


Yeni Türkiye Vizyonu

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR
Eylül 2014 - Aralık 2019



Cumhurbaşkanlığı Yayınları; 106

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR
Eylül 2014 - Aralık 2019

YENİ TÜRKİYE VİZYONU

Birinci Baskı: 2020
ISBN : 9978-625-7779-06-7

© Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2020
Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yazılı 
izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ve benzeri yollarla 
çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz.

Eylül 2014 - Aralık 2019



S. 09 : Giriş    

S. 15 : Birleşmiş Milletler 69’uncu Genel Kurulu | New York, ABD | 24 Eylül 2014 

S. 23 : Dünya Ekonomik Forumu | İstanbul | 28 Eylül 2014

S. 33 : Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Konferans   
Paris, Fransa | 31 Ekim 2014

S. 39 : 30. İSEDAK Toplantısı Açılış Oturumu | İstanbul | 27 Kasım 2014

S. 45 : Yedinci Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 6 Ocak 2015

S. 53 : “100. Yılında Dünya Savaşının Belgeleri” Sergisi ve Dünya Arşiv  
Yöneticileri Kongresi Açılışı | İstanbul | 19 Mart 2015

S. 59 : Almanya “Karlsruhe Buluşması” | Berlin, Almanya | 10 Mayıs 2015

S. 69 : Türkiye İhracatçılar Meclisi 22. Olağan Genel Kurulu   
İstanbul | 21 Haziran 2015

S. 75 : 3. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu | Ankara | 16 Eylül 2015

S. 83 : Waseda Üniversitesi’nde Konferans | Tokyo, Japonya | 8 Ekim 2015

S. 89 : Türkiye’den KKTC’ye Su Temini Projesi Geçitköy Barajı Açılış Töreni 
Lefkoşe, KKTC | 17 Ekim 2015

S. 93 : G-20 Antalya Liderler Zirvesi Sonrası Basın Toplantısı | Antalya | 15 Kasım 2015

S. 101 : 7. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi | İstanbul | 19 Kasım 2015

S. 111 : 31.İSEDAK Toplantısı | İstanbul | 25 Kasım 2015

S. 119 : 8. Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 12 Ocak 2016

S. 129 : Dünya Turizm Forumu | İstanbul | 6 Şubat 2015

S. 137 : Dünya Türk Girişimciler Kurultayı | İstanbul | 26 Mart 2016

S. 145 : İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi Açılışı | İstanbul | 14 Nisan 2016

S. 151 : EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi Açılışı   
Antalya | 22 Nisan 2016

S. 155 : BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu | Bakü, Azerbaycan | 26 Nisan 2016

S. 161 : Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi | İstanbul | 28 Nisan 2016

S. 167 : Dünya İnsani Zirvesi Kapanış Töreni | İstanbul | 24 Mayıs 2016

S. 169 : Uganda Makerere Üniversitesi Fahri Doktora Tevdii Töreni  
Kampala, Uganda| 1 Haziran 2016

S. 173 : Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı 
Ankara | 2 Ağustos 2016

S. 183 : Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurulu | New York, ABD | 20 Eylül 2016

S. 191 : BM Mülteciler Konulu Liderler Zirvesi | New York, ABD | 20 Eylül 2016

S. 195 : Dünya Enerji Kongresi Açılış Töreni | İstanbul | 10 Ekim 2016

S. 203 : 9. Avrasya İslam Şurası | İstanbul | 11 Ekim 2016

S. 211 : Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi | İstanbul | 17 Ekim 2016

S. 221 : Sermaye Piyasaları Kongresi | İstanbul | 4 Kasım 2016

S. 227 : Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu’nun Ortak Toplantısı   
İslamad, Pakistan | 17 Kasım 2016

S. 233 : 32. İSEDAK Toplantısı | İstanbul | 23 Kasım 2016

S. 241 : DEİK 30. Genel Kurulu | İstanbul | 24 Aralık 2016

S. 247 : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 13. Zirvesi | İslamabad, Pakistan | 1 Mart 2017

S. 251 : Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu | İstanbul | 8 Mayıs 2017

S. 259 : Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu Toplantısı  
Pekin, Çin | 14 Mayıs 2017

S. 263 : ABD’nin Önde Gelen Yatırımcıları ve Fon Yöneticilerini Kabul 
Washington, ABD | 16 Mayıs 2016

S. 267 : TOBB 2. Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı   
Ankara | 12 Temmuz 2017

S. 275 : 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu | New York, ABD | 19 Eylül 2017

S. 283 : Türk-Amerikan Toplumu ve Amerikan Müslüman Toplumu 
Temsilcileriyle Toplantı | New York, ABD | 21 Eylül 2017

S. 289 : İİT Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik 
Programı Sertifika Töreni | Ankara | 10 Kasım 2017

S. 297 : 33’üncü İSEDAK Toplantısı Açılışı | İstanbul | 22 Kasım 2017

S. 305 : İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi | İstanbul | 13 Aralık 2017



S. 311 : Fransa’da İş Dünyası Temsilcileriyle Buluşma | Paris, Fransa | 5 Ocak 2018

S. 317 : Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni | Ankara | 03 Nisan 2018

S. 321 : Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi Açılış Oturumu | İstanbul | 16 Nisan 2018

S. 329 : DEİK Genel Kurulu | İstanbul | 21 Nisan 2018

S. 337 : 10. Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 13 Ağustos 2018

S. 345 : Bakü’nün Kurtuluşunun 100. Yılı Geçit Töreni    
Bakü, Azerbaycan | 15 Eylül 2018

S. 351 : ABD’deki Türk-Amerikan Toplum Temsilcileriyle Bulaşma  
New York,ABD | 23 Eylül 2018

S. 357 : 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu | New York, ABD | 25 Eylül 2018

S. 365 : Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Toplantısı | İstanbul | 10 Ekim 2018

S. 371 : TÜRKAKIM Doğal Gaz Boru Hattı Töreni | İstanbul | 19 Kasım 2018

S. 375 : 34. İSEDAK Toplantısı | İstanbul | 28 Kasım 2018

S. 383 : DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurul Toplantısı | Ankara | 23 Aralık 2018

S. 391 : Amerikan Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası Heyetini Kabul  
Ankara | 7 Şubat 2019

S. 397 : TİM 26. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni  
İstanbul | 16 Haziran 2019

S. 405 : Mukogawa Kadın Üniversitesi Fahri Doktora Tevcih Töreni   
Kyoto, Japonya | 27 Haziran 2019

S. 411 : Türkiye Bursları ve 8.Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni  
Ankara | 3 Temmuz 2019

S. 417 : 11. Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 6 Ağustos 2019

S. 425 : Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu | New York, ABD | 24 Eylül 2019

S. 435 : “Nefret Söylemiyle Mücadele” Temalı Toplantı | New York, ABD | 25 Eylül 2019

S. 439 : Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı | Bakü, Azerbaycan | 14 Ekim 2019

S. 447 : Üçüncü Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi | Açılışı İstanbul | 19 Ekim 2019

S. 455 : ABD Başkanı Donald Trump’la Ortak Basın Toplantısı  
Washington, ABD | 13 Kasım 2019

S. 461 : İSEDAK 35’inci Toplantı Açılışı | İstanbul | 27 Kasım 2019

S. 467 : TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni | Edirne | 30 Kasım 2019

S. 473 : İngiltere’deki Türk Vatandaşlarına Hitap | Londra, İngiltere | 04 Aralık 2019

S. 481 : İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı 
İstanbul | 8 Aralık 2019

S. 487 : Küresel Mülteci Forumu | Cenevre, İsviçre | 17 Aralık 2019

S. 493 : Kuala Lumpur Zirvesi Açılışı | Kuala Lumpur, Malezya | 19 Aralık 2019



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

76

T ürkiye’nin 2002’den beri yaşadığı sessiz devrimin en görünür ol-
duğu alanlardan biri dış politikadaki paradigma değişimidir. 
Kadim devlet geleneğimizin felsefesini oluşturan “insanı yaşat ki 
devlet yaşasın” prensibini iç siyasetimizin olduğu gibi dış politika-

mızın da merkezine yerleştirdik. Uzun yıllar içine kapanmış ülkemizi, kültürel 
ve coğrafi derinliğine paralel olarak yeniden dünyaya açtık. Girişimci ve insa-
ni dış politika yaklaşımımız sayesinde, dünyanın en geniş temsil ağına sahip 
beşinci ülkesi olduk. Her platformda milletimizin menfaatlerini savunurken, 
adaleti, vicdanı ve insani değerleri asla ihmal etmedik. 

Türk dış politikasında yaşanan değişim yeni yönetim sistemimizin devreye 
girmesiyle daha da hızlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet 
kurumlarımız arasındaki işbirliğini, dayanışmayı ve ahengi artırarak, diplo-
masimize yeni bir dinamizm kazandırmıştır.  Yeni dönemde ülkemiz küresel 
barış ve adalet vizyonunu daha kararlı savunmaya başlamıştır.  G-20 Dönem 
Başkanlığımız ile İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığımız, bu örgütlerin 
tarihlerindeki en aktif yıllar olarak kayda geçmiştir. Türkiye, bu süreçte gelir 
adaletsizliği, terörle mücadele, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık konula-
rında inisiyatif almış, etkin çalışmalar yürütmüştür. 

Dünya sisteminin adalet ve hakkaniyet eksenli bir yapılanmaya ihtiyacı ol-
duğu, bugün artık inkâr edilemez bir gerçektir. Birinci Dünya Savaşı sonrası 
temelleri atılan, İkinci Dünya Savaşı sonrası tahkim edilen müesses nizam, 
uzun bir süredir adalet ve istikrar üretememektedir. Özelikle Birleşmiş Milet-
ler Güvenlik Konseyi, 5 daimi üyenin çıkarlarına ve çekişmelerine hapsolmuş 
durumdadır. Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de,  Arakan’da katliam-
ların önüne geçemeyen Güvenlik Konseyi, komşumuz Suriye’de de 1 milyon 
insanın hunharca katledilmesine engel olamamıştır. Çok daha vahimi Filistin 
ve Kudüs meselesinde olduğu gibi, kimi devletlerin kendini Güvenlik Konseyi 
kararlarının üstünde ve dışında görerek pervasızca hareket etmesidir. Filistin, 
Suriye ve Yemen’de devam eden istikrarsızlıklar, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin reform ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur. 
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Nüfusu 1,7 milyarı bulan İslam âleminin söz hakkının olmadığı, 54 Afrika 
ülkesinin, Latin Amerika’nın, Güney Asya’nın taleplerinin dikkate alınmadı-
ğı bir yapıdan, elbette barışı tesis etmesi beklenemez. Bizatihi kendisi adalet-
sizlik üzerine bina edilmiş bir kurum adaleti hâkim kılamaz. Türkiye olarak 
Birleşmiş Milletlerin mevcut yapısından kaynaklanan sıkıntıları ve reform 
ihtiyacını yıllardır “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesiyle dile getiriyoruz. Hat-
ta bu itirazımızı somutlaştırmak için Güvenlik Konseyi’nin, 20 üyenin tama-
mının daimi statüde ve dönüşümlü olarak bulunacağı; coğrafya, kültür, din, 
ekonomik seviye gibi kriterlerin dikkate alınacağı bir yapı kurulmasını teklif 
ettik. Ülkemizin ısrarlı çabalarının da etkisiyle reform konusu giderek daha 
çok gündemde yer tutmaya başladı. Türkiye’nin çağrısına özellikle sistemin 
mağdur ettiği Afrika ve Asya ülkelerinden çok büyük bir teveccüh oldu. Olu-
şan bu sinerjinin reform taleplerinin gerçeğe dönüşmesinde kritik rol oyna-
yacağına inanıyoruz.
Milyonlarca insanın açlıkla, kıtlıkla ve iş savaşlarla boğuştuğu bir dönem-
de “Dünya 5’ten büyüktür” çağrımızın, daha adil bir dünya için umutları 
artırdığını görüyoruz. Tüm mazlum ve mağdurlar adına yürüttüğümüz bu 
mücadeleyi çok daha yukarılara taşımakta kararlıyız. İnsanı merkeze alan, 
adaleti ve hakkaniyeti önceleyen küresel bir düzen kurulana kadar mücade-
lemize devam edeceğiz.
2014 yılı Ağustos ayından itibaren Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla daha 
çok yurt dışında yaptığımız konuşmalardan derlenen bu kitap, ülkemizin 
adalet ve hakkaniyet eksenli dış politika vizyonunu gösteren değerli bir ça-
lışmadır. Tarihe not düşen, yeni paradigmanın ilkelerini ve çabasını anlatan 
bu eserin diplomatların yanı sıra siyasetçiler, araştırmacılar ve bilim insan-
ları için de bir başucu kaynağı 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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Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, çok de-
ğerli devlet ve hükümet başkanları, saygı-
değer delegeler, sizleri saygıyla selamlıyor, 
Birleşmiş Milletler 69. Genel Kurulu’nun 
tüm ülkeler, halklar ve insanlık için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum.

Başkanlığı üstlenen Sayın Sam Kutesa’yı 
tebrik ediyor, Sayın John William Ashe de, 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Çok değerli delegeler,

Birleşmiş Milletler’in 69. Genel Kurulu’nu, 

1914’te başlayan I. Dünya Savaşı’nın 100. 

Yıl Dönümünde gerçekleştiriyoruz. I. Dün-

ya Savaşı’na sahne olan coğrafyanın, ara-

dan geçen bir asırlık süreye rağmen, istik-

rar, huzur, barış ve refahtan halen yoksun 

olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz.

Dünya 5’ten Büyüktür

Birleşmiş Milletler 69’uncu Genel Kurulu | New York, ABD | 24 Eylül 2014 

Türkiye olarak bu acı gerçeği tüm yalınlığı ile her fırsatta dile getiriyo-
ruz. İnsanlığa karşı görevlerimizi, sadece sistemdeki çarpıklıklara işaret 
ederek, değişimi isteyerek değil, aynı zamanda insani yardımlarımızla 
da yerine getirmeye çalışıyoruz. 2015 yılında ülkemizin yaptığı ulusla-
rarası insani yardım ve kalkınma yardımı rakamı 5 milyar doları geçti. 
Aynı şekilde Birleşmiş Milletler gibi, Dünyada Gıda Programı gibi, Kal-
kınma Fonu gibi örgütlere en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer 
alıyoruz. TİKA, AFAD, Kızılay gibi kuruluşlarımız, dünyanın her köşe-
sinde insani yardım operasyonları gerçekleştirebiliyor. Tüm bu çalışma-
ları, yardım elini uzattığımız insanların kim olduğuna, dinine, kimliğine, 
meşrebine bakmadan, kapsayıcı ve kucaklaşıcı bir yaklaşımla sürdürü-
yoruz. Uluslararası kuruluşlardan beklentimiz de bu anlayışla hareket 
etmeleridir. Biz, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara sürdürülebilir 
çözümler bulunması yönünde sergilediğimiz ilkeli tutumu kararlılıkla de-
vam ettireceğiz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in, özellikle de Güvenlik 
Konseyi’nin daha kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşmasına yönelik re-
form çağrılarımızı güçlü bir şekilde seslendirmeyi sürdüreceğiz.

“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.
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ve kuruluşlara karşı vicdanlarda oluşan 
güvensizlik duygusu, adalet duygusunu 
zedelemekte, milyonlarca insanı umutsuz-
luğa sevk etmektedir. Bugün karşı karşıya 
kaldığımız uluslararası terörün en temel 
beslenme kaynaklarından biri de, işte bu 
güvensizlik duygusudur. Mazlumlara yö-
nelik çifte standart, çocukların katledil-
mesine karşı sergilenen kayıtsızlık, tüm 
dünyada teröre oksijen sağlamaktadır. 
Birleşmiş Milletler’den ve uluslararası ku-
rumlardan umutlarını kesen kitleler, çare-
sizlik ve umutsuzluk içinde terörün tuza-
ğına düşüyorlar.

Irak’ta yaşanan sorunlar, Iraklılar için ade-
ta bir yıkıma dönüşmüştür. Son dönemde 
sorun Irak’ın sınırlarının dışına taşmış ve 
Irak maalesef terör örgütlerinin hareket 
alanı haline gelmiştir. Irak’ta yaşanan kriz, 
ülkem Türkiye başta olmak üzere, bütün 
bölge ülkelerini doğrudan etkilemektedir. 
Yeni kurulan hükümetle Irak’ın yeni bir 
başlangıç yapacağına olan umudumuzu 
muhafaza ediyoruz. Barış, huzur ve istik-
rar için Türkiye Irak halkının yanında ol-
maya devam edecektir.

Suriye meselesi de, aynı şekilde sınırları 
aşmaya başlamıştır. Filistin’de yarım asır-
dır devam eden sorun zaten bölgedeki bir-
çok meselenin temel kaynağıdır. Filistin’de 
iki devletli çözümün derhal hayata geçi-
rilmesi, Gazze üzerindeki ablukanın kal-
dırılması ve İsrail’in yanında bağımsız ve 
sürdürülebilir bir Filistin Devleti’nin ku-
rulması, siyasi, insani ve ahlaki bir zorun-
luluktur. Bu kürsüde Filistin - İsrail olmak 
üzere iki devletli çözüm konuşuluyor; ama 

konuşmak yetmez, artık icraata ihtiyacı-
mız var. Artık icra zamanıdır, laf zamanı 
olmaktan bu iş geçmiştir. Daha fazla ge-
cikmeden, daha fazla mazlum insan, ma-
sum insan hayatını kaybetmeden, küresel 
vicdan daha fazla yaralanmadan Birleşmiş 
Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dün-
ya 5’ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin, dün-
ya gerçekleri ile bağdaşmayacak şekilde 
Birleşmiş Milletler’i etkisiz hale getirmesi, 
küresel vicdanın kabul edebileceği bir du-
rum değildir. Tüm alınan kararlar, bir ül-
kenin iki dudağı arasındadır. Eğer “hayır” 
derse hayır, “evet” derse o zaman icraata 
geçilebiliyor.

Filistin’de sadece birkaç ay içinde 2 binden 
fazla masum insan katledilirken, Birleşmiş 
Milletler beklenen çözümü üretememiştir. 
Suriye’de 4 yıldır 200 binden fazla kişi kat-
ledilirken, 9 milyona yakın insan yer de-
ğiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili 
çözümler sunamamıştır. Bakınız, ben şunu 
da garipsiyorum: Kimyasal silahlarla 2 bin 
kişi ölürken, konvansiyonel silahlarla 200 
bin kişi ölüyor. 2 bin kişinin kimyasal si-
lahlarla ölmesini suç telakki eden zihniyet, 
konvansiyonel silahlarla 200 bin kişinin 
öldüğü yapıyı suç telakki etmiyor. Bu na-
sıl bir anlayıştır, nasıl bir zihniyettir? Önce 
bunu çözüme kavuşturmamız lazım. Neti-
cesi ölüm olan; insanın ölümüne, canlıla-
rın ölümüne neden olan her türlü silahın 
kullanılması suçtur. İster kimyasal olsun, 
ister konvansiyonel olsun.

Irak’tan Suriye’ye, Filistin’den Yemen’e, 
Mısır’dan Libya’ya, Afganistan’dan 
Ukrayna’ya kadar geniş bir coğrafya derin 
krizler içinde, insanlığın vicdanını yarala-
yan görüntülere sahne oluyor. 21. Yüzyıl’da 
hala insanlar açlıktan, salgın hastalıklar-
dan ölüyor. Çocuklar ve kadınlar savaşlar-
da hunharca katlediliyor. Dünyanın zengin 
ülkeleri refah içinde yaşarken, fakir ülke-
ler açlık, kötü beslenme, salgın hastalıklar, 
eğitimsizlik sorunları ile boğuşuyor.

İklim değişikliği, dünyamızın ve çocukları-
mızın geleceğini tehdit eden bir unsur ola-
rak, insanlığın karşısında önemli bir sınav 
olarak duruyor.

Bu manzara, insan onuruna yaraşır bir 
manzara değildir. Ortada bütün insanlığı 
ve elbette Birleşmiş Milletler’i doğrudan il-
gilendiren bir sorun var demektir. Burada, 
Birleşmiş Milletler’in 69. Genel Kurulu’nda 
bir kez daha vurgulamak isterim: Çocukla-
rın öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç 
kimse masum değildir. Hiç kimsenin can 
güvenliği yoktur. Hiç kimse de, sürdürüle-
bilir barış ve refah içinde olamaz.

Sadece geçtiğimiz yıl, dünya genelinde 
beş yaşın altında 6 milyon 300 bin çocuk 
hayatını kaybetti. Suriye’deki savaşta 17 
bin çocuk hayatını kaybetti. 375 bin çocuk 
yaralandı. 19 bin çocuk en az bir organı-
nı kaybetti. Bu yıl içinde Filistin’in sade-
ce Gazze Şeridi’nde, en modern ve ölüm 
saçan silahların doğrudan hedefi olarak 
490 çocuk katledildi. 3 bin çocuk da yara-
landı. Kameraların ve objektiflerin karşı-
sında, yani dünyanın gözü önünde sahilde 

oynayan, parklarda koşuşturan, okullara, 
camilere sığınan, en güvenli yer bildikle-
ri annelerinin kucağına kıvrılan çocuklar 
acımazsızca yok edildiler.

Filistin’de çocukların, kadınların hatta 
engellilerin katledilmesine dünyanın dik-
katini çekmeye çalışanları susturmak için 
birtakım yaftaların kullanıldığını da ibret-
le izliyoruz. Irak’ta, Suriye’de işlenen cina-
yetlere, Mısır’da demokrasinin katledilme-
sine itiraz edenler, yine birtakım haksız 
ve asılsız ithamlara maruz kalıyor, anında 
teröre destek vermekle itham ediliyorlar.

“Basın özgürlüğü yok” diye bazı ülkeleri kı-
yasıya eleştirenlerin, Filistin’de öldürülen 
16 gazeteciyi görmezden gelmesi, medya 
mensuplarına yapılan baskıyı duymazdan 
gelmesi, küresel vicdanın dikkatlerinden 
kaçmıyor.

Çok açık söylüyorum: Çocukların öldürül-
mesine, masum kadınların alçakça katledil-
mesine, halkın oyları ile gelmiş iktidarların 
silah ve tanklarla, darbe yoluyla devrilmesi-
ne seyirci kalanlar, sessiz kalanlar, tepkisiz 
kalanlar bu insanlık suçuna alenen ortak ol-
maktadır. Daha da önemlisi, modern dünya 
tarafından sergilenen bu çifte standart, çok 
geniş halk yığınları nezdinde ciddi bir gü-
vensizlik oluşturmaktadır.

BM’den Umudunu Kesenler 
Teröre Yöneliyor

Şu anda çatısı altında bulunduğumuz 
Birleşmiş Milletler’e, uluslararası kurum 
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şimdi soruyorum: Zengin ve güçlü Avrupa 
ülkeleri, sadece 130 bin Suriyeliyi kabul 
etmiş durumda. Avrupa’da sedece 130 bin 
mülteci bulunurken, ülkemde 1.5 milyon 
mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca 
2.5 milyon mülteci de diğer ülkelerde bu-
lunuyor. Suriye krizi giderek bölgesel ve 
küresel bir sorun haline gelmiştir. Buna in-
sani ve siyasi açıdan ilgisiz kalınması artık 
mümkün değildir.

Gazze’de saldırılarda yaralanan 102 kişiyi 
ülkemize getirdik ve tedavilerini yapıyo-
ruz. Irak’tan göçen 30 bin Ezidi’ye kucak 
açan biz olduk. New York’a hareketimiz-
den önce, Suriye’den kaçmak zorunda 
kalan Kürtlere sınırlarını açan ve onlara 
insani yardım sağlayan da yine biz olduk. 
Sadece son 5 günde ülkemize giriş yapan 
Suriyelilerin sayısını 150 bin olarak arka-
daşlarım bana bildirdi.

500 yıl önce Avrupa’dan kovulan Musevi-
lere sahip çıktığımız gibi, Avrupa içinde 
Hristiyan toplulukların haklarını tarih 
boyunca koruduğumuz gibi, bugün de 
dinlerine, mezheplerine, ırklarına bak-
madan herkese kucak açıyor, yardım eli 
uzatıyoruz.

Gururla ifade etmeliyim ki, Türkiye milli 
gelirinin binde 21’ini insani yardımlara 
ayırarak, dünyanın en cömert ülkesi oldu. 
Bütün bunların ötesinde tarihten miras 
aldığımız tecrübe ile terör, mezhep çatış-
maları ve diğer krizlerde hakkı savunan 
ve tavsiye eden tarafsızlığımızı muhafaza 
ediyoruz.

Teröre Destek Veren Değil, 
Mücadele Eden Bir Ülkeyiz

Burada özellikle vurgulamak isterim ki: 
Türkiye teröre destek veren, göz yuman 
bir ülke değil. Bilakis teröre karşı en etki-
li mücadeleyi veren ülkedir. Zira 30 yıldır 
terörden çok çekmiş bir ülkeyiz. Hala çeki-
yoruz.

Türkiye Antisemitizmin, İslamofobinin, 
her türlü ırkçılığın karşısında olan bir ül-
kedir. Şahsım, Antisemitizmin bir insanlık 
suçu olduğunu ilan eden, dünyadaki belki 
de istisna siyasilerden bir tanesidir. Ama 
aynı şekilde İslamofobinin de insanlık 
suçu olduğunu, tüm dünyanın kabul etme-
sini özellikle vurguluyorum.

Kıbrıs’ta çözümü en fazla arzulayan ve 
çözüm yollarını zorlayan, Azerbaycan top-
raklarındaki işgalin sona ermesini savu-
nan, Ukrayna başta olmak üzere kriz böl-
gelerinde toprak bütünlüğünü en güçlü 
şekilde savunan ülke Türkiye’dir.

Bölgesel ve küresel barışa her şekilde des-
tek vermeye devam edeceğiz. Dostlarımız 
için eşsiz bir dost olmayı sürdüreceğiz. Te-
rörün, zalimlerin, katillerin, özellikle de 
çocuk katillerinin karşısında dimdik dura-
cak, demokrasi ve refahı daha güçlü, daha 
cesur şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Bu idealler çerçevesinde, her ülke ile yolu-
muz ortaktır ve güç birliği yaparız. Esasen 
insanlığın bugün arzuladığı ortaklık da 
işte budur.

Mısır’da halkın oyları ile seçilmiş Cumhur-
başkanı darbe ile indirilirken, verdikleri 
oyun hesabını sormak isteyen binlerce ma-
sum katledilirken, Birleşmiş Milletler de, 
demokratik ülkeler de bunu sadece izliyor 
ve bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor. 
Eğer ‘demokrasi’ diyorsak, sandığa saygı 
duyalım. Yok demokrasi değil de darbe ile 
gelenleri savunacaksak, o zaman “Bu Bir-
leşmiş Milletler niye var?” diye merak edi-
yorum.

İslam ile Terörün Yan Yana 
Kullanılması İnciticidir

Şu anda da Irak’ta yaşanan kontrolsüzlük, 
terör ve göç dalgaları karşısında Birleşmiş 
Milletler etkin bir tavır ortaya koyamıyor. 
Bu suskunluk, çaresizlik ve tepkisizlik du-
rumunun daha fazla devam edemeyeceği 
açıktır. Küresel ve bölgesel sorunlara çö-
züm konusunda daha hızlı ve etkili karar 
alma mekanizmaları kurulmalı, Birleşmiş 
Milletler doğruyu savunma konusunda 
çok daha cesur olmalıdır.

Saygıdeğer delegeler,

Burada şu hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum: Din adına, terör kavramını hiç-
bir şekilde onaylamıyor, böyle bir tanım-
lamanın en başta dinlere yönelik büyük 
bir saygısızlık olduğuna inanıyoruz. Barış 
anlamına gelen“İslam” kavramının terör 
ile yan yana kullanılmasına da şiddetle 
karşı çıkıyoruz. İslam ile terörün yan yana 
kullanılması inciticidir. Aynı şekilde kendi 
insanlık dışı eylemlerine ‘İslami’ etiketini 

yakıştıranlar da, başta İslam dinine olmak 
üzere, tüm dinlere ve insanlığa karşı çok 
büyük saygısızlık içerisindedir.

Değerli dostlar,

Türkiye olarak bölgemizde barış ve refahın 
tesis edilmesi için yoğun bir gayret içinde-
yiz. Hiçbir ülkenin içişlerine karışmıyoruz. 
Bölgemizdeki her ülkenin toprak bütünlü-
ğüne saygı gösteriyor, bunu güçlü şekilde 
savunuyoruz.

İsrail-Filistin meselesinde barışa, karşılıklı 
saygıya, iki devletli çözüme dayalı samimi 
bir çaba içindeyiz. Filistin meselesindeki 
hassasiyetimiz, herkesin hayat hakkının 
kutsal olduğu ilkesinden kaynaklanmakta-
dır. Bölgemizdeki meselelere ırk, din, mez-
hep ve çıkar temelli değil, sadece ve sadece 
insani, vicdani saiklerle yaklaşıyoruz.

Suriyeli 1.5 Milyon Mülteciyi 
Güvence Altında Tutuyoruz

Suriye’yi terk etmek zorunda kalan 1.5 mil-
yon kişiyi topraklarımızda ve çok büyük 
oranda kendi imkânlarımız ile barındırı-
yoruz. Bakınız, 1.5 milyon insan şu anda 
benim ülkemde, onları güvence altında tu-
tuyoruz. Tüm gıdasıyla, ilacıyla, eğitimiy-
le, sağlık hizmetleriyle bütün bunları biz 
karşılıyoruz. Peki, dünyadan bize ciddi bir 
destek geliyor mu? Maalesef hayır. Suriyeli 
mülteciler için şu ana kadar kullandığımız 
kaynak 3.5 milyar doları aşmış durumda-
dır. Bugün yaklaşık 4 milyon Suriyeli mül-
teci var. Bunların 1.5 milyonu ülkemizde, 
geri kalanı Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır ve 
diğer ülkelerde bulunuyor. Buna mukabil 
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Bu arada Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği için 2015- 
2016 yıllarında desteklerinizi beklediği-
mizi ifade ediyor, şimdiden destek veren 
ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

69. Genel Kurul’un dünyanın her yerinde 
kanı, gözyaşını, yoksulluğu ve adaletsizli-

ği giderecek bir sürecin başlangıcı olma-
sını  temenni ediyorum. Genel Kurul’a ve 
Sayın Kutesa’ya başarılar diliyor, Birleş-
miş Milletler üyesi tüm ülke ve halklara 
Türkiye’nin en kalbi selamlarını ve barış 
mesajlarını iletiyorum.   
Teşekkür ediyorum.

Çok değerli devlet ve hükümet başkanları, 
saygıdeğer bakanlar, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, Dünya 
Ekonomik Forumu’nun İstanbul’da düzen-
lediği iki günlük özel toplantısına başarı-
lar diliyorum. 

Başta Profesör Sayın Schwab olmak üzere 
değerli hanımefendilerine, tüm yönetici ve 
çalışanlarına, bu özel toplantıyı İstanbul’da 

gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. 
Bu özel toplantıya katılan tüm misafirleri-
mize de hoş geldiniz diyor, bu önemli bu-
luşmaya verdikleri ve verecekleri katkılar 
için şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım,

Uluslararası sistemde önemli kırılmaların 
yaşandığı, dünyanın her köşesinde siya

Türkiye, Bölgenin ve Dünyanın 
Parlayan Yıldızıdır

Dünya Ekonomik Forumu | İstanbul | 28 Eylül 2014 
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Güvenlik Konseyi’nin olması lazım. Daimi 
üye, geçici üye ayırımının olmaması lazım. 
Güvenlik Konseyi 15 üyeden mi oluşacak? 
15 üye iki yılda bir değişebilir veya yılda 
bir değişebilir. Sürekli değişmek suretiy-
le, şu anda 193 üyesi bulunan Birleşmiş 
Milletler’de tüm ülkelere Güvenlik Kon-
seyi Üyeliği sırası gelmelidir. Benim kade-
rim, sürekli o 5 tane üyenin iki dudağının 
arasında olmamalıdır.

Tüm Dünya, BM’deki Bir Üyenin İki 
Dudağının Arasına Mahkûm mu?

Şu anda Suriye’de zulüm var, Irak’ta zulüm 
var. Karar verirken ne deniyor, “Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi ne der veya bu 
5 üye ne der?” Geç onu, o 5 üyenin içinde 
herhangi bir üye ne der? ‘Hayır’ diyorsa 
mesele bitmiştir, kimse onu değiştiremez. 
Peki, tüm dünya bir üyenin iki dudağının 
arasına mahkûm mu? Bunun değişmesi 
gerekiyor, bunu dillendirmemiz lazım. 
200’e yakın ülkenin üye olduğu Birleşmiş 
Milletler’de, kararların Güvenlik Konseyi 
daimi üyesi 5 ülkenin dudakları arasında 
olması, izah edilebilir bir durum değildir.

Aynı şekilde uluslararası birçok siyasi ve 
ekonomik örgütün küresel sorunlar kar-
şısında insani ve vicdani bir duruş yerine, 
çıkar odaklı bir duruş sergilediklerini gö-
rüyor, bunun da tehditleri teşvik ettiğini 
hep birlikte hissediyoruz.

Küresel sorunlar karşısında sergilenen 
kayıtsızlık, sorunların büyümesindeki en 
büyük etkendir. Ortadoğu’da demokratik 
halk hareketlerine ve hak arayışlarına kar-
şı sergilenen vurdumduymaz, çifte stan-

dartlı, ön yargılı ve adaletsiz tutum, ne ya-
zık ki terörün oksijeni olmuştur.

Şimdi ben soruyorum; şu anda genelleme 
yaparak dünyada demokratik rejimlerden 
yana mı olacağız, yoksa otokratik rejim-
lerden yana mı olacağız? Otokratik rejim-
lerin içerisinde öyle ülkeler var ki, halkı 
rejimden memnundur. Halk memnun ol-
duğuna göre söyleyecek bir şey de yoktur. 
Ama öyle de rejimler var ki, halk orada 
korkuyor, herhangi bir şey söyleyemiyor. 
Demokratik rejimlerde de; “Halkın iradesi-
ne saygı duyulması gerekir” diyoruz. “Halk 
neyi murat ettiyse, neyi istediyse ona saygı 
duyulması gerekir” diyoruz. Ama maalesef 
halkın iradesinin tecelli ettiği bir ülkede 
yüzde 52’yle gelen bir lider, kendi bakanı-
nın darbesini maruz kalıyor ve o darbeyi 
yapan kişi meşruiyet kazanıyor. Nerede? 
Dünyanın değişik ülkelerinde ve demok-
rasinin beşiği denilen ülke bile, o meşrui-
yetini kabul ediyor. Çok enteresan, halkın 
yüzde 52 oyuyla seçilen lideri darbeyle de-
viren kişi, Birleşmiş Milletler’de konuşma 
da yapabiliyor. Birleşmiş Milletler darbe-
cilerin konuşma yaptığı bir yer midir, yok-
sa gerçekten demokratik yollarla seçilmiş 
olanların gelip konuşma yaptığı bir yer mi-
dir? Veya halk desteğine sahip otokratik 
rejimlerden gelenlerin konuşma yaptığı 
bir yer midir? Yok, herkesin gelip konuşma 
yaptığı bir yer ise, ayrı mesele. Ama eğer 
ben Tayyip Erdoğan olarak demokrasiye 
inanıyorsam, dolayısıyla antidemokratik 
yollarla iş başına gelenlerle aynı karenin 
içerisinde fotoğraf vermem, yer almam ve 
nitekim bu Genel Kurul’da da yer alma-
dım. Onlarla beraber olamam. Çünkü ben 
kendimi o zaman halkıma anlatamam. 

si, ekonomik ve sosyokültürel fay hatları-
nın belirgin olmaktan öte bir sürece gir-
diği bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik 
krizler, yoksulluk ve gelir dağılımındaki 
dengesizlikler, bunun yanında enerji kay-
nakları üzerindeki baskılar, ülkeler ve 
toplumlar üzerinde çeşitli buhranlar oluş-
turuyor. Bazı ülkelerde, rejimlerin halkla-
rına karşı yürüttükleri sindirme ve şiddet 
politikaları, arkasında ağır enkazlar bırak-
maya devam ediyor. Terör, daha fazla küre-
selleşmek, daha geniş coğrafyalara sirayet 
etmek suretiyle küresel barışı tehdit eder 
boyuta ulaşıyor. Şu anda Türkiye’de, bir 
defa ulusal anlamda bir terörü yaşıyoruz, 
bölgesel bir terörle şu anda karşı karşıya-
yız, bir de uluslararası terörle iç içeyiz.

İklim değişikliği, Ebola tarzı salgın has-
talıklar, çevre kirliliği, göç, yabancı düş-
manlığı ve ırkçılık gibi sorunlar da küresel 
gündemin ilk sıralarındaki yerini muha-
faza ediyor. Altını çizerek ifade etmeliyim 
ki, bütün bu sorunlar sadece belli ülkeleri, 
belli bölgeleri değil, artık yerkürenin ta-
mamını tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır. 
Ülkelerin tek başlarına bu sorunların üste-
sinden gelebilmesi artık mümkün görün-
müyor. Küresel, siyasi ve ekonomik örgüt-
lerin, yüzyılımızın tüm bu sorunlarıyla baş 
edebilmek için güç birliği yapmaları artık 
gerekli bir hal almıştır.

Esasen bu düşüncelerimi hafta içinde ka-
tıldığım New York’taki Birleşmiş Milletler 
69. Genel Kurulu’nun açılışında da ifade 
ettim. Gerek oradaki muhataplarımızla 
yaptığımız baş başa görüşmelerde, gerek 
İklim Zirvesi’nde, gerekse Genel Kurul’da 
bütün bu sorunların insanlığı ciddi mana-

da tehdit eder hale geldiğini ve acil tedbir 
alınması gerektiğini vurguladım.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, 
uluslararası siyasi ve ekonomik örgütler, 
insanlığı tehdit eden sorunlar karşısında 
tedbir almakta maalesef etkisiz kalıyorlar. 
Burada bir kez daha vurgulamak isterim 
ki, bunu Genel Kurul’da da söyledim, Baş-
bakanlığım dönemimde de birçok yerde 
söyledim, şimdi burada tekrar ediyorum; 
“Dünya 5’ten büyüktür.” Dünyanın kade-
rini bu 5 ülkenin eline bırakamayız. Artık 
dünya, İkinci Dünya Savaşı’nın şartlarını 
yaşayan bir dünya değildir. İkili yaptığım 
görüşmelerin hepsinde ülkelerin devlet 
başkanları veyahut hükümet başkanları, 
“Çok haklısın, doğru söylüyorsunuz, dün-
ya 5’ten büyüktür” diyorlar, ama kürsüye 
çıkıldığı zaman kimse kürsüde bunu ko-
nuşmuyor. Birleşmiş Milletler’in reforme 
edilmesi gerektiğine inanıyorsak, o zaman 
gelin bunun planlamasını yapalım. Fakat 
bu konuda ne yazık ki adım atılmıyor, her-
kes bir şeylerden çekiniyor. Birçok lider 
ve ülkenin “Acaba ben bunu konuşursam 
bana A ülke ne der? Acaba konuşursam B 
ülke ne der? Veya şu ülke ne der, bu ülke 
ne der?” gibi kaygıları bulunuyor.  Kimse 
şunu düşünmüyor: Acaba, mesela Sayın 
Obama konuşmasında şu ifadeyi kullandı, 
“Haklının güçlü olduğu bir dünya.” İşte is-
tediğimiz bu zaten. “Haklının güçlü oldu-
ğu bir dünyayı” eğer istiyorsak, o zaman 
bu 5 ülke dünyanın kaderine hükmetme-
melidir. 

Olması gereken nedir? Dönerli sistemin 
gelmesi lazım. Yani her kıtadan temsilci-
lerin temsil edildiği bir Birleşmiş Milletler 
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da çok büyük bir trajedi bırakmıştır. Bağ-
dat yönetimine karşı yaptığımız dostane 
uyarılar, ne Bağdat yönetimi ne de Irak 
üzerinde etkili ülkeler tarafından dikkate 
alınmıştır. Bugün ise sorun daha derin ve 
çetrefilli bir hale gelmiştir.

Değerli dostlar,

Başta Ortadoğu olmak üzere, kriz bölgele-
rindeki durum sürdürülebilir değildir. Bu 
sorunlar artık yerel olmaktan çıkmış, küre-
sel boyut kazanmıştır. Ateş daha fazla ülke-
ye değmeden, daha fazla terör ve çatışma 
üretmeden, el birliği içinde derhal söndü-
rülmelidir.

Şu anda, Irak ve Suriye’deki terör örgütüne 
yönelik, bir koalisyon tarafından yapılan 
operasyon hiç kuşkusuz önemlidir; ancak 
bunun yeterli olmadığını, sorunlara kalı-
cı çözümler üretecek mekanizmaların da 
devreye girmesi gerektiğini hatırlatmak 
isterim. Havadan bomba atmak, soruna 
ancak geçici bir çözüm sağlar, sorunun 
üzerini örter. Suriye’ye öncelikle insani 
yardım ulaştırılması konusunda acil adım-
lar atılmalıdır. Suriye’nin toprak bütün-
lüğü korunacak şekilde, anayasal ve her 
kesimin eşit şekilde temsil edilebileceği 
parlamenter sistemin oluşturulması da, 
artık ertelenemez bir durum olarak kar-
şımızdadır. Irak’ta her kesimin varlığına 
saygı gösterecek, her kesimin güvenliğini 
sağlayacak, bütün tarafların eşit temsilini 
temin edecek reformlar da gecikmeden ha-
yata geçmelidir.

Şu anda yapılacak operasyonlar, oluşturu-
lan koalisyon, sadece Irak’a yönelik olmaz. 

Hem Irak hem Suriye’yi hedef almalıdır. 
Türkiye olarak, hem Irak hem Suriye’yi 
hedef alacak böyle bir operasyon ve koa-
lisyonunun dışında kalamayız. Niye kala-
mayız? Çünkü 1250 km sınırı olan biziz 
ve hedef ülkeyiz. 1,5 milyon insan bizim 
ülkemize sığınıyor. Bizim bu adımı atma-
mız lazım ki, bölgede bir defa güvenliği 
temin edelim. Onun için yaptığımız görüş-
melerde ben hep şunu söyledim: Bir, uçuşa 
yasak bölge noktasında bu adımı atmamız 
şart. İki, güvenli bölge mutlaka olmalı. Üç, 
Eğit-Donat noktasında adımın atılması 
gerekli. Öncelikli olarak bunlar yapılma-
lıdır. Şu olmaz, bu olmaz, şu olur… Hayır, 
bunların üçünün de olması lazım. Çünkü 
biz, olaya sadece bir terör örgütü açısından 
bakmıyoruz. Aynı zamanda Suriye rejimi 
üzerinden bakıyoruz. 

Temenni ederim ki, Irak’ta yeni oluşan hü-
kümet başarılı performans sergiler ve yeni 
krizler yaşanmaz. Çünkü Irak’ta bundan 
önceki Başbakan ne yaptı? Terör örgütü 
Irak’a girdiğinde ordularını çekti, bütün si-
lahları da onlara bıraktı. O silahlar, şu anda 
o terör örgütünün elinde. Bunu görmemiz 
lazım.

Uluslararası toplum acaba Filistin’de, 
Mısır’da, Libya’da daha fazla inisiyatif ala-
maz mıydı? Niye almadı? Bölgeyi derin-
den etkileyen, bu ve benzeri sorunlara kalı-
cı çözümler üretilmesine yardımcı olamaz 
mıydı? Niye olmadı?

Türkiye olarak, bölgemizdeki sorunların 
çözümünde siyasi diyalogun, en geçerli 
yöntem olduğuna inancımızı muhafaza 
ediyoruz. Bazı komşularımızın içinde bu

Çünkü demokrasi mücadelesi, öyle sıradan 
bir mücadele değil.

Yoksul, çaresiz ve haksızlığa uğradığına 
inanan halk kesimleri terörün ve terör ör-
gütlerinin istismarına açık hale gelmiştir. 
Türkiye olarak çok uzun süredir sürdürü-
lebilir olmayan bu gidişe dikkatleri çeki-
yor, başta terör ve İslamafobi olmak üzere 
yerel sorunların artık küreselleşmeye baş-
ladığını ifade ederek, yaklaşan sorunlar 
hakkında çağrılarımızı yapıyoruz.

Suriye’de Şam rejiminin katlettiği insan 
sayısı 250 bin rakamına ulaştı. Yer değişti-
renlerin sayısı ise artık 7 milyon civarında. 
Sadece Türkiye’de 1,5 milyona yakın Su-
riyeli göçmen bulunuyor. Son haftalarda-
ki göçmen akınıyla bu sayı daha da arttı. 
Bütün bu gerçekler ortada, fakat kimse, 
“Ey Türkiye, 1,5 milyon insan senin ülkene 
geldi. Acaba biz, size destek olarak, yardım 
olarak ne yapabiliriz?” diyen yok. Şu ana 
kadar bize, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Konseyi dahil olmak üzere gelen para 150 
milyon. Peki, bizim harcadığımız rakam 
nedir? 4,5 milyar dolara ulaştı. Ama kimse 
bir şey sormuyor, “Nasıl olsa Türkiye harcı-
yor” diyorlar. Kamplar, Türkiye’nin içinde 
değişik yerlerde bulunuyor. Bu kadar mül-
teciyi kabul etmemizden dolayı sosyolojik 
bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün bunlara 
katlanıyoruz, ama “Bu konuda acaba biz 
ne yapabiliriz?” diyen yok.

32 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. 
Şu anda ortaya bir DEAŞ terörü çıktı, yeni 
değil bu. El Kaide’den türedi. Aynı şekilde 
bölgede başka terör örgütleri de var.

DEAŞ’e Karşı Ayaklanıyorsunuz da, 
PKK’ya Karşı Neden  
Ayaklanmıyorsunuz?

Peki ey dünya; DEAŞ gibi bir terör örgütü 
çıkınca ayaklanıyorsun da, PKK gibi bir te-
rör örgütü ortadayken niye ayaklan mıyor-
sun? Orada niye sesin çıkmıyor? Ona karşı 
ortak bir mücadele verelim niye demiyor-
sun? Dünyada eğer siyaset, adalet üzere 
kurulu olursa, onun bir anlamı vardır; 
ama eğer siyaset, adaletten kopuksa orada 
bir netice almak mümkün değildir.

Şam’da artık tamamen gayrimeşru hale 
gelmiş rejime gösterilen müsamaha ve 
kayıtsızlık, ortaya böyle acı bir tablonun 
çıkmasına zemin hazırlamıştır. Birleşmiş 
Milletler, diğer uluslararası örgüt ve devlet-
lerin kayıtsızlığı, tarihin en büyük dramla-
rından birine maalesef oksijen sağlamıştır. 
Mısır’da az önce söyledim, halkın oyla-
rıyla seçilen bir cumhurbaşkanı darbeyle 
indirildi ve ardından toplu katliamların 
yapıldı. Yakın siyasi tarihimizde, bir günde 
5 bin küsur insanın öldürüldüğü bir yer 
var mı? Böyle bir olay oluyor, bu katliamı 
yapan insan el bebek, gül bebek kürsüye 
çıkarılıyor. Bu nasıl bir yaklaşımdır, nasıl 
bir anlayıştır? Buna da modern dünyanın 
tamamen kayıtsız kalması, aynı şekilde Mı-
sır ve bölge ülkelerinde, insanların vicdan-
larında tamiri zor yaralar açmıştır.

Neredeyse bir asırdır devam eden Filistin 
dramı, bölge halklarında umutsuzluğun 
ve güvensizliğin yer etmesine sebep ol-
muştur. Irak’ta eski rejimin devrilmesinin 
ardından başlayan süreç, Irak’a huzur ve 
demokrasi getirmemiş, tam tersine ardın-
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Bu asla hayal değildir. İstikrarı koruyarak, 
güven ortamını muhafaza ederek, mali di-
siplin ve para politikalarımızı dikkatle uy-
gulayarak inşallah bu hedeflere ulaşacağız.

Tabii bütün bunlar olurken, bir şey daha 
var. Nedir o? Bakıyorsunuz, kredi derece-
lendirme kuruluşları, Türkiye ile ilgili za-
man zaman durağan, bazen eksiye yönelik 
böyle saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. 
Verdikleri notlar ekonomik ve bilimsel 
değil. Bundan önce başka kredi derecelen-
dirme kuruluşu da böyle notlar veriyordu. 
Bunlara bir de para da ödüyoruz. Dedik ki, 
“Buna artık biz bedel ödemekten çıkalım, 
artık daha dürüst hareket edenlerle çalı-
şalım. Şu anda iki tanesi var, onlar dürüst 
çalışır.” Baktık ki, şimdi onlar da siyasi ka-
rarlar veriyorlar. Bölgede ekonomik olarak 
batmış, bitmiş ülkenin kredi notunu 6 kat 
yükseltirken, Türkiye’yi bu noktada tutu-
yor. Bu nasıl bir samimiyettir, bu nasıl bir 
dürüstlüktür? Böyle bir şey olabilir mi? Ol-
ması gereken ne? Bunlara da “Hadi siz yo-
lunuza, biz yolumuza” diyeceksin. Biz, eko-
nomik anlamda geldiğimiz noktaya, kredi 
derecelendirme kuruluşları sayesinde gel-
medik. Medyanın attığı başlıklarla buraya 
gelmedik. Biz, iş adamlarımız, çiftçimiz, 
sanayicimizle bu noktalara geldik. Bundan 
sonra da yine onlarla beraber yürüyeceğiz. 
İhracatçılarımızla beraber yürüyeceğiz. Bu 
gerçekleri de görmemiz lazım.

Değerli dostlar,

Eğer bu tür önemli kuruluşlar, siyasi kararlar 
vermek suretiyle ülkelerin kaderi üzerinde 
baskı oluşturmaya çalışırlarsa, bu dünyada 

ekonomik noktada da adaletin maalesef ta-
mamıyla yok edilmiş olması anlamına gelir.

Türkiye, 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren 
G-20 Platformu’nun Dönem Başkanlığı’nı 
bir yıl süreyle üstlenecek. Türkiye olarak, 
üstleneceğimiz sorumluluğun farkında-
yız. İçerik ve organizasyon hazırlıkları-
mız hızla devam ediyor. Brisbane Liderler 
Zirvesi’nin ardından, önceliklerimizi nihai 
hale getirecek ve 1 Aralık tarihinde de G-20 
üyeleriyle ve uluslararası kamuoyuyla 
bunu paylaşacağız.  Küresel ekonomiye yö-
nelik risk ve belirsizlikleri bertaraf etmek 
için, G-20 üyelerinin küresel krizin hemen 
ardından sergilediği işbirliği ve kararlılık 
ruhunu muhafaza etmesi büyük bir ihti-
yaçtır. 2015 yılında mutlaka bu yönde yeni 
adımlar atılmalıdır. Ayrıca, G-20 ülkeleri-
nin ortaya koyduğu taahhütlerin büyük 
bir kararlılıkla yerine getirilmesi de büyük 
önem arz ediyor.

Özellikle ülkelerce verilmiş taahhütlerin 
uygulanması sürecinin yakından takibi, te-
mel amaçlarımız arasında olacaktır. Büyü-
menin lokomotifi olan uluslararası ticare-
tin desteklenmesi ve yatırımların önünün 
açılmasına da büyük önem veriyoruz. Bu 
itibarla G-20 Dönem Başkanı olarak, çok 
taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi-
ni, temel önceliğimiz olarak belirledik. Ko-
rumacılıkla mücadele ve ticareti kısıtlayıcı 
önlemlerin azaltılması konusunda güçlü 
bir irade ortaya koyacağız. Altyapı başta 
olmak üzere, yatırım çalışmalarına büyük 
önem vereceğiz. Yatırımların büyümeye 
olan katkısına, daha güçlü bir vurgu yapa-
cağız. Gelişmekte olan ülkelerin, başta IMF

lundukları çatışma ortamının sona erdiril-
mesinde, halklarının beklentilerini karşıla-
yacak demokratik ve kapsayıcı düzenlerin 
tesis edilmesinin ilk şart olduğuna inanıyo-
ruz. Zira siyasi istikrar olmadan, ekonomik 
atılımlar gerçekleştirilmesi ve toplumun 
tüm kesimlerine yayılan uzun vadeli bir kal-
kınma sağlanması mümkün değildir.

Türkiye, bölgesel işbirliği dinamiklerini 
harekete geçirmeyi hedefleyen girişimlere 
öncülük etmiştir. Balkanlardan Kafkasla-
ra, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar, bölge-
sel aktörlerin ortak projeler etrafında bir 
araya gelmeleri ve bölgesel sahiplenmenin 
sağlanması için somut adımlar attık, at-
maya devam edeceğiz. Enerjiden ulaşıma, 
ticaretten turizme her alanda işbirliğinin 
güçlendirilmesine çalıştık. Türkiye’nin 
uzun dönemli refahı, ulusal ölçeği aşan bir 
ekonomik perspektifle mümkündür. Yakın 
komşularımızla yürüttüğümüz, İkili Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey uy-
gulamaları, bu açıdan büyük öneme sahip 
olduğu gibi, uluslararası diplomasiye de 
özgün bir katkı getirmiştir.

2008’deki Küresel Ekonomik 
Krizden Asgari Düzeyde 
Etkilendik

Değerli katılımcılar,

Türkiye genç ve nitelikli işgücü, dinamik 
ve istikrarla büyüyen ekonomisi, rekabetçi 
özel sektörü, büyük ölçekli iç pazarı, yer-
leşmiş mali disiplini, gelişen altyapısıyla 
Avrupa’nın en büyük 6’ncı, dünyanın en 
büyük 17. ekonomisi olarak yükselen bir 

güç konumundadır. Türkiye, 2002 yılından 
itibaren uyguladığı köklü reformlarıyla is-
tikrarlı bir büyüme çizgisi yakalamıştır. Ül-
kemiz, kamu maliyesinin ve bankacılık sis-
teminin güçlendirilmiş olması sayesinde, 
2008’de başlayan küresel ekonomik kriz-
den asgari düzeyde etkilendi. Ekonomisi 
2010 ve 2011 yıllarında %9 civarında bü-
yüyen Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
ardından büyüme hızı en yüksek ikinci 
ülke oldu. Türk ekonomisi 2013 yılı sonu 
itibariyle de, tüm olumsuzluklara rağmen 
%4 büyüdü.  Büyüme oranının 2014 yılın-
da %4, 2015 ve 2016 yıllarında %5 olarak 
gerçekleşmesi, şu anda öngörülüyor. Şüp-
hesiz bu başarı düzenli ve planlı bir çalış-
manın sonucudur.

Son 12 yıllık dönemde sağlanan siyasi istik-
rar, önemli yapısal reformların gerçekleşti-
rilebilmesine zemin hazırladı. Oluşturulan 
bir güven ortamı var. İnşa edilen istikrar 
sonucunda, enflasyon ve kamu açıkları 
gibi temel makroekonomik istikrarsızlık 
unsurları büyük oranda sorun olmaktan 
çıktı. Ekonominin kırılganlığı azaltılırken, 
piyasaların rekabetçi bir ortamda serbest-
çe işleyişi sağlandı.

Burada bazı örnekler vereceğim, bazı ra-
kamlar vereceğim. 2002 yılında milli geli-
rimiz 230 milyar dolardı. Bugün 2013 sonu 
itibariyle milli gelirimiz 820 milyar dolara 
ulaştı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yıl dönümü olan 2023 yılında hedef 
2 trilyon dolara ulaşacağımız istikametin-
de. Aynı şekilde kişi başına milli gelir 2002 
yılında 3500 dolarken, bugün 3 kat artarak 
10.500 dolara ulaştı. Kişi başı milli gelirde 
2023 hedefimiz 25.00 dolara ulaşmaktır. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

3130

Türkiye’nin her yerinde bölünmüş yol, de-
miryolu, yüksek hızlı tren hatları, liman, 
havalimanı, okul, hastane, konut yatırım-
larımız çok hızlı şekilde devam ediyor. 
Ayrıca 3. köprü olarak Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü inşa ediyoruz. O da önümüz-
deki yılın sonuna kadar yine bitmiş olacak. 
Bu attığımız adımlarla, Türkiye, nereden 
nereye geldiğini ispatlaması bakımından 
önemli bir ülke olduğunu ispatlamış du-
rumdadır. İstanbul’da, dünyanın 1 numa-
rası olacak bir havalimanı şu anda inşa 
ediliyor. 

Bilişimde, eğitimde, sağlıkta yatırımları-
mız aynı şekilde devam ediyor. Bütün bu 
yatırımları destekleyecek şekilde, demok-
ratikleşme adımlarımız da Türkiye’nin 
ufkunu açıyor. Çözüm Sürecini başlattık 
ve kararlı şekilde ilerletiyoruz. Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik yolunda kararlılığı-
mızı muhafaza ediyoruz. Türkiye’yi son 
12 yılda önemli demokratik reformlarla 
buluşturduk, bunları daha ileri seviyelere 
taşımanın mücadelesini sürdürüyoruz.

Türkiye, Yatırımlar İçin En Cazip 
Ülkelerden Birisidir

Çok değerli konuklar, değerli dostlarım,

Güçlü ekonomisi, genç nüfusu, tabii zen-
ginlikleri ve stratejik coğrafi konumuyla 
Türkiye, bölgesinden dünyaya açılan bir 
fırsat penceresi ve yatırımlar için en cazip 
ülkelerden birisidir. Bölgemizde ve dün-
yada en güçlü şekilde barış ve dayanış-
mayı savunuyor, ülke içinde de toplumsal 
huzuru, refahı artırmanın mücadelesini 
veriyoruz.

Bölgede yaşanan tüm olumsuzlukla-
ra rağmen, Türkiye, istikrarla, güvenle 
büyümesini sürdürüyor. Hiç kuşkusuz, 
Türkiye’nin tesis ettiği bu istikrar ve gü-
ven ortamından rahatsız olanlar, hakkı-
mızda aldatıcı değerlendirmeler yapanlar, 
bunları da mümkün olduğunca yaygın-
laştırmaya çalışanlar var. Ulusal, ulusla-
rarası medyada Türkiye hakkında çıkan 
kimi haberlere, temkinli yaklaşılmasını 
burada özellikle hatırlatmak isterim. İşte 
son aylarda, ulusal ve uluslararası med-
yada, Türkiye’nin teröre destek verdiği 
yönünde bazı asılsız haberler yapıldı ve 
çok çirkin bir karalama kampanyası yü-
rütüldü. 49 konsolosluk mensubumuzun 
DEAŞ elinde bulunması, temkinli olma-
mızı ve temkinli davranmamızı gerektiri-
yordu. Önceki Cuma gerçekleşen başarılı 
bir operasyonla vatandaşlarımızı DEAŞ’in 
elinden aldık. DEAŞ karşısında temkinli, 
dikkatli ve soğukkanlı duruşumuzu farklı 
yerlere çekmeye çalışan, bunu da bir kara-
lama kampanyasına dönüştürenler, inanı-
yorum ki mahcup olmuşlardır. Ciddi bir 
itibar kaybına uğradılar.

Türkiye’ye yönelik bir başka ön yargılı yak-
laşımı da, ne yazık ki yurt dışında gördük. 
Başbakanımızla beraber bizler, Ankara’da 
bir camiden çıkıyoruz ve o görüntüyü “İşte 
DEAŞ’in militanlarının olduğu bölge” diye 
gazetelere manşet yapıyorlar. Daha sona ta-
bii kendileri uyarılıyor, uyarıldıktan sonra 
da yanlış olduğunu yazıyorlar. Hele şükür 
ki bunu yazabildiler. Çünkü yazmadıkları 
zamanlar da oldu.

Türkiye bölgenin parlayan yıldızıdır, dün-
yanın parlayan yıldızıdır. Bunu muhafaza 

olmak üzere, küresel finansal kuruluşlar 
daki temsilinin iyileştirilmesi yönündeki 
girişimlere de devam edeceğiz. Başkanlığı-
mız döneminde ayrıca, dayanıklı bir finan-
sal sistemin tesis edilmesi amacıyla, daha 
dengeli bir finansman yapısının teşvikini 
de gündeme taşıyacağız.

