşanacağı yeni 
bir döneme girmiş bulunuyoruz. Her ne 
kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa 
da, sonuçları itibariyle hayatımızın hemen 
her alanını etkilemektedir. İş gücü piyasa-
sından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu 
güvenliğine kadar pek çok alanda salgının 
artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyo-
ruz. Son günlerde kimi Batılı ülkelerde ya-
şanan sokak olaylarının gerisinde, ırkçılık-
la beraber salgının gün yüzüne çıkardığı 
adaletsizlikler de vardır. Bu süreçte, eko-
nomik olarak en müreffeh ülkelerin kendi 
vatandaşlarına maske temin etmekte dahi 
zorlandığını, asgari sağlık hizmetlerini 
sağlayamadığını gördük. Sağlık sigortası 
olmayan insanların ölüme terk edildiği 
utanç verici sahnelerle karşılaştık. Yaşlı 
bakım evlerinden yansıyan görüntüler he-
pimizi derinden sarsmış,  insanlık adına, 
geleceğimiz adına endişelerimizi daha da 
artırmıştır. Sadece maddi zenginliğin sos-
yal adalet ve eşitliği temin etmeye yetme-
diği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çık-
mıştır.

Dünya genelinde 450 bine yaklaşan can 
kaybını, sadece Kovid19 virüsünün ölüm-
cül etkisine bağlamak son derece yanlış-
tır. Ne yazık ki dünyanın birçok ülkesinde 
sistem, zayıfı değil güçlüyü, yoksulu değil 
zengini, çoğunluğu değil bir avuç azınlığı 
koruma üzerine bina edilmiştir. İnsanlar 
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kattan fazla artışla yüzde 6,3’e yükselttik. 
Ülkemizde katılım finansının potansiyeli-
nin yüzde 20’ye yakın olduğunu gösteren 
araştırmalar bulunuyor. İnşallah 2025’e 
kadar bu oranları yakalamayı planlıyoruz. 
Yine devletimizin sahiplenmesiyle katılım 
esasına göre faaliyet gösteren ortaklıkların 
sayısı 6’ya çıktı. Katılım finans kuruluşla-
rının 2005 yılında 10 milyar lira olan ak-
tif büyüklüğü, 2020 yılı Mart ayı itibarıy-
la 319 milyar liraya ulaştı. Ayrıca, faizsiz 
sistemin geliştirilmesi için kamu sahipli-
ğinde katılım şirketlerinin kurulmasını 
sağladık. 2015 yılında ilk kamu katılım 
teşebbüsü olan Ziraat Katılımı faaliyete 
geçirdik. Daha sonra, Vakıf Katılımı ve 
Türkiye Emlak Katılımı sisteme dâhil ettik. 
Bunun yanı sıra, sermaye piyasalarında ve 
sigortacılık konularında da son yıllarda 
önemli ilerlemeler kaydettik. 

Türkiye hazinesi tarafından ihraç edilen 
ürünler arasına “sukuk” da katıldı.  Ayrı-
ca G-20 ve İslam İşbirliği Teşkilatı dönem 
başkanlıklarımızda, katılım ortaklıklarına 
yönelik engellerin kaldırılması için müca-
dele verdik. Kıtaların ve kültürlerin kav-
şağında yer alan İstanbul’umuzu İslami 
finans ve ekonominin de merkezi yapmayı 
hedefliyoruz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
12’nci Uluslararası İslam Ekonomisi ve 
Finansı Konferansı’nın hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Konferansın düzenlen-
mesinde emeği geçen herkesi tekrar tebrik 
ediyorum. 

Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, 
Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

tadır. 2008 yılında yaşanan küresel finans 
krizi, sadece faize ve ne olursa olsun ka-
zanma hırsına dayalı ekonomik sistemin 
açmazlarının ifşası anlamını taşıyordu. 
Üretim ve refah artışına katkı yapması 
beklenen finansal sistem, bugün ekono-
mik faaliyetlerin tamamını domine eder 
hale gelmiştir. Finans sektörünün üretimi 
ve ticareti beslediği bir ekonomik sistemin 
yerini, diğer tüm sektörlerin finans sektö-
rünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez 
bir yapı almıştır. “Aşırı finansallaşma”, 
toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate 
alınmadığı, sadece rant kaygısıyla hare-
ket eden obez bir ekonomik model orta-
ya çıkarmıştır. Vaad edilenin aksine tüm 
dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe 
bozulmuş, ülkeler arasındaki makas daha 
da açılmıştır.

İstanbul’umuzu İslami Finans ve 
Ekonominin Merkezi Yapmayı 
Hedefliyoruz

Finans sektöründe başlayan her kriz, hız-
la reel sektöre de sirayet ederek, yeni iş-
sizler ordusu oluşturmaktadır. Bu çarpık 
yapının alternatifi, “insanı” merkeze alan, 
emeği yücelten, haksız kazanca müsaade 
etmeyen İslami ekonomi ve finans mode-
lidir. İnsanî, ahlakî ve çevreci karakteri, 
faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İs-
lam iktisadı, krizden çıkışın anahtarıdır. 
Geleceğin dünyasında “faize ve sömürüye” 
dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini, 
risk paylaşımının esas olduğu katılımcılı-
ğa bırakacağına inanıyorum. Nitekim, ge-
lişen teknoloji ve fintek uygulamalarının, 

İslami finans araçlarını dünya genelinde 
yaygınlaştırdığını görüyoruz. Ayrıca kar-
zarar ortaklığına göre çalışan İslami finans 
kurumları, faize bulaşmak istemeyen yüz 
milyonlarca insanın da önemli bir ihtiya-
cını gideriyor. Bu kurumlar, son yıllarda 
yaşanan ekonomik şokları başarıyla atla-
tarak, geniş kitlelerin de dikkatini çekmiş-
lerdir.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansına göre, gelişmekte olan ülke-
lerdeki toplam yatırım ihtiyacı yılda yak-
laşık 3,9 trilyon dolardır. Mevcut yatırım 
seviyelerinin 2,5 trilyon dolar civarında 
olduğu göz önüne alındığında, ortada bü-
yük bir finansman açığı vardır. Bu açığın 
giderilmesinde katılım finans kurumları 
inisiyatif alabilir, öncü bir rol üstlenebilir. 
Uzun vadeli büyük altyapı yatırımlarının 
finansmanı için “sukuk” gibi ürünlerin 
kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor. 

Elbette tüm bunların hayata geçirilmesi 
noktasında siyasetçiler kadar siz akade-
misyenlere, üniversitelerimize de önemli 
görevler düşüyor. Hep birlikte bu sorum-
luluğu yerine getirdiğimizde önümüzde 
yeni fırsat pencerelerinin açılacağına ina-
nıyorum.

Değerli dostlarım, 

Türkiye olarak, son 18 yılda katılım ortak-
lığına dayalı alternatif modellerin finans 
sistemimize entegre edilmesi için pek 
çok önemli adım attık. İslami finans ku-
rumlarımızın sektörden aldığı pay 2002 
yılında yüzde 2 bile değilken, biz bunu 3 