Daha Kapsayıcı ve Demokratik 
G-20 İdealimize Yaklaşmak 
İstiyoruz

Bir diğer önemli husus ise, düşük gelirli 
ülkelerin kalkınmasıdır. G-20 çatısı altın-
da düşük gelirli ülkelere ilişkin güçlü bir 
vurgunun tesisi, en önemli önceliklerimiz 
arasındadır. Diğer ülkelere ve paydaşlara 
yönelik açılım çabaları, G-20’nin meşruiye-
tinin güçlendirilmesi bakımından özel bir 
önem taşıyor. G-20 üyesi olmayan ülkeleri, 
uluslararası kuruluşları, sivil toplum tem-
silcilerini, ticaret birliklerini, araştırma 
merkezlerini, diğer kar amacı gütmeyen 
kuruluşları kapsayacak şekilde dışa açılım 
politikası izleyeceğiz. Böylelikle daha kap-
sayıcı ve demokratik bir G-20 idealimize 
de bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Değerli katılımcılar,

Burada enerji, girişimcilik ve altyapı yatı-
rımları hakkında da bazı düşüncelerimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, 
ispatlanmış petrol ve doğalgaz rezervleri-
nin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle, 
Avrupa’daki tüketici pazarları arasında 
oldukça önemli bir konuma sahip. Bu ay-
rıcalıklı konumu, Türkiye’ye, enerji güven-
liği noktasında fırsatlar sağlamakta, aynı 
zamanda sorumluluklar da yüklemekte-

dir. Türkiye’nin ana önceliklerinden birisi, 
istikrarlı bir şekilde artan enerji talebini 
karşılamaktır. Türkiye ayrıca, çeşitli proje-
ler vasıtasıyla Avrupa’nın enerji güvenliği-
ne de katkı sağlamak arzusundadır.

Azerbaycan başta olmak üzere dost, kardeş 
ve müttefik ülkelerle birlikte Doğu-Batı 
Enerji Koridoru’nu geliştirdik. Bakü-Tiflis-
Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı 
projeleri, bu Koridor’un başarıyla hayata 
geçirdiği iki temel bileşenidir. Türkiye ve 
Azerbaycan tarafından Trans Anadolu Do-
ğalgaz Boru Hattı Projesi, yani kısa adıyla 
TANAP geliştirilmiştir.

Girişimcilik, önemsediğimiz, desteklediği-
miz ve teşvik ettiğimiz bir başka alan. Türki-
ye, KOSGEB gibi kurumlarla girişimci ruh-
lara hayallerini gerçekleştirebilmeleri için 
fırsatlar sunmakta ve TÜBİTAK gibi kurum-
larla da onların katma değeri yüksek sektör-
lerde var olabilmelerinin önünü açmaktadır. 
Bu alanda Türkiye, tecrübelerini tüm dost ve 
kardeş ülkelerle paylaşarak, birlikte büyüme 
gündemiyle hareket etmektedir.

Son 12 yılda, altyapı alanında çok büyük 
adımlar attık. 17 bin kilometrenin üze-
rinde bölünmüş yol inşa ettik. Yüksek 
Hızlı Tren Projesi’ni hayata geçirerek, 
Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın da 8. yüksek 
hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik. 
“Asrın Projesi” olarak tanımladığımız Bo-
ğazın altından geçen Marmaray’ı işletme-
ye açarak, Avrupa ve Asya kıtalarını Boğa-
zın altından tüp geçitle birbirine bağladık. 
Şimdi önümüzdeki yıl, ayrıca otomobille 
yine Boğazın altından geçebileceğimiz tüp 
geçidi inşallah bitireceğiz.
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edeceğiz. Türkiye’nin başarısı da, çok geniş 
bir coğrafya için iyi örnek olmaya devam 
edecek.

Sözlerime ben burada son verirken, bir 
kez daha Dünya Ekonomik Forumu’na, Sa-
yın Schwab ve çalışma arkadaşlarına, tüm 

katılımcı dostlarımıza, bu özel toplantıyı 
İstanbul’da gerçekleştirdikleri için teşek-
kür ediyorum.

Toplantının başarılı geçmesini temen-
ni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.

Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, dünyanın önde 
gelen düşünce kuruluşlarından biri olan 
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde 
sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne 
bu buluşmayı sağladıkları için, sizlere 
de katıldığınız için teşekkür ediyorum. 
Bugün, Fransa’ya günübirlik bir çalışma 
ziyareti yaptık ve Sayın Hollande ile ülke-

lerimiz arasındaki konuları, özellikle de 
bölgesel meseleleri etraflıca değerlendir-
dik.

Burada, konuşmamın hemen başında şu 
hususu özellikle vurgulamak isterim: Tür-
kiye ile Fransa, asırlardır devam eden tari-
hi, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilere 
sahipler. Gerek Akdeniz ülkeleri olarak, ge-
rek bölgenin iki güçlü ülkesi olarak, Türki-
ye ile Fransa’nın yolları yakın tarihte defa-
larca kesişti. İlişkilerde zaman zaman iniş 

1915 Olaylarıyla İlgili İyi Niyetli 
Girişimlerimiz Karşılık Bulmadı

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Konferans
Paris, Fransa | 31 Ekim 2014 
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tüm İslam coğrafyasındaki ve özellikle de 
Ortadoğu’daki krizleri, daha ortaya çık-
madan gören, uyarılarını yapan, yaklaş-
makta olan sorunlara dikkat çeken ülke 
Türkiye’dir. Irak’ta, bu manzaranın olu-
şabileceğini, Irak’ın bölünme noktasına 
gelebileceğini yıllar öncesinden ifade et-
tik. Maliki yönetiminde Irak’ın, etnik ve 
mezhebi bir ayrımcılığa maruz kaldığına, 
bunun da son derece tehlikeli sonuç doğu-
racağına defalarca vurgu yaptık.

Eğer Türkiye’nin bu konudaki uyarıları 
dikkate alınmış olsaydı, tedbirler alınmış 
olsaydı, inanın, şu anda Irak’ta yaşanan-
lar yaşanmayacak, barışçıl, demokratik 
çözümler üretilmiş olacaktı. Aynısı Suri-
ye için de geçerli. Suriye ile ilgili uyarıla-
rımızı, hem bizzat o dönem Suriye devlet 
Başkanı Esed’e yaptık; hem de uluslararası 
platformlarda kaygılarımızı dile getirdik. 

Suriye’de yaklaşan tehlike görülmediği 
için, işte bugünkü trajik manzara oluştu. 7 
milyon kişinin evlerini terk ettiği insanlık 
dramı, maalesef göstere göstere gelmiştir. 
300 bin masum insanın ölümü, maalesef 
göstere göstere gelmiştir. DEAŞ Terör Ör-
gütü, hem Suriye’de, hem Irak’ta, yılların 
birikiminin bir neticesi olarak göstere gös-
tere ortaya çıkmıştır. Mısır’da, Ukrayna’da, 
Libya’da, bugün oluşan manzarayı yıllar 
öncesinden kestirebilmek hiç zor değildi.

Mültecilere 4.5 Milyar Dolar 
Harcadık

Şu anda tüm bölgeyi ilgilendiren, küre-
sel ölçekte etkileri olan bu sorunlar kar-
şısında, Birleşmiş Milletler’in, Avrupa 

Birliği’nin, yeterince inisiyatif almadıkla-
rını, ağırlıklarını yeterince koymadıklarını 
görüyoruz. Sadece bir kıyaslama yapaca-
ğım: Türkiye’nin, Suriye’den kabul ettiği 
mülteci sayısı 1,6 milyon rakamını geçti. 
Ama Avrupa Birliği yaklaşık 200 bin in-
sanı kabul etti ve orada mülteci kabulünü 
durdurdu.

Bizim, Türkiye’de barınan mülteciler için 
sarf ettiğimiz miktar 4 milyar dolara ulaştı; 
Irak ve Suriye içinde yaptığımız yardımlar-
la sarf ettiğimiz miktar 4,5 milyarı geçiyor. 
Ancak, mülteciler için Türkiye dışından 
gelen yardım miktarı sadece 250 milyon 
dolar oldu. Şu anda, küresel gündeme bak-
tığınızda, gündemde sadece DEAŞ’in ve 
sadece Ayn El Arap, diğer adıyla Kobani 
kasabasının olduğunu görüyorsunuz. 

Değerli dostlar, 

Bölgedeki mesele sadece DEAŞ meselesi 
değil. Bölgedeki mesele sadece Kobani 
meselesi değil. Şu anda çok az sayıda si-
vilin yaşadığı, 200 bin sivilin Türkiye’ye 
sığındığı Kobani, bölgede yaşanan acının, 
trajedinin, ortaya çıkan sonucun inanın 
çok cüzi bir kısmıdır. Şu anda Kobani için 
seferber olan uluslararası toplum, Dera 
için, Hama için, Humus, İdlib, Lazkiye 
gibi, 300 bin insanın hayatını kaybettiği 
Suriye şehirleri için neden sustu ve neden 
susuyor? Irak şehirlerinde on yıllardır in-
sanlar ölürken uluslararası toplum sustu, 
şu anda da susuyor. 

Burada şunu altını çizerek ifade etmek zo-
rundayım: Batı’nın, Ortadoğu’ya karşı ser-
gilediği çifte standartlı tutum, Ortadoğu’da 

çıkışlar olsa da, tarihe baktığımızda, genel 
olarak ortaklıkların, işbirliğinin, dayanış-
manın öne çıktığını görüyoruz.

2013 yılında, Türkiye ile Fransa arasında-
ki ticaret hacmi 14,5 milyar dolar oldu. 
2014 yılının Ağustos ayı itibariyle ticaret 
hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı. Sayın 
Hollande’ın Ocak ayında Türkiye’ye yaptı-
ğı ziyarette hedefi en kısa zaman zarfında 
20 milyar Avro’ya çıkarmak olarak belirle-
dik ve bu hedef doğrultusunda kararlılıkla 
ilerliyoruz.

Karşılıklı yatırımlar noktasında yine iyi 
bir seviyedeyiz: Fransa’nın Türkiye’de-
ki yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Şu 
anda Türkiye’de 1.150 civarında Fransız 
şirketi faaliyet gösteriyor.

İlişkilerimizdeki bir başka önemli boyut 
da Fransa’da yaşayan Türkiye Cumhuriye-
ti vatandaşları ve Türkiye kökenli vatan-
daşlarımız. Türkiye kökenli vatandaşların 
sayısı şu anda 610 bin civarında.  Çifte va-
tandaşlığa sahip vatandaşlarımızın sayısı 
da 300 bini aştı. Bu rakamlarla Türkler, 
Fransa’da dördüncü büyük göçmen grubu-
nu oluşturuyorlar. Siyasette, bilimde, sa-
natta, ekonomik hayatta vatandaşlarımız 
Fransa adına gerçekten önemli başarılara 
imza atıyorlar.

Değerli dostlar,

Türkiye ile Fransa arasındaki çok boyutlu 
ilişkilere bakıldığında, ilişkilerimizin, mev-
cudun çok çok ötesinde olması gerektiği 
açıkça ortaya çıkıyor. Bizim dayanışmamız, 
bizim işbirliğimiz, inanın, Avrupa’daki, Ak-

deniz’deki, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Bal-
kanlar’daki birçok meselenin çözümüne 
eşsiz katkılar sağlayacaktır.

Türkiye ve Fransa, İlişkilerini İç 
Politika Yarışına Feda Edemez

Türkiye ile Fransa, asırlardır devam eden 
ilişkilerini, iç politikadaki yarışlara ve önyar-
gılara feda etmeyecek kadar büyük devlet 
vizyonuna sahip ülkelerdir. Biz Türkiye ola-
rak, Fransa ile ilişkilerimizde, büyük devlet 
vizyonunu her zaman muhafaza ettik ve edi-
yoruz. Fransa’nın da, özellikle son dönemde, 
ilişkilerimize bu vizyonla yaklaştığını görü-
yor ve bundan da umutlanıyoruz.

Şunu da tüm samimiyetimle söylüyorum: 
Avrupa Birliği üyelik sürecimizde, bizim en 
büyük desteği beklediğimiz, en büyük kat-
kıyı beklediğimiz ülkelerin başında Fran-
sa geliyor. İlişkilerimizin tarihi boyutuna 
baktığımızda, ekonomik ilişkilerimize, ya-
tırımlarımıza, Fransa’daki Türk toplumuna 
baktığımızda, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
içindeki en büyük dostunun Fransa olması 
gerektiğine inanıyor ve bunun da tezahürü-
nü somut olarak görmek istiyoruz. Avrupa 
Birliği müzakere süreci, maalesef fasıllar 
üzerine konan blokajlar nedeniyle ciddi bir 
duraklama dönemi yaşıyor. Avrupa Birliği 
tarafından Türkiye’ye verilen sözlerin tutul-
masını bekliyoruz; aynı şekilde Fransa tara-
fından da bize bu konuda verilen sözlerin 
tutulacağını ümit ediyoruz.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin 
önemi ve değeri, şu anda bölgede yaşanan 
birçok meselede çok net olarak görülmüş-
tür. Kuzey Afrika’daki, Doğu Avrupa’daki, 
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Güvenlik ve Özgürlük Dengesini 
En Hassas Şekilde Muhafaza 
Ediyoruz

Çözüm Süreci adını verdiğimiz, terörü 
sona erdirme, toplumsal barışı tesis etme 
süreci, yapılan tüm tahrik ve provokas-
yonlara rağmen devam ediyor. Hatırlaya-
caksınız, bu süreç daha başladığı anlarda, 
Fransa’da, Paris’te yapılan bir saldırı, süre-
ce yönelik büyük bir sabotaj olmuştu. Bu 
sabotajın süreci yaralamasını engelledik. 
Yaklaşık 2 yıllık süreçte, benzeri bir çok 
saldırıyı kararlılıkla bertaraf ettik. Çözüm 
Sürecine yönelik en büyük saldırı, maale-
sef Kobani bahanesiyle, geçtiğimiz haftalar 
içinde sergilendi. 40 vatandaşımız, Kobani 
bahanesiyle yapılan saldırılarda hayatını 
kaybetti ve bunların hemen tamamı, terör 
örgütü PKK’nın katlettiği Kürt kökenli va-
tandaşlarımızdı. 

Can kayıplarının yanında, birçok şehri-
mizde sivillere saldırılar gerçekleştirildi, 
iş yerleri, kamu binaları, okullar, sivil ve 
resmi araçlar, hatta ambulanslar yakıldı. 
Yine bu olaylarda, 2 polisimiz şehit edildi, 
bu hafta içinde de 4 askerimiz alçakça bir 
saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. Elbet-
te bu saldırılara boyun eğecek, bu saldırı-
lar nedeniyle istikametimizi değiştirecek 
değiliz.

Türkiye’nin önünde çözüm dışında bir se-
çenek yok ve biz inatla, sabırla bu çözüm 
sürecini, bu kardeşlik sürecini devam etti-
receğiz. Bakın biz bu süreci başlatırken bir 
şey söyledik: “Türkiye Cumhuriyeti’nde, 
farklı etnik kökenlere, farklı inançlara, kül-
türlere karşı, red, inkâr ve asimilasyon po-

litikaları artık sona ermiştir” dedik. Bunu 
sadece söylemekle kalmadık, bunun gereği 
neyse onu da yaptık ve adım adım yapıyo-
ruz. Şu anda Doğu ve Güneydoğu illerimiz-
de, özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız 
nezdinde çok ciddi bir umut iklimi oluştu 
ve bu iklim güçleniyor.

Ülkenin diğer bölgeleri de çözümü en 
güçlü şekilde destekliyor, bu desteğini de 
zaten son 12 yılda yapılan 9 seçimde gös-
terdi. Tabii, çözüm, milleti rahatlatırken, 
terör örgütünü çok ciddi şekilde rahatsız 
ediyor. Terör örgütü, elindeki baskı gücü-
nü muhafaza etmek için, bölge halkı üze-
rinde bir otorite kurabilmek için, Çözüm 
Süreci’ni sabote edecek saldırılarda bulu-
nabiliyor.

Terör Örgütü gibi, terör örgütünün uzan-
tısı olan siyasi parti de, kendi ideolojisi, 
kendi fikirleri, kendi yaşam tarzı dışın-
da hiç bir oluşuma tahammül etmiyor ve 
kimi zaman şiddetle, kimi zaman baskıy-
la, farklılıkları ortadan kaldırmanın gay-
reti içine giriyor.

Zor bir süreçteyiz, hassas bir süreçteyiz, 
ama tekrar belirtmek isterim ki barıştan 
başka bir seçeneğimiz yok ve bunu mut-
laka tesis edeceğiz. Güvenlik ve özgürlük 
dengesini en hassas şekilde muhafaza 
ediyoruz. Ne güvenlikten, ne hukuk ve 
demokrasiden taviz vermeden ilerliyoruz. 
Güvenlikle ilgili tüm uygulamalarımız da, 
Avrupa Birliği ülkelerinde, diğer gelişmiş 
demokrasilerde var olan uygulamalardır. 
Gösteri hakkının kullanılması, şiddete kar-
şı tedbirlerin alınması, basın özgürlüğü 
gibi konularda, yapılan karalama kampan

vicdanları çok derinden etkiliyor ve etkisi 
yıllarca silinmeyecek tahribatlara zemin 
hazırlayabiliyor. Bu çifte standartlı tutum 
son bulmadığı, küresel adalet tesis edilme-
diği müddetçe, Ortadoğu’da ya da diğer böl-
gelerde bu tahribat daha da artacaktır, Batı 
da bu tahribattan uzak kalamayacaktır.

1.Dünya Savaşı’nda Sadece 1915 
Olaylarını Görmek Vicdanları 
Kanatıyor

Yaklaşan bu tehlikeyi hepimizin görmesi 
gerekiyor; Avrupa’nın bu tehlikeyi özellik-
le görmesi gerekiyor. Bakın bu yıl, Birinci 
Dünya Savaşı’nın 100’üncü yıldönümünü 
idrak ediyoruz. 100 yıl önce, Birinci Dün-
ya Savaşı’nın ardından Ortadoğu’da çizilen 
sınırlar, oluşturulan senaryolar, yapılan ta-
sarımlar, şu anda adeta dikişlerini patlata-
rak küresel sorunlara dönüşüyor.

Birinci Dünya Savaşı’na bakıp, orada sade-
ce 1915 olaylarını görmek, gölgesinde tar-
tışmak, diğer derin meseleleri görmemek, 
vicdanları kanatıyor. Bölgedeki her mese-
lenin birbiriyle irtibatı var ve her mesele, 
geniş bir bakış açısıyla değerlendirilerek 
çözüme kavuşturulabilir.

Yoksa bugün DEAŞ’i ortadan kaldırırsınız, 
yarın bir başkası çıkar. Bugün Kobani’yi 
kurtarırsınız, yarın başka Kobaniler çıkar. 
PKK Terör örgütüne yeşil ışık yakılırken, 
DEAŞ Terör örgütüne kırmızı ışık yakıl-
ması, terörle mücadele konusundaki sa-
mimiyetin sorgulanmasını da beraberinde 
getirir. Suriye’de 300 bin insanın ölümüne 
ses çıkarılmayıp, Kobani için ayağa kalkıl-

ması, adaleti sorgulanır hale getirir. İşte 
onun için, bölgenin meseleleri karşısında 
adil, kapsayıcı, bütünlükçü bir yaklaşımın 
sergilenmesi kaçınılmazdır. Avrupa Birli-
ği, bunu Türkiye ile başarabilir.

Avrupa Birliği, Türkiye’nin ekonomik 
gücü ile birlikte, tarihi birikiminden istifa-
de edebildiği ölçüde büyüyebilecek, güçle-
nebilecek, özellikle de evrensel insani de-
ğerlere sahip çıkmanın gereğini daha ideal 
şekilde yerine getirebilecektir.

Irkçılığın ve İslamofobi’nin yükselme sin-
yalleri verdiği bir Avrupa, Türkiye’yi üye 
kabul ederek, ırkçılığa ve İslamofobi’ye, 
medeniyetler çatışması tezine en anlamlı 
cevabı verebilecektir. Fransa, Türkiye’nin 
bu potansiyelini en başta görebilecek 
ve en iyi şekilde değerlendirebilecek ül-
kedir. Özellikle önümüzdeki dönemde, 
Fransa’nın, Avrupa Birliği müzakerelerin-
de kolaylaştırıcı bir tavır sergileyeceğine, 
Avrupa değerlerine sahip çıkacağına yü-
rekten inanıyoruz.

Değerli dostlarım, 

Türkiye, bölgesel meselelerde tarihi biri-
kimini seferber ederken, bölgesel ve küre-
sel sorunların çözümüne katkı sağlarken, 
içerde de tarihi nitelikte reformlar yapıyor 
ve bu reform kararlılığını da çok güçlü şe-
kilde muhafaza ediyor. Ekonomide, iç si-
yasette, sosyal yaşamda, demokratikleşme 
ve insan hakları alanlarında yaptığımız re-
formlar, Türkiye’nin her anlamda güçlen-
mesini sağladı. 
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yalarının tam tersine, Avrupa standart-
larındayız ya da bu standartlara doğru 
ilerliyoruz.

Ne yazık ki Türkiye, batıda, önyargılı ke-
simlerin, özellikle de taraf olan kesimlerin, 
art niyetli kampanyalarına, dezenformas-
yon saldırılarına hedef bir ülkedir. İşte bu 
nedenle de, Türkiye üzerine yapılan değer-
lendirmelerin son derece dikkatle süzül-
mesi kaçınılmazdır.

Ermenistan ve Ermeni Diasporası 
Sağduyulu Bir Yaklaşım 
Sergilemediler

Bu noktada Türkiye’ye yönelik on yıllardır 
yapılan bir başka haksızlığın da, 1915 olay-
ları olduğunu hatırlatmak isterim. 1915 
olayları, maalesef, ideolojik yaklaşımlar-
dan, ön yargılardan, dezenformasyondan 
uzak tutularak ele alınamamıştır. Bizim 
bütün yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen, Er-
menistan ve Ermeni diasporası, sağduyulu 
bir yaklaşım sergilemediler.

Biz, bu meselenin, siyasi bir mesele olmak-
tan çıkarılmasını, siyasetin malzemesi ol-

maktan çıkarılmasını, tarihin ve bilimin 
ışığında tartışılmasını istedik. Bu amaç-
la arşivlerimizi de açacağımızı ilan ettik. 
Ermenistan’la farklı bir boyutta ilişkileri-
mizi geliştirmek için adım atan, elini uza-
tan yine biz olduk. Ancak bizim iyi niyeti-
miz maalesef karşılık bulmadı. 

2015’te, yani 1915 olaylarının yıldönü-
münde, biz gerçeklerin anlatılması, dünya-
nın gerçekleri dinlemesi için yoğun gayret 
göstermeye devam edeceğiz. Hiç kuşku-
suz, bu meselede, kurgulanmış tarih, ide-
olojinin esaretinde tarih ya da siyasetin 
malzemesi olmuş tarih değil, gerçek tarih 
kazanacaktır. Fransa’nın, bu konularda da, 
sağduyunun, aklıselimin, gerçeğin yanın-
da duracağına inanıyoruz.

Ben bu düşüncelerle sözlerimi burada ta-
mamlamak arzusundayım. Fransa Ulusla-
rarası İlişkiler Enstitüsü’ne, bu buluşmayı 
tertip ettikleri için tekrar teşekkür ediyo-
rum. Katıldığınız için sizlere de şükranla-
rımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Sayın bakanlar, Sayın Genel Sekreter, ek-
selansları, çok değerli temsilciler, hanıme-
fendiler, beyefendiler, İslam İşbirliği Teş-
kilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi, İSEDAK’ın 30’uncu Bakanlar 
Oturumunu açarken, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Esselamu aleyküm, ve rahmetullahi, ve be-
rekatüh. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 
sizlere olsun. 

Tüm misafirlerimize, Türkiye’ye ve 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum.

İSEDAK Başkanı sıfatıyla ilk kez siz kıy-
metli misafirlerimizi ağırlamaktan ayrı bir 
heyecan duyduğumu da ifade etmek isti-
yorum. Şimdiye kadar faaliyetlerini hep 
yakından izlediğim ve Başbakanlığım sü-
recinde gereken her desteği vermeye çalış-
tığım İSEDAK çalışmalarını inşallah, 5 yıl 
süreyle birlikte ifa edeceğiz. Bu süre için-
de, İSEDAK’ın, ülkelerimiz için, halkları-

Sorunlarımızı Sadece Biz 
Kendimiz Çözebiliriz

30. İSEDAK Toplantısı Açılış Oturumu | İstanbul | 27 Kasım 2014 
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veriyor. Hergün, çocuklarımız ölüyor, ço-
cuklarımız yetim, öksüz kalıyor.

En emin yerler olması gereken camileri-
miz, mescitlerimiz, türbelerimiz, ne yazık 
ki, yine bizzat Müslüman olduğunu id-
dia edenler tarafından alçakça, barbarca, 
vahşice katliam mekânlarına dönüştü-
rülüyor. Kendi camilerimizi, kendilerini 
Müslüman diye tanıtan canilerden emin 
hale getiremediğimiz için, işte, en kutsal 
mekânlarımızdan biri, Mescid-i Aksa, göz-
lerimizin önünde, barbarların postallarıyla 
çiğnenebiliyor.

Kardeşlerim,

Bizler, inanın, gerek içimizdeki sorunları, 
gerek, dışardan gelen saldırıları durdura-
cak; hem coğrafyamızda, hem yeryüzünde 
barışı kalıcı şekilde tesis edecek güce sahi-
biz. Eğer istenirse, Irak’ta akan kanı dur-
durmak mümkün olabilir. Eğer arzu edilir-
se, Suriye’de çocukların ölmesinin önüne 
geçilebilir. Eğer birlik olunursa, eğer bir-
likte hareket edilirse, neredeyse bir asırdır 
devam eden Filistin’in yalnızlığı ayıbına 
derhal son verilebilir.

Bizim sorunlarımızı, dışardan birileri ge-
lip çözmeyecek; bizim sorunlarımızı sa-
dece ve sadece biz çözebiliriz. Bakın açık 
açık söylüyorum: Dışardan gelenler, İslam 
coğrafyasının petrolünü seviyorlar, altınla-
rını, elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü 
seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, an-
laşmazlıklarını seviyorlar. Evet, dışarıdan 
gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler, 
bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölü-
sünü seviyorlar.

Buna daha ne kadar seyirci kalacağız? Buna 
daha ne kadar sabredecek, daha ne kadar ta-
hammül edeceğiz? Bu acı manzara karşısın-
da, daha ne kadar mazeretlere sığınacağız?

Soruyorum: Şii olmak, Suriye’de öldürü-
len çocukları, Suriye’de katledilen 300 bin 
masumu, yerinden edilen 7 milyon insanı 
seyretmeye bahane olabilir mi? Yine so-
ruyorum: Sünni olmak,  türbelere yapılan 
saldırıları, terör örgütlerini, seçilmiş yöne-
ticilerin darbeyle görevden uzaklaştırılma-
sını, hakkını arayanların sokakta vurulma-
sını meşrulaştırabilir mi?

Bütün kalbimle, bütün samimiyetimle, İs-
lam coğrafyasının tamamına, hangi mez-
hepten olursa olsun tüm Müslüman kar-
deşlerime bir çağrı, bir davet yapıyorum: 
Ne olur, şöyle kenara çekilelim ve manza-
raya bir bakalım. Kim kazanıyor, kim kay-
bediyor? Ölümlerden kazanan kim? Çatış-
malardan kazanan kim? Aramızda var olan 
sorunlardan kazanç sağlayan kim? Eğer bu 
soruların cevaplarını verebilirsek, o ce-
vapların gereğini yerine getirmek için bir 
küçük adım dahi atabilirsek, işte o zaman, 
çözümün fitili tutuşturulmuş demektir.

Kardeşlerim, 

Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yıldö-
nümüne dikkat çektiğim için, İslam coğ-
rafyasında kurgulanan siyasete dikkat çek-
tiğim için, Batı medyası tarafından en ağır 
eleştiri ve hakaretlerin hedefi yapıldım. 
Daha 2 hafta önce, Latin Amerika Dini 
Önderler Zirvesi’nde, Amerika Kıtası’na, 
Kolomb’dan önce Müslümanların ulaştığı-
nı söylediğim, bilimsel gerçeklere dayanan 

mız için, tüm insanlık için hayırlı adımlar 
atması, şahsımın da, inanıyorum ki tüm 
üyelerimizin de gayesi olacaktır. Niyeti-
miz hayr, inşallah, akıbet de hayr olacaktır. 
30’uncu toplantıyı açarken, Allah’tan, yo-
lumuzu, bahtımızı açık etmesini, gayretle-
rimizi hayra tebdil etmesini diliyor, bunun 
için dua ediyorum.

Değerli kardeşlerim, 

İslam ülkeleri, gerek ticaret gerek kalkın-
ma göstergeleri açısından son yıllarda 
önemli ilerlemeler kaydettiler. Son on yılda 
dünya ticareti içerisinde İslam ülkelerinin 
payı yaklaşık yüzde 50 oranında arttı. Bu 
dönemde, iç ticaretimizde de çok önemli 
gelişmeler yaşandı ve İslam İşbirliği Teşki-
latı üyesi ülkeler arası ticaret yüzde 50’nin 
üzerinde bir artış kaydetti. Yine, 2002-
2012 yılları arasında, küresel reel büyüme 
oranı ortalama yüzde 2,7 olarak gerçek-
leşmişken, İslam ülkeleri aynı dönemde 
ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü. Hiç 
kuşkusuz, bu ve benzeri rakamlar, ekono-
mik anlamda İslam ülkelerinin başarılı bir 
performans sergilediklerini gösteriyorlar.

Ancak, sizler de takdir edersiniz ki, eko-
nomik anlamda bu kadar iyi olan İslam 
ülkeleri, insani ve siyasi manada tarihinin 
en büyük krizlerini de eş zamanlı olarak 
yaşıyor.

Değerli kardeşlerim,

Bazı üye ülkelerimiz, kişi başı milli gelirde, 
dünyada en üst sıralarda yer alırken, birçok 
üye ülkemiz de ne yazık ki en alt sıralarda 
yer alıyor. 57 üye ülkemizden 21 tanesi, 

Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkeler 
kategorisinde bulunuyor. Nihayetinde he-
pimiz insanız. İnanın, bu tabloyu, kendi 
nefislerimize izah edebilmenin yolu yok-
tur. Ayrıca, hepimiz Bir Allah’a inanıyor, 
Hesap Günü’ne iman ediyoruz. Kendimize, 
nefsimize, vicdanımıza izah edebilsek bile, 
böyle bir gelir uçurumunu, hesap günün-
de, o yüce mahkemede izah edebilmenin 
asla ve asla yolu yoktur.

Hepimiz, günde birkaç hurma ile açlığı-
nı bastıran bir Peygamberin ümmetiyiz. 
Hepimiz, kendisi aç olduğu halde, ailesi, 
torunları aç olduğu halde, hediye edilen 
birkaç hurmayı komşularına, kardeşlerine 
hediye eden, yani paylaşan, hayatı boyun-
ca sofradan, bir tek kez olsun bile tam doy-
madan kalkan bir Nebi’nin takipçileriyiz. 
Komşusu açken tok yatanı uyaran, hem 
de çok ağır şekilde uyaran bir Rehberin 
arkasından gidiyoruz. Kardeşliğin ve pay-
laşmanın dini İslam’ın mensupları olarak, 
mevcut manzarayı izah edebilmenin ve 
meşrulaştırabilmenin yolu olmadığını he-
piniz, hepimiz çok çok iyi biliyoruz.

İslam Coğrafyası, Gözyaşı ve 
Çatışmayla Anılır Hale Geldi

Kardeşlerim, 

Mesele sadece yoksulluk, sadece gelir dağı-
lımındaki adaletsizlik de değil. İslam coğ-
rafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar, kan-
la, acıyla, gözyaşı ve çatışmayla anılır hale 
gelmiş durumda.  Hemen her gün, farklı 
ülkelerde, bir, hatta birkaç tane Kerbela’ya 
şahit oluyoruz.  Her gün kardeşlerimiz can 
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Kimin ne şahsi meselesi varsa, kimin ne 
mezhebi meselesi, hatta ulusal çıkarı varsa, 
bunu bir kenara bırakmalı, bölgenin barışı, 
istikrarı, refahı için çaba harcamalıdır.

Dikkatinizi çekiyorum, İslam İşbirliği Teş-
kilatı, 57 üye ülke ve 5 gözlemci ülkeyle, 
Birleşmiş Milletler’den sonra, dünyada 
üye sayısı en çok olan örgüttür. Birleşmiş 
Milletler, çocuklarımızın akan kanına se-
yirci kalırken, İslam İşbirliği Teşkilatı da 
buna seyirci kalamaz. Gerek İslam İşbirliği 
Teşkilatı ile, gerek İSEDAK ile, diğer komi-
telerle, kurumlarımız, sivil toplum örgüt-
lerimiz, üniversitelerimizle, dünya barışı 
adına farklılık oluşturabilecek güçteyiz. 
Dünya bilimine yeniden büyük katkılar su-
nabiliriz. Dünya barışına, dünya siyasetine 
daha büyük katkılar sunabiliriz. Sadece 
coğrafyamızda değil, yeryüzündeki her ça-
tışmaya müdahale edebilir, her mazlumun, 
her yoksulun elinden tutabiliriz.

Küresel ekonomiye zaten büyük katkılar 
sunuyoruz, ama, küresel ekonomiye istika-
met de çizebiliriz. Hamdolsun, bunları ya-
pacak gücümüz, birikimimiz, tecrübemiz, 
potansiyelimiz var. Tek ihtiyacımız olan 
ittifaktır, birliktir, kardeşlik hukukunun 
gereğini yerine getirmektir. İşte, İSDEAK 
30’uncu toplantısının, bu yeni ittifak an-
layışı için bir başlangıç olması, açıkçası en 
büyük arzumuzdur.

Değerli kardeşlerim, 

Uygulamasına geçen yıl başladığımız İSE-
DAK Stratejisi, üye ülkelerin aktif rol aldığı 
bir çalışma yöntemi öngörüyor. Stratejinin 
ilke ve hedeflerinin hayata geçirilmesinde 

üye ülkelerimizin ilgili kurumlarının sü-
rükleyici olmalarını bekliyoruz.    

Bu vesileyle, buradan siz değerli kardeşle-
rime şu çağrıda bulunmak istiyorum.  Tüm 
İSEDAK çalışmalarına, özellikle temel iş-
birliği alanlarında oluşturulan çalışma 
gruplarına lütfen, aktif katılım sağlayalım. 
İlgili tüm bakanlıklarımızı İSEDAK çalış-
malarına etkin bir şekilde dahil edelim. 

Tercihli Ticaret Sistemi Bir An 
Evvel Yürürlüğe Girmeli

Değerli temsilciler,

Malumunuz olduğu üzere, İSEDAK’ın tica-
ret alanındaki en önemli projesi olan İslam 
İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret Sistemi, 
yaklaşık yirmi yıldan bu yana uygulamaya 
geçmeyi bekliyor. 2011 yılında yasal zemi-
ni tamamlanmış olan Tercihli Ticaret Sis-
teminin yürürlüğe girmesi için, ilgili üye 
ülkelerimiz tarafından atılması gereken 
sadece birkaç adım bulunuyor. Bu vesiley-
le, tüm ilgili ülkelere buradan çağrıda bu-
lunarak, Tercihli Ticaret Sisteminin bir an 
evvel yürürlüğe girmesi için gerekli adım-
ları atmalarını istirham ediyorum.

İSEDAK’ın ticaret alanındaki en önemli 
projelerinden bir diğeri de İslam Ülkeleri 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’dür. Bu 
enstitünün kurumsal altyapısını tamam-
lamış olmasından ve üye sayısının her 
geçen gün artmasından duyduğum mem-
nuniyeti ifade ediyor ve tüm üye ülkeleri-
mizin kıymetli desteklerini sürdürmeleri-
ni bekliyorum.

bu tezi sadece tekrar ettiğim için, Batı med-
yası tarafından, aynı zamanda maalesef 
içimizdeki yabancılaşmış kompleksliler 
tarafından hedef yapıldım.

Müslümanlara, ayrım yapmaksızın terörist 
yaftasını yakıştıranlar, İslamofobi konu-
sundaki uyarılarımızı dikkate almıyorlar. 
Müslümanlara, hiç tereddüt etmeden ‘geri’ 
yaftasını yakıştıranlar, ırkçılık konusunda, 
adaletsizlik, çifte standart konusunda uya-
rılarımızı duymazdan geliyorlar.

Bizim sormamızı istemiyorlar. Bizim sor-
guluyor olmamızı istemiyorlar. Bizim, ta-
rihi gerçekleri, medeniyet tarihini, bilim 
tarihini, siyasi, askeri, ilmi tarihi hatırlat-
mamızdan çok ama çok rahatsız oluyorlar. 
Bizim, dünyanın tamamında, din, dil, ırk 
ayrımı yapmaksızın, yoksulların hakkını 
savunmamızdan, dayanışmadan, barıştan 
söz etmemizden dahi rahatsız oluyorlar.

Müslümanlar, Terörün, Irkçılığın, 
Antisemitizmin Yanında Duramaz

Onlar, adaletsizlik üstüne kurdukları iktisa-
di sistemin gereği neyse, inanın, onu yapı-
yorlar. Ama biz, ne onlara, ne de kendimize, 
böyle bir ayrımcılığı asla reva göremeyiz. 
Biz, petrol uğruna, elmas, altın uğruna, 
enerji yolları uğruna, bitmek tükenmek bil-
meyen hırs uğruna, canlara, hatta ve hatta 
çocuklara kıyanlardan olamayız.

Biz, terörün tarafında duramayız, hoşgörü-
süzlüğün, ibadethanelere saldırının, ırkçı-
lığın, antisemitizmin yanında duramayız. 
Biz, onlara karşı da, birbirimize karşı da, 
kıyıcı ve kırıcı olamayız.

Kardeşlerim, 

İslam coğrafyasının yaşadığı acılardan 
daha acı olan, inanın, süregelen manasız 
ihtilaflardır. Yaşadığımız trajediden daha 
ağır olan, tepkisizliktir, suskunluktur, an-
lamsız mazeretlere sığınmaktır. Dünyada, 
kendimize geçerli mazeretler bulabiliriz; 
ama inanın, hesap gününde, bütün o ma-
zeretler geçersiz olacaktır. Iraklı, Filistinli, 
Suriyeli masum çocukların elleri, katilleri 
kadar, o katillerin sırtını sıvazlayan, hatta o 
katillere susanların da yakasında olacaktır.

Bu toplantı vesilesiyle tekrar hatırlatmak, 
tekrar vurgulamak isterim: Türkiye olarak, 
hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüne, iç barı-
şına, iç işlerine, siyasetine yönelik bir niye-
timiz asla ve asla yoktur. Avrupa Birliği’ne 
üye olmaya çalışan, yönü Batı’ya dönük, 
ama on yıllardır ihmal ettiği kardeşleriyle 
hasretle kucaklaşmak arzusundaki bir ül-
keyiz. Bölgemizdeki hiçbir meseleye, çıkar 
nazarı ile bakmıyoruz. Tıpkı sizler gibi, biz-
ler de, bölgemizdeki her meseleye, insani 
nazarla, İslami nazarla bakıyoruz.

Kardeşlerim,  

Tarihinin en talihsiz günlerini yaşayan 
İslam Coğrafyasında, krizlerden çıkışın 
yegâne şartı, birliktir, dayanışmadır, itti-
faktır.  İnanın, her ne mesele varsa çözeriz. 
İnanın, her sorunun üstesinden geliriz.  Ye-
ter ki, bir olalım. Yeter ki beraber olalım. 
Yeter ki, Kur’an-ı Kerim’in emrettiği gibi, 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılalım ve birbiri-
mize kardeş olalım. 
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Ticaretle ilgili bir diğer önemli husus da 
İSEDAK’ın ilk yıllarından beri büyük önem 
verdiği ticaret finansmanıdır. Ticaret fi-
nansmanı İslam İşbirliği Teşkilatı içi tica-
retin, 15 yıl önceki yüzde 10 seviyesinden, 
2013 itibarıyla yüzde 18’in üzerine çıkma-
sında önemli bir rol oynamıştır. 

İslam Kalkınma Bankası Grubu bünyesin-
de çalışmalarını sürdüren İslam Ulusla-
rarası Ticaret Finansmanı Şirketinin sağ-
ladığı ticaret finansmanı ciddi boyutlara 
ulaşmıştır. Bu her iki kurumu da, yoğun 
gayretlerinden dolayı tebrik ediyor ve ken-
dilerine teşekkür ediyorum. 

İSEDAK bünyesinde Mali İşbirliği alanın-
da, gerek sektör temsilcilerinin gerek üye 
ülke kurumlarının aktif katılım sağladığı 
çok önemli çalışmalar bulunuyor. Menkul 
Kıymetler Borsaları Forumu, İSEDAK Ser-
maye Piyasaları Düzenleyici Kurumları 
Forumu ve Merkez Bankaları ve Para Oto-
riteleri Toplantıları son derece başarılı şe-
kilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Menkul 
Kıymetler Borsaları Forumu altında yürü-
tülen çalışmaların önemli bir neticesi olan 
İSEDAK Borsa Endeksi’nin, önümüzdeki 
dönemde üye ülkelerimize gerçekleşecek 
sermaye akımlarına önemli katkılar ya-
pacağını düşünüyorum. Tüm üye ülke ve 
ilgili kuruluşlarımıza, bu endeksin ak-
tif bir yatırım aracı haline gelmesi için 
gereken çabayı göstermeleri çağrısında 
bulunuyorum.   

Değerli kardeşlerim, 

İSEDAK’ın 30’uncu yılı münasebetiyle, bu 
yılki toplantımızda panel, özel oturum ve 

sergiler gibi bir dizi özel etkinlik gerçek-
leştiriyoruz. Siz kıymetli bakanlarımızın 
ve delegelerimizin, çok yararlı olacağını 
düşündüğüm bu etkinliklere aktif olarak 
katılacağını umuyorum.

MÜSİAD tarafından düzenlenen 15’inci 
Uluslararası Fuar’ın özellikle ilginizi çe-
keceğini umuyor, mutlaka ziyaret etme-
nizi sizlere tavsiye ediyorum. MÜSİAD ve 
DEİK’in Uluslararası İş Forumları, inanı-
yorum ki, İSEDAK Zirvemizi daha da renk-
lendirecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve İslam Kalkınma Bankası’nın or-
taklaşa düzenlediği Filistin İş Forumu ve 
Filistin Ürünleri Sergisi de yine ilgi ve ala-
kanızı bekliyor.

Ben, sözlerime son verirken, bir kez 
daha İSEDAK 30’uncu Toplantısının ha-
yırlara vesile olmasını Rabbim’den ni-
yaz ediyorum.

30 yıl süresince İSEDAK çalışmalarına ak-
tif katkı veren değerli bakanlarımıza, dele-
gelerimize, akademik çalışmalarıyla işbir-
liğimizin derinleşmesine katkı sağlayan 
ilim camiasına ve ilgili kuruluşlarımıza 
buradan özel takdir ve teşekkürlerimi sun-
mak istiyorum.    

Sizleri ülkemizde, güzel İstanbul şehrimiz-
de ağırlamaktan duyduğumuz memnuni-
yeti bir kez daha ifade ediyor, İSEDAK ça-
lışmalarının ülkelerimize, halklarımıza ve 
tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sayın bakanlarımız, değerli milletvekil-
lerimiz, değerli büyükelçiler, kıymetli 
dostlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, yedincisi gerçekleşen Büyükelçiler 
Konferansı’nın ülkemiz, milletimiz, tüm 
dost ve kardeş ülke halklarını için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Dışişleri Bakanlığımıza her yıl düzenli ola-
rak bu önemli konferansı tertip ettikleri 
için bugün bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Önceki konferanslarda Başbakan sı-
fatıyla sizlere hitap etme fırsatım olmuştu. 

Bugün ise, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez 
sizlere hitap ediyor olmanın da heyecanı, 
memnuniyeti içinde olduğumu vurgula-
mak isterim.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen 
öncesinde, aday olduğum andan itibaren 
farklı bir cumhurbaşkanı olacağımı, hal-
kın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı 
olarak, ülkemin ve milletimin her mesele-
siyle daha aktif ve yakından ilgileneceğimi 
ifade etmiştim.

Batı Medyasına Karşı Dik 
Durmanızı İstiyorum

Yedinci Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 6 Ocak 2015 
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Sizler, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiy-
le büyük, özellikle de İstiklal Mücadele-
si ve o mücadelenin ardından kazandığı 
zaferiyle büyük bir devletin elçilerisiniz. 
Bizim, hiçbirimizin üzerinde Mondros 
Anlaşması’nın, Sevr Anlaşması’nın gölgesi, 
izi, baskısı olamaz. Mondros Antlaşması, 
Osmanlı Devleti’nin yaptığı bir anlaşma-
dır. Sevr ise yeni kurulan cumhuriyetimi-
zin yırtıp attığı bir anlaşmadır.

Şunu artık hepimiz görmek zorundayız. 
Osmanlı Devleti’nin yenilmiş olmasını tam 
yüz yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bütün fertleri, kurumları üzerinde bir bas-
kı aracı olarak kullanmak isteyenler oldu. 
Bizim özgüvenimizi kırmak istediler. “Siz 
yapamazsınız” dediler, “Siz başaramazsı-
nız” dediler. “Size istikameti, sınırları biz 
çizeriz, sizin gündeminizi de biz belirleriz” 
dediler. Ne yazık ki, içeride o manda ve hi-
maye özlemini kalplerinden atamayanlar, 
yenilmişlik duygusu içerisinde olanlar, 
ona esir olanlar, işte verilen bu role harfi-
yen uydular. Maalesef, milleti de arkala-
rından taşımak istediler. Allah’a hamdol-
sun bu aziz millet, Türkiye’ye ve kendisine 
biçilen role mahkûm olmadı. Çizilen rota 
ve istikametin esiri olmadı. Şu anda ger-
çekleştirdiğimiz reformlarımızla, büyüyen 
ekonomimizle, aktif, cesur dış politikamız-
la biz; işte Türkiye’ye ve millete biçilen bu 
100 yıllık darbe adımlarını, bu dar elbiseyi 
yırtıyor, bize takılan zincirlerden pranga-
lardan bir bir kurtuluyoruz. 

Son dönemde başımıza gelen hadiselerin 
hiç biri tesadüf değildir. Son dönemde ya-
şadığımız badirelerin hiçbiri, Türkiye’nin 
kendi iç dinamikleriyle ortaya çıkmış ha-

diseler değildir. Bölücü terör, Gezi olayları, 
17-25 Aralık darbe girişimleri, diğer bazı 
teşebbüsler, Türkiye’ye istikamet çizme 
amacıyla kurgulanmış, gerek dışarıdan, 
gerekse içerideki maşalar tarafından ser-
gilenmiş olaylardır. Sizler, bunun gayet iyi 
farkındasınız. Peki, bizler bunun karşısın-
da ne yapıyoruz veya ne yapacağız? Asıl 
olan bu. Bütün bu hadiselerdeki yegâne 
amaç; o eski, kontrol altındaki, bağımlı, 
ezik, özgüveni eksik, gündemi belirlene-
bilir Türkiye’yi getirmektir. Ekonomisi bir 
türlü şahlanamayan, demokrasisi bir türlü 
gelişemeyen, sorunlarını bir türlü çözeme-
yen, yani kısır bir döngü içinde, bir fasit 
daire içinde enerjisini sürekli yitiren eski 
Türkiye’yi diriltmek için bütün bu oyunlar 
kurgulanmış ve sahnelenmiştir.

17-25 Aralık Darbe Girişiminin 
Maliyeti 120 Milyar Dolar Oldu

Sadece bir örnek vereceğim;17-25 Aralık 
darbe girişimini yolsuzluk iftirası üzeri-
ne kurdular. En mütevazı hesaplamayla, 
17-25 Aralık darbe girişiminin Türkiye’ye 
maliyeti 120 milyar dolar oldu. Eğer başa-
rılı olsaydılar, azmettikleri gibi Başbakanı, 
dönemin Başbakanı yapabilselerdi bu ma-
liyet kat kat fazla olacaktı. Çünkü o zaman 
arzuladıkları, özledikleri eski Türkiye’yi 
inşa etmiş, o eski faiz, enflasyon yükünü, 
daralan ekonominin, küçülen ihracatın 
yükünü yeniden Türkiye’ye, yeniden mil-
lete yüklemiş olacaklardı. Eskiden olduğu 
gibi Türkiye faiz, kan, savaş lobilerinin ser-
vetlerine servet kattıkları bir ülke olacaktı. 

17-25 Aralık darbesinde başarısız olanlar, 
ümitsizlik içinde yeni bir takım operas-

Dış politika, hiç kuşkusuz bu önemli 
alanların başında geliyor. 28 Ağustos’ta 
Cumhurbaşkanlığı vazifesini devraldığım 
andan itibaren, yurt dışında çok sayıda 
temaslarımız oldu. Yurt içinde de çok sayı-
da devlet ve hükümet başkanını ağırladık. 
Onlarla istişarelerde bulunduk. 2015 yılı, 
bu temaslarımızın daha da yoğunluk kaza-
nacağı bir dönem olacak. Sayın Başbakanı-
mızla, Sayın Dışişleri Bakanımızla, elbette 
siz değerli büyükelçilerimizle koordinas-
yon ve uyum içinde çalışarak, inşallah dış 
politika hedeflerimize doğru hep birlikte 
yürüyeceğiz. 2015 yılında da, inşallah bir 
yandan ülkemizin etkinliğini, ağırlığını, 
itibarını dünya genelinde artırırken, bir 
yandan da aktif dış politikamızın ekono-
miyi, siyaseti, sosyal yaşamı daha da özel-
likli bir noktaya getirmesi için gayret sarf 
edeceğiz.

Değerli dostlarım,

Yedinci Büyükelçiler Konferansı, son dere-
ce isabetli bir şekilde Ankara ve Çanakkale 
şehirlerimizde gerçekleştiriliyor. Gerek için-
den geçtiğimiz hadiseler açısından, gerek 
100.yıldönümlerini idrak ettiğimiz olaylar 
açısından Ankara ve Çanakkale şehirlerinin 
seçilmiş olması gerçekten önemli manalar 
ihtiva ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayından 
itibaren coğrafyamızı köklü şekilde değişti-
ren ve şekillendiren Birinci Dünya Savaşı’nın 
100.yıldönümünü idrak etmeye başladık. 
Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan önemli 
hadiseler kapsamında, ilk olarak önceki gün 
Sarıkamış Harekâtı’nı ve orada verdiğimiz 
şehitlerimizi yâd ettik. Yaklaşık 30 bin insa-
nın iştirak ettiği genciyle, yaşlısıyla bu tören-
ler gerçekten çok ama çok anlamlıydı.

Şimdi sırada Çanakkale Zaferimizin 100.
yıldönümü var. İnşallah bu yıl sadece Mart 
ayında değil, bugünden başlayarak, yılsonu-
na kadar çeşitli etkinliklerle Çanakkale Za-
ferimizi bütün boyutlarıyla hatırlayacak ve 
hatırlatacağız. Yine nisan ayında son derece 
önemli bir zaferimizi, Kut-ül Amare Zaferi-
mizi de şanına yaraşır şekilde yad edeceğiz.

2015 yılı içinde 1915 olaylarının da 100.
yıldönümü belli çevreler tarafından yoğun 
bir şekilde gündeme taşınacak, bunun id-
raki içeresindeyiz. 2015, sadece yıl dönü-
mü etkinlikleri boyutuyla değil, belli hadi-
selerin daha iyi anlaşılması ve tartışılması 
için de bir fırsat teşkil edecek.

Biz, Asla Yenilmiş Bir Millet 
Değiliz, Muzaffer Bir Milletiz

Ülkemizin dışarıya açık tüm pencerele-
riyle, yeryüzüne dağılmış tüm insan gü-
cümüzle, araçlarımızla gerçeklerin an-
laşılması, tarihin doğru okunması için 
bu yıl ve sonrasında azami gayret içinde 
olacağız. Bir kere, burada şunu özellikle 
vurgulamak isterim;  Birinci Dünya Sava-
şından Osmanlı Devleti, evet yenilerek ve 
toprak kaybederek çıkmıştır. Ancak, Türki-
ye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından yapılan İstiklal Mücadelesi ile 
büyük bir zaferin üzerine inşa edilmiştir.

Biz, asla yenilmiş bir millet değiliz, muzaffer 
bir milletiz. 77 milyonun her bir ferdinin işte 
bu duyguya, bu özgüvene, bu bilince sahip 
olması son derece önemlidir. Özellikle bizim 
yeryüzündeki temsilcilerimiz olan büyükel-
çilerimizin böyle bir duyguyla, böyle bir öz-
güvenle hareket etmeleri gerekmektedir.
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Özellikle batıda, medya ve başka bazı 
odaklar Türkiye’ye karşı yoğun bir algı 
operasyonu içindeler. Batı medyasında 
Türkiye’deki hadiselere ilişkin olarak çok 
sayıda haber yorum, bunların yanında 
adeta Türkiye’nin demokrasiden nasibini 
almamış bir ülke gibi gösterme gayretleri, 
bizlerin de dikkatini ciddi manada çekiyor. 
Haberlerin yanlı, taraflı, hatta yalan oldu-
ğunu görüyoruz. Dürüst değiller, samimi 
değiller. Bizimle oturuyorlar, konuşuyor-
lar, kendilerine gerekli cevapları veriyo-
ruz, belgeleri gösteriyoruz, bütün bunla-
ra rağmen bildiklerini okuyorlar. Niye? 
Bunlar samimiyetsiz. Bunlar dürüst değil. 
Onun için ben, büyükelçilerimizden özel-
likle şunu istiyorum; bunların karşısında 
dik durun. Batı medyasının yaptığı ahlaki 
olmayan bütün bu yalan haberleri, bu as-
paragas haberleri, onların yüzüne yüzüne 
çalmanız lazım. Siz, 77 milyon Türk mille-
tinin orada birer temsilcisi, misyon şefisi-
niz. Buradan asla taviz vermemeniz gereki-
yor, çünkü bu bizim için çok önemli.

Haşhaşilerin Kumpaslarını Sizler 
Bozacaksınız

Bir haşhaşi grubun, Batı parlamentoların-
da yalana dayalı haber, kumpas faaliyetleri 
yürüttüklerini gözlemliyoruz. Bunu boza-
cak olan kim? Bu oyunları siz büyükelçile-
rimiz bozacaksınız. Ulaştırılması gereken 
bilgileri, belgeleri bize aktarın. Biz, güm-
bür gümbür bunları konuşuruz. Kim olur-
sa olsun konuşuruz. Bizim bunlardan geri 
adım atmak gibi asla bir lüksümüz olamaz. 
Üzerlerine, üzerlerine gideceğiz. 

Bu milletin tarihinden gelen bir sorum-
luluğu var, bir gücü var, bunu bir kenara 
koyamayız. Kimse bizim gündemimizi be-
lirleyemez. Biz, bugün artık dünyada gün-
dem belirleyen bir ülke konumundayız. 

Türkiye’de çok büyük bir hezimet yaşayan 
bu paralel yapının, kendisini kiralayacak 
yeni efendiler aradığını, bu amaçla da ülke-
sine, milletine ihaneti, uluslararası medya 
üzerinden gerçekleştirmek istediğini görü-
yoruz. Nerelere, nasıl paralar savurduğu-
nu bunu da biliyoruz. Nerelerde, nasıl ken-
dilerine yemek masaları ayırt ettiklerini de 
biliyoruz. Bütün bu olayların altında yatan 
gerçek neden nedir? Oralarda kendileri 
için lobiler oluşturmak, kulisler yapabil-
mek. Biz, onlardan daha güçlüyüz. Öyley-
se şu anda, Milli Siyaset Belgesi içerisinde 
yer almaya namzet olan bu paralel yapı, 
artık dünyada gereken yere oturacaktır. 
MGK, bununla ilgili tavsiye kararını almış-
tır. Hükümetimiz, Bakanlar Kurulu’ndan 
bunu geçirmiştir. Şimdi 2015 Milli Siyaset 
Belgesi içinde de yerini alacaktır. 

Büyükelçilerimizin mevcut tüm persone-
liyle, gerçeklerin duyulması ve duyurul-
ması için daha gayretli olmaları gerektiği 
açıktır. Basın özgürlüğü üzerinden, terör 
hadiselerine, polisin müdahalesi üzerin-
den, teröre karşı alınan tedbirler üzerin-
den, Irak ve Suriye’deki terör örgütleri üze-
rinden, Türkiye karalanmak, kötülenmek 
isteniyor.

İşte bir tahşiye olayı çıkıyor ve bu olaydan 
dolayı bir operasyon yürütülüyor. Hemen 
olay nereye saptırılıyor? Basın özgürlüğü. 
Basın özgür değilmiş. Türkiye’deki basın 

yonları devreye almak için de uğraştılar 
ve uğraşıyorlar. Dört eski bakan üzerinden 
kurgulanmak istenen süreç; 17-25 Aralık 
darbe girişimini yaşatmaya yönelik tama-
men umutsuz bir süreçtir. Orada başara-
madılar, “Acaba burada başarabilir miyiz?” 
gayretindeler. O zaman Başbakanım; ‘Eski 
Türkiye’ özlemi içerisinde olanlar, “İlla 
TBMM’de bir soruşturma komisyonu ku-
ralım” dedikleri zaman, arkadaşlarımızla 
oturduk istişare ettik, “kuralım” dedik. 
Bizim bundan kaçınacak bir yanımız yok, 
komisyonu kurduk. Kurduktan sonra ko-
misyon çalıştı, nihayet dün komisyon ka-
rarını verdi. Bütün bu çalışmalar sonra-
sında,  bilirkişi raporları vesaire alınarak 
karar verildi. Komisyonun bu kararı, tabii 
bir ara karar. Bundan sonraki süreci tabii 
ki Parlamento, Genel Kurul yürütecek, ni-
hai kararı orası verecek. 

Ama dert bu mu? Dert başka, “Acaba bu-
radan biz ne elde edebiliriz?” bunun gay-
reti içindeler. Ben inanıyorum ki, bu Par-
lamento, şu anda özellikle Soruşturma 
Komisyonu’nun almış olduğu, üzerinde ça-
lışılmış bu karar neticesinde, nihai kararını 
en adil şekilde verecektir. Böylece Türkiye, 
bu tür oyalama süreçleri içerisinde üze-
rinde spekülasyonların yapılacağı bir ülke 
olmayacaktır. Olmadığını da bu Parlamen-
to gösterecektir. 17 ve 25 Aralık iddiaları, 
öncelikle 30 Mart ve ardından 10 Ağustos 
seçimlerinde millet tarafından zaten yargı-
lanmıştır. Millet, kararını da sandıkta ver-
miştir. Asıl önemlisi, 17-25 Aralık iddiaları, 
bağımsız Türkiye mahkemelerinde yargı-
lanmış ve kurgulanan oyun bozulmuştur. 
Şimdi bir başka oyunun kurgulanmasına, 
yargı içindeki bir takım odakların siyase-

ti dizayn etme girişimlerine ve arzularına 
öyle umuyorum ki, izin verilmeyecektir.

Siyaset Dışı Kurumlar, Siyasete 
Müdahale Edemez

Türkiye, son 12 yıl içinde, siyasetin üzerin-
deki tüm vesayet sistemlerini ve kurumla-
rını etkisiz hale getirmiş, siyasetin de, si-
yaset dışı kurumların da, asli vazifelerine 
dönmelerini temin etmiştir. Buradan geri 
dönüş asla olamaz. Siyaset dışı kurumla-
rın, siyaset dışı güç odaklarının siyaseti 
tehdit etmelerine, siyaseti özellikle şantaj, 
montaj vesaire gibi yollarla korkutmala-
rına, ürkütmelerine asla göz yumulamaz. 
‘Yeni Türkiye’nin inşası, ülkemizin artık 
tüm kurumlarıyla, kurallarıyla normalleş-
mesi, inşallah, yaydan fırlamış bir ok gibi 
geri döndürülemez şekilde hedefine ilerle-
yecektir.

Değerli büyükelçiler,

Yaşanan tüm badireler karşısında göster-
diği kararlılıkla Türkiye, büyüklüğünü 
bütün dünyaya göstermiştir. Türkiye üze-
rinde yapılmak istenen operasyonlar,  ame-
liyatlar milletin gücü karşısında erimiştir, 
bundan sonra da erimeye mahkûmdur. 
Mevcut sorunları da aşarak, başlayan sü-
reçleri ilerleterek, artık enerjimizi, içer-
deki yapay sorunlardan ziyade, güçlü 
ekonomiye, güçlü dış politikaya, güçlü ve 
müreffeh bir toplum inşasına yoğunlaştır-
mak zorundayız. Büyükelçilerimizin Tür-
kiye üzerinde yapılmak istenen bütün bu 
operasyonlara karşı, son derece dikkatli, 
müteyakkız olmaları gereken bir süreçten 
geçiyoruz.
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NATO’nun eski Genel Sekreteri Rasmus-
sen, Gaziantep’te  bir konuşma yaptı. Ko-
nuşmasında, “Sadece hava harekâtıyla bu 
iş çözülmez, kara harekâtı gerekli” dedi. 
Biz, bunu işin başından söyledik, “Kara 
harekâtı olmadan buradan netice alamaz-
sınız” dedik. Ayn el-Arap ile ilgili ABD Baş-
kanı Sayın Başkan ile yaptığımız görüşme-
de dedik ki, “Niye Kobani, Ayn-el Arap? 
Buranın sizin için stratejik önemi mi var?” 
Ne dedi biliyor musunuz? “Eğer biz, bu-
raya mühimmat desteğini vermezsek, iki 
gün içerisinde Kobani düşer.” İki ay geçti, 
düştü mü? Gönderdikleri mühimmatın da 
bir kısmı DEAŞ’a gitti, bir kısmı da orada-
ki savaşçılara. Ne oldu? Hala süreç devam 
ediyor. 

Filistin’in Üzerindeki Baskıların 
Sona Ermesi İçin Gayret 
Göstermeliyiz

Fransa ziyaretinde, Sayın Başkan 
Hollande’a, “Stratejik olan yer burası değil, 
stratejik olan yer Halep’tir. Halep ile ilgili 
bir çalışmanız var mı?” dedik. Ertesi gün 
Fabius dergisi bir makalesinde, Halep’in 
önemini anlattı ve ses getirdi. Gerçekçi ol-
maya mecburuz. Ama dert başka olunca, 
hesap başka olunca, orada bizim iyi düşün-
memiz lazım. Zira Kobani, Afrin, Kamışlı 
burada başka hesap yapılıyor, stratejik 
olan bu.

Bunu da herhalde Türkiye yutacak durum-
da değil. O zaman yapmamız gerekenleri de 
yapacağız. Niye? Çünkü 950 km bir Suriye 
sınırı, bizim için düşünülmesi gereken bir 
konudur. Burada Türkiye’nin hassasiyeti 

önemli. Ama size ne? Sizin hassasiyetiniz 
ne? Irak için petrol, anlıyoruz. Suriye için 
ne? Orada da yeni bir yapılanma peşinde-
ler. İşte burada, bütün büyükelçi arkadaş-
larımın bu hassasiyet üzerinden hareket 
etmeleri önem arz ediyor.

Geliyorum bir başka konuya. Dünyada 
inanç özgürlüğünün ihlali ve hiçe sayıl-
ması bağlamında en vahim örnekler işte 
2014’te Kudüs’te yaşanmıştır. İsrail, baş-
ta Kudüs ve Harem-i Şerif olmak üzere, 
işgal altındaki Filistin topraklarındaki 
saldırganlığını artırarak sürdürmüştür. 
Filistin’in vazgeçilmez hakları ve Kudüs’ün 
korunmasına ilişkin görüşlerimizi içeren 
bir mektubu, BM Güvenlik Konseyi’ne 
ileterek, Güvenlik Konseyi’ni uluslararası 
barış ve güvenliği koruma yükümlülüğü 
uyarınca harekete geçmeye çağırdığımız-
da da malumunuzdur. Biz, bu noktadaki 
çabalarımıza, önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğiz. Filistin üzerindeki bas-
kıların, ayrımcı politikaların sona ermesi 
için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Çeşit-
li ülkelerin parlamentolarında, Filistin’in 
devlet olarak tanınmasına dair gelişmeleri 
doğru yönde atılmış adımlar olarak telak-
ki ediyorum. Temennimiz, Filistin’in daha 
fazla vakit kaybetmeden uluslararası alan-
da hak ettiği yeri almasıdır.

Ermenistan, Tarihte Yaşanmış 
Olayları Tek Yanlı Okuyor

Değerli büyükelçiler,

Ermenistan, kendisiyle ilişkilerimizi nor-
malleştirme yönünde sergilediğimiz tüm 
iradeye rağmen, enerjisini sözde soykırım 

özgürlüğü, Batı’nın çok ilerisindedir. Sı-
kıysa siz oralarda kalkın, aynen bizde ol-
duğu gibi Cumhurbaşkanına, Başbakana 
saldırın, saldıramazsınız.  Almanya’da, 
Fransa’da yapamazsınız. ABD’de, Rusya’da 
yapamazsınız. Bu gerçekleri sizler, en az 
benim kadar biliyorsunuz. Dolayısıyla 
bunları, onların önüne koymanız gereki-
yor.

Eski Alışkanlıklarıyla Türkiye’ye 
Parmak Sallayamazlar

Kendi ülkelerinde ciddi boyuttaki ihlalleri, 
baskıları, tırmanan tehditleri görmeyen-
ler görmek istemeyenler, Türkiye üzerin-
den vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyor-
lar. Bunların hiçbirine karşı boynumuzu 
eğmeyeceğiz. Bakın burada bir kez daha 
ifade ediyorum: Türkiye, hiçbir kimsenin 
parmak sallayarak büyük bir kibir içinde 
suçlayacağı, itham edeceği bir ülke de-
ğildir. Bu tür alışkanlıkları olanlar, artık 
bundan vazgeçsinler. Eski alışkanlıklarıyla 
Türkiye’ye parmak sallayanlar, artık eko-
nomisiyle, demokrasisiyle, dış politikasıy-
la karşılarında ‘Yeni Türkiye’nin olduğunu 
görsünler. 

Özellikle AB, Türkiye politikasını artık 
gözden geçirmek durumundadır. Yete-
rince oyaladılar, vakit kaybettirdiler. Şu 
anda, Avrupa Birliği’nin çok ciddi tehlike-
lerle, tehditlerle karşı karşıyayken, bunla-
rı görmek, bunlara çare üretmek yerine, 
Türkiye’ye ders vermeye kalkışması ina-
nın acınacak bir durumdur.

Bakın ırkçı, ayrımcı, özellikle de Müslü-
manları hedef alan faaliyetler Avrupa’da 

artık gizlenemez bir noktaya geldi. AB 
müktesebatının içinde bunların yeri var 
mı? Bunlara karşı durulması gerekmiyor 
mu? Her gün Müslümanlara yönelik, ca-
milere yönelik alçakça saldırılar düzen-
leniyor. Irkçı örgütler, bazı batı toplumla-
rı nezdinde maalesef her gün daha fazla 
sempati kazanıyor, hüsnü kabul görüyor. 
Bizim sürekli dikkat çektiğimiz, vurguladı-
ğımız ve tedbir alınması için uyardığımız 
İslamafobi artık Avrupa’da ciddi bir tehdit 
teşkil ediyor. Romanlara neler yaptıkları-
nı biliyorsunuz bunların. Eğer bugün de 
mesele ciddiye alınmazsa, bugün de popü-
lizm, Avrupa siyasetçilerini esir alırsa, AB 
ve Avrupa değerleri artık tartışma konusu 
yapılır.

Değerli dostlarım,

Türkiye’nin, Suriye konusundaki duruşu-
nun haklılığı her geçen gün doğrulanıyor, 
ama adını koymuyorlar. Bugüne kadar ba-
tılı müttefiklerimize, bu ülkedeki sorunla-
rın DEAŞ ve Ayn- el Arap ile sınırlı tutulan 
bir mücadeleyle çözülemeyeceğini, soru-
nun kökeninde Esed rejiminin zulmünün 
yattığını ve DEAŞ’ın ancak bunun bir so-
nucu olarak görülebileceğini söyledik. Re-
jimin ürünü olan DEAŞ, Irak’ta yıllardır 
devam eden mezhepçi, bölücü ve ayrıştırı-
cı politikalarla etkileşim içine girerek, bü-
yük bir tehdit olarak ortaya çıkmıştır. Tabii 
ki, durumun bu hale gelmesinde göz ardı 
edemeyeceğimiz bir diğer etken de ulusla-
rarası toplumun kararsız tutumu, diğer bir 
deyişle BM’nin harekete geçmekteki yeter-
sizliği oldu.
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meselesine odaklanarak harcamayı tercih 
ediyor. Tarihte yaşanmış olayları tek yanlı 
okuyarak, meseleyi siyasallaştırarak, sa-
dece kendi hafızasını, kendi bakış açısını 
empoze etmeye devam ediyor. Bu konuda 
Dışişleri Bakanlığımızın, ilgili diğer ku-
rumlarımızla, eşgüdüm halinde yoğun ve 
derinlemesine çalışmalar yaptığını zaten 
biliyorum. 2015’te bu meseleyle ilgili hare-
ket tarzımızla ilgili görüşmelerin, Büyükel-
çiler Konferansı’nda ağırlıklı bir yere sahip 
olduğunu da görüyorum. 2015 boyunca, 
gerek Dışişleri Bakanlığımız, gerek ilgili 
tüm kurumlarımız koordinasyon içinde, 
son derece aktif biçimde inanıyorum ki bu 
iddiaların üzerine gidecektir.

Değerli büyükelçiler,

Libya’da çatışmaların sürmesinden, hava 
saldırılarının sivil halka ve altyapıya zarar 
vermesinden, taraflar arasında siyasi di-
yalog sürecimin başlamamasından endişe 
duyuyoruz. Libya Yüksek Mahkemesi’nin 
genel seçimlerin iptali yönünde aldığı ka-
rar, Libya’da yeni bir durum ortaya çıkar-
dı. Uluslararası toplumun, bu kararın so-
nuçlarını dikkate almakta mütereddit ve 
yavaş davranması, maalesef mevcut krizi 
daha da çetrefilleştiriyor. Libya’daki kriz 

ortamından çıkışın tek yolu, kapsayıcı 
siyasi diyalogdan ve milli mutabakattan 
geçmektedir. Bu itibarla, uluslararası top-
lumun meşruiyet tartışmasını bir kenara 
bırakarak, ateşkesin sağlanması yönünde 
çaba sarf etmesi gerekiyor.

Bu noktada Libya’ya dış müdahalede bu-
lunulmamasının, sorunun çözülmesine 
yönelik çabaların başarıya ulaşması bakı-
mından büyük önem taşıdığını ifade et-
mek isterim.

Değerli dostlarım,

Sizlerin yakından şahit olduğunuz üzere, 
büyükelçiliklerimizi ve başkonsoloslukla-
rımızı milletimize ve devletimize yakışır 
binalara ve özellikle hizmet binaları olarak 
çalışma şartlarına kavuşturmak için azami 
gayret sarf ediyoruz. 

Sözlerime burada son verirken Yedinci Bü-
yükelçiler Konferansı’na tekrar başarılar 
diliyor, ailelerinize, görev yaptığınız dost 
ve kardeş ülke halklarına selamlarımızı 
iletmenizi sizlerden rica ediyor, vazifeniz-
de başarı temennilerimi ve sizlere sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.

Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, açılışını yaptığımız 100. Yılında Birinci 
Dünya Savaşı Belgeleri Sergisinin, düzenle-
nen sempozyumun ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Gerek sempozyum, gerekse sergi için yurt 
içinden ve yurt dışından gelen tüm ilim 
adamlarına, katılımcılara hoşgeldiniz di-
yor, tarihimize, kültürümüze katkıları için 
kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel ve anlamlı programı düzenleyen 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü, Sa-
yın Genel Müdürü ve ekibini kutluyor, ta-
rihimize, kültürümüze katkıları için özel-
likle kendilerine teşekkür ediyorum.

Osmanlı Arşivimiz, Kağıthane’deki bu 
modern binaya hassasiyetimizin bir gere-
ği neticesinde taşındıktan sonra çok daha 
kaliteli hizmet vermeye başladı. Fakat bazı 
gerçekleri burada tespit etmekte fayda gö-
rüyorum. Bu binayı dahi tenkit edenler 
oldu. Kim ne derse desin, buraya atalarımı-

1. Dünya Savaşı 
Hala Sona Ermedi! 

“100. Yılında Dünya Savaşının Belgeleri” Sergisi ve Dünya Arşiv  
Yöneticileri Kongresi Açılışı | İstanbul | 19 Mart 2015 
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nin 1923’te başladığı dikte edildi, zihinler 
bu şekilde sınırlandırıldı. Türkiye Cumhu-
riyeti 1923 yılında kurulmuş olabilir, ama 
bizim köklerimiz çok derinlere iniyor. Tür-
kiye Cumhuriyeti bizim ilk değil son dev-
letimizdir, bir defa kabullenmemiz gereki-
yor. Cumhurbaşkanlığı Forsunda sembolik 
olarak yerini almış olan devletlerimizin 
geçmişi 2200 yıldan fazladır.

Çanakkale Zaferi’nden de, 
Balkan Bozgunundan da Dersler 
Çıkarmalıyız

Bu 2 bin 200 yıllık geçmişten ders çıkarma-
mız, ibret almamız gereken pek çok örnek, 
pek çok hadise vardır. En somut örnek ola-
rak bu sergi ve sempozyuma da adını veren 
Birinci Dünya Savaşı’ndan alacağımız çok 
önemli dersler var. Son 200 yıllık tarihimi-
zin en büyük zaferi Çanakkale ise, en önemli 
utançlarından biri de Balkan bozgunudur. 
Çanakkale Zaferi kadar, Balkan bozgununun 
da almamız gereken dersler var. Yine tarihi-
mizin önemli sayfalarından biri olan yüzün-
cü yılını idrak ettiğimiz Sarıkamış felaketin-
den de ibret almamız gerekiyor.

Tarihi bugünden okumak, tarihi yapan ak-
törleri bugün yargılayıp mahkum etmek, 
elbette kolaydır. Bugün birileri “Yedi düve-
le karşı savaştık” cümlesine istihza ile yak-
laşıyor, kendilerince alay ediyorlar. Aynı 
şekilde, “Biz yenilmedik, Almanlar yenildi-
ği için yenik sayıldık” tespitini de küçüm-
süyorlar. Hatta “Osmanlı Çanakkale’de 
kuklaydı” diyecek kadar şuurunu kaybe-
den, Çanakkale’nin ifade ettiği anlamdan 
bihaber olanlar da var.

Burada bir hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum; Birinci Dünya Savaşı onca yok-
luğa, onca imkânsızlığa rağmen orduları-
mızın azimle, inançla çarpıştığı çok önem-
li zaferler elde ettiği tarihimizin önemli 
sayfalarından biridir. Kendini bilmezlerin, 
tarihini küçümsemeyi adet haline getirmiş 
ahde vefadan, milli gururdan nasibini al-
mamışların eleştirileri bu başarıyı asla göl-
geleyemez. Gölgeleseydi zaten bugün biz 
buralarda olamayacaktık. Biz, Birinci Dün-
ya Savaşında gerçekten 7 düvele karşı sa-
vaştık. Çanakkale’yle birlikte Kafkasya’dan 
Galiçya’ya, Sina’dan Irak’a kadar pek çok 
cephede askerlerimiz kahramanca çarpış-
tı, bayrağımızı kahramanca dalgalandırdı.

Bu savaşta Çanakkale ile birlikte gururla 
anmamız gereken bir diğer zaferimiz de 
Kut’ül Amare’dir. Halil Paşa komutasın-
daki ordumuz Kut’ül Amare’de, 13 İngi-
liz generalini ve 481 subayını, esir aldı. 
Trablusgarp’ta, 1000 kişilik askeri birliği-
miz, oradaki sivil halkla birlikte 100 bin 
kişilik bir orduyu kahramanca durdurdu. 
Sarıkamış felaketinden sonra toparlanan 
birliklerimiz, Nuri Paşa komutasındaki 
Kafkas İslam Ordu’suyla Bakü’yü ve tüm 
bölgeyi düşmandan kurtardı.

1. Dünya Savaşında Şanlı Bir 
Direniş ve Mücadele Var

Bu milletin, Birinci Dünya Savaşında üç 
kıta, yedi iklimde verdiği mücadelede ger-
çekten şanlı bir direniş, ibretlerle dolu bir 
tablo var. Yahya Kemal o günlerin ruhunu 
şu dizeleriyle yansıtıyor;

zın mirasına yaraşır, tarihimize yakışan bir 
arşiv binası inşa ettiğimize inanıyorum.

Osmanlı Devleti’nin hakimiyet ve etki 
sınırları içinde bugün 64 ayrı devlet, ba-
ğımsız ülke bulunuyor. Bu 64 ülkenin her 
birinin bir şekilde Osmanlı Arşivlerine işi 
düşüyor. Yine dönemin en güçlü devleti 
olması hasebiyle Osmanlı’yla ilişki içinde 
olan tüm ülkelerin araştırmacıları da ken-
di tarihlerinin, kendi geçmişlerinin izleri-
ni gelip, burada sürüyorlar.

Eğer biz, bu muhteşem mirasa uygun bir hiz-
meti veremezsek, sadece kendi ecdadımıza 
değil, tüm dünyaya karşı mahcup oluruz. Bu 
projeyi en çok eleştirenler ise, bu milletin ha-
fızasını, arşivini hurda kağıt diye yurt dışına 
satanlardır, onların mirasçılarıdır. Biz, mil-
letimizin hafızası olan bu kıymetli hazineyi 
gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarmak 
için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Milletler Tarihleriyle Varolur, 
Tarihleriyle Yaşar ve Köklerinden 
Beslenirler

Bu binanın faaliyete geçmesiyle, araştır-
macılarımız son derece ferah ortamlarda 
çalışmalarını yapabiliyorlar. Burada, bu 
geniş alanda oluşturulan Osmanlı Arşivi 
Galerisi sayesinde belgeleri yerinde göre-
bilmek de mümkün. Kurumda çalışan ar-
şiv uzmanı sayısı ciddi manada artırıldı. 
Araştırmacılara günde verilen belge sayısı, 
bu binayla ve personel takviyesiyle birlikte 
iki katına çıkmış durumda. Artık yıpranan 
belgelerin tamiri de eskisine göre çok daha 
iyi şartlarda yapılabiliyor. 

Bildiğiniz gibi arşivlerde restorasyon ola-
yı çok çok büyük önem arz ediyor. Yine 
bu binanın hizmete girmesiyle, belgelerin 
dijital ortama aktarılması işlemi de önce-
ki yıllara göre 8 kat artmış durumda. Bu 
modern arşiv binamızın açılışı esnasında 
yetkililere, yine bu salonda “Ecdadın ema-
netlerini, bu kıymetli hazineyi öğrencile-
rimiz de görsün” demiştim. Bugüne kadar 
20 bin öğrencimiz burayı ziyaret ederek bu 
atmosferi teneffüs etme, bu muazzam ev-
rakı görme imkânına kavuştu. Bu vesileyle 
yavrularımız atalarının zengin mirasıyla 
kucaklaştı, geçmişine, tarihine çok daha 
geniş perspektiften bakma fırsatını buldu. 
İnşallah ecdadımıza, bize bu zenginlikleri 
bırakan medeniyetimize layık olabiliriz. 
Onlardan devraldığımız bayrağı çok daha 
ilerilere taşıyabiliriz.

Kıymetli kardeşlerim,

Merhum Akif ne güzel söylüyor: “Tarihi 
tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alın-
saydı tekerrür mü ederdi.” Evet milletler 
tarihleriyle var olur, tarihleriyle yaşar, kök-
lerinden de beslenirler. Biz de tarihi; geç-
mişte kalmış, bitmiş olaylar yığını olarak 
asla görmüyoruz. Bilakis bizim için tarih, 
geçmişimiz kadar aynı zamanda da gele-
ceğimizdir. Ne diyoruz? Kökü mazide olan 
atiyiz, yani kökü geçmişte olan geleceğiz. 
Bu bakımdan tarih canlıdır.

Tarih baştan sona ibret vesikalarıyla dolu-
dur. Maalesef ülkemizde tarihimizi araş-
tırmakta, elimizdeki vesikaları okumakta, 
değerlendirmekte uzun süre tembellik ya-
pıldı, ihmalkâr davranıldı. Öyle ki, nesiller 
boyunca bu ülkenin ve bu milletin tarihi-
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neye kondu. Biz Ortadoğu’ya, Balkanlar’a, 
Kafkasya’ya, Kuzey Afrika’ya asla onlar gibi 
bakmadık, bakmıyoruz ve bakmak gibi de 
bir derdimiz yok. Bu coğrafyalar bizim için 
kesinlikle üzerinde her türlü oyunun oyna-
nabileceği satranç tahtaları değildir, bunu 
böyle görmemiz lazım.

Biz buralara, buralardaki insanlara kardeş 
nazarıyla, özellikle de en kötü ihtimalle 
bir dost nazarıyla baktık, kardeşin kardeşe 
yapacağı ne varsa onu gerçekleştirmenin 
çabası içerisinde olduk. Kanı kanla, zulmü 
zulümle örtmeye çalışanlara karşı biz ken-
di tarihimizden, kendi kültürümüzden al-
dığımız güçle çalışmaya, mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Ermeni Diasporası, Toplum 
Kesimlerine Türkiye 
Düşmanlığını Aşılamaya Çalışıyor

Değerli arkadaşlar,

Biz, 2015 yılını şanlı mücadelelerimizin, 
zaferlerimizin 100. yıl dönümü olarak kut-
larken, birileri de bu yılı Türkiye karşıtlığı-
nın, Türkiye düşmanlığının bayrağı haline 
dönüştürmek istiyor.

Ermeni diasporası, dünyanın her yerinde 
soykırım iddialarına dayalı kampanyalarla 
Türkiye düşmanlığını geniş toplum kesim-
lerine aşılamaya çalışıyor. Dikkatinizi çeki-
yorum; bu kampanyaların amacı, tarihin 
bir döneminde Ermenilerin yaşadığı acıla-
rı canlı tutmaktan ziyade, doğrudan ülke-
mize ve milletimize düşmanlık yapmaktır.

Biz, en başından beri aynı ilkeli, tutarlı ve 
samimi duruşu sergiliyoruz. Ne diyoruz? 
Dediğimiz şudur: Tarihin her döneminde 
olduğu gibi bu büyük savaş yıllarında da 
yaşanmış acılar, trajediler olabilir. Bun-
dan sadece Ermeniler etkilenmiş değildir. 
Balkanlar’da, Kafkasya’da tarihin en bü-
yük Müslüman katliamları bu dönemde 
yaşanmıştır. Anadolu’da Ermenilerin gör-
düğü zarar kadar, Ermenilerden zarar gö-
ren yüzbinlerce Müslüman vardır. Bunlar 
belgelerde kayıtlıdır.

Bu mesele, günlük siyasete, hele hele ulus-
lararası politikaya alet edilecek bir mesele 
değildir. Ben hep seslendim, ey Ermeni di-
asporası, ey Ermenistan yönetimi, “Gelin 
buyurun bizim arşivlerimiz, belgeler bura-
da. Bizim şu anda 100 binlerce, milyonu aş-
mış şu anda tasnifi yapılmış belgemiz var. 
Senin ne kadar belgen var, çıkar belgeleri-
ni. Tarihçileri görevlendirelim, arşivcileri-
mizi görevlendirelim, siyaset bilimcilerini 
görevlendirelim, hatta hatta arkeologları, 
hukukçuları görevlendirelim, gelsinler bu 
belgeler üzerinde çalışsınlar, her şey orta-
da, gerçeği burada arayalım” diyorum.

Ülkeleri dolaşıp oralara para yedirmek su-
retiyle, lobiler oluşturmak suretiyle, ahlaki 
olmayan yollara tevessül etmek suretiyle, 
Türkiye’nin aleyhine yapacağınız kampan-
yalardan bir şey kazanamazsınız. Bu konu-
da hepimize lazım olan gerçeğe, başka ülke-
lerin meclislerinde, senatolarında Türkiye 
aleyhine kararlar çıkartarak, medyalarında 
yazılar yazdırtılarak, programlar yaptırıla-
rak ulaşılamaz. Bunun nasıl yapıldığını biz 
çok iyi biliyoruz. Bu kampanyaların nasıl 
sürdürüldüğünü biz çok iyi biliyoruz.

“Şu kopan fırtına Türk Ordusudur Yarabbi.

Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi.

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın,

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın.”

Hamdolsun İslam’ın son ordusu, 
Çanakkale’den Kut’ül Amare’ye kadar her 
yerde üzerine düşeni yapmış, milletimizin 
şerefini yükseltmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın bir diğer adı da, 
‘Birinci Paylaşım Savaşı’dır. Bu tanım da 
çok önemli. Petrolün, Akdeniz’in, Süveyş’in 
ticaret yollarının anahtarını elinde tutan 
Osmanlı’nın paylaşımıydı bu. Meseleye bu 
açıdan baktığımızda, sadece dünü değil, 
bugünü, içinde bulunduğumuz dönemin 
olaylarını da daha doğru şekilde değerlen-
direbiliriz.

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da, Libya’da 
aslında ne olduğunu ancak geçmişe baka-
rak anlayabiliriz. Milletimiz o gün de üze-
rine düşeni yapmıştı, bugün de yapıyor. 
Biz, kaderin üzerinde bir kader olduğu 
inancıyla mücadelemize devam edeceğiz. 
Bu milletin fedakârlıklarının da, mazlum 
İslam aleminin feryadının da önünde so-
nunda karşılığını bulacağına inanıyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar,

Bugün çok net biçimde görüyoruz ki; Bi-
rinci Dünya Savaşı aslında hala sona er-
miş değil. Birinci Dünya Savaşı’nın açtığı 
uzun parantez hala kapanmış değil. Bu 
savaş sonunda bizim coğrafyamızı şekil-

lendirenler, halkların arasına koydukları 
bariyerlerle kalpleri, gönülleri, ruhları da 
birbirinden ayırmayı hedefliyordu. Böl-
gemizde, coğrafyamızda ne kadar sorun 
varsa, ne kadar kavga varsa, akan ne kadar 
kan varsa hepsinin gerisinde Birinci Dün-
ya Savaşı’yla tesis edilen düzenin gölgesini 
görüyoruz.

Savaşın sonunda imzalanan Sykes-Picot 
Anlaşması sadece huzursuzluk, kargaşa, 
acı, gözyaşı ve zulüm getirdi; bunu gör-
memiz lazım. Bölgemizde ve dünyada bu 
dönemde kurulan kaosa dayalı düzen, hala 
işlemeye devam ediyor. Bu anlaşma netice-
sinde belirlenen sınırlar etnik, dini, mez-
hep temelli ayrılıkları sona erdirmek için 
değil, tam tersine büyütmek için çizilmişti. 
Dönemin hatıratlarına, belgelerine baktı-
ğınızda bu niyeti tüm açıklığıyla görmeniz 
mümkündür.

Biz, Ortadoğu, Balkanlar, 
Kafkasya ve Kuzey Afrika’ya Asla 
Onlar Gibi Bakmadık

Ortadoğu’da hala süren fitnelerin en 
önemli kaynaklarından olan İngiliz ajanı 
Lawrence ne diyor, bu da çok önemli: “Bu 
savaş Türklerin askeri gücüne değil, zihin-
lerine ve kalplerine karşı verilen bir savaş-
tır” diyor. İşte Lawrence bu… Bize karşı sa-
vaşanlar, zihnimiz ve kalbimiz oralardan 
sökülmeden kendi düzenlerini kuramaya-
caklarını biliyorlardı.

İki binli yıllarda Türkiye yeniden tarihiyle, 
medeniyetiyle, kalbiyle bölgede varlık gös-
termeye başlayınca, yine aynı oyun sah-
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Arşivlerimizi Açma Çağrımıza 
Ermenistan Olumlu Cevap 
Vermedi

Gerçeğin aranacağı yer işte bu arşivler-
dir. Ama biz bugüne kadar bu çağrımızın 
karşılığını bulamadık. Üçüncü ülkelere 
gidelim dedik, oralarda da çalışmalar ya-
palım; olumlu bir cevap yok. Gerekirse biz 
ordumuzun dahi bu noktada arşivlerini 
açmaya hazır olduğumuzu söyledik, ama 
hiçbirine olumlu cevap alamadık. Tarihçi-
lerimizden, bilim adamlarımızdan oluşan 
ortak bir komisyonu kuralım, onlar bura-
da, diğer ülkelerdeki arşivlerde çalışsın. 
Tüm belgeleri, bilgileri toplasın ve sonuçta 
gerçek fotoğrafı ortaya koysun.

Bizim bu teklifimiz ısrarla görmezden 
geliniyor. Niye? Çünkü amaç gerçeği bul-
mak değil, oluşturulan algı üzerinden 
Türkiye’ye saldırmak, Türkiye’ye zarar ver-
mek. Başka bir şey yok. Hiç kimse kusura 
bakmasın, bizim bu konuda kimseye vere-
meyecek bir hesabımız yoktur. Biz, sadece 
kendi milletimizin son 100-150 yılda yaşa-
dığı acıların peşine düşsek, Ermeni iddia-
larından kat be kat daha fazla söyleyecek 
sözümüz, soracak hesabımız çıkar.

Osmanlı arşivleri tasnif edildikçe ülkemiz-
de tarih araştırmaları, arşiv araştırmala-
rı geliştikçe bu konuda ciddi bir birikim 

ortaya çıkacağına, kaynak sahibi olaca-
ğımıza inanıyorum. İşte biz buralara, bu 
yatırımları bunun için yapıyoruz. Bunun 
için üniversitelerimiz başta olmak üzere 
hepimize düşen sorumluluklar var. Bakın 
biz son dönemde Osmanlıca’nın okulla-
rımızda okutulmasına yönelik attığımız 
adım da bunlardan bir tanesidir. Niye? 
Çünkü bu kaynakları çözümlemek için 
Osmanlıca’nın gayet iyi bilinmesi gereki-
yor. Eğer Osmanlıca bu noktada iyi bilindi-
ği takdirde, inanıyorum ki, bu belgeler çok 
daha fazlasıyla artarak devam edecektir.

Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, ta-
rih ve arşiv araştırmaları konusunda çok 
daha fazla çalışma yapılması arzumu bura-
da bir kez daha ifade ediyorum. Bu konuda 
yürütülecek projelere bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da destek olmayı sür-
düreceğim.

Sözlerime son verirken bu güzel programı, 
bu anlamlı, içerikli programı düzenleyen-
lere ve katkı sağlayanlara bir kez daha te-
şekkür ediyorum.  Çanakkale Zaferimizin 
100. yılını bir kez daha kutluyorum. Baş-
ta Çanakkale’de ve İstiklal Harbimiz ol-
mak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi 
şükranla, minnetle, hürmetle yad ediyor, 
kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. 
Serginin ve sempozyumun ülkemize, mil-
letimize hayırlı olmasını temenni ediyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin de-
ğerli vatandaşları, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Şu anda 
salonda bulunan bugün buraya gelemeyen 
Almanya’daki tüm kardeşlerimi en kalbi 
duygularla selamlıyorum.

Bu muhteşem buluşmadan, kucaklaşma-
dan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bere-
keti hepinizin, hepimizin üzerine olsun.

Sözlerimin hemen başında burada bulu-
nanlar başta olmak üzere tüm kadınları-
mızın Anneler Günü mübarek olsun, kutlu 
olsun. Ebedi aleme göçmüş olan anneleri-
mize gelin birer Fatiha gönderelim.

Vizyonları Kapıkule’nin Ötesine 
Geçemeyenler, Gurbetçileri 

Yalnız Bıraktı

Almanya “Karlsruhe Buluşması” | Berlin, Almanya | 10 Mayıs 2015
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bilmelidir;  kullanma hakkına sahip oldu-
ğunuz oy, kesinlikle sadece bir oy değildir. 
Hani meşhur bir söz vardır, “Bir mıh bir 
nalı kurtarır, bir nal bir atı, bir at bir komu-
tanı, bir orduyu, bir ordu bir milleti kurta-
rır..” Sahip olduğunuz oya işte bu anlayışla 
yaklaşmanızı istiyorum.

Geçmişte gümrükte oy kullanma mecburi-
yeti sebebiyle buralardaki vatandaşlarımız 
seçme haklarını yeterince değerlendiremi-
yorlardı. İnsanlarımız sadece oy kullanmak 
için otobüslerle, arabalarla, uçaklarla sınır 
kapılarına, havalimanlarına kadar gitmek 
zorunda kalıyorlardı. Biz yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın bulundukları ülkeler-
deki temsilciliklerimizde oy kullanmaları-
nın yolunu açmış bulunuyoruz. Malum ilk 
defa geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimin-
de uygulanan bu yöntemde bazı aksaklık-
lar oldu, istediğimiz neticeyi alamadık, 
yeterli bilgilendirmeler yapamadık. Ama 
bu seçimde yurt dışındaki, bilhassa Avru-
pa’daki kardeşlerimizin en az Türkiye’deki 
oy kullanma oranları kadar bir yoğunlukta 
sandık başına gideceklerine inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Oy kullanmak, bir külfet değil tam tersine 
bir ayrıcalıktır, bir imkândır, bir fırsattır. Se-
sinizi en iyi şekilde duyurabileceğiniz, gü-
cünüzü en etkin şekilde gösterebileceğiniz 
yer dağlardaki silahlar değil, sandıktır. Biz, 
bugüne kadar silahlı örgütleri arkamıza ala-
rak bu ülkede iktidar olmadık, tam aksine 
gönülleri kazanarak iktidar olduk. Birileri 
de silahlı terör örgütlerini arkalarına alarak 
ülkede bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. 

Yurt dışında yaşayan insanlarımızın sayı-
sı yaklaşık 6,5 milyonu buluyor. Bunları 
ihmal eden bir parti ortalama 1’er milyon-
dan kabul etsek, Türkiye’deki en az 6 bü-
yük şehir statüsündeki ili gözden çıkarmış 
oluruz. Hiçbir siyasetçinin, hiçbir partinin 
böyle bir lüksü olamaz. Ben, sizlerden eli-
nizdeki gücü en iyi şekilde kullanmanızı 
özellikle rica ediyorum.

Siz, Milli Bir Sessiniz, Onun İçin 
Bu Sese İhtiyacımız Var

Almanya’nın ve Avrupa’nın tamamında 
sandıkları aşkınızla, sevginizle, azminiz-
le doldurmanızı bekliyorum. Almanya’da 
oyumuza sahip çıkıyor muyuz? 
Almanya’dan Türkiye’ye ve tüm dünyaya 
sandık aracılığıyla güçlü bir mesaj gönde-
riyor muyuz? ‘Yeni Türkiye’nin inşasında 
Almanya’dan başlıyor muyuz? Maşallah, 
barekallah. Allah birliğimizi, beraberliği-
mizi, uhuvvetimizi daim kılsın diyorum.

Bildiğiniz gibi, aralarında Almanya, Avustur-
ya, Belçika, Fransa, İsviçre, Danimarka’nın 
da bulunduğu 7 ülkede ve 33 gümrük ka-
pımızda oy verme işlemleri Cuma günü iti-
bariyle başladı. 31 Mayıs’a kadar Almanya 
genelindeki 13 başkonsolosluğumuzda oyla-
rınızı kullanabileceksiniz.

Gümrüklerde oy verme işlemi 7 Haziran’a 
kadar devam edecek. Atatürk ve Sabiha 
Gökçen Havalimanlarımızda da oy kulla-
nılabiliyor. Vereceğiniz oyların şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum. Şunu unutma-
yın: Eğer siz, bu gücü kullanmazsanız, bu-
güne kadar sizi görmezden gelenler aynı 
tavırlarını sürdürürler. Ama siz, bu imkânı 

Değerli kardeşlerim,

O anneler ki, bizleri yetiştirdiler, büyüttü-
ler, bugünlere getirdiler. Cennet, anaların 
ayakları altında, babaların değil. Bunu 
fark edemeyenler var, olabilir, bu bizler 
için çok önemli değil. Ama anlayanlar için 
çok önemli. Ve annenin kadrini-kıymetini 
bilemeyenlerin vay haline. O bakımdan bi-
zim yürüyüşümüz anlamlı, bizim yürüyü-
şümüz çok farklı.

Kardeşlerim, bu güzel buluşmayı tertip 
eden tüm kardeşlerime, tüm STK’lara hu-
zurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Bu birliğinize, bu beraberliğinize ayrıca 
şükranlarımı ifade ediyorum. Sizlere 78 
milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 
selamını getirdim.

40 yıl önce buraya geldiğimizde çeşitli et-
kinlikler için farklı bir Almanya vardı, ama 
bugün farklı bir Almanya var. Nereden 
nereye. Türkiye’nin milletin oylarıyla se-
çilmiş Cumhurbaşkanı olarak Almanya’ya 
yaptığım bu ilk ziyaretin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
tüm gücümüzle, tüm imkânlarımızla Avru-
pa’daki kardeşlerimizi desteklemeye devam 
edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. 
Türk toplumu olarak, Avrupa’daki birlik ve 
beraberliğimizi ne kadar güçlü tutarsak gele-
ceğimize o kadar umutla bakabiliriz.

Kardeşlerim,

7 Haziran seçimlerinin bu birliği, bu bera-
berliği, dayanışmayı en güzel şekilde orta-

ya koyabileceğimiz bir fırsat olduğuna ina-
nıyorum. Sizlerin, ilk defa genel seçimde oy 
kullanacağınız bir seçim yapıyoruz. Sizler, 
yıllar yılı bugünü beklemiyor muydunuz, 
yıllar yılı bu hak bize ne zaman verilecek 
demiyor muydunuz? Hamdolsun bunu 
gerçekleştirmek bize nasip oldu. Tüm en-
gellemelere rağmen bunu gerçekleştirdik. 
Artık benim yurt dışındaki kardeşlerim 
de Türkiye’deki seçimlerle ilgili oyunu 
kullanabiliyor. İlk oyu Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde kullandınız, ama şimdi genel 
seçimlerde oy kullanacaksınız.

Almanya’da Yaşayan 1 Milyon 
450 Bin Seçmen 7 Haziran’da 
Belirleyici Olacak

İçeride ve dışarıda hala bu milletin inan-
cına, kültürüne, tarihine, değerlerine 
düşmanlık edenler olduğunu biliyoruz. 
Bunların hedefi şahsım veya Hükümet 
değil, bu değerlere sahip çıkan, bunları 
hayatında yaşatan tüm kardeşlerimizdir. 
Buradaki her bir kardeşim bu saldırının 
hedefidir. Şahsım olarak 40 yılı bulan si-
yasi hayatımda maruz kaldığımız saldırı-
ların hepsini de milletimizin desteğiyle, 
Rabbimin inayetiyle savuşturduk. Mille-
tim, bugüne kadar verdiğimiz her müca-
delenin, kendi değerlerinin mücadelesi 
olduğunu hamdolsun gayet iyi biliyor. Bu 
mücadeleden de aynı anlayışla, aynı birlik 
ve beraberlikle başımız dik çıkacağımıza 
inanıyorum. Ama bunun için hep birlikte 
çok çalışmalıyız. Avrupa’da yaşayan, bil-
hassa Almanya’da yaşayan 1 milyon 450 
bin seçmen 7 Haziran’da belirleyici bir rol 
oynayacak. Her bir kardeşim şunu çok iyi 
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taşınan sevinçler aldı, umutlar aldı. 12 yıl 
önce göreve geldiğimizde Türkiye’de 26 
tane havaalanımız vardı, ama hamdolsun 
şu an mevcut olan havalimanlarımızın sa-
yısı 53 ve açılacak olanlarla beraber 56’ya 
çıkacak; nereden nereye.

Bu süreçte Türkiye, büyük bir değişim ya-
şıyor. 1950’lerden, 60’lardan itibaren siz-
ler akın akın buralara gelirken, Türkiye 
darbelerle, cuntalarla, muhtıralarla, eko-
nomik ve siyasi krizlerle, iç çatışmalarla 
sürekli savrulmalar yaşıyordu. Sizler bu-
rada gurbetin acısını yaşarken, Türkiye’de 
de kardeşleriniz öz vatanında parya duru-
muna düşürülmüştü. Tek parti yıllarından 
başlayıp 1970’ler, 1990’lar boyunca devam 
eden bu dönemin ülkemize her bakımdan 
çok büyük maliyeti oldu. Kendi içine ka-
panan, kendi derdine düşen Türkiye, coğ-
rafyasını, tarihini, kardeşlerini adeta unut-
tu. Vizyonları, Kapıkule’nin, Gürbulak’ın, 
Habur’un, Cilvegözü’nün ötesine geçeme-
yenler, Avrupa’ya gelen kardeşlerimizi de 
yalnız bıraktılar.

Türkiye’yi parasındaki sıfırlar yüzünden 
alay edilen bir ülke haline getirdiler, şim-
di çıkıyorlar utanmadan konuşuyorlar. 
Akşam yattık, sabah kalktık baktık ki 1’in 
yanına bir sıfır konmuş, bir sıfır daha kon-
muş, bir sıfır daha konmuş, 6 tane sıfır. 
Tuvalete 1 liraya giderken 1 milyona gider 
hale geldik, ne günler yaşadık. 6 sıfırı atma 
kararını verdiğimizde arkadaşlara dedim 
ki, “Bu 6 sıfırı atacağız.” Bazıları muhalefet 
etti, “atacağız” dedim. Bazı köşe yazarları, 
“Eğer 6 sıfır atılırsa enflasyon patlar” de-
diler. Hele hele bir tanesi, “Eğer bu 6 sıfı-
rı atabilirlerse ben Taksim Meydan’ında 

eşekler gibi anıracağım” dedi. Bekliyoruz, 
hala anıracak, hala anıracak.

2002 yılında işte böyle bir Türkiye’yi dev-
ralmıştık. Bugün geriye dönüp baktığımız-
da, hamdolsun Türkiye’yi bayrağıyla, pa-
saportuyla, parasıyla, ekonomisiyle iftihar 
ettiğimiz bir ülke konumuna yükselttiği-
mizi görüyoruz.  Bu dönemde, milli geliri-
mizi 230 milyar dolardan 800 milyar do-
lara çıkarttık. Yurt dışına iş gücü gönderen 
Türkiye, artık yurt dışından iş kurmak, ça-
lışmak için gelinen bir ülke haline döndü.

Eskiden bizim evlatlarımız üniversite için 
yurt dışına gidiyordu, şimdi 13 bin 500’ü 
bizim verdiğimiz bursla olmak üzere 50 
bin civarında uluslararası öğrenci ülke-
mizdeki üniversitelerde eğitim görüyor. 
Göreve geldik, 76 üniversitemiz vardı, şu 
anda Meclis’ten geçen kararlarla birlikte 
hamdolsun üniversite sayımız 191 oldu.  
Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Hani 
diyorlar ya, “Biz zorladık da yaptılar.”  Geç 
o işi, biz gerekli gördüğümüz için yaptık. 
Bugün Hakkari’de üniversite varsa, plan-
ladık yaptık, Muş’ta aynen öyle, Kars’ta 
aynen öyle, Ağrı’da aynen öyle; havaliman-
larını da öyle yaptık.

Hakkari’de İş Makinelerini 
Yakanlara Sandıkta Cevap 
Vermelisiniz

Şimdi soruyorum; Hakkari’de Havalimanı 
açılışı yapılacak, 2 yıl önce açılışını yapa-
caktık. Ama iki yıl gecikti, neden? Sürekli 
olarak iş makineleri yakıldı, sürekli mü-
teahhit firmaları tehdit edildi. Bunları 

en etkili şekilde değerlendirirseniz, inanın 
bana ne Türkiye’deki, ne de yaşadığınız ül-
kelerdeki hiçbir siyasetçi, sizin sesinize ku-
lak tıkama cesaretini kendinde bulamaz. 
Şu anda bu salonu lebalep dolduran kar-
deşlerim neden eyalet parlamentolarında 
yer almasın? Neden federal parlamentoda 
yer almasın? Neden Avrupa Parlamento-
sunda yer almasın? Siz, milli bir sessiniz, 
onun için buna ihtiyacımız var. Kalkıp da 
Ermeni meselesinde Avrupa Parlamento-
sunda ayağa kalkıp saygı duruşunda bulu-
nanlar gibi değil, tavrını koyanlardan olan 
ses. Ben işte sizleri öyle görüyorum.

Eğer milletimizin inancına, değerlerine, 
tarihine, kültürüne bağlı siz kıymetli in-
sanları bu imkânı etkin şekilde kullanmaz-
sak, gelir başkaları bunu kullanır. Şu anda 
sahada harıl harıl çalışanları görüyorsu-
nuz değil mi? Sizler alanı boş bırakırsanız 
birileri gelir doldurur. İşte o zaman hem 
Türkiye’de, hem burada muhatap onlar 
olur. Buradaki ve Avrupa’nın tüm ülkele-
rindeki, tüm şehirlerindeki kardeşlerimin 
böyle bir duruma asla izin vermeyecekle-
rine inanıyorum. Hakkınıza, hukuku-
nuza, geleceğinize sahip çıkacağınıza 
yürekten inanıyorum. Ben bu konuda 
sizlere güveniyorum.

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinden önce Almanya’da, daha sonra da 
Avusturya ve Fransa’da yine böyle coşkulu 
salonlarda kardeşlerimizle bir araya gel-
dik. Bugün burada yine sizlerle birlikteyiz. 
Buradan Belçika’ya gidecek, oradaki kar-
deşlerimizle de bir arada olacağız. Her fır-

satta Avrupa’da ve dünyanın her köşesin-
de yaşayan kardeşlerimizle buluşuyoruz, 
hasret gideriyoruz. Yurt dışında yaşayan 
kardeşlerimizi artık gurbetçi olarak değil, 
yurt dışındaki gücümüz olarak görüyoruz.

Evet, sizler sabrınızla, azminizle, gayreti-
nizle gurbeti vatan haline dönüştürdünüz. 
Sıkıntılarınızın olduğunu biliyorum, 50 
yıl önceki Almanya yok artık sizler için, 
bunu biliyorum. Ama bunu sizler yine as-
lında rücu ettirebilirsiniz. Yaşadığımız ve 
yaşamaya devam edeceğimiz her yer bize 
vatandır.

Almanya Cumhurbaşkanıyla dün bir gö-
rüşme yaptım, o görüşmede bana şu ifa-
deyi kullandı: “Türkiye’nin refah düzeyi-
nin nedenli arttığını görüyorum. Bunu 
ziyaretimde de hissettim. Onun için bizim, 
Almanya’da bulunan Türk kökenli vatan-
daşlarımızla, burada bulunan soydaşları-
nızla münasebetlerimiz çok daha farklı, 
çok daha olumlu bir bakış sergiliyoruz, 
bunu özellikle bilmeniz gerekir Sayın 
Cumhurbaşkanı.”

Sizler, İşte Bu Yeni Vatanın 
Alperenlerisiniz

Değerli kardeşlerim,

Artık 50 yıl önceki Türkiye yok, sizler işte 
bu yeni vatanın alperenlerisiniz, bunu böy-
le bilmenizi istiyorum. Türkiye’nin bölge-
sel ve küresel gücünün en önemli kaynağı 
da sizlersiniz. Ah ah, Sirkeci’den kalkan 
trenlerin ardından yakılan ağıtların yerini, 
bugün bu ay sonunda sayısı 55’e yüksele-
cek olan havalimanlarımıza inen uçaklarla 
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Denizin Altından Metro 
Yürütüyoruz 

Biz, bu millete sevdalıyız. Bizim bu mille-
te aşkımız var. Bu millete hizmet etmek-
ten daha güzel ne olur? Onun için burada 
sevgili peygamberimizin o güzel sözünü 
ifade etmek lazım: “İnsanların en hayırlısı 
insanlara hizmet edendir”, bizim derdimiz 
bu. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün ma-
liyeti ne biliyor musunuz? 3 milyar dolar. 
Milli bütçeden 1 kuruş çıkmıyor. Yapım 
süresi de dahil burayı, şu anda yapan Türk 
firmasıyla, Güney Koreliler 12 yıllığına iş-
letecekler. 12 yıl sonra ne olacak? Devlete 
teslim edilecek. İş bilenin, kılıç kuşananın; 
olay budur.

Bitmedi, aranızda Marmaray’dan istifade 
edenler oldu mu hiç şu ana kadar? Maşal-
lah. Marmaray’dan 18 ayda istifade eden 
halkımızın sayısı ne biliyor musunuz? Şu 
ana kadar 73 milyon kişiyi Marmaray taşı-
mış vaziyette. Fakat burada bir özellik var. 
Nedir o özellik? Biz Fatih’in torunuyuz. De-
demiz Fatih, gemileri karadan yürüttü, biz 
de denizin altından metroyu yürütüyoruz. 

Ayrıca Avrasya Tünelinin inşaatı da de-
vam ediyor, yine denizin altından. Avras-
ya Tüneli çift katlı, oradan da otomobiller 
gidip gelecek. Onu da önümüzdeki yıl bi-
tiriyoruz. Avrasya Tünelinin maliyeti 1,5 
milyar dolar. Yine milli bütçeden 1 kuruş 
çıkmıyor. Dedik ya, iş bilenin kılıç kuşa-
nanın. Yapan firmalar 29 yıllığına burayı 
işletecekler. 

Değerli kardeşlerim,

Yan gelip yatmadık çalıştık çalıştık. Öyle 
kalkıp kuru sıkı atmakla devlet yönetilmez. 
İşte 98’in Türkiye’sinde hastaneler vardı, 
sosyal sigortalar kurumunun hastanele-
ri… Ah ah, ne çileler çektik… O hastanele-
rin akıbetini bilirsiniz, Genel Müdürünü 
tanırsınız. Hastane denince akla ne gelir? 
Hijyen gelir. Ama bu hastaneler hijyenik 
miydi? Sağlam girin hasta çıkarsınız, o hal-
deydi. Ama şimdi elhamdülillah, hastane-
lerimiz pırıl pırıl. Artık SSK’lının hastane-
si, emeklinin hastanesi, PTT’nin hastanesi 
yok, bu ayrımların hepsini kaldırdık. Va-
kıf-özel sektör ayrımı yok. İsteyen istediği 
hastaneye gidebilir. Hastaları rehin alma 
dönemi kapandı bizimle. Bu ülkede ölüle-
ri bile rehin aldılar; “Parayı getir, cenazeni 
verelim” dediler. Biz bunları yaşadık. 

Ben Egemen Güçlerin Değil, 
Milletin Adamıyım

Şimdi bize, bunları yaşatanlar neleri ko-
nuşuyor? “Cumhurbaşkanı taraf olmaz” 
diyorlar. Doğru, ama ben meydanlara çık-
tığımda ne dedim? Tabii ki ben şimdi, her 
partiye eşit mesafedeyim. Ancak tarafım. 
Ben, milletin tarafıyım. Milletimle ilgili 
hangi sorun varsa, bunların çözümünde 
ben tarafım. Şimdi ben, bu acıları, eksiklik-
leri göreceğim de sessiz mi kalacağım, ola-
bilir mi böyle bir şey? İşte bakın yazmışlar, 
“Milletin adamı”; evet, ben egemen güçle-
rin değil, milletin adamıyım. Bu yolda da 
böyle yürüyeceğiz.

Dün İzmir’deydim. İzmir’den İstanbul’a 
gelirken, İzmit geçişindeki o köprünün de 

kimlerin yaptığını biliyorsunuz değil mi? 
Şimdi bunlar, Avrupa’da da elini kolunu 
sallaya sallaya dolaşıyorlar. Ben diyorum 
ki, bunlara 7 Haziran’da sandıkta gerekli 
cevabı sizin vermeniz lazım.

Benim Hakkarili vatandaşım şunu söyle-
meli: Ben Hakkari’ye artık Van Havalima-
nından inip karadan gitmek istemiyorum. 
Ben Hakkari’ye Yüksekova’ya inip evime 
geçmek istiyorum. Bu benim Hakkarili 
Kürt kardeşimin hakkı değil mi? Hakkı. Ha-
vaalanını kimler engelledi? Önünü açmak 
isteyen kim? Biz. Kim Kürt kardeşimi se-
viyor; bunlar mı, biz mi? Bizde yarım yok. 
Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, 
Abhaza’sı, Arnavut’u, Boşnak’ı, Roman’ı, 
aklınıza kim gelirse, yaratılanı Yaratandan 
ötürü sevdik ve seveceğiz; farkımız bu.

Kardeşlerim, 

Bunların sevgileri filan sahte, inanmayın, 
bunlar sevemezler. İnsan öldürende sevgi 
olur mu, insanları katledende sevgi olur 
mu? Öyleyse bu oyuna gelmemiz lazım. 
El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve 
şunu unutmayacağız: Bizim Rabia’mız var 
biliyorsunuz değil mi? .

Şimdi size ben birkaç örnek vereceğim;  
Yaklaşık 12 yıl Başbakanlık görevinde bu-
lundum, bu görev esnasında yapılan eser-
leri sizlere tek tek anlatacak değilim. Eşek 
ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri, biz 
eserlerimizle övünüyoruz hamdolsun.

79 senede Türkiye’de yapılan yol miktarı 
6100 kilometre, biz ise 12 senede 17 bin 
600 kilometre yol yaptık. Hani o araba-

larınızla Bulgaristan’a kadar gelirdiniz, 
o zaman yollarınız iyiydi değil mi? Ama 
Bulgaristan’dan Türkiye tarafına geçtiği-
niz zaman yollar rezaletti değil mi? Ha-
tırlıyorsunuz, o günleri? Ama şimdi tam 
aksine, şimdi Bulgaristan’dan bizim sınıra 
kadar yollar gene berbat, fakat Edirne’den 
sonra giriyorsunuz otoyola, giriyorsunuz 
bölünmüş yollara, ta Anadolu’nun her ye-
rine kadar gidiyorsunuz.

Biz, bunların hiçbiriyle iktifa etmedik. Şu 
anda yapılmakta olan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü var. Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü bile bunları rahatsız etti. Niye? İsmini 
nasıl olur da Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
koyarsınız? Almanya ve Avrupa’da, “Ali’siz 
Alevilik” diye bir şeyler çıktı, şimdi bu 
“Ali’siz Alevilerin” içerisinden bir tanesini 
de milletvekili adayı yaptılar. Kardeşlerim, 
uyanık olmaya mecburuz. Eğer Alevilik, 
Hazreti Ale Radıyallahu Anh Efendimizi 
sevmekse, benden daha Alevisi olamaz. 
Ama yok, Alevilik, bir dinse, orada Tayyip 
Erdoğan yok. Onu Ali’siz Aleviler düşün-
sün. Bunlara gerekli cevabı 7 Haziran’da 
vereceğinize ben inanıyorum. Onun için 
çok çalışmanız gerekiyor değerli kardeşle-
rim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünya-
nın en geniş köprüsü, 4 gidiş-4 geliş, tam 
ortasından da hızlı tren geçecek. Proje 
müstesna bir proje, elhamdülillah hızla de-
vam ediyor. Büyük ihtimalle fevkalade bir 
durum olmazsa inşallah yılsonuna yetiştir-
meyi planlıyoruz. Buralardan hızlı trenle 
de geçeceksiniz, arabalarınızla da geçecek-

siniz. Bunlar niçin? Bunlar milletimiz için.
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Muhafazakâr Parti, tek başına iktidar imkânı 
elde etti. Buna karşılık, koalisyon ortağı di-
ğer parti ile Ana Muhalefet Partisi ciddi bir 
oy kaybına uğradı. Diğer tarafta ise, oyların 
yüzde 12’sini alan bir parti 1 milletvekili çı-
kartabilirken, oyların yüzde 4,7’sini alan di-
ğer bölge partisi 56 milletvekili çıkardı. Hale 
bak. Tabii seçimi kaybeden üç partinin lideri 
de hemen istifalarını verdiler. 

Biliyorsunuz ben, her seçime girdiğimde 
ne diyordum? “Eğer, bu seçimden birinci 
olarak çıkmazsak istifa edeceğim” bunun 
sözünü veriyordum. Hatırlıyor musunuz o 
günleri? Diğer liderleri de buna davet edi-
yordum. Hiçbirisi “Evet, biz de varız” di-
yemiyordu. Neden? Çünkü, onlar koltuğu 
sağlama almak istiyorlardı. Zaten liste başı 
kendileri, buradan çıkarız, milletvekilliği-
mizi de kaybetmeyiz; dertleri bu. Şimdi bu 
seçimde de, bu yönde söz veren muhalefet 
partisine henüz rastlamadık. Ama Sayın 
Başbakan, “Eğer birinci olamazsak ben bı-
rakırım” diyor. Türkiye acaba, Batı’daki bu 
anlayışa ne zaman ulaşacak? 

İngiltere’de ortaya çıkan bu durum, ülkede 
hem istikrar, hem de temsilde adalet tartış-
malarını başlattı. İki partili olarak işleyece-
ği tasavvur edilen sistem, diğer partiler de 
devreye girince adeta çöktü.

‘Yeni Türkiye’nin İnşası İçin Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sistemi Şart

Değerli kardeşlerim,

Bütün bunlarla bir şeyi anlatmak istiyo-
rum, o da şu: Başkanlık Sistemini, ben 
kendim için istemiyorum. Ben, doğrudan 

milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaş-
kanıyım ve bugün varız, yarın yokuz. Ama 
istiyoruz ki, gelecek nesillere bir idari sis-
tem bırakalım. Öyle bir sistem bırakalım 
ki, bu sistemle ülkemiz, inşallah on yılları, 
yüz yılları kucaklasın. Benim derdim ülke-
min geleceği, milletimin geleceğidir.

Bu yıl Türkiye, G-20’ye Dönem Başkanlığı 
yapıyor. Hamdolsun bunlar kolay kolay 
olmadı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini 
temsil eden bu platformda, 10 ülke Baş-
kanlık Sistemiyle yönetiliyor. Neden? Eğer 
faydalı olmasa bu sistemi kullanırlar mıy-
dı? Çünkü burada bir güç var. O gücü kolay 
kolay terk etmek istemiyorlar. İşte bu ba-
kımdan Yeni Türkiye’nin inşası için, Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sistemi şart. Aksi 
takdirde sadece 2023 hedeflerimizi kaçır-
makla kalmaz, 2053 ve 2071 vizyonumuzu 
da kaybederiz.

Avrupa’da, özellikle Almanya’da yaşayan 
kardeşlerimin 7 Haziran’da ortaya koyacak-
ları güçlü iradeyle, Yeni Türkiye’nin inşası 
konusundaki kararlılıklarını Türkiye’ye ve 
tüm dünyaya göstereceklerine inanıyorum. 
Yeni Türkiye’nin inşasına hazır mıyız? Yeni 
anayasayı istiyor muyuz? Başkanlık Siste-
mini destekliyor muyuz? Maşallah, bu sesi 
duymayanın sadece kulağı değil kalbi de, 
gönlü de herhalde sağır demektir.

Gençler, 

Siz, bu ülkede asla yalnız değilsiniz. Siz, 
bu ülkenin ve Avrupa’nın kendisine, aile-
sine ve yaşadığı ülkeye karşı sorumluluk 
sahibi bireylersiniz. Sorumluluklarınızı 
yerine getirdiğiniz oranda başarılı olacak, 

hamdolsun yükselen kulelerini gördük. Bu 
köprü içinde bütçeden bir kuruş para çık-
mıyor. Bir konsorsiyum yapılıyor. Bu köp-
rü, inşaatı süresi dahil 22 yıl sonra devlete 
geçecek. Her şey milli bütçeyle yapılmaz. 

Göreve geldiğimizde Merkez Bankası’nın 
kasasında 27,5 milyar dolar vardı, o paranın 
da hemen hemen yarısı sizindi. Ama ham-
dolsun şimdi Merkez Bankası’nın kasasın-
da 120 milyar dolar var. Nereden nereye. 
Unutmayın, IMF’e borcumuz neydi? 23,5 
milyar dolar. Ama şu anda IMF’e borcumuz 
var mı? Sildik süpürdük. Şimdi IMF, bizden 
borç istiyor, “Bize 5 milyar dolar verebi-
lir misiniz?” diyorlar. Biz de “verebiliriz” 
dedik. 

Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi 
durumuna geldi. Dünyada 17. sıradayız, 
inşallah 2023 yılında dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden bir tanesi olacağız. He-
defimiz, 2023 yılında milli gelirimizi 2 
trilyon dolara, ihracatımızı da 500 milyar 
dolara çıkartmaktır. Tüm bu gelişmeler, 
Türkiye’de yaşayan insanlarımızla birlikte 
Avrupa’daki kardeşlerimizi de yakından 
ilgilendiriyor. Türkiye’nin gücü arttıkça, 
Avrupa’da ve dünyanın her köşesinde ya-
şayan siz gurbetçi kardeşlerimin de itibarı 
artıyor.

‘Yeni Türkiye’nin İnşası İçin 
İstikrarı Kalıcı Hale Getimeliyiz

Değerli kardeşlerim,

Burada bir gerçeği daha vurgulayacağım. 
Yoğun bir şekilde ülkemizdeki şehirleri-
mizi güzelleştiriyoruz. Toplu Konut İdare-

miz, konutlar yapmaya devam ediyor. 650 
bin civarında konut yapıldı, sahiplerine 
teslim edildi. Vatandaşımız insanca yaşa-
yabileceği konutlara kavuşsun istedik ve 
bunun adımlarını attık. Bu inşaatlarımız 
hala artarak devam ediyor. 

2023 hedeflerine ulaşabilmek için yeni 
bir hamleye ihtiyacımız var, biz buna 
“YeniTürkiye’nin inşası” diyoruz. Yeni 
Türkiye’nin inşası için, ülkemizdeki istik-
rar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale 
getirmek zorundayız. Geçtiğimiz 12 yıl-
da, milletimizin bize teveccühü sayesin-
de sağlanan istikrar ve güven ortamının, 
Türkiye’yi nereden nereye getirdiğini işte 
birkaç örnekle ifade ettik. Gelecek nesiller 
için, Türkiye’yi güçlü ve sürdürülebilir bir 
yönetim yapısına kavuşturmak mecburi-
yetindeyiz. Bunun için biz, Yeni Anayasa 
ve Başkanlık Sistemi diyoruz.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerini içinde ba-
rındıran Avrupa, bir süredir siyasi istikrar 
tartışması yapıyor. Bu konuda geçtiğimiz 
günlerde İtalya bir adım attı, takip ettiniz 
değil mi? Ne yaptılar? Bir kanun çıkarta-
rak, en az yüzde 40 oyla tek başına iktidarı 
zorunlu hale getirdiler. Üstelik, bu kanunu 
çıkartan da halen iktidarda bulunan sosyal 
demokrat bir parti. Böylece, iş başına gelen 
hükümetin, 5 yıl süreyle istikrar içinde ül-
keyi yönetmesini garanti altına almayı he-
defliyorlar.

Bir diğer önemli gelişme de, kısa bir süre 
önce İngiltere’de oldu. Geçtiğimiz günler-
de bu ülkede yapılan seçimlerde entere-
san bir tablo ortaya çıktı. Koalisyonla yö-
netilen İngiltere’de az bir farkla da olsa, 
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hem kendi toplumunuzda, hem de yaşa-
dığınız ülkede el üstünde tutulacaksınız. 
Önce kendi dilinize, inancınıza, kültürü-
nüze sıkı sıkıya sahip çıkarak, yaşadığınız 
ülkenin asli vatandaşları olduğunuzu ka-
bul edeceksiniz. Sonra diğerlerine de ka-
bul ettireceksiniz. Bu mücadeleyi vermez-
seniz, kimse size insan veyahut da ihsan 
anlamında bir hakkı tanımaz. Bunun için 
önce dilinize, Türkçeye sıkı sıkıya sahip 
çıkacaksınız. Açık söylüyorum; dilini kay-
beden her şeyini kaybeder. Konuştuğunuz 
dil, unutmayın aynı zamanda düşündüğü-
nüz dildir. Dilinizi iyi konuşamıyorsanız, 
iyi düşünemiyorsunuz demektir. Türkçeyi 
çok iyi konuşmuyorsanız, Almancayı da, 
İngilizceyi de iyi bir şekilde öğrenebil-
meniz mümkün değildir. Bunun için dil 
konusu çok önemli. Eğer çok iyi Türkçe 
ve onunla birlikte çok iyi Almanca, İngi-
lizce öğrenmemişseniz; ne kendinize, ne 
ailenize, ne de yaşadığınız topluma olan 
sorumluluğunuzu yerine getirmemişsiniz 
demektir. Bunu başardığınızda önünüzde 
çok farklı bir yol açıldığını göreceksiniz.

Gençler, 

Ruhumuz yoksa nasıl sadece kuru bir ce-
setten ibaret kalırsak, inancımız olmadan 
da aynı duruma düşeriz. Dinimiz, inancı-
mız bizim her şeyimizdir.

Size Hazreti Lokman’ın oğluna yaptığı tav-
siyelerle seslenmek istiyorum. Hazreti Lok-
man, oğluna ne diyor biliyor musunuz? 

Allah’a şirk koşma, namazını dosdoğru 
kıl, kasılarak yürüme, bağırarak konuşma, 
tövbeyi geciktirme, cahille dost olma, gü-
nahlardan ve yalanlardan sakın. Allah’ın 
isminin anıldığı meclislere katıl, iyiliği em-
ret ve kötülüklerden vazgeç. Tembel olma, 
acele etme, başa gelene sabret. Evet, bunlar 
hepimizin sorumlulukları.

Üstat Necip Fazıl’ın, mısralarıyla sözleri-
mizin sonuna gelmiş olalım:

“Kırılır da bir gün tüm dişliler,
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.
Gökten bir el yaşlı gözleri siler,
Şenlenir evimiz barkımız bizim.
Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman,
Görürler nasılmış, neymiş kahraman,
Yer ve gök su vermem dediği zaman,
Her tarlayı sular arkımız bizim.
Gideriz, nur yolu izde gideriz,
Taş bağırda sular dizde gideriz,
Bir gün akşam olur biz de gideriz,
Kalır dudaklarda şarkımız bizim.”

Evet, bir gün akşam olur biz de gideriz, 
ama bu şarkı ilelebet bitmez. Mekke’den 
Medine’ye olan 1436 yıllık hicretimiz bit-
mez. Malazgirt’teki 944 yıllık akınımız 
bitmez. İstanbul’daki 562 yıllık fethimiz 
bitmez. Çanakkale’deki Kut’ül Ammare’de-
ki 100 yıllık zaferimiz bitmez. Avrupa’daki 
50 yıllık varlığımız da bitmez. 

İş dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi 22. Genel Kurulu’nun ülke-
miz, milletimiz, ekonomimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

İhracat Şampiyonları Ödüllerini almaya 
hak kazanan tüm firmalarımızı, iş adamla-
rımızı kutluyorum.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Başkanın-

dan, üyelerine kadar tüm mensuplarıyla 

ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, re-

fahına sağladıkları her türlü takdiri, her 

türlü teşekkürü hak ediyor. Ben de bura-

da milletim adına, her birinize ayrı ayrı 

şükranlarımı sunuyorum.

Yeni Türkiye’nin İnşasında 
En Önemli Rolü İhracatçımız 

Oynayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi 22. Olağan Genel Kurulu
İstanbul | 21 Haziran 2015 
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birlikte ülkemizi de etkiledi. O dönemde 
ben, bu krizin ülkemizi teğet geçeceğini 
söylemiştim, bu yüzden beni eleştirenler 
oldu. Halbuki ben, Türkiye’nin potansiye-
line, iş adamlarımızın azmine, milletimi-
zin çalışkanlığına inandığım için böyle bir 
değerlendirme yapmıştım. Nitekim, 2009 
yılında yüzde 22,6 oranında düşen ihraca-
tımıza, ekonomimizde yüzde 4.8 oranını 
bulan küçülmeye rağmen, 2010 yılından 
itibaren yeniden yükselişe geçtik. İhracatı-
mız 2010 yılında yüzde 11,5, 2011 yılında 
yüzde 18,5 arttı. Büyüme oranlarımızda 
2010’da yüzde 9.2 ve 2011 yılında yüzde 
8.8 oranlarında gerçekleşti.

Ateş Çemberinde Olan 
Türkiye’nin Güçlü Olması Şart

Dikkatinizi çekiyorum; Türkiye’de siyasi 
istikrarla büyüme oranları arasında güçlü 
bir ilişki var. Ülkemizde hangi lider, hangi 
siyasetçi milletin desteğini en güçlü şekil-
de elde etmişse, onun döneminde Türkiye 
en yüksek ve sürekli büyüme oranını yaka-
lamıştır. Rahmetli Menderes’in dönemine 
bakın böyledir, rahmetli Demirel’in o ilk 
dönemine bakın böyledir, rahmetli Özal’ın 
dönemine bakın aynı şekildedir. Bu ba-
kımdan, tek parti iktidarları dönemlerinin 
ülkemizde ayrı bir yeri, ayrı bir önemi var-
dır. Başbakanlık görevini üstlendiğim 12 
yılı aşkın dönem, bu bakımdan Türkiye’de 
tarihi başarılara imza attığımız bir dönem 
oldu. Bugün ise, bir yandan küresel ekono-
mideki gelişmelerden, bir yandan da ülke-
mizdeki siyasi gelişmelerden kaynaklanan 
farklı bir durumla karşı karşıyayız. Her iki 
konuda da kısa sürede olumlu gelişmeler 
yaşanacağına ve yeniden arzu ettiğimiz bü-

yüme ve ihracat performansına ulaşacağı-
mıza yürekten inanıyorum. 

Bu ülkenin değil gerilemeye, durmaya 
dahi tahammülü yok. Etrafı adeta ateş 
çemberi içinde olan Türkiye’nin hem ken-
disinin bundan zarar görmemesi, hem de 
kardeşlerine yardım elini uzatması ve güç-
lü olması şart. Bunun için de seçim sonra-
sının geçiş dönemini süratle tamamlayıp 
Türkiye’nin yönünü yeniden geleceğe çe-
virmek mecburiyetindeyiz.

Değerli kardeşlerim,

7 Haziran seçimleri, Türkiye’de 12,5 yıldır 
kesintisiz devam eden tek parti hükümet-
leri döneminin devamına imkân verme-
yecek bir sonuç çıkardı. Mevcut şartlarda, 
Türkiye’nin bir koalisyon hükümetiyle 
yönetilmesi şu anda kaçınılmaz bir halde. 
Meclis’te 4 partinin temsil edildiği bu yeni 
dönemde, temennimiz, yeni hükümetin 
bir an önce kurulmasıdır.

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de 
ekonomimiz ciddi bir imtihandan geçti. 
Aslında geçtiğimiz 12 yılda bu bakımdan 
pek çok sınamaya maruz kaldık. Ekonomi-
miz bakımından bu kritik dönemlerin her 
biri çok ciddi sonuçlar doğurma potansi-
yeli taşıyordu. Hatta doğrudan ekonomi-
nin hedef alındığı pek çok hadise yaşadık. 
Hamdolsun bu saldırıların hepsinin de 
üstesinden milletimizle ve sizlerle birlikte 
geldik. Bugün de ülkemizin 12,5 yıldır ti-
tizlikle koruduğu istikrar ve güven iklimi 
konusunda ciddi endişelerin yaşandığını 
görüyoruz. Her şeyden önce şu hususu bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. Seçim so-

Değerli kardeşlerim,

Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleri olan 
siz değerli iş adamlarımız, bizim 12 yıllık 
mücadelemizin en yakın şahitlerisiniz. 
Sizlerle birlikte yüzlerce seyahate çıktık, 
adeta dünyayı dolaştık. Gittiğimiz her yer-
de Türkiye’yi anlattık, potansiyelimizi, gü-
cümüzü, imkânlarımızı anlattık. İhracatçı 
kardeşlerimin meselelerini en üst düzeyde 
dile getirdik. Çözüm talep ettik, verilen 
sözlerin takipçisi olduk. Sadece bu alana 
yönelik çalışan bir Bakanlık kurduk. Bu 
Bakanlığa, sizlerin meselelerini bilen, si-
zinle aynı dili konuşan arkadaşlarımızı gö-
revlendirmenin gayreti içinde olduk. Her 
ay, bir önceki ayın ihracat rakamlarının 
açıklanmasını heyecanla bekledik. Beklen-
tilerin üzerindeki artışlarla da sevindik. 
Açıklanan rakamlar, beklentimizin altında 
kaldığında hemen sebebini araştırdık, ge-
rek tedbirleri aldık. İhracatçılarımızın her 
meselesini, kendi işimiz gibi gördük, o şe-
kilde takip ettik. 

İhracatı Yıllık 36 Milyar Dolardan 
158 Milyar Dolara Çıkardık

Ülkemizin ihracatını, işte böyle yoğun bir 
çaba neticesinde 12 yılda 36 milyar dolar-
dan 158 milyar dolara çıkardık. Tabii bu 
başarıda asıl pay sizlerin, iş adamlarımı-
zın, ihracatçılarımızın. Çünkü sizler, hiçbir 
zorluktan yılmadınız. Cesaretinizle, aklı-
nızla, enerjinizle sürekli yeni yollar, yeni 
yöntemler, yeni pazarlar bularak bu yolcu-
luğu kesintisiz devam ettirdiniz. Avrupa’da 
sıkıntı çıktığında Afrika’ya, Asya’ya yönel-
diniz. Herhangi bir ürünle ilgili sorun çık-
tığında hemen yeni alternatifleri dikkate 

soktunuz. Burada onları devreye alışınız, 
o açığı kapama fırsatını bizlere verdi. Siz-
ler, karşınıza çıkan dağlar ne kadar yüksek 
olursa olsun, dağ kenarında mutlaka bir 
yol buldunuz. Başarınızla ülkemizi bay-
ram yerine döndürdünüz. İhracat, ülke-
mizin geçtiğimiz 12 yılda ortaya koyduğu 
büyümenin amiral gemisi oldu. İnşallah 
2023 hedeflerimizin de amiral gemisi yine 
ihracatımız, ihracatçılarımız olacaktır.

Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatımızda ya-
şanan daralmanın daha ziyade küresel 
konjonktürden kaynaklandığını biliyoruz. 
Küresel krizin dünya ticaretinde yol açtığı 
daralmayla karşılaştırdığımızda biz yine 
de iyi bir durumdayız. Ülkemizin, dünya 
ihracatındaki payı artmaya devam ediyor. 
Yaşanan bu daralmanın da geçici olduğu-
na yürekten inanıyorum.

Bir yandan ihracatçılarımızın daha çok 
gayret göstermesiyle, diğer yandan dev-
letin desteğiyle kısa sürede yeniden arzu 
ettiğimiz büyüme rakamlarına ulaşacağı-
mıza inanıyorum. Türkiye ihracatıyla, bü-
yümesiyle, turizmiyle, üretimiyle pek çok 
defa tahminleri, öngörüleri aşan bir per-
formans ortaya koymuştur. Önümüzdeki 
aylarda da benzer bir gelişmeyi, benzer bir 
sürprizi hem kendi ülkemize, hem de tüm 
dünyaya yaşatabileceğimizi ümit ediyo-
rum. Bu konuda ihracatçılarımıza güveni-
yorum. Türkiye’nin bugünlere gelmesinde 
çok büyük emeği, çok büyük katkısı olan 
ihracatçılarımızın ‘Yeni Türkiye’nin inşa-
sında da aynı öncü rolleri üstleneceğine, 
sürdüreceğine inanıyorum. Esasen bu ko-
nuda önümüzde çok somut bir örnek de 
mevcut. 2008 küresel krizi, tüm dünyayla 
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liyorum. Ülkemiz için en hayırlısı neyse 
onun gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Suriyeli Kardeşlerimize Bugüne 
Kadar 6 Milyar Dolar Harcadık

Değerli arkadaşlar,

Mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Allah 
tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri 
katında kabul eylesin. Rahmet kapılarının 
ilk gününden son gününe kadar açık oldu-
ğu bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şe-
kilde değerlendirmeliyiz.

Oruç, sabırla birlikte iyiliğin ve adaletin 
de ifadesidir. Bu ayda yapılan iyiliklerin, 
yardımların, infakların sevabı konusunda 
bize pek çok müjde veriliyor. Sizlerin bu 
müjdelerden ziyadesiyle faydalanmasını 
bekliyorum. Devletin sosyal yardım şemsi-
yesi ne kadar genişlemiş olursa olsun, siz-
lerin yapacağı yardımların yeri başkadır. 
İftarınızı paylaştığınız, zekâtınızı, fitrenizi, 
sadakanızı verdiğiniz her ihtiyaç sahibi 
müminin duası sizin için doyumsuz bir 
mutluluk pınarı olmalıdır.

Bugün ülkemizde, 2 milyon civarında Su-
riye ve Irak’tan gelen muhacir kardeşimiz 
bulunuyor. Dün akşam, Mardin Midyat’ta 
işte bu muhacir kardeşlerimizle beraber-
dim. Onlarla birlikte orada bir iftar yaptık 
ve oradaki tabloyu gördük. Bütün çadırla-
rıyla, oradaki eğitim kurumlarıyla, sağlık 
kurumlarıyla, bu muhacir kardeşlerimize 
bizler ensar olmaya gayret ediyoruz. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ku-
rulu Başkanı olsun, yine sanatçı olarak 

dünkü o ziyarete katılmış olan Bayan Ange-
lina olsun, hepsi bir gerçeği tespit ediyor-
lar: “Biz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir 
mülteci kampı görmedik, bundan dolayı 
Türkiye’ye hayranız, Türkiye’yi takdir edi-
yoruz” diyorlar. Devlet, tüm imkânlarıyla 
ki şu ana kadar 6 milyar dolar yardım yap-
mıştır. Ülkemizde, 2 milyonu aşkın Suriye 
ve Irak’tan gelen muhacir var. Biz, bunlara 
kapımızı kapatamazdık. Bunları bomba-
ların altında ölüme mahkum edemezdik. 
Biz, “Ege’de, Akdeniz’de bırakın ölsünler” 
diyenler gibi hareket edemezdik. Orada da 
sahil güvenlik botlarımız bütün kurtarıcı 
unsurlarıyla görevdeler, ondan sonra da 
kendilerini ülkelerine sağ ve salim bir şe-
kilde gönderiyorlar. Biz, böyle bir milletiz 
ve bu millet hiçbir zaman zalimlerin yanın-
da yer almayacak, mazlumların, mağdurla-
rın yanında yer almaya devam edecektir.

Suriyeli Kardeşlerimize Sahip 
Çıkmak Milletin ve Devletin 
Boynunun Borcudur

Devlet, tüm imkânlarıyla bu insanla-
ra el uzatmanın, destek olmanın çabası 
içinde. Buna rağmen ulaşılamayan veya 
imkânların yeterli gelmediği durumlar 
da olabiliyor. Aynı şekilde İstanbul’da pek 
çok farklı ülkeden gelen muhacir kardeş-
lerimiz bulunuyor. Bunların da bir kısım 
sıkıntı içinde hayatını sürdürdüğünü bi-
liyoruz. Şunu hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmamalıyız; bu ülkeye sığınan her in-
san, aslında bize Allah’ın bir emanetidir. 
Canlarını, namuslarını, onurlarını kurtar-
mak için sınırlarımızdan içeri giren bu 
insanlara sahip çıkmak, devlet ve millet 

nucunda ortaya çıkan tablo milletimizin 
takdiridir. Hepimizin buna saygı duyma 
mecburiyeti vardır. Madem milletimiz 
böyle bir tablo takdir etti, öyleyse bize dü-
şen bu şartlarda ülkemiz ve milletimiz için 
yapmamız gerekenlerin en iyisini ortaya 
koymaktır.

Koalisyon Hükümeti Bir An Önce 
Kurulmalı

Biliyorsunuz, Salı günü Meclis toplanıyor, 
seçilen milletvekilleri yemin ediyor. 28 
Haziran’da da, Meclis Başkanı ve Başkanlık 
Divanının seçimi başlıyor. Bu seçimin de 
en geç 5 gün içinde tamamlanması gereki-
yor. Bilindiği gibi, Anayasada Cumhurbaş-
kanına, hükümet kurulamaması halinde 
seçimlerin yenilenmesine karar vermek 
için tanınan 45 günlük süre Meclis Başkan-
lık Divanının seçimiyle başlıyor. Böyle bir 
durumda, Ağustos ayının ortalarına kadar 
uzanan bir süreç söz konusu. Türkiye’nin 
böyle bir zaman kaybına tahammülü olma-
dığına inanıyorum. Bunun için, koalisyon 
hükümetinin mümkün olan en kısa zaman-
da kurulmasını temenni ediyorum ve kim-
senin egolarına mahkum olmaması gerekir. 
Eğer egolar öne geçerse, o zaman bu süreç 
uzayacaktır. O zaman da Cumhurbaşkanı 
olarak üzerimize düşen, siyasetçiler bu işi 
çözemiyorsa, millet bu işi çözecek tek mer-
cidir, bunu yapmak durumundayız. 

Ekonomimiz, mevcut durumda seçim so-
nuçlarını hazmetmiş ve bir koalisyon hü-
kümetine kendini hazırlamış görünüyor. 
Hükümet kurma sürecinin uzaması veya 
hükümet kurulamaması durumunda da, 
ekonomimizin dinamiklerinin buna da-

yanabilecek dirayete sahip olduğuna doğ-
rusu ben inanıyorum. Ama partilerimize 
ve genel başkanlara düşen görev; ülkenin, 
milletin ve bilhassa ekonominin sabrını 
çok zorlamadan, sorumluluklarının bilinci 
içinde hareket etmektir. 

Türkiye ortak bir dil, ortak hedefler ve or-
tak akıl çerçevesinde kurulmuş bir koalis-
yonla istikrar ve güven iklimini yeniden 
tahkim edebilir. Müşterekleri değil, farklı-
lıkları öne çıkararak adeta oyun bozanlık 
eden partiler ve siyasetçiler bunun hesa-
bını millete vereceğini bilmelidir. Kimse-
nin, seçimlerin ortaya çıkardığı tablodaki 
konumunu, millete karşı sorumluluk üst-
lenmek yerine, sistemi kilitlemek için kul-
lanmaya hakkı yoktur. Türkiye’yi hükümet 
kurulamayan bir ülke durumuna düşür-
menin vebali ağırdır. Cumhurbaşkanı ola-
rak bu süreçte ben, milletimin arzusu ve 
beklentisi doğrultusunda yeni hükümetin 
bir an önce kurulmasını teşvik edeceğim.

Şunu da söyleyeyim: Birileri ikide bir çı-
kıp, “Cumhurbaşkanı Anayasa’daki yerine 
çekilmelidir” gibi ifadeler kullanıyor. Ben, 
Anayasa’daki yerimi gayet iyi biliyorum. 
Siyasette ömrümün 40 yılı Anayasa’yla 
hareket ederek ve Anayasa’nın verdiği yü-
kümlülükleri bulunduğum her makamda 
kullanarak geçti. Şu anda da yine Cumhur-
başkanı olarak, Anayasanın bana verdiği 
görev neyse kullanmasını bilirim, bunun 
için de birilerinin talimatına ihtiyacım 
yok.

Sivil toplum kuruluşlarımızdan ve iş dün-
yamızdan da bu konuda daha aktif, daha 
cesaretlendirici bir rol oynamalarını bek-
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olarak boynumuzun borcudur. Tarihin 
hiçbir döneminde bu millet kendisine sığı-
nana yüz çevirmemiş, sırtını dönmemiştir. 
Bugün de böyle bir ayıbın içine asla düş-
medik, düşmeyeceğiz. Diğer ülkelerin ne 
yaptıkları veya ne yapmadıkları bizi ilgi-
lendirmez. Kimi ülkeler, kendisine sığın-
mak için zor şartlarda sınırlarına ulaşan 
insanları Akdeniz’in ortasında ölüme terk 
ediyor olabilir. Kimi ülkeler, kendi refah ve 
huzurları için bu insanlara kapılarını ka-
patıyor olabilir. Biz, inancımızın ve tarihi-
mizin bize yüklediği görevleri, gücümüzü 
ve imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak 
yerine getirmekle mükellefiz.

İlgili devlet kurumlarının yanında, çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyele-
rimiz de bu konuda önemli görevler üstle-
niyor. Doğrudan muhacir kardeşlerimize 
yardım etme imkânı bulamayanlar, sivil 
toplum kuruluşları eliyle bunu yapabilir-
ler. Kızılay’ımız, AFAD’ımız gibi birçok ku-
rumlar bunu şu anda yürütüyorlar.

Şundan emin olun değerli arkadaşlar: Ta-
rih en büyük hakemdir. Yarın, öbür gün 

bu kötü günler geride kalıp da herkes ye-
rine yurduna ülkesine döndüğünde, bu 
insanlara el uzatan, yardım eden herkes 
hayırla yad edilecektir. Bu süreçte, gönül-
lerde edindiğimiz yere, inanın bana dün-
yanın en büyük hazineleri verilse dahi 
sahip olamazdık. Dün akşam konuşmam 
esnasında, o Suriyeli kardeşlerimizin ver-
diği tepki çok anlamlıydı, çok çok heye-
can vericiydi. Çünkü onlar, Türkiye’ye çok 
farklı bakıyorlar.Mübarek Ramazan ayını 
bu bakımdan da hayırlı, bereketli, verimli 
geçirmenizi temenni ediyorum.

Bu düşüncelerle Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi’mizin 22. Genel Kurulunun başarılı 
geçmesini diliyorum. Bu çatı altında ül-
kemize, milletimize, ekonomimize hizmet 
vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki 
tüm çalışmalarımızda da yanınızda ola-
cağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. 
Ödül alan tüm firmalarımızı ve iş adamla-
rımızı bir kez daha kutluyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Yurt içinden ve yurt dışından sempozyumu-
muza katılan değerli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, 3. Uluslararası Ombudsmanlık 
Sempozyumu’nun başarılı geçmesini dili-
yorum. 

Her yıl düzenli olarak yapılmaya başlanan 
bu önemli sempozyum için Türkiye Kamu 
Denetçiliği Kurumu’na, Kamu Başdenet-

çimize ve çalışma arkadaşlarına huzurla-
rınızda teşekkür ediyorum. Sempozyuma 
katkı verecek yurt içinden ve yurt dışından 
gelen tüm değerli katılımcılara şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bilindiği gibi, kamu denetçiliği uygulaması 
ülkemizde 3 yılı bulan bir geçmişe ulaştı. 
İdareyle vatandaş arasında yeni ve önem-
li bir köprü mahiyetindeki bu kurumu ve 

Çatışmaların Suçlusu Olarak 
Bizi Gösterenler Terörün En 

Büyük Destekçisidir

3. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu | Ankara | 16 Eylül 2015 
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bütün bu çalışmaların değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi, güçlendirilmesi konusunda 
atılan her adımı, doğrusu çok çok önem-
li görüyorum. 2013 yılı başından bu yılın 
Temmuz ayı sonuna kadar, az önce de ifade 
edildiği gibi, kuruma gelen başvuru sayısı 
gerçekten bir ciddiyet ifade ediyor, 17 bin 
321. İdarenin, kurumun tavsiye kararlarına 
uyma düzeyi de geçtiğimiz yıl yüzde 38 gibi 
dikkate değer bir oranı buldu. Gerek başvu-
ru sayısı, gerekse idarenin bunlara uyma 
oranları konusunda kat edilecek çok mesa-
fe olduğu açıktır. 

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan 
beklentimiz, vatandaşlarımız için bir çeşit 
adeta hacet kapısı işlevi görmesidir. Vatan-
daşımızın idareyle olan derdini, sıkıntısını, 
bunları anlatabilmek için, maruz kaldığına 
inandığı haksızlığa çare bulmak için aklı-
na ilk gelen yer bu kurum olmalıdır. İlgili 
kamu kuruluşları da buradan gelen tavsiye 
kararlarını yine ifade edildiği gibi, hakkani-
yete ve hukuka uygunluğuna olan itimat-
larından dolayı mümkün olan en yüksek 
oranda uygular hale gelmelidir, işte o za-
man bu kurum misyonunu tam anlamıyla 
yerine getirmeye başlamış olacaktır. 

Devlet Geleneğimiz, ‘İnsanı Yaşat 
ki Devlet Yaşasın’ İlkesi Üzerine 
İnşa Edildi

Bizim devlet geleneğimiz, özellikle de Şeyh 
Edebali’den bu yana “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” gibi tüm dünyaya örnek olarak bir 
ilkenin üzerine bina edilmiştir. Kamu de-
netçiliği uygulaması işte bu geleneğin ete 
kemiğe bürünmesinin, yeni bir anlayışla 
hayata geçirilmesinin adıdır. 

Bugüne kadar çeşitli defalar ifade ettim, bu-
rada bir kez daha tekrarlamak istiyorum: 
Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, diğer 
adıyla ombudsmanlık uygulaması bizim 
yeni keşfettiğimiz veya dışarıdan uyarlama 
yoluyla ihdas ettiğimiz bir yapı değildir, bu 
gerçeği de tespit etmemiz lazım. Bu uygu-
lamanın özü, esası, temeli bizim tarihimiz-
de zaten vardır. Osmanlı’da ve Selçuklu’da 
devletin vatandaşının şikâyetlerine, talep-
lerine kulak vermesi için çeşitli isimler 
altında pek çok mekanizma oluşturulmuş 
ve çalıştırılmıştır. Çok büyük bir coğraf-
yada hüküm süren bu devletlerin asırlar 
boyunca ayakta kalması, vatandaşlarıyla 
kurdukları bu sağlıklı ve güçlü ilişki saye-
sindedir. Aynı şekilde bizim inancımızda 
da kul hakkına, adalete, merhamete olan 
güçlü vurgu, devletle birey arasındaki iliş-
kinin özünü oluşturmaktadır. Tıpkı vakıf 
müessesi gibi ombudsmanlık da, diğer ül-
kelerin bizim tarihimizdeki uygulamalar-
dan örnek olarak oluşturup geliştirdikleri 
bir kurumdur. Biz, uzun bir aradan sonra 
bu anlayışı yeniden kurumsal bir kimlikle 
ihdas etmiş olduk. Bu süreçte emeği olan, 
katkısı bulunan herkese ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye, 2003 yılı başından bu yana her 
alanda olduğu gibi, demokrasi, temel hak 
ve özgürlükler alanlarında da tarihi önem-
de ilerlemeler kaydetti, bu çerçevede pek 
çok anayasa değişikliği yapıldı, temel yasa-
lar baştan sona yenilendi. Bize göre devletle 
vatandaş arasındaki ilişki kanallarının çok-

luğu, çeşitliliği, etkinliği ve yaygınlığı sağ-
lıklı bir işleyişin işaretidir. 

Bugün, Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Başba-
kanlık, bakanlıklar, belediyeler başta olmak 
üzere, tüm kurumlarda vatandaşımızın ta-
leplerini doğrudan iletebildiği ve çözüm 
yolları arayabildiği uygulamalar var. Bilgi 
Edime Kanunu ile bu çalışmalar yasal bir 
zemine de kavuşmuş bulunuyor. Bilhassa 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’taki ile-
tişim merkezleriyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, diğer kurumlarla vatandaş-
larımız arasında aracılık yapan, onlar adına 
talepleri takip eden bir işleve de sahiptir. 
Aynı zamanda bu süreç içerisinde şimdi 
her köy, mahalledeki muhtarlarımızla ta 
Cumhurbaşkanlığı makamına kadar yine 
iletişimi, halkın taleplerini takip eden ku-
rumlar da oluşturulmuş bulunuyor. 

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, bağım-
sız bir yapı ve uzmanlık kuruluşu olarak 
daha ileri bir adım mahiyetinde hayata ge-
çirildi. Aynı şeklide Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru hakkı da, bir başka alanda 
yargı sürecindeki hak arama çabaları için 
yeni bir imkân olarak sistemdeki yerini aldı. 
Temel kanunlarda yapılan değişiklikler de 
hep bu amaca yöneliktir. Türkiye bu şekilde 
demokrasi ve kalkınma alanında tarihi bir 
dönüşümü gerçekleştirirken, aynı zaman-
da bölgesel ve küresel sorunlar konusunda 
da insani, ilkeli, kararlı bir duruş sergiledi. 
Daha ileri bir demokrasinin gerçekleştirile-
bilmesi için bizim bunlara ihtiyacımız vardı 
ve onun için de bu adımları attık, atıyoruz. 

Mültecilere Yönelik Tavrımız, 
İnsana Verdiğimiz Değerin 
Göstergesidir

Mülteci sorunu karşısındaki tavrımız bu-
nun son örneğidir. Bugün Avrupa Birliği, 
28 üye ülkesiyle sadece 400 bin civarında 
bir mülteciye kapalarını açarken, biz Tür-
kiye olarak 2011 yılından bu yana Irak ve 
Suriye’den gelen 2 milyonu aşkın kişiyi şu 
anda misafir etmiş bulunuyoruz. Üstelik 
Türkiye mülteci sorununa ilave olarak bir 
de terörle mücadele ediyor. Biz bir açık 
kapı politikası uyguluyoruz. Sınırlarımızı 
kapamak suretiyle veya onların Akdeniz’de, 
Ege’de boğulmasını seyrederek değil, sınır-
larımıza dayanan insanların buraya keyfi 
şekilde veya bize tehdit olarak değil, canla-
rını ve geleceklerini kurtarmak için geldik-
lerini biliyoruz. 

Bazı Batılı ülkelerin, “Hristiyan köklerini 
zedeleyecek bu akıma müsaade etmeyelim, 
Hristiyanlar dışındakileri almayalım” şek-
lindeki yaklaşımı kabul edilebilir bir durum 
değildir. Biz, insana insan olarak bakıyoruz, 
inancıyla bakmıyoruz ve bakmayacağız da. 
Mazluma ve mağdura kapımızı açarız. 

Kudüs’te Mescid-i Aksa’da yapılanları gö-
rüyorsunuz. Burada maalesef İsrail’in as-
kerleri ve polisinin, 3 semavi dinin, Müslü-
manlık, Hıristiyanlık ve Museviliğin kutsal 
kabul ettiği Mescid-i Aksa’daki uygulaması 
asla kabul edilebilir bir durum değildir. 
Kapıları kırararak içeride mukaddes kita-
bımızı yerlere atmak, onları yakmak su-
retiyle yaptıkları kabul edilebilir bir şey 
değildir. Türkiye, ülkemizde tam aksine 
farklı inançların mabetlerini ihya eder-
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ken, hatta hatta inşa ederken, bu tür nahoş 
olaylarla karşılaşmak bizleri ciddi manada 
rahatsız etmektedir. Bunun, küresel bazı 
olumsuz gelişmeleri de tetikleyeceğinden 
endişe ediyorum. 

Burada bir hususu, mülteci sorunu nokta-
sında ifade etmem lazım. Avrupa’daki dost-
larımız bir defa şundan emin olması lazım: 
Sınırlarına gelen insanların nihai hedefi 
onların ülkeleri değildir, biz bunu görüyo-
ruz. Bu insanlar aslında kendi vatanlarına, 
kendi ülkelerine kavuşmak istiyorlar, ama 
kendi ülkeleri onlar için yaşanması müm-
kün olmayan bir hale gelmiş durumda. 
Mülteci sorununun çözümü, kapıları bu in-
sanlara kapatmaktan, sınırlara tel örgüler, 
duvarlar çekmekten geçmiyor. Asıl çözüm, 
bu insanların geldikleri yerlerdeki, kendi 
ülkelerindeki çatışmaların bir an önce dur-
masını, halkın sesine ve taleplerine kulak 
verecek yönetimlerin iş başına gelmesini 
sağlamaktır. İşte o zaman bu insanların ne 
bizim sınırlarımıza, ne de Avrupa ülkele-
rinin kapılarına dayanması için bir sebep 
kalmayacaktır. Mülteci sorununun gerisin-
deki asıl sebebi görmeden ve buna uygun 
çözümler üretmeden atılacak her adım, in-
sanlığın vicdanını yaralayan yeni görüntü-
ler ortaya çıkarmanın ötesine geçemez. 

Bazı Ülkelerin, Esad’a Silah 
Vermesi Ombudsmanlık Bir 
Vakadır

Az önce ifade ettim; Akdeniz’de, Ege’de 
çaresizliğin zorlamasıyla yapılan yolcu-
luklarda hayatlarını kaybeden çocukların, 
kadınların, erkeklerin cesetlerinin kıyılara 

vurmasını seyretmeye daha fazla devam 
edemeyiz. Suriye’deki sorunun rejim soru-
nu, rejimin halkına zulmü sorunu olduğu 
açıkça ortadayken, meseleye hala uluslara-
rası güç dengeleri ve siyasi hesapları zavi-
yesinden bakmak vicdanları kurutur. Hala 
bazı ülkeler, Suriye’ye uçaklar gönderiyor, 
yardımlar devam ediyor. Ama Tayyip Erdo-
ğan bunu dillendirdiği zaman Türkiye’nin 
büyükelçisini çağırmak suretiyle, “Niçin 
bunlar söylenir?” diyor. Bunu sizin yetkilile-
riniz söylüyor, ben söylemiyorum. Yetkilile-
riniz diyor ki, “Biz Esad’ın arkasındayız.” Ve 
uçaklar gönderiliyor, silahlar gönderiliyor, 
parasal destekler veriliyor; bunların hep-
si bizim tespitimizdir. Açıkça kendileri de 
bunları zaten ifade ediyor, hatta hatta ulus-
lararası toplantılarda da bunu söylüyorlar. 
Aslında yaşanan bu olaylar ombudsmanlık 
vakalardır. 

Türkiye’nin Suriye ile ilgili söylediği her şey 
en başından beri doğru çıkmasına rağmen, 
sorunun çözümüne yönelik ciddi adımlar 
maalesef hala atılamadı. Çünkü buradaki 
2 milyon insan İran’a gitmiyor, 2 milyon 
insan Rusya’ya gitmiyor, 2 milyon insan be-
nim ülkeme geliyor ve bunun bedelini biz 
ödüyoruz. Şu ana kadar sığınmacılar için 
6,5 milyar dolar harcadık. Biz, insani destek 
verirken, birileri de oraya uçaklar gönderi-
yor, silahlar gönderiyor. Bu şekilde Suriye 
ve Irak’ta yüz binlerce insanın ölümünün 
seyrini yapıyorlar. İnsani olan bu mu? Peki, 
buna karşı bir ses var mı? Maalesef. 

Ben, buradan bir kez daha uluslararası top-
luma sesleniyorum; Suriye’deki sorunun 
çözümü ülkedeki zalim rejimin bir an önce 

alaşağı edilip, yerine halkın iradesine ve 
bölgenin gerçeklerine dayalı bir yönetimin 
işbaşına gelmesinin sağlanmasından geçi-
yor. Bu süreçte öncelikle ülkemiz sınırları 
boyunca terör örgütlerinden arındırmış 
güvenli bir bölge oluşturulmasına ihtiyaç 
var. Bu uygulama, hem yeni mülteci akım-
larının önüne geçecek, hem de Avrupa 
kapılarına dayanan insanlara kendi ülke-
lerinde yardım eli uzatılabilmesine imkân 
verecektir. Aksi takdirde ülkedeki ateşin 
büyümesi, çatışmaların yayılması ve yeni 
mülteci dalgalarının oluşması kaçınılmaz 
bir hal alacaktır. 

2011 yılından beri, Suriye nüfusunun ya-
rısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişi 
yerinden olmuştur; bunların bir kısmı Su-
riye dışına çıkmıştır, bir kısmı Suriye içinde 
evlerinden olmuşlardır, farklı illere geçmek 
suretiyle yer değiştirmişlerdir. Bunların 
sadece 5 milyonu ülke dışında bulunuyor. 
Çatışmalar sürdüğü müddetçe yerlerinden 
olan diğer insanların da yönlerini ülke dı-
şına çevireceği açıktır. Açıkça bunları gö-
rüyoruz, inanıyorum ki dünya da bunları 
takip ediyor. Sorun her an katlanarak bü-
yüme potansiyeline sahiptir, aynı durum 
bölgedeki diğer ülkeler için de geçerlidir. 
Bu ülkelerde kendi toplumlarının gerçek-
lerine uygun, kendi halklarının taleplerini 
yansıtacak yönetimlerin oluşmasına imkân 
sağlanmadığı müddetçe yaralar kanamaya 
devam edecektir. 

Batı ülkeleri, kendi vatandaşlarının huzu-
ru ve refahının bölgedeki ve dünyadaki 
diğer gelişmelerden bağımsız olmadığını 
artık görmek zorundadır. Kendi insanla-
rının günlük meselelerine kulak vermek 

için her türlü çabayı gösterenler, sadece ve 
sadece hayatta kalma mücadelesi içindeki 
milyonlara sırtını dönemez, dönmemelidir. 
Aksi bir durum, Batının, özellikle de Avru-
pa Birliği’nin üzerinde yükseldiği değerlere 
ihanet etmesi anlamına gelir. 

İsrail’in Mescid-i Aksa’da 
Sergilediği Vandallığı Şiddetle 
Kınıyorum

Biz, sınırlarımıza gelen insanlara etnik kö-
kenine, inancına, niteliğine bakmaksızın 
imkânlarımızı zorlama pahasına kucağımı-
zı açmayı sürdüreceğiz. Bunu herhangi bir 
çıkar kaygısıyla değil; insani, ahlaki, tarihi 
ve vicdani bir görev anlayışıyla yapıyoruz, 
yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tek-
rar ediyorum; İsrail’in Müslümanların ilk 
kıblesi, kutsal mekânı Mescid-i Aksa’da yap-
tığı saygısızlığı, sergilediği vandallığı bir kez 
daha şiddetle kınıyorum. Bu bölgeye yönelik 
saldırılar sadece Kudüs’te değil, tüm dün-
yada farklı dinlere mensup, özellikle farklı 
inançların mensubu insanlar arasında ba-
rışı, huzuru, hoşgörüyü zedeleyen sonuçlar 
doğurma potansiyelini taşıyor. İsrail Devleti-
ni ve tutumlarıyla onu destekleyen, ona ce-
saret veren tüm ülkeleri tarih önünde bu ko-
nuda sorumlu davranmaya davet ediyorum. 

Biz, Türkiye olarak bu konuyu yakından ta-
kip etmeye, her platformda dile getirmeye ve 
gerekli duruşu sergilemeye devam edeceğiz. 
Dünyadaki bu hassasiyeti olan liderleri arı-
yorum, kendileriyle telefon diplomasisi içe-
risinde görüşmelerimi yapıyorum ve müş-
terek adımlar atmaya kendilerini de davet 
ediyorum. 
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Değerli misafirler,

Türkiye tarihi boyunca terörün kanlı ve sı-
cak yüzünü hep çok yakından hissetmiş bir 
ülkedir. Terörle mücadele tarihimizde bin-
lerce şehidimiz, onbinlerce kaybımız var. 
Bugün de yeni bir terör dalgasıyla ve bu-
nun getirdiği acı kayıplarla karşı karşıyayız. 
Biz 2003 yılından itibaren Türkiye’de de-
mokrasi ve kalkınma mücadelesi verirken 
en önemli hedeflerimizden biri de; teröre 
zemin hazırlayan sebepleri ortadan kaldır-
maktı. Sivrisineklerle uğraşmaktansa ba-
taklığı kurutma anlayışıyla hem kalkınma, 
hem de demokratikleşme yolunda büyük 
reformlara giriştik. Bu dönemde Türkiye 
normalleşme yolunda çok önemli bir mesa-
fe kat etti. Demokratik açılımla başlattığımız 
çabaları, milli birlik ve kardeşlik projesiyle 
devam ettirdik. Ardından çözüm sürecini 
devreye aldık. Ancak biz sonuca yaklaştıkça 
bu durumdan rahatsız olanların, farklı yol 
ve yöntemlerle sorunu yeniden derinleştir-
meye, ülkeyi yeniden kan gölüne çevirmeye 
çalıştığını gördük. Çünkü şunu görüyorlar-
dı: Türkiye çözüm süreciyle barışı yakalaya-
cak ve dünyada en saygın, en güçlü ülkeler 
arasına girecek. Bunu görenler, “Türkiye’yi 
nasıl böleriz, Türkiye’de nasıl huzursuzlu-
ğun zeminini oluştururuz”; bunun gayreti-
nin içine girdiler. 

Teröristlere Bu Kadar Güçlü 
Silahları Veren Mahfiller Neresidir?

Şimdi ben burada soruyorum. Terörizme, 
teröristlere bu kadar güçlü silahları veren 
mahfiller neresidir, bu destekleri verenler 
neresidir? İçeriden-dışarıdan, bu destekler 
bir yerden geliyor. Bu destekleri verenler 

bilesiniz ki, bu ülkenin içinden değil, dışın-
dan. Bunu verirken de sadece bu güzel ül-
kemizi parçalamak, milletimiz bölmek için 
yapıyorlar. Çözüme en çok yaklaştığımız 
2013 yılından beri yaşanan hiçbir hadise-
nin diğerinden bağımsız olmadığını çok iyi 
biliyoruz. Dışarıdan alınan bu desteklere, 
içeriden ne yazık ki ciddi manada medya 
desteği de veriliyor, parasal destek de verili-
yor. Buna rağmen, sonuna kadar ümidimizi 
muhafaza etmeye çalıştık, sabrettik, mü-
cadelemizi sürdürdük. Ülkenin geleceğini 
karartmak için, her türlü tahrike, her türlü 
vicdansızlığa, her türlü ahlaksızlığa başvu-
ranlar karşısında milletimizle birlikte dira-
yetimizi koruduk. 

Bölücü terör örgütünün Temmuz ayında 
saldırılarına yeniden başladığından beri şe-
hit olan her güvenlik görevlimizin, ölen her 
vatandaşımızın acısı yüreğimizi kor bir ateş 
gibi yakıyor. Milletimize karşı olan sorum-
luluğumuz, sağduyumuzu ve soğukkanlı-
lığımızı muhafaza etmemizi gerektiriyor. 
Aksi takdirde inanın bana söyleyecek çok 
sözümüz var. Terör örgütü ve onunla aynı 
çizgide olmaktan hicap duymadığını gör-
düğümüz güya siyasetçi, güya medya men-
subu, güya sivil toplum kuruluşu temsilcisi 
bir güruh, milletimizi birbirine düşürmeye 
çalışıyor. 

Yapılan eylemlerin, verilen demeçlerin, atı-
lan manşetlerin, yazılan köşe yazılarının, 
sosyal medyada kesintisiz yürütülen mani-
pülasyonların tek hedefi, Türkiye’de bir top-
lumsal çatışmanın zeminini oluşturmaktır. 
Ben bugünkü önemli bu toplantıdan sadece 
ülkeme, halkıma değil, tüm dünyaya ses-
leniyorum: Türkiye’yi bölmek, bu milleti 

parçalamak size ne kazandıracaktır? Bu 
bölgede, Türkiye aslında barışın teminatı-
dır, mağdurların, mazlumların dayandığı 
en önemli kapıdır. Ama attığınız her adım 
boşa çıkacaktır. Çünkü bu millet tarihinden 
aldığı bu güçle, tarihinden devraldığı bu 
mirasla, bu mücadeleden de kesinlikle ba-
şarılı bir şekilde çıkacaktır. 

Ülkemizin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan 
kimi teşebbüslerin amacı kısa sürede mil-
letimiz tarafından fark edildi. Milletimiz 
yüreğindeki acıya, içindeki öfkeye rağmen 
oynanan oyunu gayet iyi görüyor. Provo-
katörlerin oyununa gelmeyen milletimizin 
her bir ferdine huzurlarınızda bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum.

Bununla birlikte terör örgütü mensupları 
da aynı gayeyle bölgedeki çeşitli ilçelerde 
kirli bir senaryoyu sahneye koymaya çalı-
şıyor. Sivillerin içine karışan terör örgütü 
mensupları, bu şekille verdikleri görüntüy-
le ve yaptıkları eylemlerle devletle vatanda-
şı karşı karşıya getirerek bir algı oluşturma-
nın peşindeler. 

Teröristlerden Öldürülenlere Bu 
Ülkede Merasim Yapılıyor

Değerli dostlar,

Teröristlerden öldürülenlere bu ülkede me-
rasim yapılıyor, terör örgütünün bayrağının 
sarıldığı o terörist cesetlerini sivil vatandaş-
mış gibi sosyal medyada bütün dünyaya 
yansıtıyorlar ve buna tabii içeriden ciddi 
destekler veriyorlar. Bu oyunu, milletçe hep 
beraber bozacağımıza inanıyorum. Tabii 
bunların batıda ciddi destekçileri var. Bunu 

batılı dostlara söylüyoruz ama onların derdi 
başka... Ben aramızdaki batılı dostlarımızın, 
hele hele kamu denetçiliği, ombudsmanlık 
noktasındaki görev üstlenmiş olan dostla-
rımızın bu konuyu kaynağında incelemele-
rinin önemini hatırlatmak istiyorum. Bunu 
bilmeleri lazım, bunu görmeleri lazım. Tür-
kiye, otokratik bir rejimle idare edilen bir 
ülke değildir. Tam aksine demokrasiyi sin-
dirmiş, demokrasiyi hazmetmiş bir ülkedir. 
Ama bu ülkede, silahlarla tehdit edilmek 
suretiyle oy verme durumunda kalan va-
tandaşlarımızın olduğunu özellikle bilme-
nizi istiyorum. AGİT’in mensupları geldiği 
zaman raporlarını da buna göre vermesi 
lazım, bunu görmeleri lazım. Bunu görmez-
likten gelmek suretiyle hazırlamış olduğu 
raporlarla, bu ülkedeki bizim ileri demok-
rasi hamlemizi hiçbir zaman engelleyeme-
yeceklerdir, bunu da bilmelerini istiyorum. 

Maalesef siyasetçi sıfatı taşıyan birileri de 
bu senaryoda figüran olarak yer alıyor, sah-
ne alıyor. Bu ihanet oyununun tabii bir de 
medya ayağı var, onlar da teröristleri “Cici 
çocuk”, güvenlik güçlerini de saldırgan 
olarak göstermek için her türlü çabayı gös-
teriyor. Dikkat ediniz, saldırıları başlatan, 
bombaları patlatan, şehirleri ateşe veren, 
masum insanları katleden terör örgütü ve 
onun yandaşları. Ama suçlanan kim? Suçla-
nan devlet, Hükumet ve şahsım. Şehit edi-
len güvenlik görevlilerimizi yok sayıyorlar. 
Yollarda dev çukurlar açanları, bombaları, 
atılan roketleri, silahlı saldırıya uğrayan 
kamu binalarını, okulları, camileri, ambu-
lansları, işyerlerini görmezden geliyorlar. 
Evine ekmek götürmek için sokağa çıkan, 
lokantada çalışan, çöpten hurda toplayarak 
geçimini sağlayan masum insanların te-
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Sayın Rektör, değerli öğretim üyeleri, sev-
gili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Dost ülke Japonya’yı ziyaretim vesilesiyle 
Waseda Üniversitesi yönetimine şahsı-
ma bu fahri doktora unvanını verdikleri 
için teşekkür ediyorum. Bu unvanı Türk-
Japon dostluğunun yeni bir nişanesi ola-
rak görüyorum. 

Japonya’nın en köklü ve prestijli eği-
tim kurumlarından biri olan Waseda 
Üniversitesi’nin ülkenin her alanda geliş-
mesi, kalkınması ve bugünkü düzeyine 
ulaşmasında sağladığı önemli katkıları bi-
liyorum. Mezunları arasında birçok başba-
kan, bakan, parlamenter ile kamu ve özel 
sektör üst düzey yöneticisi bulunan Wa-
seda Üniversitesi’ne bundan sonraki çalış-
malarında da başarılar diliyorum.

BM Yapısını Değiştirmezse 
Bölgesel Çatışmalar Tüm 

Dünyaya Yayılır

Waseda Üniversitesi’nde Konferans | Tokyo, Japonya | 8 Ekim 2015 

rör örgütü tarafından katledilmesiyle zerre 
kadar ilgilenmiyorlar. Ama terör örgütüne 
yönelik en küçük bir operasyon karşısında 
dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Sokak köşele-
rindeki detay görüntüler üzerinden kamu-
oyuna bir Suriye, bir Mısır, bir Libya intibaı 
vermek için canhıraş gayret içindeler. Terör 
örgütünün öldürdüğü masumların suçunu 
güvenlik güçlerine atmak için çırpınıyorlar. 
Terör örgütünün eylemleri yüzünden hayat-
ları alt-üst olan vatandaşlarımıza ve onlarla 
birlikte tüm ülkeye hedef olarak devleti, hü-
kümeti ve şahsımı gösteriyorlar. Terör ör-
gütüyle, siyasetçisiyle, medyasıyla herkes 
bu ihanet senaryosundaki rolünü ezberle-
miş, her fırsatta her ortamda sahneliyor, 
sergiliyor. 

Şunun çok iyi bilinmesini istiyorum; şahıs-
lar gelip geçicidir, fanidir. Ama bu vatan, bu 
millet bakidir. Türkiye, devletiyle ve milletiy-
le ezelden ebede bu yolda dimdik yürümeye 
devam edecektir. Dün bu ülkeye ve millete 
karşı her türlü alçaklığı yapanlar yok olup 
gitti. Bugün aynı emelin peşinde koşanlar da 
benzer bir akıbete uğrayacaklar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bu 
Oyunu Bozacak Güce Sahiptir

Milletimiz müsterih olsun; Türkiye Cum-
hurbaşkanlığıyla, Meclisiyle, Hükümetiyle, 
güvenlik kuvvetleriyle, ilgili tüm kurumla-
rıyla bu oyunu bozacak güce ve imkâna sa-
hiptir. Devlet hiçbir masum insanın burnu 
dahi kanamasın, en küçük bir mağduriyet 
dahi yaşanmasın diye hassasiyet gösteriyor, 
mutedil davranıyor. Çünkü bu sıkıntılar ge-
lip geçecek ve biz bu coğrafyada yine kardeş 
olarak yaşamaya devam edeceğiz. 

Bu ülkenin hiçbir vatandaşı sadece köke-
nine, bölgesine bakarak hiçbir komşusuna, 
hiçbir arkadaşına, hiçbir tanıdığına kötü 
gözle bakmaz-bakamaz. Komşularımıza, ar-
kadaşlarımıza, dostlarımıza Türk diye, Kürt 
diye, Alevi-Sünni diye, doğulu-batılı diye 
baktığımız gün terör örgütünün tuzağına 
düştüğümüz gündür. Bizim için bu ülkenin 
78 milyon vatandaşının her biri eşit hakla-
ra ve değere sahiptir. Her biri aynı geçmişi 
paylaştığımız, aynı gelecekte yaşayacağımız 
kardeşimizdir. 

Çatışmaların, ölümlerin, eylemlerin suçlusu 
olarak Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Hükü-
meti gösterenler de, bilinçsizce buna destek 
olanlar da terör örgütünün en büyük destek-
çisidir. Yarın Tayyip Erdoğan’ın görev süresi 
bitecek, yerine başkası gelecek, yarın bu Hü-
kümet gidecek yerine başkası gelecek. Ama 
terör örgütünün bu ülkeye ve millete verdiği 
zarar kalıcı olacak. Siyasi rekabet, kişisel hu-
sumet başka bir şeydir, ülkenin ve milletin 
bekası başka bir şeydir. Bu ikisini birbirine 
karıştıranlar tarih ve millet önünde hesap 
vermekten kurtulamayacaklardır. Evet, sı-
kıntılı günler yaşıyoruz; fakat şuna kalbi-
mizle inanıyoruz ki Türkiye’nin geleceği ay-
dınlıktır. Türkiye inşallah 2023 hedeflerine 
ulaşacak, onunla da kalmayacak, 2053, 2071 
vizyonlarını da hayata geçirecektir. 

Ben bu duygular içerisinde, bu güzel iki gün-
lük organizasyonda emeği geçen başta Sayın 
Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu-
raya düşünceleriyle, fikirleriyle katkısı ola-
cak tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.

Sizlere en kalbi saygılarımı sunuyorum, 
hayırlı olsun diyorum.
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kenti olimpiyatları düzenleme hakkını 
kazanmıştı. Bu sonucun ardından sevgili 
dostum Başbakan Abe’yi ilk ben tebrik et-
tim. Başbakan Abe ile gerek bu ziyaretim 
sırasında, gerek kendilerinin Kasım ayında 
gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi kapsamın-
daki Türkiye ziyareti sırasında kapsamlı 
görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerde, 
ülkelerimiz arasında mevcut stratejik dü-
zeyindeki ilişkilerin daha da derinleştiril-
mesi ve geliştirilmesi imkânları üzerinde 
duracağız. Önemli ve büyük bir ekonomik 
ortak olarak gördüğümüz Japonya’yla eko-
nomik ve ticari ilişkilerimizi mükemmel 
düzeydeki siyasi ilişkilerimize yaraşır bir 
seviyeye getirmek istiyoruz.

Türkiye’yle Japonya arasındaki ikili tica-
ret maalesef arzu ettiğimiz seviyelerin çok 
altında bulunuyor. 2014 yılı itibarıyla iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi 3,6 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 
iki ülkenin gerçek potansiyellerinin olduk-
ça altındadır. Ülkenize geçen yıl yaptığım 
ziyaretim esnasında, stratejik ortaklığımı-
zın temel yapı taşlarını veyahut da temel 
yapı taşlarından birini oluşturacak eko-
nomik ortaklık anlaşması için önemli bir 
adım atmıştık. Bu anlaşmanın resmi mü-
zakereleri geçen yıl başlatıldı, Eylül ayında 
da 3’üncü turu yapıldı. Görüşmelerin bir 
an önce tamamlanarak bu anlaşmanın ha-
yata geçirilmesini temenni ediyorum.

Bugün dünyada ekonomik işbirlikleri, 
piyasa açılımları, serbest ticaret düzen-
lemeleri, milletlerin karşılıklı refahları-
nın artmasında çok önemli yapı taşlarını 
oluşturuyor.

Türkiye, Avrupa Birliği’yle olan Gümrük 
Birliği’ni tam üyelikle taçlandırmak için 
müzakerelere devam ediyor. Ülkemiz ikili 
serbest anlaşmalarıyla da, dünya ile ticari 
bütünleşmesini tamamlamak için yoğun 
gayret içinde. Japonya’nın da, Trans Pasifik 
Ortaklık Anlaşması müzakereleri, Avrupa 
Birliği’yle müzakereler ve ikili müzakere-
lerle uluslararası ticari ilişkilerde açılımlar 
yaptığını görüyoruz. Bu çerçevede, ülkele-
rimizin 2014 yılında resmi müzakerelere 
başladığı ekonomik ortaklık anlaşması-
nı en kısa zamanda tamamlaması büyük 
önem taşıyor. İki ülke arasında bu şekilde 
bir serbest ticaret rejimi inşa edilmesi, kar-
şılıklı ticaret ve yatırımların artmasına bü-
yük katkı sağlayacaktır.

Hızlı Gelişen Ülkemiz İçin Altyapı 
Yatırımları Büyük Önem Taşıyor

Değerli dostlar, 

Ekonomik ilişkilerimizin en önem-
li unsurlarından biri de hiç kuşkusuz 
karşılıklı doğrudan yatırımlardır. Son 
yıllarda Türkiye’ye yönelik Japon yatı-
rımlarında önemli bir artış yaşanmakta 
olduğunu memnuniyetle ifade etmek is-
tiyorum. 2015 Haziran ayı itibarıyla Tür-
kiye’deki Japon doğrudan yatırımları 1.7 
milyar dolara ulaştı, bu yatırımların 1.6 
milyar doları son 5 yılda gerçekleşti. Yine 
bu tutarın, iki ülkenin potansiyeli dikka-
te alındığında oldukça mütevazı düzeyde 
kaldığını belirtmek zorundayım.

Japonya yurt dışına 2013 yılında yaklaşık 
136 milyar dolar, 2014 yalında da 114 mil-
yar dolar yatırım yaptı. Bu büyük rakamlar 

Değerli dostlar, 

Türk-Japon ilişkileri tarihi derinliğe sa-
hiptir. Bizler Asya’nın en doğu, diğeri en 
batı ucunda özgün kültürel miraslarını 
günümüze kadar korumuş, sömürgeleş-
meden modernleşme başarısını göstermiş 
iki büyük milletimiz. Türklerin ve Japon-
ların birbirlerini daha yakından tanıma-
ları 19’uncu yüzyılın sonunda gerçekleşti. 
Bundan tam 125 yıl önce meydana elen 
elim bir deniz kazası halklarımızı birbiri-
ne samimi dostluk bağlarıyla bağladı. Er-
tuğrul Firkateyni Osmanlı Sultanı İkinci 
Abdülhamid’in dostluk mesajını Japonya 
İmparatoruna iletmek üzere 1890 yılında 
Japonya’ya gönderildi. Görevini başarıyla 
tamamlayan Ertuğrul, dönüş seferine çık-
tıktan hemen sonra Kuşimoto açıklarında 
yakalandığı şiddetli fırtınada battı ve 532 
denizcimiz burada şehit oldu. Kuşimoto 
halkı cansiperane çalışmalarıyla 69 de-
nizcimizi kurtardı. Japon Hükümeti ve Ja-
pon halkı da yaralı denizcilerimize yakın 
ilgi gösterdi ve sahip çıktı. Bu denizcileri-
miz, Japon donanmasının iki zırhlısı ise 
Türkiye’ye kadar götürüldüler. Milletimiz, 
Japon Devleti’nin ve halkının bu alicenap-
lığını kalbine kazımış ve ona gönlünde 
müstesna bir yer ayırmıştır. 

Japon halkı ve Devleti’nin, 125 yıl önceki 
elim kazada şahadet mertebesine yükselen 
denizcilerimizin aziz hatıralarını bugüne 
kadar yaşatmaları da bizleri ayrıca mem-
nun etmiştir. Elim bir kaza ile başlayan bu 
samimi dostluğu, daha da güçlendirerek 
yeni nesillere aktarmak hepimizin görevi-
dir. Bilindiği gibi, şehitliğin bakımı, kaza-
nın meydana geldiği Oşima Kasabası’nın 

ilkokul öğrencileri tarafından yapılıyor. 
Bu durum Türk-Japon dostluğunun yeni 
nesillere aktarılmasının en güzel örneği-
dir. 

Bu vesileyle, ben yaşları küçük, ancak gö-
nülleri büyük bu Japon dostlarımıza sizle-
rin huzurunda şükranlarımı sunuyorum.

Japonya Küresel Vizyonumuz 
Kapsamında Önemli Bir 
Ortağımızdır

Değerli dostlar, 

Biz, Japonya’yı bölgesel ve küresel vizyo-
numuz kapsamında önemli bir ortak ola-
rak görüyoruz. Uluslararası toplumun di-
namiklerinin değiştiği günümüzde, her iki 
ülke de uluslararası barış ve istikrarın ko-
runması için gayret gösteriyor. Diğer pek 
çok uluslararası konuda da aramızda ya-
kın bir işbirliği ve dayanışma mevcut. Bu 
vesileyle, Türkiye ve Japonya ilişkilerinin 
son dönemde kazandığı derinlik, ivme ve 
çeşitlilikten duyduğum memnuniyeti de 
ifade etmek isterim.

Siyasi alandaki işbirliğimizin geliştiril-
mesi, ortak idealleri paylaşan ülkelerimiz 
arasındaki stratejik ortaklığın çeşitlendiri-
lerek güçlendirilmesi bakımından büyük 
önem taşıyor. 

Hatırlanacağı üzere, 2020 yılında düzen-
lenecek olimpiyat oyunlarına ev sahibi 
olmak için İstanbul ile Tokyo aday olmuş-
lardı. İki şehir arasındaki centilmence 
rekabet sonrası yapılan oylamada Tokyo 
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topraklarına taşımayı amaçlayan terörist 
saldırılar karşısında kararlılıkla mücadele 
ediyoruz. 

Burada bir kez daha ifade ediyorum, terö-
rizm bir insanlık suçudur ve tüm dünyaya 
yönelik bir küresel tehdittir. Terör, hiçbir 
dini, etnik, kültürel, coğrafi aidiyetle bağ-
daştırılamaz, bu yöndeki çabalar teröre 
destek vermek anlamına gelir. Terörün her 
türüyle mücadelede aktif çaba harcayan 
bir ülke olarak, uluslararası toplumun te-
rörle mücadelede hiçbir ayrım yapmaması 
gerektiğini özellikle savunuyoruz. 

Birleşmiş Milletler ve Terörle Mücadele 
Küresel Forumu dahil olmak üzere ulusla-
rarası düzeyde terörle mücadele eden tüm 
kurumların, bu ilkeli tutumu benimseme-
leri gerekiyor. Teröristler gerçekleştirdik-
leri eylemler ve kullandıkları şiddet yön-
temleri nedeniyle bu sıfatı taşımaktadırlar. 
Bu bakımdan, DEAŞ neyse PKK da odur, 
Tokyo’da metro istasyonlarına sarin ga-
zıyla saldıranlar da odur, aralarında hiçbir 
fark yoktur. Türkiye teröre karşı kararlı bir 
mücadele yürütüyor. Teröristin iyisi- kö-
tüsü olmaz, benim teröristim iyi, seninki 
kötü, böyle bir anlayış olmaz, teröristlerin 
hepsi kötüdür. Bu mücadelede dostlarımı-
zın bizimle dayanışma ve işbirliği içinde 
olmasını bekliyoruz. 

Sığınmacılar Konusunda Bir 
Külfet Paylaşımı Artık Zorunlu 
Hale Geldi

Bir yandan terörle mücadele ederken, di-
ğer yandan da komşuluk ve insanlık vazi-
fesi olarak Suriyeli kardeşlerimize kucak 

açtık. 2011 yılında başlayan Suriye krizi, 
modern tarihin İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonraki en büyük insani dramına yol açtı, 
koskoca bir ülke nüfusunun yarısı yerle-
rinden oldu. 5 milyonu ülke dışında olmak 
üzere, yerlerinden edilen Suriyeli sayısı 
12 milyonu buldu. Türkiye, çaresizlik için-
deki milyonlarca Suriyeli ve Iraklı’ya ev 
sahipliği yapıyor. Hiçbir dini veya etnik 
köken, eğitim, mesleki durum veya gelir 
düzeyi ayrımı gözetmeksizin tüm mağdur-
lara biz kapılarımızı açtık, bu insanların 
tüm ihtiyaçlarını hiçbir karşılık bekleme-
den gidermeye çalışıyoruz. 

260 bini sınıra yakın illerimizdeki kamp-
larda, çadır kamplar ve konteyner kentler 
olmak üzere, ülkemizde toplam 2.2 milyon 
Suriyeli yaşıyor. 300 bin de Iraklı misafiri-
miz var. Yani Türkiye, toplam 2,5 milyon 
mülteciye ev sahipliği yapıyor. Şu ana ka-
dar mültecilere 7.8 milyar dolar harcadık. 
Bu tablo sürdürülebilir değil. 

Ben, buraya Brüksel’den geliyorum ve ora-
da birçok görüşmeler yaptık. Tabii herkes 
takdir ediyor, “Sizler dünyada özellikle 
sığınmacılar noktasında, mülteciler nok-
tasında hiçbir ülkenin yapmadığını, yapa-
madığını yaptınız. Bundan dolayı sizleri 
tebrik ederiz” diyorlar. Tabii biz de, ken-
dilerine durumu izah ettik. Ama buradan 
sizler, ne kadar yük alacaksınız, bu önemli. 
Türkiye, bunu nereye kadar sürdürecek? 
Avrupalılar, sınırlarını bu tür sığınmacı-
lara kapatıyor, “Ölenler Akdeniz ve Ege’de 
ölsün” diyor. Biz, yılbaşından bu yana sa-
dece Akdeniz’de Sahil Güvenlik Komutan-
lığımızın botlarıyla 60 bin kişiyi kurtardık, 
ama diğerleri bunu yapmıyor.

içinden Türkiye’ye gelen miktar 2013 yılın-
da 439 milyon dolar, 2014 yılında daha da 
düştü 212 milyon dolar seviyesinde kaldı. 
Bugün Türk iş adamları da dünyanın bir-
çok yerine yatırımlar yapıyor, Japonya’da 
ise maalesef kayda değer Türk yatırımı bu-
lunmuyor. Özellikle perakende ve yiyecek, 
içecek sektörlerinde ciddi potansiyelimizin 
bulunduğu bu ülkeye yönelik yatırımları 
teşvik edeceğiz. Karşılıklı doğrudan yatırım-
ların arttırılması için birlikte çalışmalıyız.

Hızlı gelişen ülkemiz için altyapı yatırımla-
rı büyük önem taşıyor. Marmaray projesin-
de olduğu gibi, altyapı yatırımları alanında 
Japonya’yla işbirliğimizi devam ettirmek 
istiyoruz. Dünyanın en uzun asma köprüsü 
olması planlanan Çanakkale Boğaz Köprü-
sü, 3 katlı büyük İstanbul Tüneli ve Ankara-
İstanbul Yeni Hızlı Tren Hattı gibi pek çok 
büyük projelerimiz var. Bu tür altyapı pro-
jelerinin finansmanı için Japonya’yla ortak 
çalışmalar yürütmek istiyoruz. 

Diğer taraftan, İstanbul’dan en fazla 3 sa-
atlik uçuşla ulaşılabilecek bir bölgede çok 
geniş ticaret ve yatırım imkânları mevcut. 
Türkiye’nin bu bölgelere yakınlığı ve sağla-
yabileceği lojistik imkânlar ile Japonya’nın 
teknik ve mali potansiyelini biraraya geti-
rerek çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. 
Böyle bir dinamiği geliştirebildiğimiz tak-
dirde, her iki ülke açısından bir kazan-ka-
zan durumu ortaya çıkaracaktır. 

Bu çerçevede, özellikle kuruluş çalışmaları 
süren Türkiye-Japonya Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi projesine önem veriyoruz, bin 
dönümlük bir araziyi bu üniversite için 
ayırmış durumdayız. Japon yükseköğre-

tim camiasının da, gelecek nesillerin birbi-
rini  tanımasını sağlayacak bu önemli pro-
jeye sahip çıkacağını ve destekleyeceğini 
ümit ediyorum. Ekonomik işbirliğimizin 
amiral gemisi konumundaki iki önemli 
projenin aksamadan gerçekleştirilmesini 
hep birlikte temin etmeliyiz. 

Terörizm Bir İnsanlık Suçudur 
ve İnsanlığa Yönelik Bir Küresel 
Tehdittir

Değerli dostlar, 

Türkiye’nin bulunduğu bölgede ve dün-
yada tarihi gelişmelerin yaşandığı bir 
dönemden geçiyoruz. Ülkemizin güney 
sınırlarındaki Suriye ve Irak’ın içinde bu-
lunduğu durum hepinizin malumudur. 
Kuzeyimizdeki Ukrayna halen devam 
eden, kuzeydoğumuzdaki Gürcistan’da 
yakın geçmişte yaşanan hadiseleri de bi-
liyorsunuz. Batı komşumuz Yunanistan 
tüm Avrupa Birliği’nin dengelerini tehdit 
eden siyasi ve ekonomik istikrarsızlık or-
tamından hala çıkabilmiş değil. Yakın böl-
gemizdeki Filistin’de, Libya’da, Mısır’da, 
Yemen’de kardeş halkların çektiği acılara 
her gün yenileri ekleniyor. Barış ve huzur 
denizi olması gereken Akdeniz, dünyanın 
en büyük dramlarının yaşandığı bir yer 
haline dönüştü. İşte böyle bir tablo içinde 
Türkiye, gerek bölgesinde, gerek tüm yer-
kürede barışa ve huzura yönelik tavrını 
ve perspektifini korumaya gayret ediyor. 
Ekonomik, sosyal ve fiziki güvenliğimizi 
hedef alan tüm kışkırtma çabalarına rağ-
men kararlı duruşumuzdan taviz verme-
dik, vermeyeceğiz. Bölgedeki ateşi ülkemiz 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

8988

Sığınmacılar konusunda gerçek anlamda 
bir külfet paylaşımı artık zorunlu hale gel-
miştir. Türkiye’nin 7,8 milyar doları aşkın 
harcamasına, uluslararası toplumun katkı-
sı şu ana kadar nedir biliyor musunuz? 417 
milyon dolar. Halihazırda dünyada en faz-
la sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke 
haline gelmiş olmamıza rağmen, açık kapı 
politikamızı insani mülahazalarla devam 
ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ülkemiz-
deki Suriyelilere, Iraklılara uluslararası 
toplum adına, tüm insanlık adına ev sa-
hipliği yapıyoruz. Uluslararası toplumdan 
bu konudaki yük paylaşımı için ivedilikle 
adım atmasını bekliyoruz. Diğer yandan, 
dünyadaki barışın, huzurun, güvenliğin 
adil bir şekilde sağlanması sorumluluğu-
nu üstlenen uluslararası kuruluşların bu 
süreçte çok kötü bir sınav verdiklerini de 
görüyoruz. 

Birleşmiş Milletler’in Yapısı 
Değişmeli

‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek ifade 
ettiğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin yapısına olan itirazımıza 
Japonya’nın da katıldığına inanıyorum. 
Çünkü bu 5 ülkeden bir tanesinin iki du-
dağı arasına sıkışmış bir dünya yönetimi 
olamaz. Öyleyse Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’ni oluşturan 196 üyenin 
hepsi, dönüşümlü olarak daimi üye olma-
lıdır. Dünyanın kaderini, hep şu anki gibi 
BM’in 5 daimi üyesi belirleyemez. Daha 
güvenli bir dünya için Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin, Japonya’nın da için-
de olduğu, yeni ve daha kapsamlı bir yapı-
ya kavuşturulması şarttır. Aksi takdirde, 
bugün bölgesel gibi gözüken çatışmaların, 

yakın bir zamanda tüm dünyaya sıçraması 
kaçınılmaz olacaktır.

Sevgili dostlar, Waseda Üniversitesi’yle 
Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde kredili seçmeli ders 
olarak Türkçe derslerinin veriliyor olma-
sından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda Waseda Üniversitesi 
bünyesinde bir Türkoloji bölümü açılması-
nı temenni ediyorum. Bu çerçevede Wase-
da Üniversitesi öğrencilerini, Yunus Emre 
Enstitüsü’nün Türkiye’de düzenlediği eği-
tim programlarında ağırlamaya hazır ol-
duğumuzu da özellikle belirtmek isterim.

Konuşmanın başlangıcında bugün şah-
sıma tevdi edilen fahri doktorayı esasen 
Türk-Japon dostluğunun yeni bir nişanesi 
olarak telakki ettiğimi vurgulamıştım. Ara-
mızdaki mesafe uzak da olsa, gönül bağı-
mız çok güçlüdür. Doğal afetler gibi zor an-
larımızda, zaman geçirmeden birbirimize 
yardım eli uzatmamız, bu gönül birlikteli-
ğinin neticesidir.

Bu vesileyle, 2011 yılında Van ilimizde 
meydana gelen deremde yardım gönüllü-
sü olarak çalışırken artçı sarsıntılardan 
birinde hayatı kaybeden Miyazaki dostu-
muzu da bir kez daha saygıyla anıyorum.

Bu güzel etkinlik için Waseda Üniversite-
si yönetimine, Sayın Rektöre bir kez daha 
teşekkür ediyor, hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
sevgili kıbrıslı kardeşlerim, sizleri en kal-
bi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. 

Bugün ‘Asrın projesi’ olarak da nitelen-
dirilen, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne hayat suyunu getirecek 
boru hattı projesinin açılışını sizlerle bir-
likte yapmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, bu topraklarda 
Kıbrıs Türkünün varlığı, hukuku ve özgür-
lüğü için şehit olan Mehmetçik ve müca-
hitleri rahmetle yâd ediyor, hayatta olan 
gazilerimize Allah’tan sağlıklı uzun ömür-
ler diliyorum. 

Bu projenin temelini Başbakan olduğum 
dönemde, 7 Mart 2011 tarihinde, Derviş 
Bey’le birlikte atmıştık ve en kısa sürede 

Anadolu’dan Gelen Bu Sudan 
Sadece Topraklar Değil, Barış 

Umudu da Nasibini Alsın

Türkiye’den KKTC’ye Su Temini Projesi Geçitköy Barajı Açılış Töreni
Lefkoşe, KKTC | 17 Ekim 2015 
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melini attığımız zaman herkes bize, “Bun-
lar çok hayalperest” diyorlardı. Boğaz’ın 
altından Marmaray geçti mi? Geçti. Şimdi 
Avrasya Tüneli yapılıyor. Avrasya Tüneli 
de önümüzdeki yıl bitecek.  İşte burada da 
Manavgat’ın suyunu Kıbrıslı kardeşlerimi-
ze getirdik. 

Kardeşlerim,

İnanç öyle bir şeydir ki tekeden bile süt 
çıkartır; bütün mesele inanmak. Bugün 
hep birlikte bunun sadece temelsiz bir 
iddia değil, bir hakikat olduğuna şahit 
oluyoruz. Bugün Anadolu’dan gelen suy-
la, Akdeniz’in bu güzel adası can suyuna 
kavuşuyor. Biraz önce açılışını yaptığımız 
Alaköprü Barajı’ndan alınacak yıllık 75 
milyon metreküp su, Türkiye tarafı 24 ki-
lometre, deniz geçişi 80 kilometre, Kuzey 
Kıbrıs 3 kilometre olmak üzere, toplam 
107 kilometrelik boru hattıyla buraya ak-
tarılıyor. İnşallah bu projeyle, Kıbrıslı kar-
deşlerimize içme ve kullanma suyu temin 
edilerek, 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış 
olacak. 

Güney’dekiler eğer, “Biz de bu sudan isti-
fa etmek istiyoruz” derlerse, Güney’e de, 
bunun adını ‘Barış Suyu’ koyar, onlara da 
buradan su veririz. Çünkü bizim için aslo-
lan insandır. Biz hep “Bana değil, hep bize” 
diyoruz; özelliğimiz bu. 

Ayrıca, sağlanacak sulama suyu ile de zirai 
gelir elde edilecek, Kıbrıs’ın tarımı daha 
da canlanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti bu proje ile tüm bölgenin çekim mer-
kezi olma yönünde güçlü adımlarla ilerle-
meye devam edecek. 

Ada’da Adil ve Kalıcı Barışı 
İsteyen Taraf Her Zaman Kıbrıslı 
Türkler Olmuştur

Burada huzurlarınızda bir kez daha ifade 
etmek istiyorum; Anavatan Türkiye olarak 
Kıbrıs’taki kardeşlerimizle ebedi kardeşli-
ğimizi ve dayanışma ruhumuzu akamete 
uğratmadan ilelebet sürdüreceğiz. Kıbrıslı 
kardeşlerimizin maruz kaldıkları mağdu-
riyetleri giderek, dünyada hak ettikleri yeri 
almaları yönündeki çabalarımız yoğun bir 
şekilde devam ediyor. Hafta içinde Sayın 
Obama’yla da görüşmemiz oldu, Kıbrıs’ı 
konuştuk. Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da, 
Brüksel’deydim; oradaki liderlerle yine 
Kıbrıs’ı konuştuk. Derdimiz Kıbrıs’ı ideal 
noktaya ulaştırmaktır. Onun için de gerek 
sizlerin burada masada verdiğiniz müca-
dele, aynen bizim uluslararası camiada 
verdiğimiz mücadeleyle hedefe er veya 
geç adil bir şekilde ulaşacağız. Bilhassa 
son günlerde ivme kazanan bu müzakere 
döneminde garantör ülke Anavatan olarak 
süreci anbean takip ediyoruz. 

Biz Türk tarafı olarak, yarım asra askın bir 
süredir uluslararası toplumun ve Birleş-
miş Milletler’in gündemini işgal eden bu 
sorunun çözümü konusunda samimiyiz. 
Şimdiye kadarki çabalarda her zaman “Bir 
adım önce olacağız” dedik, önde olduk. İyi 
niyet ve samimiyetle hareket ettik. Şu ger-
çeği hiç kimse görmezden gelemez: Ada’da 
adil, kalıcı, sürdürülebilir barışı isteyen 
taraf her zaman Kıbrıslı Türkler olmuştur. 
Bugün de Kıbrıs sorununun Kıbrıs Türk 
tarafının siyasi eşitliğini, meşru haklarını 
teminat altına alacak şekilde kapsamlı bir 
çözüme kavuşturulmasını savunuyoruz. 

bitireceğimizin tarihini de vermiştik. Gerek 
Başbakanlığım dönemimde, gerekse Cum-
hurbaşkanı olduktan sonra bu projenin 
her aşamasını takip ettim, karşılaşılan so-
runlarla yakından ilgilendim. Hamdolsun, 
bugün verdiğimiz sözü yerine getirmenin 
haklı gururunu, sevincini yaşıyoruz. 

İçme, açma suyu artıma tesisi ve dağıtım 
hatları dahil 1 milyar 600 milyon liraya 
mal olan bu önemli projenin ülkelerimiz 
ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Bu büyük eseri bizlere kazandı-
ran, değerli dava arkadaşım, mesai arkada-
şım Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel 
Eroğlu ve tüm ekibine, bu projenin haya-
ta geçmesinde emeği olan mimarından, 
mühendisine, işçisine kadar ve müteâhhit 
yüklenici firma Kalyon İnşaat’a, her bir 
kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün burada sadece bir baraj açmakla 
kalmıyoruz; aslında on yıllardır ihtiyacı 
hissedilen, rüyası görülen bir hayali ger-
çeğe dönüştürüyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın ve-
rimli topraklarına, Anavatan Türkiye’den 
hayat suyu götürmek pek çok hükümetin, 
siyasi liderin hayaliydi. Sayın Akıncı’nın, 
“Yeşil ada, artık sarı ada oldu” ifadesi çok 
anlamlı. Şimdi bunu aslına döndürmenin 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. 

Gerek Türkiye’nin içinde bulunduğu eko-
nomik ve siyasi durum, gerekse Ada’daki 
şartlar bu hayalin vücut bulmasına hep 
mani olmuştu. Maalesef bir dönem Tür-
kiye kendi sorunlarıyla uğraşmaktan çev-
resiyle, dost, kardeş ve akraba topluluklar 

ilgilenemedi. Türkiye’nin 2002 yılından 
itibaren gerçekleştirdiği hem ülke içindeki, 
hem de ülke dışındaki yatırım hamlelerin-
den, Kıbrıslı kardeşlerimizin de yararlan-
masını arzu ettik. 2010 yılında imzalanan 
hükümetler arası anlaşma ile ilk adımı 
atılan, Mart 2011 yılında Anamur’da te-
melini attığımız projeyi işte şimdi planla-
dığımız şekilde Kıbrıslı kardeşlerimizin 
hizmetine sunuyoruz. 

Az önce Anamur’daydık. Anamur’da Sa-
yın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, bu-
nun yanında Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başbakan, dörtlü olarak, orada bir tören 
yaptık. Şimdi de burada sizinle birlikteyiz; 
çünkü bu heyecanı sizlerle de paylaşmak 
istedik. 

Akdeniz’in Bu Güzel Adası Can 
Suyuna Kavuşuyor

Kardeşlerim,

Bu eser, gurur verici örnek bir yatırımdır. 
Az önce helikopterle barajın üzerinde şöy-
le bir turladık. Orada o aşkı, o heyecanı, o 
eseri gördük. Güzel bir söz var; “Ayinesi iş-
tir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür 
rütbe-i aklı eserinde.” Bir başka söz daha 
var; “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür ka-
lır eseri.” Şimdi eserlerle mi anılacağız, laf-
la mı anılacağız, mesele bu. İşte bu sözün 
anlam kazandığı en güzel örneklerden biri 
burasıdır. 

Türkiye gerçekten isterse azimle, dirayetle, 
kararlılıkla çalışırsa ulaşamayacağı hiçbir 
hedef, gerçekleştiremeyeceği hiç proje yok-
tur. 150 yıllık bir rüya olan Marmaray’ın te-
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Zira bu konuya sadece Kıbrıs açısından de-
ğil, daha geniş bir çerçeveden bakıyoruz. 
Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşıl-
masının, yalnızca Ada’daki taraflara değil, 
başta Doğu Akdeniz olmak üzere geniş bir 
coğrafyaya olumlu yansımaları olacaktır. 
Kıbrıs’ta çözüm, Doğu Akdeniz’in bir barış, 
istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesine 
katkı sağlayacaktır. Bu da başta Kıbrıs’taki 
iki taraf olmak üzere ilgili tüm tarafların, 
uluslararası toplumun ve dünya barışının 
menfaatine olacaktır. Ayrıca Ada’nın gerek 
potansiyeli ortaya çıkacak, şimdiye kadar 
değerlendirilememiş pek çok fırsat değer-
lendirilecektir. 

Bu vesileyle, özellikle de Rum kesimine 
seslenmek istiyorum: Temennim odur 
ki, Ada’nın tamamının ihtiyacını karşıla-
yabilecek bu sudan, adil ve kalıcı bir çö-
züm neticesinde tüm Kıbrıs yararlanabil-
sin. Anadolu’dan gelen bu suyla, sadece 
Kıbrıs’ın toprakları değil, aynı zamanda ba-
rış umudu da nasibini alsın. Anadolu’nun 
suları gönüllerde, zihinlerde bir ve beraber 
yaşama ikliminin yeşermesine, kök salıp 
meyve vermesine vesile olsun. 

KKTC’ye Her Türlü Desteği 
Vermeye Devam Edeceğiz

Değerli kardeşlerim,

Kuşkusuz müzakere sürecinin arzulanan 
hedefe ulaşması için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Ancak, süreçte meydana gelen geliş-
melerden bağımsız olarak biz Kıbrıslı Türk 
kardeşlerimizin daha müreffeh bir gelece-
ğe yol alabilmeleri için her türlü desteği 
vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk hal-

kının refahı, Kıbrıs’ın ekonomi alanındaki 
başarısı, kendi ayakları üzerinde güvenle 
durabilmesi, kalkınması ve gelişmesi önce-
likli hedefimiz olmalıdır. Birlikte hareket 
ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
süratle ekonomik olarak çok daha sağlam, 
müreffeh ve rekabet edebilir bir yapıya ka-
vuşturabileceğimize inanıyorum. 

Nitekim, son dönemde bu bağlamda karar-
lı bir politika uygulanmış ve önemli geliş-
meler sağlanmıştır. Çalışmalarımızın mey-
vesini vermekte olduğunu, ekonominin 
güçlendiğini ve refahın giderek arttığını 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Sağlık-
lı, sürdürülebilir, üretken ve rekabet gücü 
yüksek bir ekonomik yapı, çözüme ula-
şılsın ya da ya da ulaşılmasın Kıbrıs Türk 
halkının geleceğinin en önemli teminatı 
olacaktır. 

Şunu asla unutmamalıyız; Kıbrıs Türk hal-
kı bugünlere birlik ve beraberlik içinde 
milli değerlerine sahip çıkarak gelmiştir. 
Birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve bu 
asil milli davaya olan inancımızı muhafaza 
ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir en-
gel yoktur. Kardeşlerim, sizlerden son ola-
rak bir şey istiyorum, bir olalım, iri olalım, 
diri olalım, kardeş olalım. Şunu unutma-
yın: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet, bu anlayışla geleceğe yürümeliyiz. 

Bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, 
bu projenin hayata geçirilmesinde emeği 
geçen herkese en kalbi şükranlarımı sunu-
yorum. Barış suyunun Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.

Değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

G-20 Antalya Liderler Zirvesi’nin sonuç-
larını sizlerle paylaşmak için düzenlediği-
miz bu basın toplantısına hoşgeldiniz.

1 Aralık 2014 tarihinde Avustralya’dan 
devraldığımız G-20 Dönem Başkanlığımı-

zı, dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz Li-
derler Zirvesiyle birlikte, başarıyla tamam-
lamış oluyoruz. Antalya Zirvesi Sonuç 
Bildirgesi’nin, G-20’nin önümüzdeki dö-
nem çalışmalarını şekillendirecek önemli 
bir belge olduğuna inanıyorum. 2016 yılı 
için G-20 Dönem Başkanlığını, Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne devrediyoruz.

G-20 Ülkeleri, Terörizmle 
Mücadele Konusunda Güçlü Bir 

Duruş Ortaya Koydu

G-20 Antalya Liderler Zirvesi Sonrası Basın Toplantısı
Antalya | 15 Kasım 2015 
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bizim de bulunduğumuz Müslüman lider-
ler olarak, İslam’la hiç bir ilgisi olmayan 
DEAŞ terörüne ve vahşetine karşı ortak so-
rumluluklarımız üzerinde durduk.

Suriye Konusunda Uluslararası 
Toplum Dayanışma İçerisinde 
Hareket Etmeli

Değerli basın mensupları,

Bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde 
meydana gelen çatışmalar ve istikrarsızlık-
lar hepimizi yakından etkiliyor. Çevremiz-
de, artık yönetilemez hale gelmiş ülkeler 
ortaya çıktı. Suriye, bu konuda en fazla öne 
çıkan yerdir. Sınır komşusu ve halkıyla ya-
kın bağları olan bir ülke olarak, Suriye’de 
yaşanan dramın etkilerini ilk günden beri 
çok yakından hissediyoruz. Türkiye bugün 
2,2 milyonu Suriyeli ve 300 bini Iraklı ol-
mak üzere, 2,5 milyon mülteciyi toprakla-
rında barındırıyor. Bu mağdur insanların 
tamamına, inanç ve köken farkı gözetmek-
sizin, kapılarımızı açtık. Bu tavır, her şey-
den önce, bizim için bir insanlık vazifesidir.

Ancak, karşı karşıya bulunduğumuz örne-
ği görülmemiş sorun, bir ülkenin tek başı-
na üstesinden gelebileceği boyutu çoktan 
aşmıştır. Esasen, sorunun derinleşmesi, 
evlerinden, vatanlarından uzaklaşan bu 
insanların geriye dönüş ümitlerinin her 
geçen gün zayıflamasından kaynaklanıyor. 
Suriye’de, ülkede yaşayan herkesin kabul 
edebileceği bir çözüm üzerinde uzlaşılma-
dan, göçmenler ve terörizm başta olmak 
üzere, bu bölge kaynaklı sorunların üste-
sinden gelinemez. Uluslararası toplumun, 

bu konuda artık etkin bir işbirliği, külfet 
paylaşımı ve samimi bir dayanışma içeri-
sinde hareket etmesi gerekiyor.

Cumartesi günü sona eren Viyana 
Görüşmeleri’nde gelinen aşamayı, sorunun 
çözümü yolunda atılmış ümitvar bir adım 
olarak görüyoruz. Önümüzdeki günlerde 
Viyana’da görüşülen konular detaylandırı-
lacak. Suriye’nin, toprak bütünlüğünün ko-
runması, terörden arındırılması ve çoğulcu, 
demokratik ve meşru bir siyasi yapıya ka-
vuşması, bu sürecin ana hedefleridir.

Kendi halkını katleden Esed’in Suriye’nin 
geleceğinde yeri yoktur, olamaz. Esed bu 
şansını çoktan kaybetmiştir. Unutulma-
malıdır ki, Suriyeli mülteciler DEAŞ’ten ve 
Esed rejiminin devlet teröründen kaçıyor.

G-20 liderleri olarak, pek çok Avrupa ülke-
sinin toplam nüfusunu aşan sayıdaki bu 
mültecilere yardım için daha fazla gayret 
edeceğimizi açıkladık. Terör olaylarıyla 
mülteciler arasında ilişki kurulmasını, in-
sani sorumluluklardan kaçma gayreti ola-
rak görüyoruz. Hem terörizmle mücadele-
yi, hem de mülteci krizine çözüm bulma 
çabalarını birlikte yürütmeliyiz. Mülteci 
olayıyla terörü birbiriyle karıştırmamak 
gerekir.

Bu insani krizle mücadelede samimi bir 
dayanışma ortaya koymalıyız. G-20 olarak 
bu konuda dünyaya örnek teşkil etmemiz 
gerektiğine inanıyorum. Suriye’de insa-
ni güvenlik bağlamında atılması gereken 
adımlar, daha fazla geciktirilmeden hayata 
geçirilmelidir. Bunu başarabilirsek, daha 
iyi bir gelecek konusunda tüm insanlığın 

Tabii, zirve toplantımızın öncesinde, 
Cuma gecesi Paris’te yaşanan terör saldı-
rıları, liderler olarak hepimizi derinden 
üzdü. Bu vesileyle bir kez daha Paris’teki 
terör saldırılarını şiddetle kınadığımı ifa-
de ediyor, Fransız dostlarımızın acılarını 
paylaşıyoruz. Dünkü ilk oturumumuzda 
da, Beyrut’tan Bağdat’a, Ankara’dan Paris’e 
kadar, terör saldırılarında hayatlarını kay-
beden herkes için, G-20 liderleri olarak 1 
dakikalık saygı duruşunda bulunduk.

2015 Antalya Zirvesi’nin belki de en önem-
li sonuçlarından biri, dünya ekonomisinin 
ve nüfusunun çok büyük bir bölümünü 
temsil eden G-20 ülkelerinin terörizmle 
mücadele konusunda güçlü bir duruş orta-
ya koymuş olmalarıdır.

G-20’nin Küresel İstikrarı 
Doğrudan Etkileyen Meseleleri 
Görmezden Gelme Lüksü Yok

Değerli basın mensupları,

2008 yılından beri G-20 Zirvelerine katı-
lan bir liderim. Başından beri söylediğim 
bir şey var: Küresel barış ve istikrar sağ-
lanmadan, güçlü bir küresel ekonomiden 
bahsetmemiz mümkün değildir. Dolayı-
sıyla G-20’nin küresel istikrarı doğrudan 
etkileyen meseleleri görmezlikten gelmek 
gibi bir lüksü olamaz. Bu anlayışla, zirvede 
finansal konuların yanı sıra, terörizm ve 
mülteci krizini de ele aldık.

Biz Türkiye olarak, terörizmin ne olduğu-
nu çok iyi bilen, bunun ağır sonuçlarıyla 
1970’li yıllardan beri yüzleşen bir ülkeyiz. 

Terörle mücadele konusunda uluslararası 
işbirliği noktasında üzerimize ne düşüyor-
sa yapmaya hazır olduğumuzu bütün dost-
lara ifade ettik.

Bu mücadelede samimi bir uluslararası 
işbirliği ve dayanışma şarttır. Terörizmle 
mücadele konusunda G-20 liderleri olarak 
kabul ettiğimiz bildiri, bu konudaki kararlı 
duruşumuzu ortaya koyması bakımından 
önemlidir.

Terörün dini, milliyeti, ırkı, bölgesi yoktur. Te-
rörizmi herhangi bir dinle ilişkilendirmek son 
derece yanlış olduğu gibi, böyle bir tavır, o dinin 
mensuplarına yapılacak en büyük hakarettir, en 
büyük saygısızlıktır.

Zira bütün dinler için hayat hakkı kutsal-
dır. Biz bu anlayışı, tarihimizden ilham ala-
rak, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şeklin-
de ifade ediyoruz. Terör örgütleri arasında 
ayrım yapılmaksızın bu tehditle kararlı 
şekilde mücadele edilmelidir. Bu örgütler 
arasında ayrım yapan herkes, her ülke, bi-
zim gözümüzde, terörizmle mücadele ko-
nusunda büyük bir hata içindedir.

Biz, DEAŞ terörüne karşı da, El Kaide, Boko 
Haram, PKK, PYD, YPG, DHKP-C gibi terör 
örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla müca-
deleye devam edeceğiz. Uluslararası alan-
da da, terör örgütleriyle mücadelede etkin 
bir işbirliği sağlamak için, kararlı ve somut 
adımlar atılması gerekiyor.

G-20 liderleri olarak, terör örgütleriyle ay-
rım gözetmeksizin mücadele konusunda 
görüş birliği içinde olduğumuzu gördük. 
Özellikle, G-20’de temsil edilen ve içinde 
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güçlü bir umut beslemesine katkı sağlamış 
oluruz. Bu, bizim için en az, “Güçlü, sürdü-
rülebilir ve dengeli büyüme” kadar önemli 
bir hedeftir. Bunu birlikte yapabiliriz.

G-20’de Önceliklerimiz 
Kapsayıcılık, Uygulama ve 
Yatırımlardır

Değerli basın mensupları,

2015 yılında, gerçekten de yoğun bir kü-
resel gündemimiz vardı. Karşı karşıya kal-
dığımız sorunların çoğu, küresel ölçekte 
işbirliği gerektiriyor. Bu bakımdan G-20 
platformu, sadece üye ülkeler değil, tüm 
dünya için önemli bir imkândır.

Biz, Dönem Başkanlığımızda, G-20’nin işte 
bu yönünü öne çıkarmanın, güçlendirme-
nin çabası içinde olduk. Dönem Başkanı 
olarak önceliklerimizi üç temel kavram et-
rafında tanımladık. Bunlar; “Kapsayıcılık”, 
“Uygulama” ve “Yatırımlar”dır.

G-20 olarak ortak hedefimiz güçlü, sürdü-
rülebilir ve dengeli, bu yılla birlikte aynı 
zamanda, kapsayıcı bir küresel büyümeyi 
temin etmektir. Kapsayıcılık, daha fazla 
ve kaliteli istihdam oluşturulması, hayat 
standartlarının yükseltilmesi, eşitsizlikle-
rin giderilmesi ve refahın yaygınlaştırıl-
ması bakımından önemlidir. Bu akşamki 
sunumda Çin Devlet Başkanı da aynı şekil-
de bunu kendi yapacakları zirvede de ko-
rumaktan yana olduğunu ifade etti.

Bu ilkeyi öne çıkartırken, başta kadınlar 
ve gençler olmak üzere, ekonomik büyü-
meden bütün kesimlerin daha fazla pay 
alabilmesini sağlamayı amaçladık. Genç-
ler arasındaki yüksek işsizlik oranları, pek 
çok G-20 ülkesi için ciddi bir sorundur. 
Uzun süreden beri gündemimizde yer alan 
bu konuda, ilk defa sayısal bir hedef üze-
rinde uzlaştık. Buna göre, istihdam piyasa-
sından dışlanma riski yüksek olan gençle-
rimizin oranını, 2025 yılına kadar, yüzde 
15 düzeyinde azaltmayı kararlaştırdık.

Geçtiğimiz yıl da, 2025 yılına kadar ka-
dınlarla erkeklerin işgücüne katılımı ara-
sındaki farkı yüzde 25 oranında azaltma 
hedefinde mutabık kalmıştık. Bu doğrul-
tuda Dönem Başkanlığımız süresince çe-
şitli adımlar attık. Bunların en başta gele-
ni, G-20’nin 5 açılım grubuna, 6’ncı olarak 
KADIN-20’yi dahil etmiş olmamızdır.

G-20 liderleri olarak bu yıl ilk kez, pek çok 
ülkede artmakta olan eşitsizliklerin, sosyal 
istikrarla birlikte ekonomik büyümeyi de 
olumsuz etkilediğini kayda geçirdik. Eşit-
sizliklerle mücadele edebilmek için takip 
edilebilecek politika öncelikleri konusun-
da da anlaşmaya vardık.

Bilindiği gibi bu yıl küresel büyüme, 
beklentilerin altında bir seyir izliyor. 
Gelişmiş ülkelerde nispi bir toparlanma 
gözlenirken, bu defa gelişmekte 
olan ülkelerde yavaşlama emareleri 
görülmeye başlandı. Liderler olarak 
küresel ekonominin bu görünümünü de 
değerlendirdik ve alınabilcek tedbirleri 
tartıştık.
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içinde olduğumuzu memnuniyetle gör-
düm. Bu çerçevede G-20 ülkeleri, somut ve 
kapsamlı yatırım stratejileri hazırladılar. 
Bu stratejiler;

- Yatırım ortamının iyileştirilmesi,

- Kaliteli altyapı yatırımlarının kolaylaştı-
rılması ve KOBİ’ler,

- Altyapı yatırımları için uzun vadeli fi-
nansman imkânlarının desteklenmesi…

Hususları üzerinde odaklanıyor. Bu yatı-
rım stratejilerinin hayata geçirilmesinin, 
2018 sonuna kadar, küresel düzeyde yatı-
rım miktarını 4,4 trilyon dolar civarında 
artıracağı hesap ediliyor. Altyapı yatırım-
ları ihtiyacını, sadece kamu kaynaklarını 
kullanarak karşılamamızın mümkün ol-
madığını biliyoruz. Bu bakımdan, kamu 
ile özel sektör arasında etkin bir işbirliği-
nin tesis edilmesi son derece önemlidir.

Özel sektörün dinamizmi ile kamunun 
sosyal ihtiyaçları göz önünde bulunduran 
yaklaşımını, etkin bir işbirliğine dönüştür-
meliyiz. Türkiye olarak bizim ve diğer bazı 
G-20 üyelerinin, Kamu-Özel İşbirliği mo-
dellerinin uygulanması konusunda önem-
li bir birikimi var. Zirve toplantımızda, bu 
birikimden de yararlanmak suretiyle, Ka-
mu-Özel İşbirliği modellerinin daha etkin 
kılınması için çalışmalarımızı sürdürmeyi 
kararlaştırdık.

Alternatif finansman araçları kapsamın-
da, İslami Finansın da gündeme alınması 
gerektiğine inanıyoruz. Mevcut durumda 
KOBİ’ler, büyük şirketlere kıyasla, finans-
mana erişim ve küresel ticaret sistemine 

entegrasyon gibi hususlarda dezavantajlı 
durumdadır. Bu nedenle KOBİ’lerin fi-
nansmana erişimini kolaylaştıracak adım-
ların atılması gerektiğini düşünüyoruz.

Değerli basın mensupları,

G-20’nin 2008 küresel krizinin ardından 
üstlendiği en önemli rol, küresel finans pi-
yasalarının dayanıklılığının artırılması ol-
muştur. Bu alanda önemli bir mesafe kay-
dettik. Finansal sistemlerimizin en önemli 
aktörleri olan bankacılık ve sigortacılık şir-
ketlerinin krize sebebiyet vermemesi için, 
sağlam bir düzenleme çerçevesini tesis et-
miş durumdayız. Önümüzdeki dönemde 
bu alanda gerçekleştirdiğimiz reformların 
tam ve kararlı bir şekilde uygulanması için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Dönem Başkanlığımızda, G-20’nin 
OECD’yle birlikte yürüttüğü Matrah Aşın-
dırma ve Kar Kaydırma Projesi olan BEPS’i 
tamamladık. Bu, G-20 ve dünya ekono-
mileri için önemli bir başarıdır. Dönem 
Başkanlığımızın kapsayıcılık vurgusuyla 
uyumlu şekilde, BEPS’e, oldukça geniş bir 
ülke grubunun katılmasının önemi üzerin-
de, liderler olarak, mutabık kaldık.

G-20 Bir Zenginler Kulübü 
Değildir

G-20 bir zenginler kulübü değildir. Bizler 
sadece belirli bir refah seviyesini yakalamış 
toplumları değil, aynı zamanda, kalkınma 
çabaları devam eden ülkeleri de temsil edi-
yoruz. Dünyanın önde gelen gelişmiş ve yük-
selen ekonomilerinin temsilcileri olarak, 
düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerin 
halinden de anlıyoruz. Dolayısıyla bu nok-
tada söyleyecek sözümüzün olması gerekir.

,Büyüme Stratejilerinin Etkin Bir 
Şekilde Uygulanması Konusunda 
Mutabıkız

Değerli basın mensupları,

Küresel ekonomiyi etkileyen temel zorluk-
lar arasında, 5 husus üzerinde özellikle dur-
duk. Bunların birincisi emtia fiyatlarında, 
özellikle de petrol fiyatlarındaki düşüştür. 
Genel olarak küresel ekonomi açısından 
olumlu sonuçlara yol açan bu durumun et-
kileri, ülkeler arasında farklılık gösteriyor. 
İkincisi, gelişmekte olan ülkelere yönelik 
sermaye hareketlerindeki yavaşlamadır. 
Üçüncüsü, küresel ticaretteki yavaşlama ve 
bunun büyümenin önünde ciddi bir engel 
olmasıdır. Dördüncüsü, döviz kurlarında 
görülen sert hareketlerin finansal piyasa-
larda yol açtığı dalgalanmalardır. Beşincisi 
de, devam eden jeopolitik risklerdir.

Bu 5 sorunu, ayrıntılı olarak değerlendir-
dik. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
faiz oranlarının artırılmasının küresel 
ekonomiye etkileri üzerinde durduk. Bu 
durumun, özellikle gelişmekte olan ülke-
lere muhtemel yansımalarının ve finansal 
piyasalardaki sonuçlarının dikkatle izlen-
mesi gerektiğinin altını çizdik.

Liderler olarak, yapısal reformların mak-
roekonomik politikalarla desteklenmesi 
gerekliliğini vurguladık. Bu kapsamda, 
gelişmiş ülke merkez bankalarının ekono-
miye olan desteklerinin devam etmesinin 
önemi üzerinde değerlendirme yaptık. 
Aynı şekilde, kamu maliyesi politikaları-

nın, uzun vadeli istikrarı zedelemeyecek 
şekilde, büyüme ve istihdamı destekleyici 
olmasına gayret edilmesi gerektiğini not 
ettik.

Değerli basın mensupları,

Zirvede büyüme stratejilerinin etkin bir 
şekilde uygulanması gerektiği konusunda 
mutabık kaldık. Dönem Başkanlığı olarak, 
“Artık konuşma değil uygulama zamanı gel-
miştir” dedik. Bu anlayışla, verilen taahhüt-
lerin uygulanması için kapsamlı ve güçlü 
bir izleme mekanizması oluşturduk. Böy-
lece, 2018 yılına kadar yüzde 2,1’lik ilave 
büyüme hedefini yakalamak için büyüme 
stratejileri kapsamındaki taahhütlerimizin 
uygulanmasını etkin şekilde izleyebilece-
ğiz.

Halihazırda, verilen taahhütlerin neredey-
se yarısını tamamlamış durumdayız. Kat 
edilen bu mesafenin, G-20’nin toplam hası-
lasına binde 8’lik bir katkı yapacağı hesap 
ediliyor. Liderler olarak kabul ettiğimiz 
Antalya Eylem Planı’nda, güncellenmiş bü-
yüme stratejilerini, uygulama takvimlerini 
ve bu yıl ilk kez hazırlanan hesap verilebi-
lirlik raporunu bulabilirsiniz.

Yatırımların Canlanlandırılması 
Konusunda Görüşbirliğine Varıldı

Değerli basın mensupları,

Son yıllarda yaşadığımız önemli sıkıntılar-
dan biri de yatırımlardaki durgunluktur. 
Zirve toplantısında, büyüme hedefimize 
ulaşabilmek için yatırımların canlandı-
rılması gerektiği konusunda görüş birliği 
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Bu anlayışla, G-20 kalkınma gündemi-
nin, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 
Gündemi’ni destekleyecek şekilde, yeni-
den yapılandırılması için mutabık kaldık. 
Kültür ve medeniyet değerlerini adalet 
üzerine bina eden bir ülke olarak, kapsayı-
cılık ilkesini, bu doğrultuda ısrarla savun-
maya devam edeceğimizi özellikle belirt-
mek istiyorum.

Değerli basın mensupları,

Bu sene gündemimizde,

- Gıda güvenliği,

- Özel sektörün kalkınmadaki rolü,

- Gelişmekte olan pek çok ülke için önemli 
bir gelir kaynağı durumundaki işçi dövizi 
transferleri…

Hususlarını da öne çıkardık. Küresel bir 
sorun olan gıda kayıpları ve israfın azaltıl-
ması konusunu, ilk kez G-20 gündemine 
taşıdık. Liderler olarak, özel sektörün kal-
kınmadaki rolünü güçlendirme konusun-
da da bir çağrıda bulunduk.

Dönem Başkanlığımızın katkıları olarak, 
sadece bunlarla yetinmedik. Bu yıl ilk kez 
düzenlenen G-20 Enerji Bakanları toplantı-
sının gündemine, özellikle Afrika’da ener-
jiye erişimin artırılması konusunu taşıdık. 
G-20 Enerji Bakanlarını, Afrikalı Bakanlar 
ve ilgili uluslararası örgütlerle bir araya ge-
tirerek, bu konuda bir sinerji oluşturmayı 
da hedefledik.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir un-
suru olan iklim değişikliği konusunu da, li-
derler olarak ayrıntılı bir şekilde ele aldık. 
Biliyorsunuz bu ayın sonunda Paris Kon-
feransı var. Ben de, dostum Fransa Cum-
hurbaşkanı Hollande’ın davetine icabetle, 
konferansa katılmak üzere Paris’e gidece-
ğim. Bu konu, karmaşık ve çok boyutlu, 
aynı zamanda da ivedilikle adım atmamız 
gereken bir meseledir. İklim değişikliğinin 
etkilerine uyum sağlamaları için gelişmek-
te olan ülkelere destek sağlanmalıdır. Bu 
noktada özellikle gelişmiş ülkelere önemli 
bir sorumluluk düşüyor.

Küresel ticaret, liderler olarak ele aldığımız 
konular arasındaydı. Antalya Zirvesi’nde 
bunu da gerçekleştirdik.

Zirve sonuçlarının, ülkelerimiz ve tüm 
dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
vesileyle, G-20 Antalya Zirvesi’ne katılan 
tüm Devlet ve Hükümet Başkanlarına te-
şekkür ediyorum. Yine, zirvenin hazırlık 
çalışmalarında ve düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese, bir kez de sizlerin huzurun-
da teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Önümüzdeki yıl, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
yapılacak zirvenin şimdiden hayırlı olma-
sını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla…

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın Grabar 
Kitaroviç, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi 
Rama, saygıdeğer bakanlar, değerli katı-
lımcılar, kıymetli misafirler, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Türkiye’ye ve 
İstanbul’umuza hoş geldiniz.

Atlantik Konseyi tarafından bu yıl 
İstanbul’da 7. düzenlenen Enerji ve Ekono-

mi Zirvesi’ne katılmaktan ve sizlerle bira-
rada olmaktan duyduğum memnuniyeti 
özellikle vurgulamak istiyorum.

Bu toplanın G-20 Antalya Zirvesi’nin he-
men arkasından düzenleniyor olmasını 
da ayrıca önemli görüyorum. Bu vesiley-
le Atlantik Konseyi’ne, konseyin İstanbul 

Avrupa Ülkeleri, Suriye 
Sorununun Derinleşmesine Yol 

Açacak Bir Tutum İçine Girdi

7. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi | İstanbul | 19 Kasım 2015 
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Bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. Dünya 
barışına hep birlikte katkı vermek zorun-
dayız. “Başının çaresine baksın, ne olursa 
olsun” deme lüksüne aslında hiçbirimiz 
sahip değiliz. Ama biz 35 yıldır hem içi-
mizde terörle mücadele ettik, şimdi de bu 
mültecilere, bu göçmenlere kapımızı ka-
pamadık, kapımızı açtık. Çünkü biz, varil 
bombaları altında olan o insanlara kapımı-
zı kapayamazdık. Sivil toplum kuruluşları-
mız ve hayırsever vatandaşlarımız şu anda 
İstanbul’da olduğu gibi şehirlerimizde 
yaşayan göçmenler için parayla mukaye-
se edilemeyecek yardımlar yapıyor. Buna 
karşılık uluslararası toplum, bilhassa da 
Avrupa ülkeleri bu sorunu görmezden gel-
mekle kalmadı, krizin daha da derinleşme-
sine yol açacak bir tutum içine girdi.

Geçtiğimiz Cuma gecesi Paris’te yaşanan 
terör eylemleri, hem terörizmle mücadele, 
hem de göçmenler konusunda bizleri yeni 
bir yol ayrımına getirdi. Antalya’da yapı-
lan Liderler Zirvesi’nde G-20’de bu mese-
leyi enine-boyuna konuştuk. Yaptığım ikili 
ve heyetler arası görüşmelerde bu konuyu 
bütün teferruatıyla değerlendirdik.

Zirve sonunda mutat bildirinin yanında, 
bir de terörizmle mücadele bildirisi yayın-
ladık. Bu bildiride Paris, Ankara, Gazian-
tep, Beyrut, bütün buralardaki saldırıları 
kınadıktan sonra terörle mücadele konu-
sunda birlik içinde olduğumuzu vurgu-
ladık. Terörizmin herhangi bir dinle, mil-
liyetle, uygarlıkla veya etnik grupla ilgili 
hale getirilemeyeceğini özellikle belirttik.

Şunu burada çok açık, samimi olarak söy-
lüyorum: Ben bir Müslümanım, İslam ‘se-

leme’ kelimesinden türemiştir, yani Arap-
ça ‘barış’ anlamına gelmektedir. Barış dini 
olan bir İslam’ı gölgeleyen DEAŞ denilen 
bir terör örgütü var. Bu terör örgütü nere-
den türedi? El Kaide’den. Bunun yanında 
ülkemin içerisinde terör örgütleri var PKK 
gibi, Suriye’nin kuzeyinde PYD gibi, YPG 
gibi terör örgütleri var. Afrika’ya gidiyorsu-
nuz, bakıyorsunuz Boko Haram var. Bütün 
bunlar hangi dinden olursa olsun, hiçbir 
dine o dinin olumsuz, kötü insan tipleri 
üzerinden yargılama yapamayız, yapma-
malıyız. O dinin diğer mensuplarına asla 
böyle bir yaklaşım gösteremeyiz. Bunlar 
Müslümanların arasından çıktığı gibi, 
Hristiyanların arasından da çıkar, Musevi-
lerin arasından da çıkar. 

Dünya Barışı, Bir-İki Ülkenin 
Değil, Tüm Dünyanın Ortak 
Meselesidir

Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum 
dinimin içinden çıkan bu teröristleri şid-
detle lanetliyorum, telin ediyorum. Terör 
sorununu,  geçtiğimiz günlerde Antalya’da 
yapılan    G-20 Zirvesinde de konuştuk. 
G-20’de; tüm dünya Müslüman halkları, si-
yasi liderleri, ilim adamları ve hatta hatta 
din adamlarını da terör sorunana karşı ta-
vır koymaya davet ettik. Bunu hep birlikte 
yapmak durumundayız. Eğer tavır alınmaz 
ise bugün Ankara’da bizim kapımızı çalan 
terör belası, yarın da sizin kapınızı çalar.

Nitekim terör illeti Paris’in de kapısını çal-
dı. Fakat Paris’le bitti mi? Terör Paris’le de 
bitmez, bakarsınız yarın başka yerlerde ye-
niden ortaya çıkar. Onun için de bu tavrı 

Ofisi’ne ve bu toplantının düzenlenmesin-
de katkısı, emeği olan herkese teşekkür 
ediyorum.

2010 yılından bu yana İstanbul’da düzen-
lenen Atlantik Konseyi Enerji ve Ekono-
mi Zirvesi, bu alanlardaki gelişmeleri ele 
alma imkânı veren önemli bir platformdur. 
Zirve boyunca enerji ve ekonomi başlığı 
altında düzenlenecek panellerin ufuk açı-
cı geniş değerlendirmelere vesile olacağını 
düşünüyorum. Bu gibi platformların Ame-
rika Birleşik Devletleri ile resmi düzeyde-
ki ilişkilerimize de ciddi katkı sağladığına 
inanıyorum.

Değerli misafirler,

Tüm dünyanın farklı açılardan tarihi sı-
namalardan geçtiği hassas bir dönemin 
içindeyiz. Ekonomik durgunluk, fakirlik 
ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler gün-
demimizdeki yerini koruyor. İç çatışmalar-
dan kaynaklanan büyük göç hareketleri, 
terör, doğal kaynakların tüketilmesi gibi 
küresel sorunlar giderek daha fazla öne 
çıkmaya başladı. Bunların hepsiyle de hız-
lı, etkin ve kararlı bir şekilde mücadele et-
mek mecburiyetindeyiz.

Hiç kimse yaşanan krizi veya yaşanan in-
sani krizlerden kendini tecrit etme hak-
kına ve lüksüne sahip değildir. Güvenlik 
kaygılarının artması karşısında en iddialı 
ekonomiler, en gelişmiş ülkeler dahi ça-
resiz kalabilmektedir. Bugün Türkiye, gü-
venlik kaygılarının odağı olan bölgenin 
hemen yanında istikrarını ve kalkınmasını 
sürdürme mücadelesi veriyor.

Terörle mücadelemizin geçmişine baktı-
ğımız zaman yaklaşık 35 yıldır biz terörle 
mücadele ediyoruz. Güney sınırlarımızda 
başlayan ve girift boyutları olan hadiseler, 
tüm dünya için uzun vadeli sonuçlar do-
ğurabilecek niteliktedir. Göçmen meselesi 
başta olmak üzere bu sorunların ağır so-
nuçlarıyla yüzleşiyoruz.

Türkiye İnsani Krizler Karşısında 
Verdiği Onurlu Mücadelesinde 
Yalnız Bırakıldı

Maalesef, Türkiye insani krizler karşı-
sında verdiği onurlu mücadelesinde yal-
nız bırakıldı. Yaklaşık 5 yıldır Suriye ve 
Irak’tan gelen 2,5 milyon göçmenin yol 
açtığı ekonomik ve sosyal yükün tamamı-
nı ülke olarak tek başımıza biz karşıladık, 
biz sırtlandık. Bakınız sadece Suriye’den 
gelen göçmenlere kamplarda verdiğimiz 
hizmetler için harcadığımız para, sadece 
kampları söylüyorum, 8,5 milyar dolardır. 
Peki, bu kamplarda ne kadar kişi yaşıyor? 
280 bin. Bunun dışındakiler ülkemizin de-
ğişik şehirlerine dağılmış vaziyette. Sadece 
İstanbul’umuzdaki göçmen mülteci sayısı 
ne biliyor musunuz? Yaklaşık 500 bin.

Bunun sosyolojik travmalarını düşünebi-
liyor musunuz? Bunun meydana getirdi-
ği psikolojik travmayı düşünebiliyor mu-
sunuz? Hem o gelenlerde meydana gelen 
travma, hem de bizim toplumumuzda 
meydana getirdiği travma… Bunları dü-
şündüğümüz zaman insanlık, “Türkiye 
nasıl olsa bunun hakkından gelir” deme 
lüksüne sahip mi? Acaba devletler böyle 
bir lükse sahip mi?
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uluslararası bir mutabakat içerisinde ele 
almak durumundayız. Dışişleri bakanlık-
larımız, içişleri bakanlıklarımız, bütün is-
tihbarat örgütlerimiz birlikte yoğun bir ça-
lışmanın içerisine girmek durumundadır. 
Çünkü dünya barışı bir ülkenin, iki ülke-
nin değil, tüm dünyanın ortak sorunudur.

Değerli katılımcılar,

G-20 Zirvesine katılan, nüfusu Müslüman-
lardan oluşan ülkelerin liderleri olarak 
aşırıcılıkla mücadele konusunda birlikte 
ve kararlı bir mücadele verme konusunda 
hemfikir olduğumuzu gördük. Bu mutaba-
kat, nüfusu Müslümanlardan oluşan diğer 
ülkelerin de katıldığı bir mutabakat ola-
caktır, buna inanıyorum. Bu konuyu ikili 
temaslarımızda ve birlikte olacağımız her 
platformda dile getirecek, kararlılığımızı 
tüm dünyaya göstereceğiz. Nitekim G-20 
Zirvesi esnasında Diyanet İşleri Başkanlı-
ğımız da, terörle ilgili bildirisini tüm dün-
yaya, liderlere duyuracak şekilde açıkladı.

Tabii bu arada diğer ülkelere düşen de 
önemli bir görev var; Avrupa başta olmak 
üzere Müslümanların azınlıkta olduğu 
ülkelerde, bilhassa Müslümanlara karşı 
giderek önyargılı, menfi ve dışlayıcı bir 
havanın yayılmakta olduğunu görüyo-
ruz. Nitekim bizler, Paris saldırısını tüm 
samimiyetimizle kınarken, Fransız halkı-
nın acısını paylaşırken, çeşitli ülkelerde 
Müslümanlara yönelik saldırı haberleri 
almaya başladık.

Burada şu hususun altını özellikle çiz-
mek isterim; bilhassa göçmenlere yönelik 
tutumların sertleşmesi, yaşanan insani 

dramı derinleştirmekten başka işe yara-
mayacaktır. Bu konuda dünyadaki tüm li-
derlerin toplumlarına sağduyu çağrısı yap-
malarını bekliyoruz. Türkiye olarak biz, 
bu konuya herkesten daha fazla hassasiyet 
gösteriyoruz.

Paris saldırısının ardından gece 01:30’da 
Antalya’da basın açıklaması yaptım, Fran-
sa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande’la da 
telefon görüşmemizi yaptık. Niye? Çünkü 
teröre karşı omuz omuza olduğumuzu gös-
termek durumundayız. Sadece Avrupa’da 
5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Geçmişte 
bir ailenin 5 ferdinin yakılarak öldürül-
düğü Solingen katliamı gibi, 8 kardeşimi-
zin hayatını kaybettiği Neonazi seri cina-
yetleri gibi bizim acı tecrübelerimiz var. 
Avrupa’nın birçok yerlerinde maalesef 
öldürülmüş büyükelçilerimiz var, bunla-
rın hep acılarını hep ülke olarak yaşadık. 
Norveç’te 77 kişinin hayatını kaybettiği 
ırkçı eylemi de unutmuş değiliz, katledi-
lenlerin içinde bizim 1 vatandaşımız da 
bulunuyordu.

Avrupa’da İslam Düşmanlığıyla 
Birleşen Irkçılık Büyük Tehlike

Avrupa’da tırmanan ırkçı saldırıların, fa-
natik akımların önüne geçilememesi ha-
linde yeni ve tehlikeli faciaların yaşanması 
kaçınılmazdır. İslam düşmanlığı ile birle-
şen ırkçılığın, özellikle Avrupa için ifade 
ettiği tehlikeyi, tüm ülkelerin, tüm liderle-
rin gördüğüne inanıyorum.

Nüfusu Müslümanlardan oluşan devlet-
lerin liderleri olarak, terörle mücadele 
ederken her türlü aşırıcılığı lanetliyorum, 
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Değerli misafirler,

Suriye ve Irak başta olmak üzere sorunlu 
bölgelerden Avrupa’ya yönelen göçmen 
akını, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 
önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Şu gerçeği artık herkesin görmesi gereki-
yor: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 
etkin işbirliğinin Avrasya ve Ortadoğu’yu 
ilgilendiren çeşitli alanlarda derin tesirleri 
olacaktır. Türkiye ile olumlu ilişkiler ku-
ran herkes gibi Avrupa Birliği de bundan 
kazançlı çıkacaktır. Bu bakımdan ülkemiz-
le Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güç-
lendirilmeye ihtiyacı vardır. Türkiye’nin 
gerek bölgesinde, gerek küresel düzeyde 
bir aktör, bir ortak olarak değeri ortadadır. 
Avrupa’nın bugün en çok ihtiyaç duyduğu 
ekonomik ve sosyal dinamizmi, üye olması 
halinde birliğe kazandırabilecek tek ülke 
Türkiye’dir.

Yakın coğrafyamızda yaşanan tüm sorun-
lara rağmen güçlü demokrasimiz ve istik-
rarlı ekonomimizle geleceğe umutla bakı-
yoruz. Kendi ülkemizle birlikte, işbirliği 
halinde olduğumuz tüm dost ve kardeş 
toplumları da refah ve kalkınma içinde 
görmek istiyoruz.

Son 13 yılda ekonomik, sosyal, kültürel 
ve insani düzeydeki ilişkilerimiz geniş 
bir coğrafyada katlanarak artmıştır. İkili 
ve bölgesel düzeyde çok sayıda diyalog ve 
işbirliği mekanizmasının kurulmasına ön-
cülük ettik. Bilhassa az gelişmiş ülkelerin 
kalkınma çabalarına katkı sağlamak için 
özel gayret gösterdik. 2014 yılında 4,5 mil-
yar dolara ulaşan insani yardımlarımızla, 
OECD ülkeleri arasında kalkınma yardım-

larını en fazla artıran ülke olduk. Bu doğ-
rultudaki çabalarımızı yoğunlaştırarak de-
vam ettireceğiz.

TANAP’la Azeri Gazı Hem 
Ülkemize Hem de Avrupa’ya 
Taşınacak

Değerli misafirler,

Enerji, kalkınma alanındaki çalışmaları-
mızın en başta gelen konularından biridir. 
Dünya enerji haritasının değiştiğini, enerji 
alanında yeni aktörlerin ortaya çıktığını 
görüyoruz. Tabii enerjinin çeşitlendiril-
mesi şart. 13 yıl önce Türkiye bu noktada 
çok ama çok fakirdi, onu da açıkça söyle-
yeyim. Kaynaklarının olmayışından değil, 
var olduğu halde bunların devreye alınma-
masından, alınamamasından dolayı çok 
fakirdi. Enerji üreten ve tüketen ülkelerin 
kavşağında bulunması ülkemize büyük bir 
sorumluluk yüklüyor. Enerji güvenliğinin 
sağlanmasında üretici, transit ve tüketici 
ülkeler arasındaki -ki buna 3T diyorum- 
etkin işbirliğinin önemli olduğuna inanı-
yoruz; yani tedarik, transit, tüketici. Ba-
rış, istikrar ve refah aracı olması gereken 
enerji, ihtilaflar yerine işbirliklerini teşvik 
etmelidir.

Orta Asya ve Hazar Havzası doğalgazı-
nın ülkemiz üzerinden Avrupa’ya sevki, 
Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkıda 
bulunacaktır. Bu amaçla Amerika’nın da 
desteğiyle Azerbaycan ve Gürcistan’la bir-
likte büyük projelere imza attık ve atmaya 
devam ediyoruz.

kınıyorum. Diğer ülkelerden de benzer bir 
yaklaşımı kendi toplumları için bekleme-
nin hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Bölgemizdeki ülkelerde yaşanan insani 
dramların ve terörizm faaliyetlerinin ön-
celikli sebeplerinin doğru anlaşılması şart-
tır. Bugün yaşadığımız insani krizlerin ve 
terör olaylarının baş müsebbibi kendi hal-
kından 380 bin kişiyi katleden Esad rejimi-
dir. Esad, bir devlet terörü estirmektedir. 
Çok açık, net söylüyorum; devlet terörü es-
tiren bu kişinin arkasında duranlar, en az 
onun kadar suçludur. Varil bombalarıyla, 
kimyasal ve konvansiyonel silahlarla katle-
dilen bu 380 bin Suriyeli bir istatistik de-
ğil, her biri bir candır, insandır. Hala “Esad 
gitsin mi-gitmesin mi” tartışmasının, tüm 
Suriye halkına değil, insanlığa ne tür bir 
mesaj olduğunu çok iyi değerlendirmemiz 
lazım. Rejim iktidarını, mezhep çatışması 
ve terör örgütlerinin faaliyetleri üzerinden 
sürdürmeye çalışmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda San Petersburg’da 
yaptığımız G-20 Zirvesi enteresandı, neyi 
tartıştık biliyor musunuz? Tabii karşı çık-
tım, tartışılan şuydu: Suriye’de kimyasal 
silahların kullanılıp-kullanılmadığı me-
selesi. Suriye’de kimyasal silahlardan kaç 
kişi öldü? 1500 kişi. Peki konvansiyonel 
silahlarla kaç kişi öldü? 120 bin kişi. Şim-
di konvansiyonel silahlarla öldürülenleri 
bir kenara koyuyoruz, kimyasal silahlarla 
öldürülen 1500 kişi için, “Efendim kimya-
sal silahlarla ilgili kanun var, dolayısıyla 
bu konudan hareketle cezalandırmamız 
lazım” deniliyor. Tamamda, 120 bin kişi 
konvansiyonel silahlarla öldürülürken, 
bu konvansiyonel silahları Suriye’ye kim 

verdi, kimler gönderdi? Bunun üzerinde 
niye durmuyoruz? Bizim için önemli olan 
sebep-netice ilişkisidir. 

Bugün bölgedeki tüm terör örgütleri doğ-
rudan veya dolaylı olarak Esad rejimine 
hizmet etmektedir. DEAŞ, Esad tarafından 
desteklenmektedir. Esad, şu anda DEAŞ’in 
petrolünü almakta ve paraya çevirmek-
tedir. Bunu görmemek için kör olmak la-
zım, bu açıkça ortada. Bu bakımdan DEAŞ 
ile PYD’nin, YPG’nin hiçbir farkı yoktur. 
PYD’yi Esad desteklemektedir. Ama Esad, 
düne kadar oradaki Kürtlere düşmandı. 
Onlara kimlik bile vermiyordu. İlişkileri-
miz iyi olduğu önemlerde kendisini, “Ne-
den kimlik vermiyorsun, bunlar senin va-
tandaşın değil mi?” diye uyarıyorduk. Ama 
şimdi bunlar bayağı kuzu sarması oldular. 
DEAŞ’le mücadele adı altında PYD’ye des-
tek verenler terörizme müsamaha gösteri-
yor demektir. Hele DEAŞ üzerinden İslam’ı 
ve Müslümanları tahkir edenler kesinlikle 
büyük bir yanlışın içindedir.

Bölgedeki Terör Örgütlerinin 
İslamla En Küçük İlişkisi Yoktur

Esasen El Kaide, Boko Haram gibi İslam’ı 
istismar eden tüm terör örgütleri ekseriyetle 
Müslümanları katletmekte, Müslümanlara 
zarar vermektedir. Bu örgütlerin hiçbirinin 
İslam’la en küçük bir ilişkisi yoktur, olamaz. Bu 
örgütlerin katlettiği her bir masumun kanı, on-
ların gerisindeki güçlerin de eline bulaşmakta-
dır. G-20 Zirvesinde nüfusu Müslümanlardan 
oluşan ülkeler olarak, üzerinde mutabık kaldı-
ğımız tutumu, tüm İslam dünyasına yayarak 
bu tür fitne kaynaklarını kurutma yolunda 
önemli bir adım attığımıza inanıyorum.
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İkincisi uygulama. Tamam, bütün bu 
adımları atıyorsunuz, ama acaba bunlar 
uygulandı mı, uygulanıyor mu, çalışmalar 
devam ediyor mu-etmiyor mu? Uygulama-
nın takibi çok önemli.

Üçüncüsü de, yatırımlar. 2030’da hedef, 
80-100 trilyon dolar arasında yatırımın 
az gelişmiş, en az gelişmiş ülkeler ve ge-
lişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi. Bu 
nasıl olacak? Tabii Kamu-özel işbirliğiyle. 
Kamu-özel işbirliğinin olmasıyla bu alt 
yapı yatırımlarının gerçekleşmesi müm-
kün, Türkiye bunun örnekleriyle dolu. 
Bunları gündeme taşımış bulunuyoruz.

Bu önceliklerimiz G-20 ülkeleri tarafın-
dan kabul gördü ve desteklendi. G-20 ola-
rak ortak hedefimiz; güçlü, sürdürülebilir, 
dengeli ve kapsayıcı bir küresel büyümeyi 
temin etmektir.

Küresel ekonomideki yavaş toparlanma 
ve finansal piyasalardaki belirsizlikler 
yeni risklere işaret ediyor. Bu bakımdan 
geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz büyüme 
stratejilerinin uygulamaya konması ve 
küresel piyasalara güven verilmesi büyük 
önem taşıyor.

Tabii ki yine enerjiyle alakalı olarak bü-
tün imkânları kullanmamız lazım. Esen 
rüzgârdan enerji elde etmek önemli. Gü-
neş sadece bizi ısıtmamalı, aynı zamanda 
onun verdiği enerjiyi de bizim her alanda 
değerlendirmemiz lazım.

Aslında Türkiye’nin suyu çok fazla değil. 
Ama buna rağmen sular akardı, denizle 
buluşurdu ve o zaman bizde bir söz üretil-

mişti. “Su akar, Türk bakar.” Dedik ki, bu 
böyle olmaz. Şimdi bunu değiştirdik; “Su 
akar, Türk yapar” dedik. Yoğun bir şekilde 
hidroelektrik santrallere girdik. Hidroe-
lektrik santrallerinin yatırımı yüklü, ama 
işletmesi ucuz. Biz, bunu değerlendirdik. 
Aynı şekilde RES’lere, yani rüzgâr enerji 
santrallerine yöneldik. Şimdi güneş enerji 
santrallerine yöneliyoruz. Doğalgaz iyi, gü-
zel de; eğer siz bunu kendiniz üretmiyor-
sanız maliyeti yüksek. Bunlar tabii aynı 
zamanda da yenilenebilir enerji olması ha-
sebiyle önem arz ediyor, o bakımdan ayrı-
ca bir güzelliği var. Yenilenebilir enerji ya-
tırımlarımızı çoğaltmak suretiyle çok daha 
farklı bir konuma gelmiş bulunuyoruz.

2035’a Kadar Enerji Yatırımları 
İhtiyacı 48 Trilyon Dolar Olacak

Zirve toplantımızda ayrıca, Antalya’da bü-
yüme stratejilerinin etkin bir şekilde uy-
gulanması gerektiği konusunda da muta-
bık kaldık. Artık 2018 yılına kadar, yüzde 
2.1’lik ilave büyüme hedefini yakalamak 
için verilen taahhütlerin uygulanmasını 
izleyecek bir mekanizmaya da sahibiz. Kü-
resel alt yapı yatırımları noktasında adım-
lar atacağız. Bu yatırımların 100 trilyon 
dolara kadar ulaşılabileceği hesaplanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı da 2035 yılına 
kadarki enerji yatırım ihtiyacını 48 trilyon 
dolar olarak hesaplıyor. Zirvede G-20 ül-
kelerinin hazırladıkları kapsamlı yatırım 
stratejilerini tüm boyutlarıyla ele aldık. 
G-20’de büyüme hedeflerine ulaşabilmek 
için, yatırımların canlandırılabilmesi ge-
rektiği konusunda bir görüş birliği olduğu-
nu memnuniyetle gördüm. 

Geçmişte bazı çevrelerce bir hayal olarak 
görülen Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tif-
lis-Erzurum projelerini başarıyla hayata 
geçirdik. Olmaz diyorlardı, buyurun oldu. 
Bütün mesele; inanmak, azmetmek ve adı-
mı atmak...

2007 yılında ise Türkiye-Yunanistan En-
terkonnektörüyle Azeri gazının alternatif 
bir güzergâh üzerinden Avrupa’ya ihracına 
vesile olduk. Kerkük-Ceyhan, İran-Türkiye, 
Mavi Akım da hayata geçirdiğimiz diğer 
boru hatlarıdır.

Azerbaycan’la birlikte geliştirdiğimiz 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Pro-
jesi TANAP, ülkemiz topraklarında inşa 
edilecek en uzun boru hattı olacaktır. Te-
melini attık ve şu anda inşaatlar yoğun 
bir şekilde devam ediyor. Böylece Azeri 
gazının hem ülkemize, hem de Avrupa’ya 
taşınması sağlanacaktır.

Şimdi buradan ben Avrupalılara sesleni-
yorum, Avrupa Birliği’ne sesleniyorum; 
biz sizinle de Nabucco’yu imzaladık. 
Nabucco’yu imzaladığımızdan bu yana 6 
yıl geçti. Bakın, niye adım atamadık? Sen 
para çıkarmazsan, tedarik bunu hallet-
mezse bu iş yürümez. Ondan sonra fatu-
rayı nereye kesiyorlar? Türkiye’ye. Bize 
niye fatura kesiyorsun? Diyoruz ki, bi-
zim her şeyimiz hazır. Ama bizim görevi-
miz ne? Transit, biz buna varız. Bizim bir 
özelliğimiz daha var, tüketiciyiz, buna da 
varız. Ama sen tedarik yaptın mı, parayı 
getirdin mi? 

Azerbaycan TANAP’ta adımı attı, Türkiye 
olarak bizde Azerbaycan’a ortak olduk. Şu 

anda ortaklar olarak el ele verdik temeli at-
tık, inşaatlar hızla devam ediyor. TANAP’a, 
Türkmen doğalgazı başta olmak üzere al-
ternatif kaynakların da dahil edilmesi için 
ayrıca şu anda bir çalışmaya yürütüyoruz. 
Doğu Akdeniz, Irak, İran ve Hazar Bölge-
siyle ilgili ülkemizin enerji merkezi özel-
liğini güçlendirecek yönde gelişmeler var.

Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan 
Ülkelere 2030’da 80-100 Trilyon 
Dolar Yatırım Sözkonusu

Değerli katılımcılar,

Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz 
G-20’de,  enerji konusunu ilk defa ön pla-
na çıkaran biz olduk. Burada bir enerji 
toplantısı yaptık. Niye? Dedik ki G-20’de 
enerji olayını güçlü olarak ele alalım. An-
talya Zirvesi sırasında yapılan görüşmeler, 
Zirve sonunda kabul edilen Antalya Eylem 
Planı bu bakımdan önemlidir.

Biliyorsunuz, dönem başkanı olarak ön-
celiklerimizi üç temel kavram etrafında 
tanımlamıştık; bir kapsayıcılık, iki uy-
gulama, üç yatırımlar. Bu önceliklerimiz 
içerisinde kapsayıcılığın önemi nereden 
geliyor? İlk defa biz bu zirvede kadını bir 
başlık olarak gündeme aldık. Kadın-20, 
aynı şekilde Genç-20 zirvede yerini aldı.  
Zirvede adalet temasını öne çıkardık. 
KOBİ’leri, küçük-orta boy işletmeler ko-
nusunu öne çıkarmak suretiyle dedik ki, 
“Kapsayıcılığı burada ana başlıklardan bir 
tanesi yapalım.” G-20’nin önümüzdeki yıl 
gerçekleştirilecek Çin Zirvesi’nde de kap-
sayıcılık yine yerini alıyor.
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G-20 enerji işbirliğiyle, ülkelerinin sürdü-
rülebilir kalkınma hedefleri arasında yer 
alan enerjiye erişim konusuna dönem baş-
kanlığımız boyunca önem verdik. Özellik-
le aciliyetine binaen çalışmalarımızı daha 
çok Sahra Altı Afrika üzerinde yoğunlaş-
tırdık. Zira Afrika’da 1 milyar 100 milyon 
insan enerji yoksunu olarak yaşıyor. Buna 
karşı sessiz durulabilir mi, buna karşı at-
mamız gereken adımlar yok mu? G-20 
enerji bakanları ve özel sektör temsilcile-
riyle,  Afrika enerji bakanlarını buluşturan 
Afrika’daki Enerjiye Erişim Konferansı’nı 
bunun için düzenledik.

2015 yılının iklim değişikliği müzakereleri 
bakımından kritik bir yıl olması sebebiyle, 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin 
artırılmasını öncelikli konularımız arasına 
aldık. Nitekim iklim değişikliğiyle ilgili de 
yine zirvede birçok görüşmelerimiz oldu. 

Değerli misafirler,

Türkiye 2015 yılında; G-20’nin yanı sıra, 
Küresel Göç ve Kalkınma Forumu, D-8 
gibi kuruluşların da dönem başkanlıkları-
nı da yürüttü, aynı şekilde Birleşmiş Mil-
letler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar 
Konferansı’na ev sahipliği yaptık. Önü-

müzdeki dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı 
13. İslam Zirvesi, 2016’da 23. Dünya Ener-
ji Kongresi, 2017 Dünya Petrol Kongresi 
gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapaca-
ğız. Özellikle dünyada bir ilki teşkil edecek 
olan 2016 Dünya İnsani Zirvesi’ne büyük 
önem veriyoruz.

Bu gelişmeler tesadüfi değil. Son 13 yılda 
kararlı ve istikrarlı bir şekilde yürüttüğü-
müz aktif dış politika anlayışımızın bir 
sonucudur. Önümüzdeki dönemde ülke-
mizle birlikte bölgemizin ve tüm dünyanın 
insani gelişimine, kalkınmasına, istikrarı-
na katkı vermek için çalışmalarımızı sür-
düreceğiz.

Bu duygularla sözlerime son verirken, 
bu toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha 
adil, daha huzurlu, daha güvenli bir 
dünya temennisiyle Paris’te, Ankara’da, 
Gaziantep’te, Beyrut’ta ve dünyanın deği-
şik yerlerinde teröre kurban olan tüm in-
sanların ailelerine başsağlığı diliyorum, 
yaralılara şifalar diliyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağlıcakla kalın.

Bismillahirrahmanirrahim.

Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer bakan-
lar, Ekselansları, çok değerli temsilciler, 
hanımefendiler, beyefendiler, İslam İşbir-
liği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi İSEDAK’ın 31. Bakanlar 
Oturumu’nu açarken hepinizi en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum; Esselamu 
Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu.

İSEDAK Başkanı sıfatıyla tüm misafirle-
rimize Türkiye’ye ve İstanbul’a hoşgeldi-
niz diyorum. Rabbimden istişarelerimizi 
ve emeklerimizi hayra tebdil etmesini, 
yolumuzu, bahtımızı açık etmesini niyaz 
ediyorum.

Gündemimizde bulunan ekonomik, sosyal 
ve ticari meselelerimiz yanında, şüphesiz 
bölgemizin ve İslam dünyasının içinde bu-

Rus Uçağı Egemenlik 
Haklarımızı Çiğnediği İçin 

Düşürüldü

31. İSEDAK Toplantısı | İstanbul | 25 Kasım 2015 
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deşe bağlayan değerler sadece sevgi, ilgi ve 
muhabbet değil aynı zamanda bir haktır. 
Bu sebeple kardeşliği bir söylem, bir reto-
rik ve bir edebiyat konusu olmaktan çıka-
rarak bir ahlak ve hukuk konusu haline 
getirmek zorundayız.

Bugün giderek İslam coğrafyası bir ilim, 
irfan ve medeniyet coğrafyasından bir zu-
lüm ve mazlumiyet coğrafyasına dönüşü-
yorsa bunun en büyük sebebi kardeşlik 
ahlakı ve hukukunun ihlalidir, yok sayıl-
masıdır.  Çocukların açlıktan, susuzluktan, 
yokluktan, en basit ihtiyaçları karşılana-
madığı için öldüğü bir dünyada hiç kim-
senin huzur bulamayacağı, hiç kimsenin 
kendini güvende hissedemeyeceği açıktır. 
Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz bu tehlikeyi 
işaret ederek, kardeşlik hukukunun ihlal 
edildiği ortamı “Ateş dolu bir çukurun ke-
narında beklemeye” benzetmiştir.

Merhametten Yoksun Bir Büyüme 
Bizi Sorunlar Yumuğına Sürükler

Bu müessif manzara tüm üye ülkelere ağır 
sorumluluk yüklüyor. Şunu asla gözden 
kaçırmamalıyız: Merhamet ve adalet sı-
fatlarından yoksun bir büyümenin, geliş-
menin, kalkınmanın bizi götüreceği yer 
esenlik değil, sorunlar yumağıdır. Bugü-
nümüzü ve yarınımızı teminat altına alma-
nın yegâne yolu; dayanışmayı, işbirliğini, 
paylaşmayı artırmak, dünyanın neresinde 
olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle 
hemhal olmayı başarabilmektir.

Diğer ülkelerin, başka kurumların bizim 
sorunlarımızla ilgilenmesini beklemeden 
kendi meselelerimize eğilmemiz, onlar-

la cesaretle yüzleşmemiz gerekiyor. İşte 
bu noktada İSEDAK’ın bu çatı altındaki 
çok taraflı işbirliğimizin son derece kıy-
metli olduğuna, Müslümanlara ciddi fır-
satlar sunduğuna inanıyorum. Her yıl 
ülkelerimizi ilgilendiren ticari, sosyal ve 
ekonomik sorunları tüm yönleriyle de-
rinlemesine ele almamızı sağlayan İSE-
DAK, bilhassa içinde bulunduğumuz bu 
dönemde kritik rol oynayabilecektir. Ben 
tüm ülkelerin bu anlayış ve şuurla mese-
leye yaklaşmalarını, bu yönde çaba gös-
termelerini temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bu yıl ki İSEDAK toplantısı, bölgesel ve 
küresel meseleler bağlamında son derece 
kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Müslü-
manlar olarak beka mücadelesi verdiğimiz 
ağır bir imtihandan geçiyoruz. Komşumuz 
Suriye’de yaşanan iç savaş 5. yılına girmek 
üzere. Muhasebemizi Rabbimize karşı yap-
mamız gerekir, hesaba çekilmeden önce 
kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Şu 
ana kadar 380 bin Suriyeli masum, rejimin 
devlet terörü neticesinde ne yazık ki katle-
dildi. 12 milyon insan yerini-yurdunu terk 
etmeye zorlandı.

Irak, Yemen, Filistin, Libya, Afganistan, 
Mısır ve Lübnan çok ciddi sıkıntılarla bo-
ğuşuyor. Filistin’de kardeşlerimiz, Mescid-i 
Aksa’nın ve Haremi Şerif ’in kutsiyetini he-
def alan İsrail saldırıları karşısında insan-
lık dışı baskı ve şiddete rağmen onurlu, 
vakur bir mücadele veriyor. 8. yılını dol-
duran abluka 1,5 milyon insanın yaşadığı 
Gazze’yi adeta bir açık hava hapishanesine 
çevirmiş durumda. Arakan’da şiddete ma-

lunduğu ahvali de bu toplantılar esnasın-
da mütalaa edeceğiz. Bugün burada bu-
lunan siz kıymetli temsilcilerin yapacağı 
fikir teatisiyle görüşmelerin, alınacak ka-
rarların tüm İslam alemi ve insanlık için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Dünya ekonomisi yaklaşık 7 yıl önce ortaya 
çıkan küresel krizi hala tam manasıyla at-
latamadı. Küresel ekonomik büyüme ora-
nı kriz öncesi rakamlarla kıyaslandığında 
oldukça düşük seviye seyrediyor. Benzer 
şekilde kriz öncesi düzenli bir artış göste-
ren küresel ticaret de son birkaç yıldır ne-
redeyse yerinde sayıyor.

İslam Ülkelerinin Dünya 
Ticaretindeki Payı Yüzde 40 Arttı

Küresel ekonomide yaşanan tüm belirsiz-
lik ve olumsuzluklara rağmen hamdolsun 
son 10 yılda İslam ülkelerinin dünya ti-
caretindeki payında yüzde 40’a yakın bir 
artış yaşandı. Yine aynı dönemde dünya 
hasılası içindeki payımızda da yüzde 50 ci-
varında bir yükseliş oldu.

Şüphesiz bu artışta petrolün ve diğer 
hammaddelerin önemli payının olduğu-
nu biliyoruz. Bununla birlikte son yıllar-
da üye ülkelerimizin üretim ve ticaret ya-
pılarında ciddi iyileşmelerin yaşandığını 
da görüyoruz. Artık pek çok üye ülkemi-
zin ihracatlarında sanayi ürünleri kayda 
değer bir yer tutuyor.

Üye ülkelerimiz arasındaki ticari bağın 
en somut göstergesi olan teşkilat içi tica-
ret oranı, son 10 yılda hızla yükselerek 
hedeflenen yüzde 20 seviyesine yaklaştı. 
İnşallah atacağımız doğru adımlarla önü-
müzdeki yıllarda bu tablonun daha da ge-
lişeceğine, bilhassa katma değeri yüksek 
sanayi ürünlerinin payının artacağına 
inanıyorum.

Ancak bu müspet tablonun ardında gizle-
nen, kimi zaman görmezden gelinen ger-
çeği, acı manzarayı hep birlikte görmek, 
farkına varmak zorundayız. Evet, bugün 
İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yakla-
şık yüzde 21’i, yani 350 milyon kardeşimiz 
aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutun-
maya çalışıyor. Fakirliğin yoğun olarak 
yaşandığı Sahra Altı Afrika ülkelerinde bu 
oran yüzde 50’ye kadar yükseliyor. Maale-
sef televizyon ekranlarına yansıyan yürek 
dağlayıcı açlık, kıtlık ve sefalet görüntüle-
rinin önemli bir kısmı teşkilat üyesi ülke-
lerde vuku buluyor. Mesela, İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi ülkelerde her 1000 çocuk-
tan 54’ü daha 5 yaşına varmadan hayata 
gözlerini yumuyor.

Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından 
da ülkelerimiz arasında çok büyük farklı-
lıklar var. Bir tarafta asli ihtiyaçlarını dahi 
karşılayamayan milyonlarca insan varken, 
diğer taraftan milyarlarca dolar lüks için, 
şatafat için harcanabiliyor.

“Müslümanlar kardeştir” ilahi düsturuna 
ram olan bizlerin bir hakikati tespit etme-
si, buna göre hayatına istikamet çizmesi 
gerekiyor. Kardeşliğimiz ne kadarsa, Müs-
lümanlığımız da o kadardır. Kardeşi kar-
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mücadelesi veren milyonlarca Suriyeli ve 
Iraklı’nın yüzlerine kapanan kapılar soru-
nu derinleştirecektir. Güvenlik ve huzu-
run yolu mültecilere tekme atmaktan, içi 
insanlarla dolu botları şişlemek suretiyle 
batırmaktan, çığlıklarına kulak tıkamak-
tan değil, onları kucaklamaktan, onlara 
sahip çıkmaktan geçiyor. Dikenli tel örgü-
lerin, yüksek duvarların arkasına saklana-
rak sorundan uzak kalınamayacağını artık 
herkesin görmesi gerekiyor.

Aynı şekilde İslamofobik, yabancı düş-
manı ve ırkçı tepkilerin sorunu daha de-
rinleştirdiğini kabul etmeliyiz. Terörü bir 
inançla, milletle veya bölgeyle ilişkili hale 
getirmek hiçbir şekilde kabul edilemez, 
mazur görülemez. Teröristin kimliğine 
bakarak bir dinin müntesiplerinin töhmet 
altında bırakılması, adeta suçlu gibi savun-
ma yapmaya zorlanması yanlıştır. Kimse, 
nereden olursa olsun, nerede olursa olsun 
İslam’la terörü bir arada ifade edemez, te-
rörü İslam’a bir sıfat olarak kullanamaz, 
buna kimsenin hakkı yoktur.

Şu gerçeği bir defa da altını çizerek ifade 
etmek isterim: Maalesef dini, dış görünü-
şü, dili, teninin rengi, bundan dolayı öteki-
leştirilen kesimler, bilhassa da gençler te-
rör örgütlerinin propagandasına çok daha 
açık hale gelebiliyor. Bu eylemi körükleye-
cek adımlardan uzak durulmalıdır.

Suriye’de sergilenen mezhepçi ve dışlayıcı 
politikalarla uygulanan yanlış stratejiler, 
maalesef, hemen yanı başımızda DEAŞ 
gibi bir örgütün ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Esad rejiminin devlet terörüne 
göz yumarak, özgür ve onurlu bir yaşam 

için mücadele veren Suriyelileri bombala-
mak suretiyle yanlış politikalarda ısrar et-
mek, bu canavara destek vermektir.

Uyarılarımıza Rağmen Hava 
Sahamızı Terketmeyen Rus 
Uçağını Düşürmek Zorunda 
Kaldık

Dün, bir kez daha bölgenin istikrarını, 
huzurunu ve geleceğini dikkate almayan 
özensizce atılan adımların, ne tür müessif 
sonuçlar verebileceğine hep birlikte şahit 
olduk. Sabah saatlerinde, hava sahamızı 
ihlal eden milliyeti belirsiz iki uçak, Hatay 
Yayladağı bölgesinde, sınır ihlali yapma-
maları konusunda 5 dakika içinde 10 kez 
ikaz edilmiştir. Askeri makamlarımızın 
yaptıkları ikazlar üzerine bu uçaklardan 
biri tekrar Suriye’ye dönerken, diğeri sınır 
ihlalini sürdürmeye ısrarla devam etmiş-
tir. Bunun üzerine bölgede devriye görevi 
yapan F-16’larımız, Türk hava sahası için-
de sınır ihlali yapan uçağa ateş açmışlar-
dır. İsabet alarak Suriye tarafına düşen 
uçağın bazı parçaları da sınırlarımız içi-
ne isabet etmiş, bu sebeple iki vatandaşı-
mız yaralanmıştır. Düşen, daha sonradan 
Rus yapımı olduğu bilinen uçağın, Rusya 
Federasyonu’na ait olduğu bu ülke ma-
kamlarının açıklamalarından sonra anla-
şılmıştır. Olayın hemen arkasından gerek 
Türkiye olarak, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi üyeleri ve NATO bünyesinde 
gerekli bilgilendirmeleri sürekli yaptık.

Orada DEAŞ’e karşı bulundukları ifade edi-
liyor. Bir defa, Bayırbucak Türkmenlerinin 
olduğu Lazkiye ve kuzeyindeki bu bölgede 

ruz kalan, evleri-ocakları yakılan binlerce 
mazlum Rohingyalı çok zor şartlar altında 
ya komşu ülkelerde ya da okyanusun azgın 
dalgaları arasında yaşam savaşı veriyor.

Bu yürek yaralayıcı manzaralar yetmiyor-
muşçasına ‘silm’ dini, ‘barış’ dini İslam’ı 
kendi kirli emelleri için araç olarak kulla-
nan bir avuç cinayet şebekesi her gün ma-
sum insanları, en başta da Müslümanları 
katlediyor. Adına DEAŞ, El-Kaide, Boko 
Haram, El-Şebab denilen bu karanlık yapı-
lar, İslam dünyasının başkaları tarafından 
tanzimine figüranlık yapıyor.

Sözde İslami Terör Örgütlerinin 
Öncelikli Hedefi Müslümanlardır

Dikkat ediniz; bu terör örgütlerinin en 
öncelikli hedefi, kendileriyle aynı görüşü 
paylaşmayan diğer Müslümanlardır. Bu 
örgütler en büyük zararı İslam ülkelerine, 
değerlerimize, medeniyetimizin en güzide 
eserlerine, kütüphanelere, alimlere, ilim 
ve irfan yuvalarına vermiştir. Haricilerden 
Haşhaşilere kadar, tarihte benzer örnekle-
rini gördüğümüz bu şer şebekelerine kar-
şı hepimizin kararlı bir duruş sergilemesi 
şarttır.

Bizler Müslüman olmanın, insanı tekem-
mül ettiren, insanı güzelleştiren, ihya 
eden, şükür ve iftihar edilecek bir nimet 
olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak du-
rumundayız. Birbirimize hakkı ve sabrı, 
şefkati ve merhameti tavsiye etmenin tam 
zamanıdır. Aklıselime, bin düşünüp bir 
söylemeye, hayra çağırıp şerre dur demeye 
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
var. Gençlerimizi, evlatlarımızı zehirleyen 

1400 yıllık sahih İslam geleneğini yok et-
meyi amaçlayan bu kanser hücrelerini vü-
cuttan söküp atmak, öncelikle Müslüman-
lar olarak bizlerin görevidir.

Biliyorsunuz önceki hafta, 15-16 Kasım 
tarihlerinde Dönem Başkanlığını yap-
tığımız G-20 Zirvesinin ana gündem 
maddelerinden birisi de terörizmle mü-
cadele konusuydu. Nüfusu Müslüman-
lardan oluşan ülkelerin liderleri olarak 
zirve marjında bir araya gelerek, bu me-
selede tavrımızı, duruşumuzu, tarihe 
not eden bir bildiriye imza attık. Paris’te 
ölenlerin; Beyrut’ta, Ankara’da, Suruç’ta, 
Gaziantep’te, Bağdat’ta, Kuveyt’te her gün 
Suriye ve Irak’ta katledilenlerden farklı 
olmadığını, acıların aynı olduğunu özel-
likle vurguladık.

Biz, 30 yıldır terörle mücadele eden bir 
ülke olarak, geçen gün Mali’de ölenlerle 
Nijerya’da katledilenler arasında hiçbir 
ayırım yapmadık, yapmıyoruz. İnsan ha-
yatını kutsal kabul eden herkesin de aynı 
tavrı göstermesi, terör kimden gelirse gel-
sin, nerede vuku bulursa bulsun ilkeli ve 
tutarlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. 
Bugün Suriye’de katledilen yüzbinlere ol-
duğu gibi, Ortadoğu ve Afrika’da öldürü-
lenlere birer istatistik olarak bakılırsa, bu 
tavır ancak terör örgütlerinin ekmeğine 
yağ sürecektir.

Kuşlara, balıklara, bitkilere gösterilen kü-
resel hassasiyet, şayet her gün Akdeniz 
ve Ege’de boğulan masum yavrulardan 
esirgenirse, bu aymazlığın sonu çok daha 
büyük bir felaket olacaktır. Sadece hayat-
ta kalma, yaşama tutunma, yani var olma 
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Değerli bakanlarımızın 31. İSEDAK toplan-
tısında sürdürülebilir kalkınma hedefleri-
nin başarı ile uygulanması ve uygulama-
nın takibi için önemli kararlar alacağına 
inanıyorum. Burada belirlenen hedeflere 
ulaşması bakımından, çok önemli buldu-
ğum bazı hususları şu şekilde ifade etmek 
istiyorum:

Siyasi irademizi etkin bir şekilde ortaya 
koymalıyız. Dikleşmeden dik durmalıyız, 
Müslümana yakışan budur. Uygun kamu 
politikaları benimsemeliyiz. Kurumsal ve 
beşeri kapasitemizi güçlendirmeliyiz. Sağ-
lam finansal kaynaklar yanında, etkin bir 
yardımlaşma ruhu oluşturmalıyız. Tüm 
kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşları-
mızla, özel sektörümüzle ve vatandaşları-
mıza bu hedefleri sahiplenmeliyiz. Bunun 
için yoğun uluslararası işbirliği ve teknik 
yardım çalışmaları gerekiyor.

Bu vesileyle, tüm üye ülkelerimize, İslam İş-
birliği Teşkilatı ve İSEDAK platformundan 
etkin bir şekilde yararlanmaları çağrısında 
bulunuyorum. Bu yılki Bakanlar Görüş Alış-
veriş Oturumu’nun özellikle konusunun 
“2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve İslam 
Ümmetinin Kalkınma Sorunları, Temel 
Hizmetlerin Sunumunun İyileştirilmesi” 
olarak belirlenmesi de son derece yerinde 
ve isabetlidir. Ayrıca, bu yılki toplantımız-
da konuyla ilgili panel ve özel oturum gibi 
bir dizi yan etkinlik de gerçekleştirilecek-
tir. Bildiğiniz gibi, COMCEC’in en önemli 
projelerinden biri İslam İşbirliği Teşkilatı 
tercihli ticaret sistemidir, bunu bir defa 
hassasiyetle ele almamız gerekiyor. Allah’a 

hamdolsun, bu sistemin yürürlüğe girmesi 
için gerekli üye ülke sayısına ulaştık. Anlaş-
manın asgari şartlarını yerine getiren üye 
ülkelerimizin atması gereken bazı adımlar 
bulunuyor. Bu çerçevede, ilgili tüm ülkeler-
den sistemin biran evvel yürürlüğe girmesi 
için, İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile yakın 
işbirliği halinde hazırlıklarını tamamlama-
larını istirham ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

2013 yılında uygulamaya konulan COM-
CEC stratejisinin, üye ülkelerimizin katkı-
larıyla, başarılı bir şekilde icra edildiğini 
görmekten memnuniyet duyuyorum. Yeni 
İSEDAK Statüsünün, Koordinasyon Ofisi’ne 
sekretarya hizmetlerini yürütme görevini 
vermesi, çalışmalara çok önemli yenilikler 
kattı. Stratejinin uygulanmasıyla birlikte, 
COMCEC çatısı altındaki çalışmaların sayı-
sı ve etkinliğinde önemli bir artış sağlandı. 
Bu çerçevede yapılan politika tavsiyeleri-
nin, ülkelerimiz arasındaki yakınlaşmaları 
güçlendireceğini düşünüyorum.

Ayrıca, İSEDAK proje finansman meka-
nizması çerçevesinde ilk iki yılda 22 pro-
jenin uygulanmış olmasını memnuniyetle 
karşılıyorum. Üye ülkelerimiz arasındaki 
ticaretin arttırılması ve kolaylaştırılması 
için, standartlar alanındaki işbirliği büyük 
önem arz ediyor. Bu çerçevede, İslam Ül-
kelere Standartlar ve Metroloji Enstitüsü 
bünyesinde geliştirilen standartlara yöne-
lik ilginin arttığını özellikle görmekten bü-
yük bir memnuniyet duyuyorum.

DEAŞ terör örgütü yoktur, kimse kimseyi 
aldatmasın. Şu anda DEAŞ terör örgütü-
nün bulunduğu bölge Cerablus ve doğusu-
dur, onun güneyidir. Çok uzun süredir böy-
le bir hadisenin yaşanmaması için büyük 
çaba harcıyor, ilgili tüm ülkeler nezdinde 
gerekli uyarılarımızı yapıyorduk. Nitekim, 
çeşitli tarihlerde ve çeşitli kanallarla kom-
şumuza da bu konudaki hassasiyetimiz ile-
tilmiştir. Düne kadar böyle bir olayın vuku 
bulmamasının sebebi, Türkiye’nin sabrını 
zorlayarak ortaya koyduğu soğukkanlı ve 
iyi niyetli tavırdır.

Türkiye, gerilimin, krizin ve husumetin sa-
fında değil, her zaman barışın, diyaloğun 
ve diplomasinin tarafında yer almıştır. 
Bundan sonra da biz, bu tavrımızı koruya-
cağız. Ancak, hiç kimse, bizden, sınır gü-
venliğimizin sürekli ihlal edilmesine, ege-
menlik haklarımızın yok sayılmasına, hak 
ve hukukumuzun çiğnenmesine sessiz ve 
tepkisiz kalmasını beklememelidir. Bu ha-
diseyi tırmandırmak gibi bir düşüncemiz 
kesinlikle bulunmamaktadır. Sadece kendi 
güvenliğimizi ve kardeşlerimizin hukuku-
nu savunuyoruz.

Bir haftadır Lazkiye kuzeyinde, Bayırbu-
cak Türkmenlerinin olduğu bölgede sı-
nırlarımıza doğru göç başlamıştır. Biz bu 
bombalardan kaçan oradaki soydaşlarımı-
zı, oralardaki akrabalarımızı bir taraftan 
Hatay ve o bölgedeki kamplara almaya 
başladık. Bir diğer taraftan da Suriye tara-
fındaki kamplarda soydaşlarımızı barın-
dırmaya ve Kızılay’ımızla onlara her türlü 
desteği vermeye devam ediyoruz. 

Samimi olmamız lazım, kimse kimseyi al-
datmasın. Devlet terörü estiren bir kişinin 
yanında olmak, zülme ortak olma anlamı-
na gelir, bunu bilmemiz lazım.

Müslüman o kimsedir ki, elinden ve di-
linden diğer Müslümanlar da emindir, 
“El Müslümu men selime müslimune min 
lisanihi ve yedihi.” Bunu yapmaya mecbu-
ruz. Biz, her türlü terör örgütüne ve teröre 
olduğu gibi, devlet terörü uygulayan Esad 
rejimine de karşıyız. Rejiminin bölgede 
yaşayan kardeşlerimize yönelik saldırıları 
karşısında, sınırın her iki yanında da in-
sani yardım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 
Ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının 
önüne geçmek için gerekli tedbirleri al-
makta kararlıyız. Suriye halkının huzuru 
ve güveni için üzerimize düşenleri yapma-
ya devam edeceğiz.

İSEDAK, Küresel Konularda 
Taşın Altına Elini Koymalıdır

Saygıdeğer kardeşlerim, saygıdeğer misa-
firler,

Hem bu meseleler, hem de küresel günde-
mi işgal eden diğer konular İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi ülkelerin, elini taşın altına 
koymasını gerekli kılıyor. Birleşmiş Millet-
ler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
tayininde, özellikle bazı üye ülkelerimiz 
gerçekten etkin rol aldılar. Sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri, yoksullukla mücade-
len kapsayıcı ekonomik büyümeye, ener-
jiye erişimden gelir adaletine kadar çok 
kapsamlı hedefler ortaya koyuyor.
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Menkul Kıymetler Borsaları 
Forumu Başarılı Şekilde 
Faaliyetlerini Sürdürüyor

İSEDAK bünyesinde mali işbirliği alanın-
da, gerek sektör temsilcilerinin, gerek üye 
ülke kurumlarının aktif katılım sağladığı 
çok önemli çalışmalar bulunuyor. Menkul 
Kıymetler Borsaları Forumu ve İSEDAK 
Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kurumla-
rı Forumu son derece başarılı şekilde faa-
liyetlerini sürdürüyorlar. Hatırlayacağınız 
üzere geçtiğimiz yıl, Menkul Kıymetler 
Borsası’nın yanında, bir de İSEDAK gay-
rimenkul kıymetler ve altın borsalarının 
kurulmasının da önemli olduğuna işaret 
etmiştim. Bu çerçevede, gayrimenkul ve 
altın borsalarının altyapısını incelemek 
üzere çalışma başlatılmış olmasını takdirle 
karşılıyorum. İnşallah bu çalışmalar kısa 
sürede olgunlaşır ve tüm üye ülkelerimi-
zin istifade edeceği şekilde hizmet verme-
ye başlar.

Değerli kardeşlerim,

Bu yıl ülke olarak, dünyanın en önemli 
ekonomik işbirliği platformu olan G-20’ye 
tüm üye ülkelerin takdir ettiği bir Dönem 
Başkanlığı yaptık. 15-16 Kasım’da yapılan 

başarılı Liderler Zirvesiyle bu süreci adeta 
taçlandırdık.

Önümüzdeki yıl 2016’da ülkemizde yine 
çok önemli zirvelere ve toplantılara ev sa-
hipliği yapacağız. Bunlar arasında 13. İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne 
ayrı bir önem veriyoruz. Tüm üye ülkeler-
den zirveye en üst düzeyde katılım sağla-
malarını beklediğimizi şimdiden ifade et-
mek istiyorum.

Aynı şekilde bir başka önemli toplantı, 
23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde, ilk defa 
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Dünya 
En Az Gelişmiş Ülkeler İnsani Zirvesi’dir. 
Temennimiz ve duamız, bu iki önemli et-
kinliğin, başarılı bir şekilde düzenlenerek 
yaşadığımız sıkıntıların çözümüne vesile 
olmasıdır. Teşkilat üyesi diğer kardeş ülke-
lerimizi de bu soruna daha duyarlı davran-
maya davet ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
sizleri ülkemizde, güzel İstanbul’umuzda 
misafir etmekten duyduğumuz memnuni-
yeti bir kez daha ifade ediyorum. İSEDAK 
çalışmalarının ülkelerimize ve tüm insan-
lığa hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah’a 
emanet olunuz. Esselamu Aleykum Ve 
Rahmetullahi Ve Berekatuhu. Değerli büyükelçiler, kıymetli misafirler, 

hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Yurt dışında 
ve merkezde görevli büyükelçilerimizin 
katılımıyla düzenlenen 8. Büyükelçiler 
Konferansı vesilesiyle sizlerle bir araya gel-
menin memnuniyeti içerisindeyim. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evi-
ne hoş geldiniz. Dışişleri Teşkilatımızın 

önemli bir geleneğine dönüşen Büyükel-
çiler Konferansı’nın bu yılki toplantısının 
hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında, İstanbul’da 
Sultanahmet Meydanı’nda meydana gelen 
ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı 
olduğu değerlendirilen terör olayını esefle 
kınadığımı belirtmek istiyorum. Patlama-

Devletin Ekmeğini Yiyip, 
Devlete Düşmanlık Edenler Hak 

Ettiği Cezaya Çarptırılsın 

8. Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 12 Ocak 2016 
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Okulları, hastaneleri, camileri, kütüphane-
leri, evleri, iş yerlerini yakarak, ambulans-
ları, itfaiye araçlarını, özel araçları kurşun-
layarak vatandaşımıza hayatını zehir eden 
terör örgütüdür. Evlerin duvarlarını delip, 
insanların yatak odalarından geçen tünel-
ler açarak vatandaşımızın hak ve özgürlük-
lerini ihlal eden yine terör örgütüdür.

Maaşlarını Devletten Alan Sözde 
Aydınların İhanetiyle Karşı 
Karşıyayız

Tüm bu gerçeklere rağmen, kendilerine 
akademisyen diyen güruh, bildiri yayın-
layıp devleti suçluyor, sadece bununla da 
kalmıyor gelişmeleri takip etmek üzere ya-
bancıları ülkemize davet ediyorlar. Bunun 
adı müstemleke zihniyetidir, bunun adı 
mandacılıktır.

Türkiye bu zihniyetin ihanetiyle yüz yıl ön-
cede karşılaştı. O zaman da, bu ülkeyi ancak 
yabancıların düzeltebileceğine inanan ve 
kendilerine yine aydın diyen mandacı bir 
güruh vardı. Milletimiz, Kurtuluş Savaşı’nı 
zaferle sonuçlandırıp istiklalini kazanarak, 
bunlara hak ettikleri cevabı vermişti. Ama 
maalesef, Cumhuriyetimizi kurduktan son-
ra, bu müstemlekecilerin gelip yine köşe 
başlarını tuttuklarını gördük.

Bugün de, üstelik çoğu maaşını devletten 
alan, cebinde bu devletin kimliğini, pasa-
portunu taşıyan, ülke ortalamasının olduk-
ça üzerinde bir refah seviyesine sahip söz-
de aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız.

Buradan huzurlarınızda tüm Türkiye’ye, 
tüm dünyaya şu mesajı vermek istiyorum: 
Türkiye’nin Kürt vatandaşlarıyla hiçbir 
sorunu yoktur; yani Türkiye’de Kürt soru-
nu diye bir mesele yoktur. Her kesim gibi, 
Kürt kardeşlerimizin kendilerine, yaşadık-
ları yerlere mahsus sıkıntıları olabilir, bun-
ları oturur kendileriyle konuşur çözeriz.

Bizler, şu 14 sene içerisinde Güneydoğu ve 
Doğu’ya batıda ne varsa bunları taşımış, 
götürmüş bir iktidarız. Bugün Türkiye’nin 
sorunu, dünyada pek çok ülkenin de bizar 
olduğu terör sorunudur; Kürt sorunu de-
ğildir, kendimizi aldatmayalım, bunu çok 
iyi anlatmamız lazım.

Ama bu aydın müsveddeleri, devletin bir 
katliam yaptığından bahsediyor. Ey ay-
dın müsveddeleri, siz karanlıksınız ka-
ranlık, aydın filan değilsiniz. Sizler, ne 
Güneydoğu’yu, ne Doğu’nun adresini bile-
meyecek kadar karanlıksınız ve cahilsiniz. 
Ama oraları bizler, kendi evimizin yolu 
gibi, adresi gibi çok iyi biliriz. Eğer bugün, 
Güneydoğu’nun her yanına havalimanları 
ve üniversiteler yapılmışsa, camileriyle, 
okullarıyla, bölünmüş yollarıyla bütün bu 
bölge zengin bir hale gelmişse; bu bizim 
Güneydoğu’ya, Doğu’ya, oradaki Kürt kar-
deşlerimize ne denli değer verdiğimizin 
ifadesidir.

Peki, terör örgütü ne yapmıştır? Teröristler 
şu anda evleri boşalttırıyor. Boşalttırdıkla-
rı evler arasında tüneller kazmak suretiy-
le terör estiriyorlar. Bunlardan hiçbirisi, 
Yasin Börü’yü konuşmuyor. Yasin Börü ne 
yapıyordu? Kurban eti dağıtıyordu. 3’üncü 
kattan aşağı atmak, sonra da arabayla üze-

da hayatını kaybedenlere Allah’tan rah-
met, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Bu hadise, bir kez daha millet olarak terör 
karşısında, terör örgütleri karşısında tek 
yürek, tek vücut olmamız gerektiğini gös-
termiştir. Türkiye’nin terörle mücadele ko-
nusundaki kararlı ve ilkeli duruşu sonuna 
kadar devam edecektir.

Terör Örgütünün Faaliyetleri 
Hususunda Teyakkuz Halinde 
Olun

Bizim için DEAŞ’le PKK’nın, PYD’nin, 
YPG’nin, DHKP-C’nin, MLKP’nin, velhasıl 
adı veya kısaltması ne olursa olsun, bütün 
terör örgütlerinin bir diğerinden farkı yok-
tur. Dikkat ederseniz, bu bölgede faaliyet 
gösteren tüm terör örgütlerinin ilk hedefi 
Türkiye’dir, çünkü Türkiye ayrım yapmak-
sızın bunların tamamına karşı aynı şekilde 
yaklaşmakta, aynı kararlılıkla mücadele 
yürütmektedir.

Buradan açıkça soruyorum, dünyada 
DEAŞ denilen terör örgütüyle Türkiye’den 
daha kararlı bir şekilde mücadele yürü-
ten ve bizim kadar bedel ödeyen başka bir 
ülke var mıdır? Aynı şekilde bölücü terör 
örgütüyle mücadelemizi de kararlılıkla ve 
fedakârlıkla yürütüyoruz, ama bunu bile 
anlamamakta direnen birileri var, ülkeler 
de var. Bu çerçevede, siz kıymetli büyükel-
çilerimizden de bölücü terör örgütünün 
faaliyetleri hususunda teyakkuz halinde 
bulunmanızı özellikle bekliyoruz.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, terör 
örgütü ve müzahir kuruluşlarının etkin-
liği olan yerlerde biz de devlet olarak çok 
daha güçlü bir çalışma ortaya koymak 
mecburiyetindeyiz. Meydanı terör örgütü-
ne, bölücülere, yıkıcılara bırakmamalıyız. 
Dünyanın pek çok ülkesinde terör örgütle-
ri konusunda ikircikli bir tavır ortaya kon-
duğunu görüyoruz, biliyoruz. Bunlar siz-
ler tarafından da yakından bilinen, takip 
edilen konular. Buna rağmen, bölücü terör 
örgütünün gerçek yüzünü göstererek söz 
konusu ülkelerin kamuoylarına hakikati 
anlamaktan bizi alıkoyacak bir şey yoktur. 
Bu konuda sizler elimiz, ayağımız, gözü-
müz, kulağımız, her şeyimizsiniz.

Kendilerine Akademisyen Unvanı 
Yakıştırmış Güruh Devletimize 
Dil Uzatıyor

Tabii bu çerçevede, ülkemiz içinde ortaya 
çıkan zorlukların da farkındayız. Kendi-
lerine güya akademisyen ve araştırmacı 
unvanı yakıştırmış bir güruh çıkıyor, terör 
örgütünün eylemlerine karşı vatandaşları-
nı ve topraklarını savunan devletimize dil 
uzatıyor. Neymiş efendim, “Hak ve özgür-
lükler ihlal ediliyormuş.”

Evet, terör örgütünün eylemleri yüzünden 
bölgede yaşayan milyonlarca vatandaşımı-
zın hak ve özgürlükleri ihlal ediliyor, ama 
bu ihlali yapan devlet değil, terör örgütü-
nün ta kendisidir. Sokakları kazıp hendek-
lerle, barikatlarla kapatan, tuzaklayan terör 
örgütüdür. Yollara, köprülere, menfezlere 
bombalar döşeyerek insanımızın seyahat 
özgürlüğünü engelleyen terör örgütüdür. 
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simizle, geçici gönüllü köy korucularımız-
la birlikte yürütüyoruz.

Sizlerden, görev yaptığınız ülkelerdeki 
muhataplarınıza bu gerçeği tüm çıplaklı-
ğıyla anlatmanızı ve terörle mücadelemize 
destek sağlamanızı özellikle bekliyorum.

Buradan Hükümetimize, bakanlıklarımıza, 
ilgili tüm kurumlarımıza çağrıda bulunu-
yorum: Bu devletin ekmeğini yiyip de bu 
devlete düşmanlık eden herkes, hiç vakit 
kaybedilmeksizin, en kısa sürede hak ettiği 
cezaya çarptırılmalıdır. Ne okulda, ne has-
tanede, ne adliyede, ne emniyette, ne ma-
liyede, ne tarımda, hiçbir kurumumuzda 
ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliği-
ne karşı tavır içinde olan kamu çalışanı ola-
maz. Böyle bir duruma kesinlikle müsaade 
edemeyiz. Bu, şahsımla birlikte milletimin 
de hissiyatıdır. Tüm ilgili kurumlarımızı, 
bu konuda hassas olmaya ve görevlerini ye-
rine getirmeye davet ediyorum.

Değerli arkadaşlar,

Bu seneki Büyükelçiler Konferansı’nın te-
masının ‘Kriz Yönetimi: İnsani Çözümler’ 
olarak belirlenmiş olmasını oldukça isa-
betli buldum. Krizler, dünyanın hemen her 
bölgesinde günlük hayatın bir parçası hali-
ne dönüştü. Bu durum, insani yaklaşımlar 
ve inisiyatiflere duyulan ihtiyacı daha da 
arttırıyor.

Ülkemiz, bir yandan kendi sorunlarıyla 
mücadele ederken, diğer yandan da çev-
resinde yaşanan insani krizler karşısında 
ilkeli bir tavır ortaya koymanın çabası için-
dedir. Özellikle bölgemizde yaşanan hadi-

seler karşısında ülkemizin tavrı, diğer dev-
letlerden farklıdır, farklı olmak zorundadır.

Bizim asırlar boyunca birlikte yaşadığımız, 
ortak tarih, kültür ve medeniyet değerleri-
ne sahip olduğumuz kardeşlerimize karşı 
sorumluluklarımız var. Bölgemizdeki hiçbir 
ülke, bizim için devletlerden bir devlet, hiç-
bir toplum da milletlerden bir millet değildir.

Bizim bölgeye bakışımız, asla ekonomik, 
askeri ve jeopolitik çıkarlar ya da güncel 
gelişmelerle sınırlı olamaz. Esasen bizim 
kültür ve medeniyet anlayışımız, tüm dün-
yaya aynı şekilde bakmamızı gerektiriyor, 
böyle de yapıyoruz. Güney Amerika, Asya 
ve Afrika’nın ücra köşelerindeki çabala-
rımızın öncelikli sebebi işte bu anlayıştır. 
Bulunduğu yerde Türkiye’yi temsil eden 
her bir büyükelçi arkadaşımın da aynı he-
yecanla, aynı vizyonla işine dört elle sarıl-
masını bekliyorum.

Kendinizi Sadece Bürokratik 
Tanımlarla ve Misyonla 
Sınırlamayın

Kendinizi sadece bürokratik tanımlarla ve 
misyonla sınırlarsanız, bana göre görevini 
eksik yapmış olursunuz. Sizden asıl bek-
lentimiz; Türkiye’nin bu tarih, kültür ve 
medeniyet vizyonunu hayata geçirmeniz, 
bu yönde kayda değer çalışmalar ortaya 
koymanızdır. Siz, sıradan bir büyükelçi de-
ğilsiniz. Siz, bir tarihsiniz ve o tarihi ade-
ta geleceğe taşıyacak varislerisiniz. Bizim 
için insani değerleri savunmak, herhangi 
bir politikanın aracı veya kılıfı değildir. Bu 
tavır,  binlerce yıllık devlet geleneğimizin 

rinden geçmek suretiyle onu maalesef şe-
hit ettiler. 6-8 Ekim tarihlerinde olan olay-
ların faili kim? Bütün Kürt kardeşlerimizi 
sokağa dökmek suretiyle, orada 50 kişinin 
ölümüne sebep olan kim? Neredeydiniz 
sözde aydınlar, sesiniz çıktı mı, kalkıp da 
bunu lanetlediniz mi? Sorunun bir tarafın-
da millet ve devlet, diğer tarafında elinde 
silahıyla, bombasıyla, molotofuyla terö-
ristler vardır.

Yabancı Akademisyenleri 
Türkiye’ye Davet Ediyorum

Sözde akademisyenler bildirisine imza 
atan, isimleri bizden, ama zihinleri bize 
yabancı tipleri bir kenara bırakıyorum... 
Bu şekilde düşünen yabancı akademis-
yenlere benim bir teklifim var, kendilerini 
Türkiye’ye davet ediyorum. Buyursunlar 
Türkiye’ye gelsinler.  Öyle kuru kuruya 
imza atmakla olmaz, gel Türkiye’ye. A’dan 
Z’ye Güneydoğu’da, Doğu’da, bütün bu 
bölgelerde ne oluyor, ne bitiyor, bunları ye-
rinde görün. Türkiye’deki sorunun, devlet 
tarafından hukukun çiğnenmesi mi, yoksa 
terör örgütünün vatandaşlarımızın hak ve 
özgürlüklerini gasp etmesi mi olduğunu, 
gelsinler kendi gözleriyle bizzat görsünler.

Mesela, Amerika Birleşik Devletleri Büyü-
kelçimiz, daha önce de Türkiye’nin terör 
örgütüne yönelik operasyonlarıyla ilgili 
açıklama yapan Chomsky’i davet etsin, 
kendisini bölgede misafir edelim. Gerçek-
leri, bu akademisyen sıfatlı beşinci kol ele-
manları aracılığıyla değil, kendi gözleriyle 
görsün. Diğer ülkelerdeki bu şekilde düşü-
nen, gönlü ve zihni açık akademisyenleri 
de çağıralım, ülkemize gelsinler bölgeyi 

gezdirelim. Dünya kamuoyuna gerçekleri, 
bu şekilde çok daha doğru ve etkin şekilde 
aktarabileceğimize inanıyorum.

Türkiye açısından terör meselesi, ortadan 
konuşulacak, ortadan yürünecek bir mese-
le değildir. Bu konuda ya milletin ve dev-
letin yanında olursunuz, ya da teröristin 
ve terör örgütünün yanında olursunuz. Ül-
kemizde veya dünyada teröristleri söylem-
lerine, inançlarına, kimliklerine, kökenle-
rine göre ayıran herkes doğrudan teröre 
destek olmaktadır. Güvenlik güçlerimizin 
bölgede yürüttükleri operasyonlar, her 
şeyden önce Kürt kardeşlerimizin hayatını 
ve geleceğini güvence altına alma amacına 
yöneliktir.

Ne bölücü terör örgütü, ne onun güdü-
mündeki siyasi parti, ne aynı çizgide du-
ran sözde sivil toplum kuruluşları, ne de 
işte bu son bildiride olduğu gibi kendile-
rine ‘akademisyen’ diyen güruh türünden 
kesimler Türkiye’nin muhatabı değildir, 
olmayacaklardır. Muhatabımız sadece ve 
sadece milletimizdir. Bizim için terör örgü-
tü mensupları neyse, onların ağzıyla konu-
şanlar da aynıdır.

Türkiye, son terörist silahını bırakana 
veya etkisiz hale getirilene, terör örgütü 
tamamen çökertilene kadar bu mücade-
leyi sürdürecektir. Bizim, bu sözde akade-
misyenlerden izin alacak halimiz yok. Hu-
kukumuzda da böyle bir kaide yok, bunu 
herkesi çok iyi bilmesi lazım. Bunların 
haddini de bilmesi lazım. Biz, bu ülkede 78 
milyonun can güvenliğini, mal güvenliğini 
korumakla mükellefiz, devletin görevi bu-
dur. Bunu da Silahlı Kuvvetlerimizle, poli-
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İnsanlığın vicdanı ve sesi olmak Türkiye’ye 
zarar vermez, tam tersine güç katar, itiba-
rımızı yükseltir. Aynı şeklide anlaşmazlık-
ların barışçıl yollarla çözülmesine önemli 
katkılarda bulunan, barış için arabulucu-
luk girişimimizi de önemli görüyorum.

Yine günümüzde önemli olan adımlardan 
bir tanesi, bu yaşanan sorunların çözümü 
için ciddi bir kanal olarak gördüğüm, kuru-
cusu olduğumuz ‘Medeniyetler İttifakları’ 
çalışmalarını da ihmal etmemeliyiz. Eşbaş-
kanlığını yaptığımız Terörizmle Mücadele 
Küresel Forumu’nu, dünyada bu alanda 
oluşturulacak işbirliği kanalları için etkin 
bir platform olarak kullanabilmenin yol-
larını da aramalıyız. Uluslararası alandaki 
tüm bu faaliyetlerimiz, dünya meseleleri-
ne sorumluluk sahibi bir ülke olarak yak-
laşıyor olmamızın tezahürleridir.

Antalya’daki G-20 Zirvesini büyük bir ba-
şarıyla yürüttük, oradaki ekonomik bü-
yümeyle birlikte en az gelişmiş ülkelerin 
sorunlarının da dikkate alınması gerektiği 
yönünde yaptığımız vurgunun sebebi de 
işte budur.

Dünyada ilk kez gerçekleştirilecek olan 
Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği üzere 
seçilmemizi, insani diplomasi alanındaki 
etkinliğimizin sonucu olarak görüyorum. 
Bu zirve dolayısıyla dünya liderleri, siya-
setçiler, akademisyenler, kanaat önderleri 
ve sivil toplum temsilcileri inşallah Mayıs 
ayında İstanbul’da bir araya gelecek. Bu 
toplantının, dünyada insani yardım çalış-
maları için kurulacak mekanizmaların ge-
leceği açısından tarihi öneme sahip oldu-
ğuna inanıyorum.

Yine Nisan ayında, 13. İslam İşbirliği Teş-
kilatı Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği ya-
pıyoruz. İslam dünyasının çok ciddi sına-
malarla karşı karşıya olduğu bir dönemde 
toplanacak bu zirvenin de, ülkemizin ta-
rihi ve insani sorumlulukları bakımından 
hayati öneme sahip olduğu açıktır. Her iki 
zirvenin de başarılı geçmesi için başta Dı-
şişleri kadrolarımız olmak üzere ilgili tüm 
kurumlarımızın titiz bir çalışma ortaya 
koymalarını bekliyorum.

Değerli büyükelçiler,

2015 yılı, yakın çevremizde yaşanan kriz-
lerin daha da derinleştiği bir yıl oldu. Orta-
doğu ve Kuzey Afrika’da 2010 yılında baş-
layan halk hareketlerinin yol açtığı büyük 
umutlar pek çok yerde yerini acıya, savaşa 
ve kaosa bıraktı. Suriye’de 5 yıldır süren 
kriz, bu ülkeyi, bölgeyle birlikte tüm dün-
yada güven ve istikrara yönelik tehditlerin 
odağı haline getirdi.

Bir yandan terör örgütleri, diğer yandan 
rejim ve onu destekleyen kimi ülkeler Su-
riye halkına kelimenin tam anlamıyla zul-
mediyor. Akdeniz kıyalarından Avrupa’ya 
uzanan göç krizi, hepimizin kalbini bur-
kan üzüntü verici sahnelere yol açıyor.

Bir süredir devam etmekte olan ekonomik 
krizin de etkisiyle yabancı düşmanlığı, 
ırkçılık ve İslamofobi gibi tehlikeli akımla-
rın Avrupa’da güç kazandığını görüyoruz. 
Göçmenlere düşmanlık söylemiyle hareket 
eden siyasetçilerin tahrikleri, Avrupa’da 
yaşayan Türkiye kökenli kardeşlerimizi 
doğrudan etkiliyor. Dünya siyaseti içeri-
sinde yer alan veya alma arzusu içerisinde 

ve mensubu olduğumuz milletin hasletle-
rinin bir gereğidir. Çünkü Afrika’da açlık-
tan bir deri bir kemik kalmış çocuğa bak-
tığımızda, biz kendi evladımızı görürüz, 
böyle bir empatiyle meseleye yaklaşırız.

Ey sözde aydınlar, şu anda Madaya’da 
olanlara siz bugüne kadar ses çıkarttınız 
mı? Onun için kampanyalar düzenlediniz 
mi? Onun için bir tane imza attınız mı? 
Hayır. Suriye’de terör örgütlerinin, rejimin 
ve onu destekleyen devletlerin saldırıları 
sonucu evlerinde, okullarında, pazar yer-
lerinde ekmek almak için sıra beklediği 
fırının önünde katledilen masumların acı-
sını, kendi yakınımızı kaybetmişçesine biz 
yüreğimizde hissederiz.

Balkanlar’daki, Kafkaslar’daki, Ortado-
ğu’daki, Kuzey Afrika’daki şehirlerde, köy-
lerde zor şartlarda hayatlarını sürdüren 
kardeşlerimizin ülkemizin bayrağını gör-
düklerinde, adını işittiklerinde duydukla-
rı heyecanın sebebini çok iyi anlamalıyız. 
Burada herhangi bir çıkar, herhangi bir 
istismar, her hangi bir istiskal değil, sade-
ce ve sadece “Yaratılanı Yaratandan ötürü 
sevme” anlayışına dayalı samimi bir ilişki 
söz konusudur.

Türkiye’nin insani değerler diplomasisinin 
gerisindeki bu tarihi ve manevi dinamik 
anlaşılmadan, yaptıklarımız ve yapmak 
istediklerimizi doğru şekilde kavranamaz. 
Hamdolsun bugün Türkiye, dünyada en 
fazla resmi kalkınma yardımı yapan ülke-
lerden biri haline gelmiştir. Hatta milli ge-
lirimize oranla bakıldığında, dünyada en 
fazla insani yardım yapan ülke durumun-
dayız, birinci sıradayız.

Yardımlarda En Zengin Ülkeleri 
Geride Bıraktık

Türkiye bu, sıradan bir ülke değiliz. Dünün 
yardım alan, yardım isteyen Türkiye’si, bu-
gün yardım yapmada dünyada en zengin 
ülkeleri geride bırakan devlet haline geldi. 
2015 yılında ülkemizin yaptığı uluslarara-
sı insani yardım rakamının 5 milyar doları 
bulmasını bekliyoruz. Ne mutlu bize, Rab-
bime hamdolsun bugünleri gördük.

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler gibi, İn-
sani Eşgüdüm Ofisi gibi, Dünyada Gıda 
Programı gibi, Kalkınma Fonu gibi örgüt-
lere en fazla katkı sağlayan ülkeler ara-
sında Türkiye’ye yer alıyor. TİKA, AFAD, 
Kızılay ve ilgili tüm diğer kuruluşlarımız, 
başta doğal afetler olmak üzere tüm insani 
krizler karşısında, dünyanın her köşesinde 
operasyon gerçekleştirebiliyor.

Tüm bu çalışmaları, yardım elini uzattığı-
mız insanların kim olduğuna, dinine, kim-
liğine, meşrebine bakmadan, kapsayıcı ve 
kucaklaşıcı bir yaklaşımla sürdürüyoruz. 
Aynı şekilde, insanlığın karşı karşıya ol-
duğu sorunlara sürdürülebilir çözümler 
bulunması yönünde sergilediğimiz o ilkeli 
tutumu kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu 
kapsamda Birleşmiş Milletler’in, özellikle 
de Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayıcı 
ve etkin bir yapıya kavuşmasına yönelik 
reform çağrılarımızı güçlü bir şekilde ses-
lendirmeyi sürdüreceğiz.

Unutmayınız, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itira-
zımız sadece bizim değil, Birleşmiş Millet-
ler çatısı altındaki ülkelerin artık çok bü-
yük bir kısmının hissiyatı haline gelmiştir. 
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jilere dayandırarak, uluslararası siyasi 
süreçlerin işleyişinde daha etkin şekilde 
yer almak mecburiyetindeyiz. 2016 yılı-
nın bu bakımdan verimli bir yıl olacağına 
inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Ülke olarak önümüzde, küresel düzeyde 
takip etmemiz ve sonuç almamız gereken 
çok önemli meselelerimiz var. Bunlar ara-
sında bölücü terör örgütünün uluslararası 
alanda giderek artan faaliyetleri, paralel 
devlet yapılanmasıyla yürüttüğümüz mü-
cadele ve süregelen Ermeni iddiaları ön 
plana çıkmaktadır. Esasen bunların hepsi 
de, her geçen gün, birbiriyle ilişkili ve bir-
birini destekleyen unsurlara dönüşüyor. 
Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdi-
ği, basın özgürlüğünde, demokrasimizde 
ve hukukun işleyişinde sorunlar bulundu-
ğu gibi menfur iddialar hep aynı çevreler 
tarafından ortaya atılıp işleniyor.

Paralel Yapının Tüm Faaliyetlerini 
Yakından Takip Etmelisiniz

Özellikle paralel devlet yapılanması, bu 
konuda diğerlerini de geride bırakan bir 
ihanet çizgisine geldi. Bugün dünyada ül-
kemiz aleyhinde çıkan haberlerin önemli 
bir bölümünün gerisinde, bu yapının ve 
onlarla irtibatlı kişilerin olduğunu biliyo-
ruz. Bu vesileyle, Türkiye’nin paralel dev-
let yapılanmasıyla yürüttüğü mücadele 
konusundaki kararlılığımızı sizlere bir kez 
daha belirtmek istiyorum.

Milli Güvenlik Kurulu’muz tarafından da 
ülkemiz aleyhine çalışan bir terör örgü-

tü olarak tescil edilip, faaliyetleri izlenen 
bu şer şebekesi konusunda en küçük bir 
müsamahamız yoktur. Siz kıymetli büyü-
kelçilerimizin görev yaptığı ülkelerde, bu 
yapının tüm faaliyetlerini yakından takip 
ettiğine, gerekli müdahalelere hızla ve ek-
siksiz şekilde yerine getirdiğine inanıyo-
rum. Bakanlığımızca yakından izlenen bu 
çalışmalarınızda, Cumhurbaşkanı olarak 
şahsımın da daima yanınızda olduğundan 
şüpheniz bulunmasın.

Tabii paralel devlet yapılanmasıyla mü-
cadele etmek kadar, onun sebep olduğu 
tahribatı tamir etmek de önemlidir. Şunu 
unutmayınız değerli arkadaşlar: Bu yapı-
nın kurduğu okullar, geliştirdiği ticari iliş-
kiler kendi malı değildir; bunların hepsi, 
bu ülkenin ve bu milletim imkânlarıyla te-
sis edilmiştir; ama zekâttır, ama sadakadır, 
ama yardımdır. Dolayısıyla bu değerlerin 
yok edilmesi yerine, asli sahibi olan ülkeye 
ve millete kazandırılması yönünde gayret 
sarf etmeliyiz.

Okullar konusunda, Milli Eğitim 
Bakanlığı’mız bünyesinde kuruluş hazır-
lıkları başlatılan Maarif Vakfı’nın hayata 
geçmesi, arka arkaya yaşadığımız seçimler 
sebebiyle biraz gecikti. Farklı vakıflar da 
bu konuda hizmet vermeye hazır hale gel-
di, geliyor. Bunun için gerekli kanun sürat-
le yürürlüğe sokulmalıdır.

Hemen ardından da, Afrika, Balkanlar, 
Kafkasya başta olmak üzere paralel dev-
let yapılanması bünyesinde gözüken, ama 
aslında milletin malı olan okullara süratle 
sahip çıkılmalıdır. Gerekirse Maarif Vakfı 
aracılığıyla yeni okullar kurmak, diğer si-

olanların bazı ülkelerde “Buraya Müslü-
manların girmesini istemiyoruz, Müslü-
manların buraya girişini engelleyeceğiz” 
yaklaşımı, insanlığa ve insana bakışlarını 
göstermesi bakımından da çok önemlidir.

Suriye’ye Davet Üzerine Giren 
Rusya’yı, Gürcistan ve Ukrayna’ya 
Kim Davet Etti?

Rusya’nın hem Suriye’de, hem Ukrayna’da 
attığı adımlar, bu ülkeyle aramızda ciddi 
sorunlar ortaya çıkmasına yol açtı. Sor-
mak lazım, kendileri davet edildiği için 
Suriye’ye girmişler; “Peki Gürcistan’a da 
davet edildiğiniz için mi girdiniz, veyahut 
da Ukrayna’ya da davet edildiğiniz için mi 
girdiniz?” Bu soruların da o zaman cevabı-
nı vermek lazım. Kırım’ın hukuk dışı ilha-
kı ve Kırımlı soydaşlarımızın maruz kaldı-
ğı baskılar, kuzeyimizde istikrarsızlıklarla 
dolu yeni bir konjonktürün oluşmasına 
neden oldu. Suriye’de terörle mücadele 
bahanesiyle bölgeye gelen, asıl amacının 
Esad rejimini ayakta tutmak olduğu anla-
şılan Rusya’nın operasyonları bölgedeki 
sorunları daha da derinleştiriyor.

Rusya, DEAŞ’e karşı bir mücadele verme-
mektedir. Tam aksine Rusya, şu anda Laz-
kiye ve çevresinde butik bir Suriye devleti 
kurmanın gayretiyle kendine mekân hazır-
lamaktadır. Rusya, o bölgede bizim soydaş-
larımızı, Türkmen kardeşlerimizi vurmak-
tadır.

İşte böyle bir ortamda yaşanan uçak mesele-
si, Rusya’nın ülkemizle ilişkilerini getirdiği 
yer bakımından bir sebep değil, sadece bir 

bahanedir. Rusya’nın içine girdiği tehlikeli 
mecra, kendisi ve bölge ülkeleriyle birlikte 
tüm dünya için de çok büyük bir sorundur.

İran, Mezhep Temelli Nüfus 
Alanını Genişletmek İstiyor

Diğer taraftan İran’ın da, Suriye, Irak, Ye-
men gibi ülkelerdeki gelişmeleri kendi nü-
fuz alanını genişletmenin bir aracı olarak 
kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Mezhep 
temelli ayrışmaları çatışmaya dönüştüren 
tavrıyla İran, yeni ve tehlikeli bir sürecin 
fitilini ateşlemeye çalışıyor. İran’ın, Suudi 
Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini 
bilinçli olarak gerginleştirmesi, bu strateji-
nin bir parçasıdır. Hiç şüphesiz bu sorun-
lar listesini daha da uzatabiliriz. Önemli 
olan, karşı karşıya bulunduğumuz bu so-
runlar ve krizler karşısında bizim ne kadar 
sağlam bir duruş sergileyebildiğimizdir.

Suudi Arabistan’da 47 kişi idam edildi. 
İdam cezası, Suudi Arabistan’da kalkma-
dı, Amerika’da kalkmadı, Çin’de kalkmadı, 
Rusya’da kalkmadı, İran’da kalkmadı. Peki 
şunu sorma hakkına sahip değil miyiz: Ora-
da 1 tane Ayetullah olduğu söylenen zat, 
onun yanında üç tane daha Şia, ama onun 
yanında 43 tane Sünni El Kaide ile bağlan-
tılı oldukları gerekçesiyle idam edilmiş; 
olay bu. Peki, İran’da bunca idamlar var, 
bunları nereye koyacağız? Onların aileleri 
yok mu, onları savunanlar yok mu? Bunla-
rı nereye yerleştireceğiz? Türkiye’nin böy-
le bir sorunu yok. O zaman bunlara da ön-
celikle kendilerinin cevap bulması lazım.

Dış politika uygulamalarımızı, insani bir 
bakış açısına ve elbette kapsamlı strate-
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vil toplum örgütlerini teşvik etmek sure-
tiyle ortaya çıkan potansiyeli değerlendir-
me yoluna gitmeliyiz. Hükümetimizden ve 
Milli Eğitim Bakanlığımızdan, bu hususa 
önem ve öncelik vermesini özellikle istiyo-
rum. Gerekli düzenlemenin ardından, siz 
kıymetli büyükelçilerimizden de gayreti 
ve desteğiyle bu meselenin süratle çözüm 
yoluna gireceğini ümit ediyorum.

Ticari ilişkiler konusunda da aynı hassa-
siyeti sürdürmeliyiz. Ticaret müşavirlik-
lerimizi, DEİK, TOBB gibi resmi niteliği 
bulunan kuruluşlarımızı daha etkin kul-
lanarak, ticari alanda elde edilen kaza-
nımlara sahip çıkmalıyız. Bu ülkenin ve 
milletin heba edilecek tek bir kaynağı, tek 
bir imkânı, tek bir değeri yoktur. Yapma-
mız gereken, bu potansiyeli paralel devlet 
yapılanmasının tasallutundan kurtararak 
devletimize ve milletimize tekrar kazan-
dırmaktır. Büyükelçiliklerimizin ve büyü-
kelçilerimizin, ticari ilişkilerimiz konu-
suna da bu hassasiyetle yaklaşacaklarına 
inanıyorum.

Bir kez daha ifade ediyorum; buradaki 
ayrım son derece önemli. Paralel devlet 
yapılanmasının üzerine tüm gücümüzle 
ve imkânlarımızla gideceğiz. Ama ortaya 
çıkmış olan ve zaten milletin malı olan po-
tansiyelin heba olmasına da izin vermeye-
ceğiz. Benim gözümde bu ikisini birlikte 
başaran büyükelçilerimiz, en başarılı bü-
yükelçilerimizdir.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin geçtiğimiz 13 yılda kat ettiği 
mesafenin dünyadaki yansımalarını en 
iyi bilen, gören, yaşayan kişiler sizlersiniz. 
Uluslararası düzeyde etkinliğimiz arttıkça, 
karşılaştığımız sorunların mahiyeti değiş-
mekte, cesameti artmaktadır. Bu durum, 
büyükelçilerimizin özellikle hem daha do-
nanımlı, hem dirayetli, hem de daha çalış-
kan olmasını zorunlu kılıyor.

2016’nın ilk günlerinde yaşananlar dahi, 
bu yıl da yoğun bir gündemle karşı kar-
şıya olacağımızı gösteriyor. Önümüzdeki 
dönemde maruz kalacağımız sınamalar, 
en az geride bıraktığımız yılki kadar, bel-
ki ondan da zorlayıcı olacaktır. Aynı anda 
pek çok krizle mücadele etmek, bu kadar 
çok gelişmeyi takip etmek ve eşzamanlı 
olarak yapıcı adımlar atmak elbette kolay 
değildir.

Ancak ben sizlere güveniyorum, sizlere 
inanıyorum. Dışişleri camiası olarak ser-
gilediğiniz yoğun mesaiyi ve özverili ça-
lışmaları memnuniyetle takip ediyorum. 
Bu yıl sizlerden daha büyük bir inanç ve 
özveriyle, daha kararlı, daha verimli, daha 
üretken çalışmalar bekliyorum. İnşallah 
hep birlikte Türkiye’yi çok ileri noktalara 
taşıyacağız.

Bu duygularla, bir kez daha hepinize se-
lamlarımı sunuyor, konferansınızın başa-
rılı geçmesini diliyorum. Sağlıcakla kalın.

Saygıdeğer dostlar, turizm sektörünün çok 
değerli yöneticileri, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya 
Turizm Forumu’nun ülkemiz, bölgemiz ve 
tüm turizm sektörümüz açısından hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bugün burada, medeniyetlerin beşiği, kı-
taların kavşak noktası İstanbul’da, turizm 
alanında dünyanın önde gelen kuruluşla-

rının yöneticilerini ve temsilcilerini misa-
fir ediyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
katılımlarıyla forumu şereflendiren tüm 
misafirlerimize İstanbul’a ve Türkiye’ye 
hoşgeldiniz diyorum. 

Gerek katılımcı profili, gerekse gündemi 
itibariyle, forumun turizm sektörü açısın-
dan küresel ölçekte meselelerin ele alındı-
ğı, yeni işbirliği alanlarının keşfedildiği bir 
platform olduğunu görüyorum. Bu önemli 

Tüm Ülkeler Teröre Karşı İlkeli 
Bir Duruş Sergilemelidir

Dünya Turizm Forumu | İstanbul | 6 Şubat 2015 
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Turizmcilerin de Katkılarıyla 
Üstlendiğimiz Her 
Organizasyondan Alnımızın 
Akıyla Çıktık

Burada büyük bir memnuniyetimi ifade 
etmek istiyorum; en son G-20 Liderler Zir-
vesinde olduğu gibi, bugüne kadar üstlen-
diğimiz her organizasyondan alnımızın 
akıyla çıkmayı başardık. Bütün misafirle-
rimizin ülkemizden memnun ayrılmaları-
nı sağladık. Bizim bu süreçteki en büyük 
güvencemiz, en büyük destekçilerimiz ise 
turizmcilerimiz oldu, sizler oldunuz. İşte 
bugün burada olduğu gibi, hizmette kali-
teden taviz vermeyen, işini severek ve iti-
nayla yapan cesur müteşebbislerimiz tüm 
Türkiye’nin göğsünü kabarttı.

Dünyanın tamamına yakınını dolaşmış 
bir lider olarak, her yerde turizm sek-
törünün ne durumda olduğunu biliyo-
rum. İşte en son Şili, Peru, Ekvator ve 
Senegal’den geldim dün. Oralardaki turiz-
mi de gördüm. Dedikleri ne biliyor musu-
nuz? Siz, turizmde çok çok ilerisiniz. Siz-
den alacağımız çok şeyler var. Öyleyse biz, 
bu aksiyonumuzu, bu aktivitemizi daha 
da artırarak devam ettirmek ve sürekli 
işbirliği halinde olmalıyız. Onlara birçok 
şeyleri aktarabilmeliyiz, belki oralarda 
dahi yatırımlara girebilecek güce, imkâna 
da ulaşmalıyız diye düşünüyorum. İnşal-
lah sizlerin gayretleriyle, hem bu iki tari-
hi zirveyi, hem de Botanik Expo’yu insa-
nımızın misafirperverliğine, Türkiye’nin 
birikimine ve güzelliğine yaraşır şekilde 
gerçekleştireceğimize inanıyorum. 

Tabii turizmin en önemli yanlarından bir 
tanesi nedir? Halkların birbirleriyle olan 
iletişimidir. Halkların iletişimi, dünya barı-
şının temel taşını oluşturmaktadır diye dü-
şünüyorum. Az önce, Sayın Başkanı’nın da 
Yunus’un diliyle söylediği gibi; gelin tanış 
olalım. Nasıl tanış olacağız? Gideceğiz, ge-
leceğiz, oturacağız, konuşacağız, yiyeceğiz, 
beraber yolculuk edeceğiz ve tanış olacağız. 

Sevgili dostlarım, 

Dünya Turizm Forumu, zamanlaması itiba-
riyle gerçekten çok kritik bir dönemde ger-
çekleşiyor. Sizlerin de çok yakından takip 
ettiği üzere, ülkemizin de içinde yer aldığı 
coğrafya, ancak 100 yılda bir rastlanabile-
cek tarihi nitelikte hadiselerin yaşandığı 
sancılı bir süreçten geçiyor. Güneyimizde 
Suriye, Irak ve Yemen, kuzeyimizde Ukray-
na, batımızda Yunanistan ekonomik, siyasi 
ve sosyal krizlerle başa çıkmaya çalışıyor. 
Aynı şekilde, başta vatandaşlarımızın yo-
ğun yaşadığı ülkeler olmak üzere, dün-
yanın birçok gelişmiş ülkesinde yabancı 
düşmanlığı gibi toplumsal hastalıkların 
arttığını görüyoruz. 

Türkiye, coğrafi konumu, tarihi, kültürel 
ve beşeri bağları dolayısıyla bu krizleri ilk 
hisseden ülkelerden biridir. Bu kriz bölge-
lerinde yaşanan sıkıntılar, kuşkusuz sadece 
Türkiye’yi değil, komşu ülkeleri ve Avrupa 
dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyayı 
etkiliyor. Mülteci ve göç sorunu, DEAŞ gibi 
terör örgütlerinin kanlı eylemleri, artan 
ırkçılık, İslamofobi, farklı toplum kesimle-
ri arasında yaşanan gerilimler bu krizlerin 
yansımalarından birkaçıdır. Hemen her-
kesin yüzleşmek zorunda kaldığı bu me-

buluşmayı tertip eden Genç Turizmciler 
Derneği’ne, programın düzenlenmesinde 
emeği geçen tüm bakanlıklarımıza, bele-
diyelerimize, kurum ve kuruluşlarımıza 
teşekkür ediyorum.

2008 yılından bu yana genç girişimcileri-
mizi aynı çatı altında toplayarak, turizm 
sektörümüze farklı bir dinamizm kazandı-
ran Genç Turizmciler Derneği’ne çalışma-
larında başarılar diliyorum. 

İki gün boyunca gerçekleştirilen istişare-
lerin, sektörün bugünü ve geleceğine dair 
ortaya konulan görüşlerin, ülkemizin ta-
nıtımında, Türkiye turizminin yeni ufuk-
lar kazanılmasına çok çok büyük katkılar 
sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle ül-
kemiz için büyük bir iftihar kaynağı olan 
bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. 
İstanbul’un uluslararası kongre, fuar, zirve 
ve sempozyum gibi küresel ölçekteki et-
kinlikler bakımından, dünyanın en gözde 
merkezlerinden biri haline geldiğini görü-
yoruz. İstanbul, gayretlerimiz neticesinde, 
hamdolsun bugün kültür ve kongre turiz-
mi açısından Barselona, Viyana, Washing-
ton, Paris, Londra, Roma gibi destinasyon-
larla rekabet ediyor. 

İnşallah 2016 yılında İstanbul’un, bu 
özelliğini daha da perçinleyerek iki tarihi 
zirveye, hatta üç tarihi zirveye ev sahipli-
ği yapacağız, dünya liderlerini burada bi-
raraya getireceğiz. İlk olarak 14-16 Nisan 
tarihlerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı 13. 
İslam Liderler Zirvesi’ne, 25-26 Mayıs ta-
rihlerinde, ilk defa düzenlenecek Dünya 
İnsani Zirvesi’ne İstanbul’da ev sahipliği 
yapacağız. Ardından da Ekim ayında, Dün-

ya Enerji Kongresine yine İstanbul’da ev 
sahipliği yapacağız. 

Esasında uluslararası toplantıların en üst 
standartlarda icra edilmesi noktasında İs-
tanbul bildiğiniz gibi tek ilimiz değil, artık 
bunu yaygınlaştırıyoruz. Geçmişte Antalya 
sadece güneş, kum, deniz, bununla ilgili 
turisti çekerdi, ama biz bunu değiştirdik. 
Şimdi artık son 12-13 yıldır olay değiş-
miştir. Bildiğiniz gibi, 15-16 Kasım 2015 
tarihlerinde yapılan G-20 Liderler Zirve-
siyle Antalya bu konuda kendini ispat et-
miştir. Antalya Zirvesi öncesinde, içeriğini 
ve organizasyonunu tamamen ülkemizin 
yürüttüğü yaklaşık 60 hazırlık toplantısı 
düzenlendi. G-20 öncesi yapılan bu orga-
nizasyonlara 15 bin delege katıldı. Antalya 
Liderler Zirvesine ise 10 bin katılımcı işti-
rak etti. Zirve öncesindeki en önemli top-
lantılarından birisi de, 29-30 Eylül tarihle-
rinde yine bu şehirde yapılan G-20 Turizm 
Bakanları toplantısı olmuştur. 

Antalya, bu gurur tablosuna 77 gün son-
ra, yani 23 Nisan tarihinde açılacak olan 
Expo-2016 ile inşallah yeni bir sayfa ekle-
yecektir. Expo-2016’nın bir başka özelliği 
var, yani geçici değil. Orası, dünya ülkele-
rinin hepsinin bahçelerinin bulunacağı 
bir botanik fuarıdır. Expo-2016, ülkemiz 
açısından çok önemli bir fuardır. 2 hafta 
önce gittim, gezdim ve hazırlık çalışmaları 
yerinde gördüm. Bu fuar sayesinde, 1 mil-
yon 150 bin metrekarelik bir fuar alanına 
sahip olacığız. Sizler de artık Antalya’ya 
gittiğinizde, sadece alışılmış yerleri değil, 
bu botanik fuarını gezmek suretiyle envai 
çeşit bitki ve ağacı göreceksiniz. 
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Örgütün tabanı, bölgede yaşayan Kürt nü-
fusunun 10’da biri dahi değildir. Bu örgüt-
ten farklı düşünen Suriyeli Kürt kardeş-
lerimiz, bunun bedelini tehcirle, şiddetle, 
baskıyla ödemektedir. 

Benim Esad’la münasebetlerimizin iyi ol-
duğu dönemde, orada yaşayan Kürt kar-
deşlerimize pasaport dahi vermiyorlardı, 
kimlik vermiyorlardı. Ben, o zaman Esad’a 
diyordum ki, “Kürtler bu ülkede yaşıyor, 
bunlar senin vatandaşın değil mi? Bunla-
ra kimlik versene, bunlara pasaport ver-
sene.” Bunu o kadar dillendirdiğim için, 
vatandaşlık verilme noktasına gelinmişti, 
sonra bu olaylar cerayan etti. Ama  benim 
Kobani’de yaşayan Kürt kardeşim, bunla-
rın hala farkında değil.

Bizim PYD’ye karşı olan duruşumuz, aynı 
zamanda bölgedeki Kürt nüfusunun da 
hissiyatıdır. Bugüne kadar terör örgütle-
ri arasında hiçbir ayrım yapmadan, biri-
ni diğerine tercih etmeden, ideolojisine, 
kimliğine bakmadan hepsiyle de kararlı 
bir şekilde mücadele ettik, etmeyi sür-
düreceğiz. Zira biz, terör ateşinin belli sı-
nırların içinde kalmayacağını, bu ateşin 
büyüyüp tüm dünyayı tehdit eder hale 
geleceğini yakından biliyoruz. 

Şiddetin bu kadar yaygınlaştığı, terör ör-
gütlerinin bu kadar taraftar, bu kadar 
sempatizan bulduğu bir ortamda, dün-
yanın hiçbir ülkesi güvenli olamaz, ola-
mayacaktır. Her gün yüzlerce masum in-
sanın katledilmesine seyirci kalınırken, 
insanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılır-
ken, çocuklar yaprak yiyerek, hatta ağaç-
ların kabuklarını yiyerek hayatta kalma 

mücadelesi verirken kimse yatağında ra-
hat uyuyamaz. 

Kendi güvenliğimizin, öncelikle Suriye’nin, 
Irak’ın, Kuzey Afrika’nın, Afganistan’ın, 
Balkanlar’ın, Kafkasya’nın, Karadeniz’in 
güvenliğini geçtiğini unutmamalıyız. Bu 
noktada artık, tüm ülkelerin öncelikle elini 
vicdanına koyması, terör karşısında ilkeli, 
tutarlı ve net bir tavır takınması gerekiyor. 

Son 13 Yılda Turizmde  
Rekorlar Kırdık

Değerli misafirler, 

Türkiye etrafını saran ateş çemberine, 
dünyada yaşanan krizlere rağmen istikrar-
lı ve kendinden emin bir şekilde yoluna 
devam etmektedir. Ülkemizin son 13 yılı, 
her alanda olduğu gibi, turizm sektöründe 
de rekorların kırıldığı bir dönem olmuştur. 
Bir zamanlar sıkça kullanılan “Bacasız sa-
nayi tanımlaması” ilk defa bizim dönemi-
mizde eteğe kemiğe bürünmüş, turizm bu-
gün Türkiye’nin lider sektörlerinden biri 
haline gelmiştir.

2002 yılında Türkiye’yi ziyaret eden ya-
bancı turist sayısı neydi biliyor musunuz? 
13 milyon. 2015 sonunda bu sayı 36 mil-
yon 244 bine çıktı. 2002 yılında 8,5 milyar 
dolardan devraldığımız turizm gelirlerimi-
zi 2014 yılında 34,3 milyar dolara çıkart-
tık. 2015 yılında ise turizm gelirimiz 31,4 
milyar olarak gerçekleşti. Bölgesel krizle-
re, çeşitli güvenlik tehditlerine rağmen bu 
başarımızı 2012, 2013 ve 2014 yılında da 
muhafaza ettik. 

seleler, küreselleşen dünyada, imkânlarla 
beraber sorunların da küreselleştiğinin en 
somut örneklerini oluşturuyor. Nasıl me-
safeler, yeni iletişim ve ulaşım teknolojile-
ri karşısında anlamını kaybetmişse, krizler 
konusunda da koruyucu fonksiyonlarını 
yitirmişlerdir. Nitekim, son dönemde ya-
şadığımız kimi acı tecrübeler, bu hakikati 
bir kez daha neredeyse açık bir şekilde gös-
termiştir. 

Türkiye’nin 5 yıldır sabırla, büyük bir 
metanetle mücadele ettiği mülteci krizi, 
Avrupa’ya ulaştığında bir anda ne oldu? 
Paniğe kapıldılar, bir panik havası esme-
ye başladı. Suriye ve Irak’ı kana bulayan 
DEAŞ terör örgütü, insanlık dışı saldırıla-
rını Tunus’tan Mısır’a, Paris’ten Amerika 
Birleşik Devletleri’ne kadar dünyanın bir-
çok ülkesine yaymıştır. 

Maalesef kimi Batılı ülkeler, son derece 
yanlış bir şekilde, terör örgütlerine karşı ta-
vırlarını, onların söylemlerine ve ideoloji-
lerine bakarak belirliyor veya açıklıyorlar. 
Bu ikircikli tavrı, çeşitli terör örgütleriyle 
uzun yıllardır sürdürdüğümüz mücadele-
mizde birçok kez gördük, yaşadık, tecrübe 
ettik. Sadece PKK ile olan mücadelemiz 35 
yıldır devam ediyor. Ama biz, hiçbir zaman 
ağlamadık, bağırıp çağırmadık ve mücade-
lemizi sabırla kendi içimizde verdik, hala 
da vermeye devam ediyoruz. Terör örgü-
tünün elebaşları, elleri masum kanına 
bulaşmış caniler, kırmızı bültenle aranan 
suçlular, çeşitli kılıflar altında yıllarca Batı 
ülkelerinde serbestçe dolaştılar. Avrupa’da 
bazı ülkeler, en önde gelen işadamlarımız-
dan birinin katilini yıllarca saklanıyor. 

Terör Örgütleri, Batı’dan Aldığı 
Silahları Bize Sıkıyor

Türkiye’nin haklı talepleri, ne yazık ki bü-
yük bir suskunlukla geçirildi. Bugün aynı 
tavrın, maalesef Suriye ve Irak’taki terör 
yapılarına karşı da sergilendiğine şahit olu-
yoruz. Kandil’den yönetilen PYD, YPG’nin 
bölgede yaptığı etnik temizlik faaliyetleri, 
terör eylemleri, mevcut rejimle olan işbir-
liği adeta görmezden gelinerek bu örgüt 
himaye ediliyor, destekleniyor. Örgütün 
elinde hangi silahları görüyoruz? Batının 
silahlarını görüyoruz. Terör örgütüne kar-
şı savaştığını söyleyenlerin silahlarını da, 
örgütün elinde görüyoruz. Ülkemizde ya-
pılan son operasyonlarda ele geçirilen si-
lahlara baktığımızda, bu silahların Batının 
ürettiği silahlar olduğunu görüyoruz.

Bu terör örgütünün, zorla ele geçirdiği böl-
gelerdeki baskıcı, faşist ve ırkçı uygulama-
ları müsamaha ile karşılanarak, DEAŞ’a 
karşı muteber bir partner gibi gösteril-
meye çalışılıyor. Batılı dostlarımıza, “Bu 
silahları vermeyin, bakın bunlar terörist 
örgüttür” dediğimiz zaman bize kulak tıka-
yanlar, şimdi neticeyi görüyorlar. Değişen 
bir şey var mı? Yok, durum yine aynı. 

Şunu burada tekrar altını çizerek ifade et-
mek isterim, kendilerine söylediğim için 
rahatım: PYD, YPG terör örgütünün asıl 
hedefi; DEAŞ’ten ziyade kendisi gibi dü-
şünmeyen, kendisine tabi olmayan herkes-
tir, bölge halkıdır, özellikle de orada yaşa-
yan Kürt kardeşlerimizdir. Bunların, Kürt 
kardeşlerimize öncülük etmek gibi bir der-
di yoktur, tam aksine bunlar Kürt kardeşle-
rimizin başına beladır.
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Yeşili biz yaygınlaştırdık, şu anda fidan ve 
ağaç olarak Türkiye genelinde dikilen ağaç 
miktarı ne biliyor musunuz? 3 milyarı bul-
du. Çünkü ağaç medeniyetin en önemli 
sembolüdür. En önemlisi de, bu başarı mil-
letimizin özgüveninin, Türkiye’nin ulusla-
rarası alanda artan itibarının eseridir. 

Türkiye, ayağındaki prangalardan kurtul-
dukça her alanda atılıma geçmiş, makûs 
talihini değiştirerek adeta tarih yazmıştır. 
Türk turizm sektörü, rakamların ortaya 
koyduğu gibi, bu atılım hamlesinin en bü-
yük kazananı, hem de en güçlü sembolle-
rinden olmuştur. 

Bu dönem, daha önce olduğu gibi sadece 
belli elitlerin, belli sermaye gruplarının de-
ğil, KOBİ’lerin, genç girişimcilerin, küçük 
esnafın, uluslararası yatırımcının, yani 
herkesin kazandığı bir dönem olmuştur. 
81 vilayetimizin tamamı, 79 milyon vatan-
daşımızın her bir ferdi işte bu süreçte ka-
zanmıştır. İnşallah bundan sonra da aynı 
şekilde ülkemizi büyütmeye, güçlendirme-
ye, ortaya çıkan değeri de hep birlikte pay-
laşmaya devam edeceğiz.

Turizm Potansiyelimiz, Mevcut 
Rakamların Çok Daha Üstüne 
Çıkmaya Müsait

Tabii her alanda olduğu gibi, turizmde de 
geldiğimiz aşamayı asla yeterli bulduğu-
mu söyleyemem ve bunun için de adımlar 
atmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin tu-
rizm potansiyeli, mevcut rakamların çok 
daha üstüne çıkmaya müsait. Şunu açık, 
net söyleyeyim: İstanbul, Antalya, Ankara, 
İzmir’in yanında tarihi yapısı ve doğal gü-

zellikleriyle pek çok potansiyelimiz bulu-
nuyor. Bu potansiyeli kullanmalıyız. 

İstanbul için Yatırım Destek Ajansı’ndan ge-
len talepler var. Ne diyorlar? Bize otel yap-
mak için yer verin. Bunu diyen kim? Ulus-
lararası sermaye. Uluslararası sermayeye, 
buyurun şurada otel yapabilirsiniz diyemi-
yoruz. Çünkü İstanbul, kongre merkezi ola-
cak potansiyele sahip.  İstanbul’un 10-15 yıl 
önce, 3 bin kişiyi aynı anda toplayacak bir 
salonu dahi yoktu, ama şimdi bunların hep-
si hamdolsun İstanbul’umuzda var.

Tabii burada bir şeyi özellikle vurgula-
mam lazım; Van’ın, Bitlis’in, Amasya’nın, 
Çorum’un, Diyarbakır’ın, Ağrı’nın bütün o 
güzelliklerini de dünyanın ilgisine sunma-
lıyız. Neden Cizre, Silopi, Sur çukurlarla, 
barikatlarla, terör örgütünün harabeye çe-
virdiği sokaklarla gündeme gelsin. Neden 
ilim, irfan ve sahabeler şehri Diyarbakır, 
yakılan camilerle, yıkılan okullarla, ma-
nevi mirasına yapılan kalleşçe saldırılarla 
gündeme gelsin. Bölgedeki şehirlerimiz 
neden Antalya gibi, Muğla gibi, İzmir gibi 
tüm dünyadan ziyaretçilerin geldiği, güzel-
liklerini doya doya seyrettiği iller olmasın. 
Hakkâri, bırakanız diğer tüm imkânlarını, 
sadece turizmle dağları, bitki örtüsü, akar-
suları, kilimleri üzerinden bile çok farklı 
bir kent haline dönüşebilir. Bunun önün-
deki en büyük engel terördür, eli kanlı 
terör örgütüdür. “Niçin yatırımcı acaba o 
illere gitmiyor” diye bu soruyu sormamız 
lazım. Neden gitmiyor yatırımcı bölgeye? 
Can güvenliğinin yanısıra, “Acaba ben bu 
yatırım yaparsam, bu yatırımım yakılır, yı-
kılır mı?” endişesini yaşıyor. 

Türkiye’nin turizm zenginliği, Akdeniz 
ve Ege kıyılarındaki kumsallardan ya da 
tek başına İstanbul’dan ibaret değildir, 
Anadolu’nun tamamı adeta bir açık hava 
müzesidir, biz böyle bir zenginliğe sahibiz. 
81 vilayetimizin her bir taşı, köylerimizde, 
ilçelerimizde saklı kalmış her bir eser, me-
deniyetlerin kesiştiği bu coğrafyada kadim 
insanlık tarihine ayna tutan birer şahittir. 
Bizde sağlık turizmi var, bunlar yoktu geç-
mişte, şimdi geliyor. Kültür turizmi var, 
inanç turizmi var, doğa sporları gibi, golf 
turizmi ciddi manada sıçrama yapıyor. Bü-
tün bunların yanında eğitim turizmi var. 
Çok farklı alanlarda, tüm dünyanın ilgisini 
çekecek bir potansiyele sahibiz.

Ben, ülkemizin son yıllardaki bu başarı 
grafiğinin üzerinde hassasiyetle durul-
ması, iyi analiz edilmesi gerektiğine ina-
nıyorum. Hafta içinde gerçekleştirdiği-
miz bu ziyarette, oradaki dostlarımızın 
Türkiye’deki bu başarıyı yakından takip 
ettiklerini ve gelip burada sizlerle görüş-
meler yapma arzularını yerinde gördüm. 
Turizmde elde edilen bu başarılar asla 
kendiliğinden oluşmuş değildir, bu başarı-
nın gerisinde Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
sessiz devrimin etkileri, her alanda yazdığı 
başarı hikâyesi vardır. 

Bu durum; yaptığımız 10 binlerce kilomet-
re bölünmüş yolun, hızlı tren hatlarının, 
ülkemizin her bölgesine yayılan 55 hava-
limanının, artık bir dünya markası olan 
Türk Hava Yolları’nın sağladığı bir başa-
rıdır. Göreve geldiğimizde 26 tane havali-
manı vardı, bugün 55 havalimanımız var; 
bakın nereden nereye. 

Kriz Senaryolarına ve Felaket 
Tellallarına Aldırmadan 
Turizmde Başarıyı Yakaladık

Başbakanlığım dönemimde iki şeyi çok 
işlerdim; -aslında ta İstanbul Belediye Baş-
kanı olduğum dönemde de işlerdim- yol 
medeniyettir, su medeniyettir. Eğer yolu-
nuz yoksa, “Ben medeniyim” diyemezsiniz. 
Neyle medeni oluyorsun? Yolun olursa me-
deni olursun. 

İkincisi, suyun olmayınca medeni olamaz-
sın. Kirli, paslı medeni olur muyuz? İşte 
susuz İstanbul’a suyu biz getirdik ve 2040 
yılına kadar İstanbul’un su sıkıntısı olma-
yacak. Şu anda İstanbul’un su sıkıntısı yok, 
bitti. Bunu şimdi Türkiye’ye yaydık, artık 
su sıkıntısı olmayan bir Türkiye’nin bütün 
inşası ve ihyası yapılıyor. Çünkü medeni 
olmak için buna ihtiyaç var. 

Hava kirliliğinin olduğu bir ülkede mede-
niyetten bahsedebilir misiniz? Bahsede-
mezsiniz. Türkiye genelinde büyük ölçüde 
hava kirliğini de hallettik. İstanbul’da mas-
keyle dolaşılan günleri hatırlayın, artık 
böyle bir şey yok. Bunları yaşayanlar bilir. 

Evet, krizlere, kriz senaryolarına, felaket 
tellallarına aldırmadan, istikrarlı bir şe-
kilde büyümesini sürdüren ekonomimizle 
turizmde bu başarıyı yakaladık. Darbe gi-
rişimlerine, paralel ihanet çetelerine, gezi 
olayları gibi provokasyonlara rağmen de-
mokrasimizi, sivil siyaseti güçlendirebil-
me iradesini gösterebildiğimiz için bugün-
lere geldik. 
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Daha 7 ay önce İstanbul’dan insanlar Van’a 
kahvaltı yapmaya gidiyordu. Sur’daki esnaf 
kardeşim, daha 1 yıl önce ülkemizin her 
şehrinden ziyaretçiyi, müşteriyi ağırlıyordu. 
Daha düne kadar Cizre cıvıl cıvıl bir ilçeydi. 

Bu operasyonlar bittikten sonra, yapılan 
planlamayla, projeyle süratle yeni ilçeler 
inşallah inşa edilecek. İnşa edilen yeni 
yerlere de, şu anda oradan kaçtı denilen 
vatandaşlarımız gelip yeniden yerleşecek.

Bölgede terör örgütü üzerinden kurulmaya 
çalışılan tep tipçi, baskıcı, faşist anlayış biz-
zat Kürt kardeşlerim tarafından çukura gö-
mülmüştür. İnşallah terör örgütü, tehdit ol-
maktan tamamen çıkarıldığı zaman bölge 
şehirleri de tekrar şaha kalkacaktır. İstikra-
rını, emniyetini, huzurunu, kardeşliğini pe-
kiştirmiş bir Türkiye’nin maddi ve manevi 
her noktada, tarihte hiç olmadığı kadar 
kazanacağını biz biliyoruz. Tabi bunu baş-
kaları da biliyor, onun için önümüze bunca 
engel çıkartılıyor. Onlara rağmen başaraca-
ğız, onlara rağmen 2023 hedeflerimize ula-
şacağız hiç endişeniz olmasın. 

Değerli kardeşlerim, 

PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi örgütler, kanlı 
eylemleriyle bir yere varamayacaklarını, 
başarı elde edemeyeceklerini kendileri de 
çok iyi biliyorlar. Bu Türk ordusu, Türk 
emniyeti, köy korucularımız el ele, omuz 
omuza bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sür-
düreceğiz. 

Bu örgütlerin amacı, halk arasında tedhiş 
ve şiddet ortamı oluşturarak korku iklimi-
nin, düşmanlığın yaygınlaşmasını sağla-
maktır. Yatırımcıyı ürküterek, bölge insa-

nını açlığa, işsizliğe, yokluğa, yani örgütün 
kendi karanlığına mahkûm etmektir. Bu 
hakikat ortadayken, Paris saldırısında gös-
terdiği empatiyi, hassasiyeti, kendi ülke-
sindeki terör eylemlerine göstermeyen bir 
medyamız var. Esnaf kaybetmiş, turizmci 
kaybetmiş, turizm emekçisi kaybetmiş, 
bunların asla umurunda değil. Kalemle-
riyle, manşetleriyle, söylemleriyle terör ör-
gütüne kapıkulluğu yapmayı, “Taşeronluk 
yapmayı” muhalefet diye yutturmaya kal-
kıyorlar. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, 
bu 5’inci kol faaliyeti yürütenlere, bu man-
kurtlara rağmen yaptık. Terör örgütlerinin 
ve onların kapı kullarının, bizi hedefleri-
mizden alı koymasına, ülkemizin potansi-
yelini harekete geçirmemize mani olması-
na da asla müsaade etmeyeceğiz.

Biz şuna inanıyoruz: Bir kapı kapanırsa 
biiznillah diğer kapılar açılır. İnşallah hep 
birlikte çalışarak, el ele vererek Türkiye’nin 
turizmini geliştirecek, yeni ufuklara, yeni 
alanlara açılmasını sağlayacağız.

Sevgili kardeşlerim, değerli dostlar, 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha Dünya Turizm Forumu’nun 
ülkemiz, bölgemiz ve tüm turizm sektörü-
müz için hayırlı olmasını diliyorum.

Ben turizmin Davos’u demeyeceğim, 
ben dünya turizminin merkezi olmaya 
namzet bu organizasyonun tertip edil-
mesinde emeği geçenleri tebrik ediyo-
rum. Yurt dışından gelerek fikirleri, 
teklif leri, eleştirileri ve katkılarıyla bu 
önemli toplantıyı zenginleştiren tüm 
misafirlerimize şükranlarımı sunuyo-
rum. Sağ olun, sağlıcakla kalın. 

Dünyanın dört bir yanından gelen de-
ğerli işadamlarımız, kıymetli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri en kalbi duygularımla, saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum. Anavatanı-
nıza, Türkiye’ye, ülkemizin gözbebeği 
İstanbul’umuza hoş geldiniz.

Dünya Türk Girişimciler Kurultayının ba-
şarılı geçmesini, toplantımızın sizler, ül-
kemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bu 
güzel buluşmayı tertip eden Dış Ekonomik 
İlişkiler Konseyimiz DEİK’in Başkanını ve 
Dünya Türk İş Konseyimizin Başkanını 
tebrik ediyorum.

Konsoloslar Mahkemeye 
Geliyor, Siz Kimsiniz, Sizin Ne 

İşiniz Var Orada?

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı | İstanbul | 26 Mart 2016 
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tandaşlarımızın bir bölümü, zaman içinde 
işadamı konumuna geldi. Bunun yanında 
doğrudan iş kurmak, yatırım yapmak, ti-
cari faaliyette bulunmak için yurt dışına 
giden müteşebbislerimizin sayısı, bilhassa 
son 13 yılda çok ciddi rakamlara ulaşmış 
durumda. 

Dünyanın Her Yanında 
Kazancının Peşinde Olan 
İşadamlarımız, ‘Çağdaş 
Alperenlerdir’

Bugün gittiğimiz her ülkede, çok büyük 
şirketlerimiz yanında, sanatkâr, esnaf veya 
profesyonel olarak çalışan, önemli başa-
rılara imza atan kardeşlerimizin varlığını 
memnuniyetle görüyoruz. Geçtiğimiz gün-
lerde TİKA çalışanları için “Çağdaş Alpe-
renler” ifadesini kullanmıştır. Aynı sıfatı, 
sizlerin de hak ettiğine inanıyorum. Evet, 
bugün yerkürenin dört bir yanında işinin, 
kazancının, ekmeğinin peşinde olan işa-
damlarımızın, profesyonel meslek erbabı 
kardeşlerimizin her biri, birer çağdaş al-
perendir. Çünkü sizler, kendinizle, kendi 
işinizle birlikte Türkiye’yi tarihi, kültürü 
ve değerleriyle birlikte, aziz milletimizi de 
temsil ediyorsunuz. Sizler, bulunduğunuz 
yerlerde oturuşunuzla, kalkışınızla, hayat 
biçiminizle, iş yapma tarzınızla ülkemizin 
ve milletimizin birer elçisi, birer temsil-
cisi olduğumuzu asla unutmamalısınız. 
Ben sizin, ülkemizi ve milletimizi layıkıyla 
temsil ettiğinize inanıyor, bunun için her 
birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

Değerli kardeşlerim,

Biraz önce, yurt dışında yaşayan vatandaş-
larımızı ve ülkemiz kökenli insanları ta-
nımlamak için diaspora kavramını kullan-
dık. Aslında bu ifade bende, soğukluk ve 
eksiklik hissi uyandıran bir ifade, bir kav-
ramdır, pek sevmem. Çünkü bu ifade as-
lında, kopmak kökünden gelir. Kopmak… 
Yani ülkesinden, milletinden değerlerin-
den kopmak. Hâlbuki biz, nerede yaşarsak 
yaşayalım, nereye gidersek gidelim, kökle-
rini, geçmişini, tarihini, değerlerini unut-
mayan, bunlarla beraber hayatını sürdü-
ren bir milletiz. Ecdadımız Orta Asya’dan 
geleli, yani diaspora kavramından hare-
ketle kopalı, bin yıl olmuş… Ama hala biz, 
oraları ata yurdu olarak kabul ediyor, her 
fırsatta gidip kardeşlerimizle kucaklaşıyo-
ruz. Aynı şekilde, geniş bir coğrafyada or-
tak değerleri paylaştığımız kardeşlerimiz-
le, hiç yan yana yaşamamış da olsak, uzun 
zamandır ayrı kalmış da olsak, gönül bağı-
mızı asla koparmadık, koparmayız. Bizim 
için kazanç da, kariyer de, statü de ancak 
kendi değerlerimizle birlikte anlamlıdır, 
önemlidir.

Dünyanın 167 ülkesinde var olan, 19’unda 
yoğun olarak yaşayan vatandaşlarımızın 
her birinin, meseleye bu anlayışla yaklaştı-
ğına inanıyorum. Bizim geçmişimizde asla 
sömürgecilik lekesi olmadığı gibi, biz mil-
let olarak bu psikolojiye tahammül edebi-
lecek bir yapıya da sahip değiliz. Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde, maalesef sömürge du-
rumunda olmaktan rahatsızlık duymayan, 
tam tersine bunu benimsemiş toplumlara 
rastladığımızda gerçekten çok üzülüyoruz. 
Üstelik bunlar, geçmişlerinde çok parlak, 

Daha önce 2011 yılında yapılan dünya 
Türk Girişimciler Kurultayına Başbakan 
olarak katılmıştım, bugün ikinci defa 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla katılıyorum. İlk 
kurultayımız 72 ülkeden iş adamlarımı-
zın katılımıyla gerçekleşmişti. İkincisinde 
hamdolsun bu sayı 90’a çıktı. Bugün ise, 95 
ülkeden işadamı kardeşimizle biraradayız.

Biraz önce DEİK Başkanımız da ifade etti; 
Türkiye, 6 milyonluk diasporasıyla, yurt 
dışında en çok vatandaşı yaşayan 10. ülke 
konumunda. Geçtiğimiz haftalarda ziyaret 
ettiğimiz Gine’de imzalanan anlaşmayla 
birlikte 131. İş Konseyimizi de faaliyete 
geçirmiş oluyoruz. İşadamlarımız, hem 
Türkiye, hem de bulundukları ülkeler üze-
rinden gerçekten çok büyük bir güç, çok 
büyük bir potansiyel olarak dünyaya ya-
yılıyorlar. Eskiden bu tarz ifadeler, bu tarz 
değerlendirmeler endişeyle karşılanır, üze-
ri de örtülmeye çalışılırdı. Hâlbuki dünya-
ya yayılmanın hiçbir kötü tarafı yok. Eğer 
insanlar, tarihte hiç yerlerinden kıpırda-
masalar, hep aynı yerde yaşamayı sürdür-
selerdi medeniyetler de ortaya çıkmazdı. 
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, insan-
ların bir kadınla bir erkekten yaratıldığı, 
birbirleriyle tanışmaları için de ırklara, 
kabilelere ayrıldığı ifade ediliyor. Demek 
ki insan olarak asli görevlerimizi unutma-
dan, dünyanın her yerine gitme, her yerin-
de yaşama hakkına sahibiz. 

Son yıllarda ciddi gelişme gösteren Gen 
araştırmaları, bugün çeşitli kıtalarda, 
çeşitli ülkelerde yaşayan insanların kö-
kenlerinin aslında çok farklı olduğunu 
gösteriyor. Avrupa’da yaşanan birinin kök-
leri Asya’dan, Kafkasya’dan, Amerika’da 

yaşayan birinin kökleri Afrika’dan, 
Ortadoğu’dan çıkabiliyor. Hiç uzağa gitme-
ye gerek yok, işte kendi ülkemiz, özellikle 
Anadolu. Ne diyor şair: 

Dörtnala Gelip Uzak Asya’dan 
Akdeniz’e Bir Kısrak Başı Gibi 
Uzanan Bu Memleket Bizim 

Binlerce yıldır pek çok farklı medeniyete 
beşiklik yapmış bu topraklarda, hiç şüphe-
siz hepsinden de insani bir miras kalmıştır. 
Özellikle geçtiğimiz 200 yılda yaşanan ha-
diseler, Osmanlı ve Türk coğrafyasının her 
yerinden insanlar için Anadolu’yu adeta 
bir son sığınak, nihai vatan durumuna ge-
tirmiştir. Her dönemde insanların dünyaya 
yayılmalarındaki en önemli sebeplerden 
biri ekonomidir, ticarettir, daha iyi yaşam 
arzusudur, rızk arayışıdır. Daha mümbit, 
daha verimli, daha bereketli yerlere gitme 
konusunda tükenmek bilmeyen bir iştiyak 
olduğunu görüyoruz. Bugün de, gerek bi-
zim ülkemizden, gerekse diğer toplumlar-
dan milyonlarca kişi aynı gayeyle dünyaya 
yayılıyor.

Ülkemizde 3 milyonu aşkın, vatandaşı-
mız olmayan kişiyi barındırıyoruz. Bun-
ların önemli bir bölümü elbette, Suriye ve 
Irak’taki krizlerden kaçıp gelen sığınmacı 
konumundaki kardeşlerimizdir. Ama, bel-
ki sayılarını yüzbinlerle ifade edebileceği-
miz çok sayıda kişi de ticaret için, çalışmak 
için, kendine daha iyi bir gelecek kurmak 
için ülkemizde bulunuyor. Bizimde mil-
yonlarca insanımız, aynı amaçla Avrupa’da 
ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını 
idame ettiriyor. Yurt dışında yaşayan va-
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çok zengin medeniyetler kurmuş toplum-
lar. Hâlbuki bu insanlar, kendi özgürlük-
lerini koruyabilseler, sahip oldukları zen-
ginlikleri kendileri için kullanabilseler, şu 
anda bulunduklarından çok daha ilerde 
olabilirler. Bunun için biz nerede yaşarsak 
yaşayalım, ne iş yaparsak yapalım, hangi 
eğitimi alırsak alalım, kesinlikle kendimiz 
olmaktan, milli ve manevi değerlerimiz-
den vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin, bulundu-
ğunuz yerlerde tek kişi de olsanız, yüzler-
ce, binlerce, hatta Almanya’da olduğu gibi 
milyonlarca kişilik bir toplumun mensubu 
da olsanız; bu ülkenin, bu milletin bir evla-
dı olmanın şerefi ve sorumluluğunu hiçbir 
zaman unutmadığınızı biliyorum. DEİK 
Başkanımızın ifadesiyle, her birinizin bi-
rer cesaret çiçeği olarak, hareket ettiğinize 
inanıyorum.

2014 Yılında Ülkemizde 352 
Milyar Lira Yatırım Yapıldı 

Değerli kardeşlerim,

Yurt dışında iş yapmanın, tutunmanın, ba-
şarılı olmanın, kendinizi kabul ettirmenin 
ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyo-
rum. Hiç şüphesiz bu konuda en büyük 
desteğiniz Türkiye’dir. Türkiye’nin ulus-
lararası alandaki itibarıdır, başarılarıdır. 
Geçtiğimiz 13 yıllık dönem, bu bakımdan 
tam bir başarı hikâyesidir. Türkiye, 2003-
2014 yılları arasında az önce değerli Baka-
nım da ifade etti, ben de şöyle bir tekrarın-
da fayda görüyorum, yılda ortalama yüzde 
4,8 oranında büyüyerek, Cumhuriyet tari-
hinin rekorunu kırmıştır. Geçtiğimiz yıl, 
yaşadığımız iki seçime ve terör olaylarına 
rağmen, ilk üç çeyrekte yüzde 4 büyüme 

başarısını gösterdik. Yıllık büyüme ora-
nının da bu düzeyde olacağı anlaşılıyor. 
Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı 
büyüyen ikinci ülke konumunda. 2002’de 
ülkemizde yılda 77 milyar lira yatırım ya-
pılıyordu, 2014 yılında bu rakam 352 mil-
yar liraya yükseldi. Türkiye’ye son 13 yılda 
gelen uluslararası doğrudan yatırım raka-
mı 165 milyar dolardır. Sadece geçtiğimiz 
yıl 16,5 milyar dolarlık uluslararası yatı-
rım ülkemize gelmiştir. Bir ara, 22 milyar 
dolara kadar da çıktık. Türkiye’de kişi ba-
şına düşen milli gelir, aynı dönemde 3 bin 
500 dolardan 10 bin 500 dolar seviyesine 
çıktı. Bakınız, 2015 yılının Şubat ayında 
ülkemizde 5 bin 400 şirket açılmıştı, bin 
şirket kapanmıştı. Bu yılın aynı ayında açı-
lan şirket sayısı ne biliyor musunuz? 6 bin 
300, kapanan şirket 780.

Olayı farklı yerlere çekme gayreti içerisin-
de olanlar olabilir, biz işimize bakacağız, 
yolumuza aynı kararlılıkla devam edece-
ğiz. Bakınız, otomobil satışlarında geçtiği-
miz yıl 726 bin adetle rekor kırılmıştı. Bu 
yıl da satışlar aynı seviyede devam ediyor. 
Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz 
eşya satışlarındaki artış eğilimi sürüyor. 
Bunlar bir refah düzeyinin ifadesi değil 
mi? İhracatımızda, pek çok olumsuzluğun 
biraraya gelmesinden dolayı bir gerileme 
yaşadık. Bu alanda en kötünün geride kal-
dığına ve yeniden yükselişe geçeceğimize 
dair çok güçlü emareler var. Turizmde de 
,yine konjonktüre bağlı sıkıntılı bir dönem-
den geçiyoruz; bu alanda da yeni pazarlara 
açılarak, inşallah kayıplarımızı hızla telafi 
edeceğiz.
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İşte bunlar, bunlardandır. Bunlar böyle 
okumuşlar.

Aynı şekilde, Suriye’deki gelişmelerin bir 
anda böylesine mahiyet ve yön değiştir-
mesi, bölgenin kendi dinamikleriyle açık-
lanabilir mi? DEAŞ bahanesiyle oynanan 
oyunların gerisindeki niyetleri, hedefleri 
görmemek için herhalde kör olmak lazım. 
Bölücü terör örgütüne kucak açanların, kol 
kanat gerenlerin endişesi, herhalde bu her 
taraflarından zavallılık akan teröristlerin 
kendileri değil. Türkiye’yi 1959 yılından 
beri Avrupa Birliği kapısında bekletenle-
rin, bilhassa son 10 yılda kabul ettikleri 
üyelere baktığımızda, meselenin kriterler 
olmadığını gayet iyi anlıyoruz.

İşte dün malum bir gazetecinin mahkemesi 
vardı ve bu yargılamaya katılanların duru-
mu çok önemli. İstanbul’daki konsoloslar 
mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya, sizin 
ne işiniz var orada? Yani diplomasinin de 
bir edebi var, adabı var, burası senin ülken 
değil, burası Türkiye. Sen konsolosluk bi-
nası veya konsolosluk sınırları içerisinde 
hareket edebilirsin, diğerleri izne tabidir. 
Bunlar kalkıp, bu ülkenin içerisinde bir 
gövde gösterisini yapabilecek kadar haddi 
tecavüz edebiliyorlar.

Değerli arkadaşlar,

Oynanan oyunun tarzını göstermesi bakı-
mından bu gelişmeler önemli. “Demokra-
si, insan hakları, özgürlük, seçim” laflarını 
dillerinden düşürmeyenlerin, halkın des-
teğini alarak iş başına gelenlerle darbeciler 
karşı karşıya geldiğinde, tercihlerinin han-
gisinden yana olduğunu hep birlikte takip 

ediyoruz, görüyoruz. Yarım milyon masum 
insanı katleden bir zalime karşı özgürlük 
mücadelesi veren bir halkın nasıl yalnız 
bırakıldığına, daha da kötüsü, nasıl bom-
balandığına yine hep birlikte şahit olduk. 
Türkiye’yi de yakından ilgilendiren mülte-
ci meselesinde, Avrupa kendi güvenliği ve 
refahı uğruna savunduğu tüm değerlere 
bir anda sırtını dönmekten çekinmemiştir.

Tarihimize, Kültürümüze, 
Değerlerimize Sahip Çıkacağız, 
Yaşatacağız

Terör örgütlerinin tamamına ilkeli bir duruş-
la karşı çıkmak yerine, sadece bu ateşi kendi 
sınırları dışında tutmaya çalışanların ibretlik 
hallerine üzülmemek mümkün değil.

İşte tüm bu manzaraya bakarak diyoruz ki; 
biz kendimiz olacağız, biz tarihimize, kül-
türümüze, değerlerimize ister ülke olarak, 
ister fert olarak tek başımıza da kalsak sa-
hip çıkacağız, yaşatacağız. Eğer bu şekilde 
davranmazsak, geçmişteki nice toplumlar 
gibi, nice medeniyetler gibi biz de yok olur 
gideriz. Her zaman söylüyorum; Anadolu, 
evet medeniyetler ve milletler beşiğidir. 
Ama aynı zamanda Anadolu, medeniyetler 
ve milletler mezarlığıdır. Yaşadığımız coğ-
rafya, gerçekten çok güzel, çok cazip, çok 
verimli ve çok değerlidir. Ama burası, aynı 
özellikleri sebebiyle tehditlere, tehlikelere, 
saldırılara da çok açık bir coğrafyadır. Bu 
güzel, ama zor coğrafyada yaşayabilmenin, 
hedefleriniz doğrultusunda mesafe kat 
edebilmenin yolu millet olarak birliğinizi, 
beraberliğinizi güçlü tutmanızdan geçiyor. 
İşte onun için hep şunu söylüyorum: Tek 

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ithalatımız-
daki azalış sebebiyle, ekonomideki son 
yıllarda olan en önemli sorunu gösterilen 
cari açık konusunda olumlu yönde iler-
lemeyi de sağladık. Enflasyon yüzde 10 
seviyesinin altındaki seyrini sürdürüyor. 
İşsizlik konusunda, toplam istihdamda 
geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yakla-
şık 700 bin kişilik artış olmasına rağmen, 
iş gücüne katılım oranındaki yükseliş 
sebebiyle kısmi bir artış var gibi gözükü-
yor. Aslında istihdamla ilgili genel veriler, 
olumlu yönde ilerlendiğine işaret veriyor. 
Bütçe performansımız, 23 Avrupa Birliği 
üyesinden daha iyi durumdadır. İnşallah 
2016 yılında, Türkiye’nin ekonomide to-
parlanış hazırlıklarını tamamlayıp, yeni-
den güçlü bir yükseliş eğilimine girdiğine 
hep birlikte şahit olacağız. Ne terör, ne de 
bölgesel sorunlar, ne de ülkemizin önünü 
kesmek isteyen güçler, 2023 hedeflerimi-
zi hayata geçirmemize engel olamayacak-
lar, bunun böyle bilinmesini istiyorum.

Tabii biz de üretimimizi yüksek tekno-
lojiye kaydırarak, dış ticareti geliştirici 
finansman imkânlarını artırarak, yeni 
pazarlar bularak, rekabet düzeyimizi yük-
selterek, bu konuda üzerimize düşenleri 
yapmalıyız. Bu yöndeki çabalarında giri-
şimcilerimizin, iş adamlarımızın daima 
yanında olduk, bundan sonra da olmaya 
devam edeceğiz.

Türkiye’nin 2023 Hedefleri 
Doğrultusunda Kararlı Yürüyüşü 
Devam Edecek

Değerli kardeşlerim,

Bugün yaşadığımız sıkıntıların gerisindeki 
sebeplerden birinin de, Türkiye’nin 2023 
hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü ka-
rarlı yürüyüşü ve bundan kaynaklanan en-
dişeler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Dik-
kat ederseniz, biz ne zaman ‘Yeni Türkiye’ 
dedik, ‘Büyük Türkiye’ dedik; işte o zaman 
akılla, mantıkla izah edemeyeceğimiz, ha-
diselerin tabii seyrine tamamen aykırı bir 
sürü sorunu önümüzde bulduk.

Allah aşkına soruyorum sizlere, Türkiye’nin 
güney sınırlarındaki ilçelerinde terör ör-
gütünün başlattığı kalkışmanın mantıklı 
bir izahı var mı? En başta bölgede yaşayan 
insanlarımıza zarar veren, sıkıntı veren 
bu eylemleri hayatın doğal akışına uygun 
saymak mümkün mü? Sen yol yapacak-
sın, birileri gelecek oranın müteahhitlerini 
tehdit edecek. Sen havalimanı yapacaksın, 
havalimanını havan topuyla vuracak. Bunu 
kime yapıyoruz? Orada yaşayan Kürt kar-
deşlerimize. Böyle bir vicdansızlık olabilir 
mi? Bunlar, insanlıktan nasibini almamış 
mahluklardır. Bunlara methiyeler düzen 
bir kısım sözde akademisyenlerin ilimden 
bir nasibi olabilir mi? Ne diyor şair: 

“İlim ilim bilmektir, 

İlim kendin bilmektir. 

Sen kendin bilmezsen 

Ya nice okumaktır” 
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millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet di-
yorum. Aslında bu bir slogan değil, Yapımı-
zın, varlığımızın dört temel taşıdır. 

Değerli kardeşlerim,

Şunu bilmemiz lazım, tapuda iki tane 
önemli başlık görürsünüz; bir arazi, tarla, 
diğeri arsa. Arsa, imar planı geçmişse arsa 
olur, aksi takdirde tarladır, arazidir. Aynı 
şekilde toprak normalde topraktır; ama bu 
toprak şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman 
vatan olur, farkı budur. Biz bu toprakları 
böyle vatan yaptık.

Devlet içinde devlet olmaz, öyle paralel 
devlet, bilmem ne devlet vb. Böyle bir dev-
let bu ülkede yok. Tek devlet var, o da Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

Biz işte bunları kabul edenlerle, bu yol-
da yolumuza devam ediyoruz. İnşallah 
Rabbim dünyanın dört bir yanında eme-
ğiyle, alın teriyle, birikimiyle, becerisiy-

le başarısını kabul ettirmiş sizlerin yar-
dımcısı olsun.

Rabbim, tüm terör örgütlerinin ortak he-
defi haline gelmiş olan ülkemize, bu so-
runların üstesinden gelecek güç, kuvvet ve 
irade versin.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, 
gazilerimize şifalar diliyorum. Hani Ziya 
Paşa’nın güzel bir sözü var: “İnsana sada-
kat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır 
doğruların Hazreti Allah.” Evet, biz neyle 
karşılaşırsak karşılaşalım, Allah’ın yardı-
mının bizimle olduğunu bilerek değerle-
rimize, ülkemize, milletimize sadakatten 
ayrılmayacağız.

Bu duygularla bir kez daha dünya Türk 
Girişimciler Kurultayı’nın hayırlı olması-
nı diliyorum. Dünyanın dört bir yanından 
gelen siz kıymetli girişimcilerimize selam-
larımı, saygılarımı, başarı dileklerimi ifa-
de ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Sayın devlet başkanları, sayın hükümet baş-
kanları, Sayın Genel Sekreter, değerli heyet 
başkanları, kıymetli misafirler, aziz kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıy-
la, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu 
aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.

Türkiye’ye ve İstanbul’umuza hoş geldiniz. 
İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi 
vesilesiyle sizleri ülkemizde misafir et-
mekten duyduğum memnuniyeti özellikle 
ifade etmek istiyorum.

Sözlerimin hemen başında, 12. İslam Zir-
vesi Dönem Başkanı Mısır’a, dönem baş-
kanlığı süresince ortaya koyduğu çabalar 
ve faaliyetler için teşekkür ediyorum. Yine, 
bu vesileyle, 6-7 Mart 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilen ‘Filistin ve Kudüs’ konu-
lu İslam İşbirliği Teşkilatı 5. Olağanüstü 
Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Endonezya’ya 
da şükranlarımı sunuyorum.

Zirve toplantımızın, dünyadaki tüm Müs-
lümanların ve insanlığın huzuruna, gü-

İslam Ülkeleri Olarak Teröre 
Kendimiz Çözüm Bulmalıyız

İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi Açılışı | İstanbul | 14 Nisan 2016 
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ruz. Şimdi Irak’ta ve Suriye’de belirli bölge-
leri kontrolü altına alan, Libya’da etkinlik 
kurma çabası içinde olan DEAŞ, aynı kirli 
gayeye hizmet ediyor. Afrika’nın çeşitli 
bölgelerinde terör eylemleri düzenleyen 
Boko Haram ve Eş Şebab gibi örgütleri de 
aynı kapsamda görüyoruz. Dikkat ediniz, 
birkaç şov amaçlı eylem dışında, bu terör 
örgütlerinin tüm zulümleri, tüm zararları 
Müslümanlaradır.

Biz, dünyanın hiçbir yerinde, masum in-
sanlara yönelen hiçbir eylemi asla tasvip 
etmedik, tasvip etmiyoruz. Bu tür eylem-
lere tevessül edenleri, inançlarına, köken-
lerine, söylemlerine bakmaksızın, terörist 
olarak, terör örgütü mensupları olarak ni-
telendiriyoruz.

Bizim ülkemizde de PKK gibi, DHKP-C 
gibi çeşitli terör örgütleri var. Aynı şekil-
de PKK Irak’ta, onun bir kolu olan PYD 
Suriye’de, farklı isimler altında çok sayıda 
terör örgütü Avrupa başta olmak üzere çe-
şitli ülkelerde faaliyet gösteriyor. Bunların 
tamamı da, Müslümanların ve insanlığın 
ortak düşmanıdır. Maalesef, kimi ülkele-
rin, özellikle de Batılı devletlerin, terör ör-
gütleri karşısında ikircikli bir tutum içine 
girdiklerini görüyoruz.

İşte daha kısa bir zaman önce, Nükleer 
Güvenlik Zirvesi Toplantısında dikkatimi 
çekti; konuşmacılar Paris ve Brüksel’deki 
terör eylemlerinden bahsediyorlar, ancak 
Ankara’daki, İstanbul’daki, Lahor’daki te-
rör eylemlerini hiç anmıyorlar. Kaldı ki, 
Ankara, İstanbul, Lahor’daki terör eylem-
lerinde yüzlerce insan öldü. Bu ikircikli 
davranış bizleri üzmektedir.

Oysa, terör örgütlerinin tamamına karşı 
aynı kararlılıkla mücadele edilmek zorun-
dadır. Bizim terör konusunda yaptığımız 
dostça ikazlara kulak vermeyen bu ülkeler, 
bu tecrübeyi bizzat yaşamak mecburiye-
tinde kalacaktır; nitekim kalıyorlar. Bu-
radan bir kez daha, uluslararası topluma, 
terör örgütlerine yaklaşımlarını gözden 
geçirmeleri çağrısında bulunuyorum.

Kendisi Adaletsizlik Üzerine 
Kurulu Bir Sistem, Küresel 
Adalete Katkı Sağlayamaz

Terör tehdidine karşı, arazide operasyon 
yürütmenin yanında, finans ve insan kay-
naklarını kurutarak da mücadele etmek 
gerekiyor. Bunun için uluslararası işbirliği 
büyük önem taşıyor. İslam İşbirliği Teşki-
latı üyesi ülkeler arasında, teröre ve diğer 
suçlara karşı işbirliğini güçlendirecek ve 
kurumsallaştıracak bir yapı oluşturulma-
sı isabetli olacaktır. Bu anlayışla, Türkiye 
olarak getirdiğimiz, İstanbul merkezli bir 
‘İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve 
Koordinasyon Merkezi’ kurulması önerisi 
kabul gördü. Bu hususta verdiğiniz destek 
için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, Suu-
di Arabistan’ın öncülüğünde kurulan terö-
re karşı İslam ittifakı girişimini destekleye-
rek, etkin bir yapı haline dönüştürmeliyiz.

İslam ülkeleri içinde yaşanan terör olayla-
rına ve benzeri krizlere karşı, başka güç-
lerin müdahil olmasını beklemek yerine, 
Teröre Karşı İslam İttifakı Girişimi aracılı-
ğıyla, çözümü kendimiz üretmeliyiz. Niçin 
biz Müslümanlar olarak, aramızdaki bu 
tür ihtilaflarda, bu tür terör eylemlerinde 

venliğine, refahına; hepimiz için hayırlı 
bir geleceğe vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Bu temennilere, bu duaya 
her zamankinden daha çok ihtiyacımızın 
olduğu günlerden geçiyoruz. Zirve toplan-
tımızın temasını oluşturan ‘adalet ve barış’ 
kavramlarının içini doldurmakta, bunları 
somutlaştırmakta acele etmeliyiz. Çünkü 
dünyanın dört bir yanından mağdurların, 
mazlumların çığlıkları yükseliyor, maktul-
lerin yürek parçalayan görüntüleri geliyor. 
Maalesef, bu çığlıkların ve görüntülerin 
kahir ekseriyeti Müslümanlara aittir. İs-
lam dünyasının şu an yüzünü İstanbul’a, 
bu zirveye döndüğüne ve güzel haberler 
beklediğine inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Müslümanlar olarak, üstesinden gelme-
miz gereken sorunlarımızın başında mez-
hepçilik ve ırkçılık fitnesi geliyor. Her 
zaman ifade ettiğim gibi, benim dinim 
Sünnilik de değildir, Şiilik de değildir; be-
nim dinim İslam’dır. Ben, tıpkı 1 milyar 
700 milyon kardeşim gibi, sadece ve sade-
ce bir Müslümanım. Diğer tüm farklılıklar, 
bu inancımın, bu sıfatımın gerisindedir. 
Şayet biz Müslümanlar olarak, Peygamber 
Efendimizin Veda Hutbesi’nde ifade ettiği, 
“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir 
Müslümana kardeşinin kanı da, malı da 
helal olmaz” emrine kulak vermezsek, ina-
nın bana, yaşanan acılar asla dinmez.

Sözüm ona İslam adına, Müslümanlık adı-
na her gün mazlumlara saldıran, onların 
canlarına kasteden, mallarını yağlamayan 
terör örgütleri, asla bu mukaddes dinin 
temsilcisi olamaz. Çünkü bizim dinimiz 

barış dinidir, sulh dinidir ve bizim Peygam-
berimiz barış elçisidir. Allah, adaleti, iyili-
ği, doğruluğu, yardımlaşmayı emrediyor; 
buna karşılık çirkin işleri, kötülüğü ve hak-
sızlığı yasaklıyor. Evet, bu emirleri açıkça 
ihlal eden hiç kimse, İslam adına hareket 
edemez, Müslümanlara da faydalı olamaz.

Bizler Müslüman olarak, İslam ülkele-
ri olarak, ne kadar birbirimize düşersek, 
umudunu bizlere bağlamış olan masumlar 
o kadar çok sıkıntıya maruz kalacaklardır. 
Böyle bir vebali üstlenemeyiz. Bunun için 
bölücü değil, birleştirici olmalıyız. İhtilaf-
ları değil ittifakları, husumeti değil mu-
habbeti güçlendirmeliyiz.

Dostları Çoğaltıp, Düşmanları da 
Azaltmalıyız

Çünkü yaşanan çatışmalardan, çekişmeler-
den, düşmanlıklardan zarar gören sadece 
Müslümanlardır, sadece İslam ülkeleridir. 
Dostları çoğaltmak, düşmanları da azalt-
mak durumundayız. Müslümanlığımızın, 
kardeşliğimize verdiğimiz önem kadar 
olduğunu unutmayacağız. Bugünkü zirve 
toplantımızın, tüm Müslümanların birliği, 
beraberliği, kardeşliği, dayanışması yolun-
da bir milat, bir dönüm noktası olmasını 
Allah’tan temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Terör ve şiddet sorunu, bugün İslam dün-
yasının en büyük meselelerinden biridir. 
Geçmişte El Kaide yüzünden, Afganistan’ın 
nasıl tahrip edildiğini, nasıl yüzbinlerce 
Müslümanın katledildiğini, milyonlarcası-
nın da mağdur edildiğini çok iyi hatırlıyo-
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lanacak bir ‘Kadın Konferansı’ oluşturulma-
sını teklif ediyoruz. Zira Müslümanların, 
kendi kadınlarının dertlerini ortaya koya-
bilecekleri bir teşkilatının, bir konseyinin 
olması şarttır. Kadınlarla ilgili sorunları biz 
mi konuşacağız? Bırakalım da bu meselele-
ri hanımlar konuşsun. Müslüman kadınlar, 
tüm sorunlarını başta Birleşmiş Milletler 
olmak üzere her platforma taşımalıdır. 

Müslümanların ve tüm insanların karşılaş-
tığı insani krizlerin çözümünde önemli gö-
revler üstlenen bir Kızılay’ımız var. İslam 
dünyasındaki benzeri yardım kuruluşları-
nın, etkin ve kapsamlı bir işbirliği içinde 
olmasını sağlamalıyız. Bütün afetlerde İs-
lam ülkeleri arasında böyle bir ortak Kızı-
lay yapısı oluşturulmalıdır.

Aynı şekilde, Kalkınma İçin İslam Daya-
nışma Fonu’nun kapasitesini genişleterek, 
hep birlikte mağdurların ve mazlumların 
yanında daha güçlü şekilde yer almalıyız. 
Bunun için aramızdaki işbirliği mekaniz-
malarını çeşitlendirmeliyiz. Örneğin, kü-
resel ekonominin işleyişinde önemli rolü 
olan Tahkim Sistemini kendi aramızda da 
oluşturmalıyız. Niye biz, dışımızdaki dün-
yada kurulu Tahkim Sistemlerine kendi sı-
kıntılarımızı havale ediyoruz? Bunu kendi 
aramızda oluşturduğumuz Tahkim Siste-
miyle çözelim. Bunun için, İstanbul’da bir 
Uluslararası Tahkim Müessesesi kurulma-
sını teklif ediyoruz. Başka bir vilayette de 
olabilir, ama biz İstanbul’u teklif ediyoruz.

İslam Kalkınma Bankası’nı, tüm bu çalış-
maların desteklenmesi konusunda daha 
aktif olarak kullanmalıyız. Bugün artık kal-
kınma, maddi boyutu yanında, insanların 

devletlerine ve toplumlarına sadakâtlerini 
temin eden, aradaki bağı perçinleyen en 
güçlü unsurlardan biridir.

Geçtiğimiz yıl boyunca müzakereleri yü-
rütülen ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 
ülkelere önümüzdeki 10 yıl içinde çeşitli 
alanlarda kalkınma hedefleri koyan Eylem 
Programı Belgesini, inşallah bu zirvede ka-
bul edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı 2025 
Eylem Programı belgesinin hazırlıklarının 
tamamlanması önemlidir; ama asıl olan bu 
programın başarılı bir şekilde uygulanma-
sıdır.

Başkanlık görevini yürüttüğüm İSEDAK’ın, 
2025 Eylem Programının uygulanmasına 
ilişkin görevlerinin takibini bizzat yapaca-
ğım. İSEDAK’ın 2012 yılında kabul edilen 
yeni stratejisi ve statüsüne uygun şekilde 
faaliyetlerini yürütmesini sağlamakta ka-
rarlıyız.

Başkenti Doğu Kudüs 
Olan Bağımsız Bir Filistin 
Kurulmalıdır

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
1969 yılında, Kudüs’teki El-Aksa Camii’ne 
yönelik saldırı üzerine oluşturulmuş ve 
Kudüs’ün kurtuluşuna kadar Cidde’de 
faaliyet göstermesi kararlaştırılmış bir 
platformdur. Aradan geçen yarım asra ya-
kın zamana rağmen, maalesef ne Kudüs 
kurtarılabilmiştir, ne de Filistinliler üze-
rindeki baskılar hafifletilmiştir. Filistinli 
kardeşlerimizin İsrail işgali altında her 

başkalarından yardım bekliyoruz? Biz, bu 
sorunları kendimiz çözmeliyiz. Onlar, pet-
rol için müdahale ediyorlar, aramızdaki 
huzuru sağlamak için değil. Onun için de 
burada hassas olmamız lazım. Bu girişi-
min, herhangi bir ülkeye değil, tüm ülkele-
rin ortak sorunu olan teröre karşı olduğu-
nu özellikle ifade etmek istiyorum. Şayet 
bu girişim, arzu ettiğimiz etkinliğe ve ka-
pasiteye ulaşırsa, İslam dünyasının önün-
de yeni bir dönem açılacağına inanıyorum.

Değerli dostlar,

Bugün Müslümanlar, dünyanın birçok ye-
rinde, adaletsizliğe ve çifte standarda ma-
ruz kaldıkları duygusu içerisindedir. Ken-
di ülkelerinde zulüm gören, baskı altında 
yaşayan, haksızlığa uğrayan Müslümanlar, 
Batı ülkelerine gitmenin yollarını arıyor-
lar. Batı ülkelerinde ise, İslam’ı ve Müslü-
manları hedef alan İslamofobi ve yabancı 
düşmanlığı gibi nefret suçlarında tehlikeli 
bir artış gözleniyor. 

Küresel karar alma ve uygulama mekaniz-
malarındaki temsil adaletsizliği de Müs-
lümanlar arasında önemli bir rahatsızlık 
sebebidir. Örneğin Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde, dünya nüfusunun 
4’te1’ni teşkil eden Müslümanların tek bir 
daimi temsilcisi var mı? Yok. Geçici üye ol-
manın bir anlamı var mı? Yok. Karar me-
kanizmasındaki 5 üyeden bir tanesi olum-
suz davransa iş bitti. Diyorum ki, “Dünya 
5’ten büyüktür.” Artık dünya, 1.Dünya 
Savaşı’nın koşullarında değildir. Öyleyse, 
Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi 
şarttır. Adil bir dünya için bunu beklemek 
hakkımızdır. Kendisi adaletsizlik üzerine 

kurulu bir sistemin, küresel adalete katkı 
sağlayabilmesi mümkün değildir. Nitekim 
bunun sıkıntılarını karşı karşıya olduğu-
muz birçok sorunda gördük, görüyoruz. 
Buradan bir kez daha, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin yapısının, dünya nü-
fusunun coğrafi ve dini dağılımı göz önün-
de bulundurularak yeniden belirlenmesi 
çağrımı tekrarlıyorum. 

İslam ülkeleri olarak, öncelikle, güvenlik, 
adalet ve kalkınma konularına özel önem 
vermemiz gerekiyor.

Yaşadığı yerde kendini güvende hissetme-
yen hiç kimse, geleceğinden emin olamaz. 
Adaletten umudunu kesen insanların te-
rör örgütlerinin istismarına açık hale gel-
mesi kaçınılmazdır. Çünkü her şeyin başı 
ve sonu adalettir. Kardeşliği, sadece söz-
de bırakmamalı; teknik, ticari, ekonomik, 
kültürel, sosyal tüm boyutlarıyla gerçek 
anlamda hayata geçirmeliyiz. Ümmetin 
geleceği olan gençleri, ‘daire-i adliye’ çerçe-
vesinde hayra çağıran, iyiliği emreden, kö-
tülükten sakınan, özgüven sahibi bir nesil 
olarak hayata hazırlamalıyız.

Kendi Tahkim Sistemimizi 
Kurmalıyız 

İnsanlığın ve Müslümanların yarısını oluş-
turan kadınların, ailenin taşıyıcısı olma 
vasıflarını güçlendirme yanında, eğitim-
den iş hayatına kadar her alanda çok daha 
etkin roller üstlenmesi için hep birlikte 
gayret etmeliyiz.

Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı bün-
yesinde İstanbul’da, düzenli aralıklarla top-
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gün yaşamakta oldukları zulüm, İslam 
aleminin bağrında kanayan bir yara olma-
ya devam ediyor. Harem-i Şerif, bir İslam 
mabedidir. Kendisi hukuk dışı olan işga-
lin, bir de Harem-i Şerif ’e yönelik ihlaller 
için dayanak yapılmasına izin veremeyiz. 
Müslümanlar olarak, Harem-i Şerif ’in ve 
Kudüs’ün muhafazası için daha fazla gay-
ret göstermeliyiz. Filistin’le birlikle tüm 
bölgede kalıcı barış sağlanmasının yega-
ne yolu, bir an önce işgalin sona ermesi 
ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir 
Filistin’in kurulmasıdır.

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, diğer coğ-
rafyalarda, hakları ve gelecekleri için mü-
cadele eden Müslüman toplumlara daha 
fazla sahip çıkmalıyız. İşte bu kesimler için-
de yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ndeki kardeşlerimize karşı, 10 yıllardır 
uygulanan izolasyonu, hep birlikte kırmalı-
yız. Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimize yalnız 
olmadıkları mesajını, İslam dünyası olarak 
bizler vermeyeceksek, kim verecek? Adada 
Türk tarafı aleyhine adaletsiz bir şekilde 
bozulan dengelerin, bir ölçüde düzeltilme-
si suretiyle, kalıcı ve adil bir çözüme katkı-
da bulunmak, tüm Müslümanların ortak 
sorunudur diye düşünüyorum.

Aynı şekilde, Balkanlardan Güneydoğu 
Asya’ya ve Afrika’ya kadar dünyanın farklı 
yerlerinde yaşayan Müslümanlar toplumlar, 
İslam aleminin güçlü desteğine ihtiyaç du-
yuyor. Ukrayna’da Kırım’ın işgaline sessiz 
kalmak mümkün mü? Kırım’daki kardeşle-
rimiz topraklarında mağdur ve mazlum.

Açık konuşuyorum: Akdeniz’de, Ege’de 
botlarla, kırık dökük gemilerle Avrupa’ya 
gitmeye çalışanların neredeyse tamamı-
nın Müslümanlardan oluşması bizim için 
bir utanç kaynağıdır. Sayıları milyonlarla 
ifade edilen bu insanlar, güvenlikleri ve ge-
lecekleri için, hayatları pahasına böyle bir 
yolculuğa çıkmaya mecbur kalmışlarsa, 
hep birlikte oturup düşünmek zorundayız. 
Bizim sadece Ege’de kurtardığımız insan 
sayısı 100 bine ulaştı. Sahil Güvenlik bot-
larıyla bunları denizden toplayarak kur-
tardık. Bu bizim İslami, insani ve vicdanı 
görevimiz olduğu için bunu yaptık. 

Bir zamanlar, benzer gerekçelerle 
Avrupa’dan bizim coğrafyalarımıza, bizim 
ülkelerimize yaşanan göçün tersine dön-
müş olmasının sebeplerini çok iyi analiz 
etmeliyiz.

Şu anda burada bulunan ülkelerin tem-
silcileri olarak, hepimize çok büyük gö-
revler düşüyor. Ümmetin sorumluluğunu 
üstlendiğimizin bilinciyle, tüm meseleleri 
burada görüşmeli ve alacağımız kararları 
süratle hayata geçirmeliyiz. Toplantımızın 
temasını oluşturan adaleti ve barışı tesis 
etmek için, inşallah, hep birlikte çok daha 
fazla çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.

Bu düşüncelere, bir kez daha İslam İşbir-
liği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi’nin, Müslü-
manlar ve tüm insanlık için hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.

Sayın Genel Sekreter, Sayın Başkan, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Türkiye’ye, Akdeniz’in bu güzel 
şehri Antalya’ya hoş geldiniz diyorum.

EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bah-
çecilik Sergisinin ülkemiz, bölgemiz ve 
katılımcı ülkeler için hayırlı olmasını 
diliyorum.

Bu önemli etkinliğin açılışını siz kıymetli 
dostlarımla beraber yapmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. 

Türkiye, 2016 Uluslararası Bahçecilik Ser-
gisini, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreti-
cileri Birliği ve Uluslararası Sergiler Büro-
suyla ortak düzenliyor. Her iki örgüte de, 
bu süreçte verdikleri katkılar ve gösterdik-
leri işbirliği için, şahsım, milletim adına 
teşekkür ediyorum.

EXPO Sadece Türkiye İçin Değil, 
Tüm Bölge İçin Fırsattır

EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi Açılışı
Antalya | 22 Nisan 2016 
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yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde, 2003 
yılında yaklaşık 21 milyon hektar olan or-
man varlığımızı, 2015 yılı sonunda 22 mil-
yon hektara çıkardık. Bugüne kadar 3,5 
milyar fidanı toprakla buluşturduk. 

Bunun yanında, özellikle tarımsal üreti-
min çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi 
için ciddi çaba harcıyoruz. Üretimin yak-
laşık yüzde 9’unu, istihdamının ise yüzde 
25’ini tarım sektöründen karşılayan Türki-
ye, toprakla ilişkisini sağlam tutmak zorun-
dadır. Çünkü bizim toprak anaya sevdamız 
başkadır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında, 
tarım üretimimizi 150 milyar dolara çıkar-
mayı hedefliyoruz. Bu rakamın yaklaşık 
40 milyar dolarını ihracata dönüştürmeyi, 
sulanabilir alanı 5,4 milyon hektardan 8,5 
milyon hektara yükseltmeyi arzu ediyoruz. 
2002 yılından beri kat ettiğimiz mesafe, bu 
hedeflerin bizim için rahatça erişilebilir ol-
duğunu ortaya koymaktadır. 

Güvenilir gıda arzı ve kontrol hizmetle-
rinde de standartlarımızı yükselttik. Gıda 
mevzuatımızı, Avrupa Birliği’yle uyumlu 
hale getirdik. Tarladan sofraya güvenilir 
gıda yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Orga-
nik tarım ve iyi tarım uygulamalarını des-
tekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle, 
ülkemizin biyoçeşitliliğini, gen ve tohum 
hazinesini kısa, orta ve uzun vadede kulla-
nılabilecek şekilde teminat altına aldık. 

Türkiye, bütün bu gayretler sonucun-
da tarımsal hasılada, geçtiğimiz 13 yılda 
Avrupa’da 4’üncü sıradan 1’inci sıraya 
yükseldi. Dünyadaki önemli gen havuzla-
rının kesişme noktasında bulunan ülke-

mizdeki tür çeşitliliğini korumakta karalı-
yız. Türkiye, yaklaşık yüzde 32’si endemik 
olmak üzere, 12 bin civarında bitki türüne 
ev sahipliği yapan bir ülkedir. Avrupa’daki 
tüm genetik tür sayısından daha fazlasının 
bu coğrafyada mevcut olması, bu zenginli-
ği küresel ölçekte değerli hale getiriyor. Bu 
durum, EXPO 2016 Uluslararası Botanik 
Sergisinin nedenli doğru bir yerde düzen-
lendiğini de ortaya koyuyor. 

Sergimizin açılış tarihi, ülkemiz, özellikle 
de çocuklar bakımından çok özel bir gü-
nün hemen arifesidir. Yarın, İstiklal Savaşı-
mızı milletimizin seçtiği meşru temsilcileri 
eliyle yürüten Büyük Millet Meclisimizin 
açılış tarihidir. Bizim için böylesine önem-
li bir gün olan 23 Nisan 1920 tarihi, aynı 
zamanda dünyada çocuklara armağan 
edilmiş tek bayramdır.

Bu vesileyle, tüm dünya çocuklarının ve 
milletimizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını tebrik ediyorum.

Çevrenin Korunması, Ülkemizin 
Temel Öncelikleri Arasında 
Olmaya Devam Edecektir

Kıymetli dostlarım, 

Üç kıtanın kavşak noktası olan Anadolu, in-
sanoğlunun yaşamak için ihtiyaç duyacağı 
tüm tabiat ve yerleşim özelliklerine tek ba-
şına sahiptir. Bu zenginliğin karşısındaki 
en büyük tehditlerden biri küresel ısınma 
ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği-
dir. Türkiye olarak, bu konuda elimizden 
gelen çabayı gösteriyoruz. Bugün, iklim 

EXPO 2016 Antalya’nın hazırlıklarını 
büyük bir itina ve hassasiyetle yürüttük. 
Başından beri bu projeyi milli bir proje 
olarak gördük, çalışmaları bu anlayışla 
gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız 
EXPO 2016, sadece Antalya’nın değil, tüm 
Türkiye’nin ortak iradesinin, kamu ve özel 
sektörümüzün işbirliğinin bir üründür. 
Buradaki sergi alanı, sadece katılımcı ülke-
lerin bahçe kültürlerini tanıttığı büyük bir 
park değildir. Sergi alanımızdaki her un-
surun çok özel anlamları vardır. Örneğin, 
EXPO Kulesi, Antalya’nın simgelerinden 
olan tarihi Hadrianus Kapısı’nı semboli-
ze ediyor. Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi, 
Türkiye’nin bu alandaki ilk müzesidir. 6 
bin 500 kişi kapasiteli bu kongre merke-
zi, Antalya’nın zaten canlı olan kültür ve 
eğlence dünyasına yeni bir zenginlik ka-
tacaktır. Çocuk Adası, Biyoçeşitlilik Tema 
Parkuru, Osmanlı Bahçesi, EXPO Gölü, 
EXPO Tepesi, EXPO Ormanı, Kültür ve 
Sanat Sokağı gibi alanların her biri, ziya-
retçilerin farklı zevklerine hitap edecek 
imkânlar sunuyor. 

EXPO 2016 Antalya, 1990 yılında Osaka’da 
düzenlenen EXPO’dan sonra, kendi alanın-
da en yüksek katılımlı sergi olarak tarihe 
geçti. Ziyaretçi sayısı bakımından da ben-
zer bir rekorun kırılacağına inanıyorum. 

Antalya, EXPO 2016 ile, başarıyla ev sa-
hipliği yaptığı uluslararası etkinliklere 
bir yenisini daha eklemiş oluyor. Bundan 
5 ay önce yine burada dünyanın en geliş-
miş ekonomilerinin liderlerini ağırladık. 
Antalya Zirvesi, G-20’nin en başarılı top-
lantılarından biri olarak tarihe geçti. Aynı 
şekilde geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzen-

lediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13. 
Zirvesi de her açıdan başarıyla icra edildi. 
İnşallah bu süreci, 22-23 Mayıs’ta düzenle-
yeceğimiz Birleşmiş Milletler Dünya İnsa-
ni Zirvesi’yle taçlandırmış olacağız. 

Tabiatı, Bizden Öncekilerden 
‘Miras’ Olarak Değil, Gelecek 
Nesillerden ‘Emanet’ Olarak Aldık

Değerli misafirler, 

Bugün açılışını yaptığımız EXPO için, “çi-
çek ve çocuk” temasını tercih ettik. Amacı-
mız, tarih, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik 
ve yeşil şehirler perspektifi üzerinden güç-
lü bir diyalog platformu oluşturmaktır. 

Tabii az önce gerek Sayın Başbakan, gerek 
Bakanlarımız da ifade ettiler; çocuklarla çi-
çekler arasındaki saflık, güzellik ve masu-
miyet ilişkisi, bu sergi için bizim de ilham 
kaynağımız oldu. Bu temanın seçilmiş ol-
ması, ülkemizin hem yeşilin ve çevrenin, 
hem de geleceğimizin teminatı olan yeni 
nesillerin korunmasına verdiği önemin bir 
ifadesidir. Biz tabiatı, bizden öncekilerden 
‘miras’ olarak değil, gelecek nesillerden 
‘emanet’ olarak aldığımızın bilincindeyiz. 
Sadece bugünü değil yarınları, sadece ken-
dimizi değil çocuklarımızı da düşünmeli, 
adımlarımızı buna göre atmalıyız.  Emane-
ti sahibine teslim edinceye kadar, onu en 
iyi şekilde korumak, kollamak, muhafaza 
etmek görevimizdir. 

Biz, bu görüşleri sadece soyut düşünceler 
olarak ifade etmekle kalmadık, somut ça-
lışmalara da dönüştürdük. Bu anlayışla 
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Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev, 
Değerli Yüksek Temsilci, kıymetli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

İspanya ile birlikte öncülüğünü yaptığımız 
Medeniyetler İttifakı girişiminin 7. Küresel 
Forumu vesilesiyle, Azerbaycan’ın Başken-
ti Bakü’de sizlerle birlikte olmanın mem-
nuniyeti içerisindeyim. 

Küresel forumlar, ittifakımızın farklı coğ-
rafyalarda kök salmasına, o coğrafyanın 
zenginliğiyle bezenerek güçlenmesine ve-
sile oluyor. Bugün de, ittifakı destekleyen 
liderler olarak, tarih boyunca kadim mede-
niyetlerin, farklı kültürlerin barış ve uyum 
içinde birarada yaşadığı Azerbaycan’da 
buluşmuş bulunuyoruz. Ev sahibimiz, de-
ğerli kardeşim Cumhurbaşkanı Aliyev’in 
girişimiyle, 2016 yılı, Azerbaycan’da ‘Çok 
Kültürlülük Yılı’ olarak kutlanıyor. Azer-

Teröre Karşı Küresel İttifakı 
Sağlamak Mecburiyetindeyiz 

BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu
Bakü, Azerbaycan | 26 Nisan 2016 

değişikliğiyle mücadele açısından küresel 
ölçekteki en büyük adımlardan biri atılıyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız, New York’ta 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin hi-
mayesinde düzenlenen Paris Anlaşması 
İmza Töreninde ülkemizi temsil ediyor. 

Bu tarihi adımın, kuraklık ve çölleşmey-
le mücadelede açısından hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Dünyayı bu noktada 
samimi davranmaya da davet ediyorum. 
Bilhassa az gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
keler için bu sürecin büyük önem taşıdığını 
biliyorum. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle 
Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konfe-
ransına geçtiğimiz Ekim ayında Ankara’da 
ev sahipliği yaparak, bu konuya verdiğimiz 
önemi gösterdik. Çevrenin korunması, ül-
kemizin temel öncelikleri arasında olmaya 
devam edecektir. 

EXPO 2016 Antalya süresince, ülkemizin 
botanik zenginliğinin küresel çapta tanı-
tımının yanı sıra, yapılacak akademik ça-
lışmalar ve toplantılarla, ülkelerin bu çer-
çevede ortak bir platformda buluşmasını 
hedefliyoruz. Sergi süresince yapılacak 
çalışmalar sonunda, bu alanda önemli bir 
ortak tavrı ifade eden Antalya Bildirgesi-
ni, inşallah uluslararası topluma armağan 
edebiliriz. Az önce Dışişleri Bakanımız da 
ifade ettiler, bu olay 6 aylık bir süreç değil, 
süreklilik arz eden bir süreçtir. Dolayısıyla 
biz, EXPO 2016 Antalya’yı kalıcı kılan bir 
temeli atmış bulunuyoruz. Artık burası, tu-
rizmin en önemli hareket merkezlerinden 
bir tanesi olacak, kültürde de yine en önem-
li hareket merkezlerinden bir tanesi olacak. 

İnşallah burası, milyonlarca kişiye ev sahip-
liği yapacak, ben buna inanıyorum.

EXPO, Antalya ve Türkiye için olduğu ka-
dar, Akdeniz, Ege, Karadeniz Bölgesi, bun-
ların yanında Güneydoğu Avrupa, Orta-
doğu ve Orta Asya için de bir fırsattır. Bu 
fırsatı hep birlikte en iyi şekilde değerlen-
direceğimize inanıyorum. EXPO dolayı-
sıyla kurulan bu etkinlik alanı ve içindeki 
tüm kalıcı eserler, serginin sona ermesin-
den sonra da, Antalya’ya gelen yerli ve ya-
bancı misafirlere hizmet vermeyi sürdüre-
cek. Tabiatın güzelliklerini ve çocukların 
sevincini uzun yıllar yaşatacak bu sergi 
alanının, şehrimizin ve ülkemizin sembol-
lerinden biri haline geleceğine inanıyo-
rum. Bu düşüncelerle, bir kez daha EXPO 
2016 Antalya’nın ülkemiz, milletimiz, böl-
gemiz ve tüm katılımcılar için hayırlı ol-
masını diliyorum. Bu önemli etkinlik için, 
ülke içinden ve dışından Antalya’ya gele-
cek tüm misafirlere şimdiden hoş geldiniz 
diyorum.

EXPO boyunca Türkiye’yi ziyaret edecek 
misafirlerimize gösterecekleri yakın ilgi ve 
hüsnükabul için tüm Antalyalı kardeşleri-
me teşekkür ediyorum.

Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
mız ve Dışişleri Bakanlığımız başta olmak 
üzere, mimarından işçisine kadar, bu et-
kinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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riyetindeyiz. Zira insanlık, din ve kültür 
temelli kutuplaşmaların, gerilimlerin vic-
danlarımızda açtığı yaraları artık taşıyamaz 
hale gelmiştir. Bugün 60 milyon insanın, ül-
kelerindeki çatışmalar yüzünden evlerini 
terk etmek zorunda kaldıkları bir dünyada 
yaşıyoruz. Büyük kısmını çocukların ve ka-
dınların oluşturduğu bu masum insanların 
bir bölümünün çıktıkları umut yolculuğu, 
denizlerin karanlık sularında daha büyük 
acılarla sonuçlanıyor. Ulaşmak istedikleri 
yere varabilenler ise, misafir edildikleri top-
lumlarda şüpheyle karşılanmanın ve öteki-
leştirmenin sıkıntılarını yaşıyorlar. 

Bu dramların çıkış noktası olan coğrafya-
lara baktığımızda ise, gerçekten çelişkiler-
le dolu bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. İslam 
adına eylem yaptığını iddia eden örgütler, 
en büyük katliamları Müslümanlara yapı-
yor, en büyük zararı onlara veriyor. Bu te-
rör şebekeleri eliyle, binlerce yıllık mede-
niyet birikimi yok ediliyor, kadim şehirler 
harabeye çevriliyor. Bu örgütlerin sebep 
oldukları algı yüzünden, özellikle Batı ül-
kelerinde yabancı düşmanlığı ve İslamo-
fobinin hızla yayıldığını görüyoruz. Kimi 
art niyetli çevrelerin, fırsattan istifade ile 
ayrıştırmayı, sevgi yerine nefret tohumla-
rı ekmeyi, ötekileştirmeyi kendine görev 
addettiklerine şahit oluyoruz. Bu şekil-
de, farklı medeniyetlere, farklı inançlara, 
farklı kültürlere sahip insanlar arasındaki 
uçurumun derinleşmesi, daha büyük fela-
ketlerin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. 

Oysa biz hep şunu söyledik: Terörün, te-
röristlerin, terör örgütlerinin dini, kökeni, 
bölgesi ve kültürü yoktur. Masum insanla-
rın hayatına kastetmeyi hiçbir inanç, hiçbir 

kültür, hiçbir vicdan tasvip etmez. Özellik-
le de İslam, kelime itibariyle manası ‘barış’ 
olan bir dindir. Manası barış olan bir din, 
teröre müsaade eder mi? Bizim dinimizde 
terörün asla yeri yoktur. İslam adına ortaya 
çıkan bu örgütler ki, başta DEAŞ; bunların 
İslam’la yakından uzaktan alakası yoktur. 
Çünkü terör, diğer tüm vasıflarının ötesin-
de, bizatihi insanın kendisine düşmandır. 
İnsanlık olarak karşı karşıya bulunduğu-
muz bu tehdit, hepimize yöneliktir. Hiçbir 
medeniyet bu tehdidin dışında değildir. 

Terör örgütleri, Medeniyetler İttifakı pro-
jesiyle kurmaya çalıştığımız ortak idealin 
en büyük hasmıdır. Bu tehdidi ancak, or-
tak mücadeleyle aşabiliriz. Aksi yöndeki 
her tutum, her beyan, teröre, terör örgütle-
rine destek anlamına gelmektedir. 

Aylan Bebeğin Cansız Bedeni 
O Kumsala Vurduğu Ana Kadar 
Neredeydiniz?

Üç başlık bizim için çok önemlidir. Bunlar-
dan birincisi mezhepçiliktir. Biliyorsunuz, 
bir zamanlar özellikle Orta Çağ ve sonra-
sında mezhepçilik çok ciddi bir tehdit oluş-
turuyordu. Şu anda yine bunu yaşıyoruz. 
İkinci olarak ırkçılık, çok ciddi bir tehdit 
olarak teröre zemin oluşturuyor. Ve üçün-
cüsü, terör. Eğer mezhepçiliğe karşı ortak 
mücadeleyi veremezsek barışı temin ede-
meyiz. Irkçılığa karşı bu ortak mücadeleyi 
veremezsek terörle mücadele edemeyiz. 
Biz, karşımızdaki tüm ırkların mensupla-
rına insan olarak bakmak ve insan olarak 
hepsini sevmek zorundayız. Teröre karşı 
küresel ittifakı sağlamak zorundayız. 

baycan, bu anlamlı yılı, Medeniyetler 
İttifakı’nın 7. Küresel Buluşması’nın ev 
sahipliğiyle taçlandırmış bulunuyor. Bu 
forumun, İttifakımıza, Güney Kafkasya ve 
Orta Asya’nın zengin kültürel mirasından 
faydalanma imkânı sunacağına inanıyo-
rum. Girişimimizin güçlenerek geleceğe 
taşınmasında önemli bir kilometre taşı 
olacak bu toplantı için Azerbaycan’a özel-
likle teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler,

Medeniyetler İttifakı girişimin temelleri-
ni, bundan 11 yıl önce, dönemin İspanya 
Başbakanı değerli dostum Zapatero ile bir-
likte atmıştık. Aradan geçen zamanda giri-
şimimiz giderek büyüdü, güçlendi. Bugün 
140’ı aşkın ülke bu girişime, bu ittifaka 
destek veriyor. Geniş bir coğrafyada destek 
bularak bu grup güçlendi, bugünlere geldi. 
Medeniyetler İttifakı, Birleşmiş Milletler 
Platformu’nun en önemli girişimlerinden 
biri haline geldi. Yüksek Temsilci Nasır’ın 
liderliğinde hayata geçirilen projeler saye-
sinde, İttifakın ilkeleri, değerleri ve mesaj-
ları, sayıları her gün artarak geniş bir kit-
leye ulaştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda, 100 kadar üye 
ülkenin sponsorluğunda bu doğrultuda 
bir karar kabul edildi. Bu karar, İttifakın 
sunduğu vizyonun ve hedeflerin, küresel 
düzeyde kabul gördüğünün en güzel ifade-
si oldu. Hoşgörü, karşılıklı anlayış ve diya-
log zemininde buluşma hedefimize destek 
veren tüm dost ülkelere, huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum. Ailemize en son katılan 
üyemiz Kırgızistan’a da, bu vesileyle hoş 
geldiniz diyorum. 

Kıymetli dostlar,

İttifakın sağladığı başarıya rağmen, şu ger-
çeği de hep birlikte kabul etmek durumun-
dayız: Uluslararası toplum olarak, İttifakın 
kuruluş amacını teşkil eden hedeflere ulaş-
maktan halen çok uzağız. Bizi Medeniyet-
ler İttifakı’nı kurmaya iten kemikleşmiş 
önyargıları; insanları inançları, kökenleri 
ve kültürleri temelinde ayrıştıran anlayışı, 
maalesef hala aşamadık. Radikal akımlar-
la ve bu akımların beslediği terörle müca-
delede bizlerden beklenen ortak ve kararlı 
mücadeleyi yeteri kadar sergileyemedik. 

Terörün, Terör Örgütlerinin Dini, 
Kökeni, Bölgesi ve Kültürü Yoktur

Suriye’de, Irak’ta, Nijerya’da, Fransa’da, 
Pakistan’da, Türkiye’de, Belçika’da, 
İspanya’da, ardı ardına patlayan bomba-
lar karşısında yaşadığımız acıyı, ortak bir 
duruşa, söyleme ve eyleme dönüştüreme-
dik. Şiddet ortamını doğuran siyasi çatış-
malara, haksızlıklara ve eşitsizliklere çare 
bulamadık. Şiddeti doğuran nedenlerle 
mücadelede en etkili silahlardan birinin, 
farklılıklarımızın ötesine geçip, karşılıklı 
anlayış ve diyaloğu geliştirmek olduğunu 
tüm dünyaya kabul ettiremedik. Kutuplaş-
ma yerine, uzlaşma kültürünü ikame et-
memiz gerektiği konusunda ortak bir anla-
yış oluşturamadık. Kültürel, etnik ve dini 
farklılıkların birer tehdit değil, zenginlik 
olarak görüldüğü, hoşgörünün ve uyumun 
her yerde, her alanda öne çıktığı toplumsal 
anlayışı yaygınlaştıramadık. 

21. yüzyılın sorumlu liderleri olarak, bu 
tehlikeli gidişata bir son vermek mecbu-
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Şu anda ülkem terörle mücadelede çok cid-
di bir sorun yaşamaktadır. 35 yıldır terörle 
mücadele ediyoruz. Şu ana kadar terörle 
mücadelede ölen insanımızın sayısı 40 
bini aşmış durumda. Hemen yanı başımız-
da Suriye’de artık terörle başlayan süreç, 
iç savaşa dönüşmüştür. Suriye’de iç savaş 
yüzünden 500 bin insan öldü. Orada artık 
bireysel bir terör yok. Suriye’de devlet terö-
rü esmektedir ve orada bir terörist iş başın-
dadır. İnsanlarını artık varil bombalarıyla, 
toplarla-tanklarla öldüren bir terörist var-
dır. O zaman, yaşanan katliamlardan, bu 
teröriste kırmızı halılar serenler, silah ve 
para yardımı yapanlar sorumlu değil mi? 
Eğer teröre karşı bu mücadeleyi verecek-
sek samimi olmak zorundayız. 

Medeniyetler İttifakı’nı kurarken Türkiye 
olarak biz, bu anlayışla bu işin içerisinde 
bulunduk. Çünkü biz, o yavruların deniz-
lerde ölerek sahile vurmalarını görmek 
istemiyoruz. Bizim en çok üzüldüğümüz, 
kahrolduğumuz an budur. Aylan Bebek, 
kumsala vurduğu zaman insanlık “Ne 
yapıyoruz”demeye başladı. Peki, Aylan 
bebeğin o kumsala vurduğu ana kadar ne-
redeydiniz? 6 yıldır Suriye’de bu insanlar 
ölüyor. Bizim sadece Ege’de, Akdeniz’de 
denizden topladığımız insanların sayısı şu 
anda 100 bine ulaştı. Onları ölümden kur-
tarabildik. 

 Değerli dostlar,

Bugün açılışını yaptığımız 7. Küresel Fo-
rumu, ‘Kapsayıcı Toplumlarda Bir Ara-
da Yaşama’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. 
Çünkü, yürüteceğimiz mücadelede bizi 
başarıya götürecek yol, farklılıklarımızla 

birlikte yaşamayı öğrenmekten geçiyor. 
Her türlü teröre karşı mücadele, ancak 
akıllara, kalplere, vicdanlara hitap ederek 
kazanılabilir. Hoşgörüsüzlüğü, ayrımcı-
lığı, yabancı düşmanlığını aşabildiğimiz, 
farklı olana duyduğumuz korkuyu yene-
bildiğimiz gün, bu mücadeleyi kazanabi-
liriz. Şiddet yanlıları, genç nesilleri, inanç 
değerlerinin çarpıtılmasıyla ürettikleri 
ütopyalarla etkiliyor ve felakete sürük-
lüyorlar. Bunların yerine yeni nesillere, 
inançlarının adaleti ve eşitliği temel alan 
gerçek mesajlarını en doğru şekilde öğ-
retmeliyiz. Farklı inançların mensupları 
olarak bunu başardığımızda, dünyanın 
hepimizin birlikte yaşayabileceği bir yer 
olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu doğrul-
tuda birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. 

Irkçılığın ve Ayrımcılığın Acısını 
Çekenlerin Gözü Bakü’de

Medeniyetler İttifakı’na, ittifakın ilke ve 
değerlerine, her zamankinden daha güç-
lü bir şekilde sahip çıkmalıyız. 21. yüz-
yılda insanlığın vardığı yerin, gündemi-
ni terör örgütlerinin belirlediği bir sona 
mahkûmiyet olmadığına, olamayacağına 
inanıyorum. Yeni nesillere daha güzel bir 
gelecek bırakmak için sesimizi bugünden 
yükseltmeli ve derhal harekete geçmeliyiz. 

Bu forumda iki gün boyunca verilecek me-
sajlar çok önemli. Dünyanın dört bir ya-
nında hoşgörüsüzlüğün, ırkçılığın, nefret 
söyleminin, ayrımcılığın acısını çekenlerin 
gözleri şu anda Bakü’ye çevrilmiş durum-
da. Herkes Bakü’den çıkacak sonuç bildir-
gesini bekliyor. Aynı şekilde, bu eğilimler-
den güç alarak büyüyen radikal akımların 
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Bismillahirrahmanirrahim.

Saygıdeğer misafirler, kıymetli hocalarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Esselamü aleyküm ve rahme-
tullah ve berekatühü, ehlen ve sehlen.

İkinci Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi 
vesilesiyle sizleri İstanbul’da ağırlamaktan 
duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, 

hepinize hoş geldiniz diyorum. Kongrenin 
ülkemiz, milletimiz, katılımcı ülkeler ve İs-
lam dünyası için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Gala yemeği münasebetiyle böylesine 
mümtaz bir toplulukla birarada olmak-
tan büyük bir memnuniyet duyduğumu 
özellikle ifade etmek istiyorum. Bu akşam 
bizleri biraraya getiren, tanışmamıza, has-
bihal etmemize imkân sağlayan İstanbul 

Irkçılık İslam İçin En Büyük 
Tehdittir

Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi | İstanbul | 28 Nisan 2016 

savunucularının da gözleri üzerimizdedir. 
Bizlerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve diyalog 
zemininde kenetlenmemizden en fazla hi-
cap duyacak olanlar da işte bunlardır. 

Foruma katılan siyasi ve dini liderler, ka-
naat önderleri, özel sektör ve sivil toplum 
temsilcileri olarak hepimize düşen görevler 
var. Dünya kamuoyuna, ittifakın kuruluş 
amacını teşkil eden karşılıklı saygı, anlayış 
ve diyalog temelinde barış içinde birarada 
yaşama hedefinin mümkün olduğu mesajı-
nı vermeliyiz. Bu hedefe ulaşmak için elbir-
liğiyle çalışmaya kararlı olduğumuzu, hem 
mazlumlara, hem de zalimlere en gür sesle 
duyurmalıyız. Bakü’de, ittifakı ve değerle-
rini daha da ileriye taşıma kararlılığımızı, 

şüpheye yer bırakmayacak bir açıklıkla or-
taya koyacağımızı düşünüyorum. 

Medeniyetler İttifakı girişiminin güçlü 
bir şekilde faaliyetlerini devam ettirme-
si için gerekli olan siyasi ve mali desteğin 
süreceğini hep birlikte beyan etmeliyiz. 
Bu onurlu duruş, sadece insanlığın bizden 
beklentisi değil, gelecek nesillere karşı da 
borcumuzun bir gereğidir. 

Ben bu düşüncelerle, tüm katılımcılara fo-
rum boyunca yapılacak çalışmalarda başa-
rılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Teşekkür ediyorum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

163162

nizmaya benzetir ve her birinin bir ömrü 
olduğunu söyler. Yani devlet de canlı var-
lıklar gibi doğar, gelişir, büyür, yaşlanır ve 
nihayet varlığını kaybeder. İslam ülkeleri-
nin parlak dönemleri, maalesef 19. yüzyıl-
dan itibaren yerini gerilemeye bırakmış, 
çözülme başlamıştır. İstisnalar dışında 
son 200 yıllık tarihimiz, yeni fetihlerin, 
insanlığa yön veren buluşların, kalıcı eser-
lerin değil, daha çok ayrışmanın, bölün-
menin, içe kapanmanın tarihidir. Merak 
uyandıran, dünyanın dört bir tarafından 
kendine öğrenci çeken İslam beldeleri, ne 
yazık ki bugün fakirlikle, cehaletle, kısır 
çekişmelerle gündeme geliyor. İşte hemen 
yanı başımızdaki Halep, varil bombala-
rıyla harabeye dönmüş durumda. Sekiz 
yüzyıldır açık olan, mahzenlerinde antik 
Yunan’dan el yazmaları bulunan Musul 
Kütüphanesi’nden neredeyse hiçbir iz kal-
madı. İşgalinin ardından Bağdat Kütüp-
hanesi yağmalandı, her biri hazine olan 
binlerce kitap ve el yazması eser ya yok 
edildi, ya da ülke dışına kaçırıldı. San’a’nın 
tarifsiz güzelliği ve ihtişamı gözlerimizin 
önünde her geçen gün yeni bir darbe alı-
yor. Kudüs, tarihine, Müslüman kimliğine, 
dokusuna karşı yapılan saldırılar karşısın-
da ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Değerli kardeşlerim, 

Elbette, karşımızdaki bu karamsar tablo-
nun ortaya çıkmasında bölgemize yapılan 
dışarıdan müdahalelerin etkisi çoktur. 
Şüphesiz, “Bir damla petrol, bir damla 
kandan daha değerlidir” diyen sömürge-
cilerin neden olduğu tahribatı görmezden 
gelemeyiz. Tek kutsalı ‘menfaat’ olanları, 
çizdikleri yapay sınırlarla yapay sorunlar 

üretenleri elbette eleştireceğiz. Kendi va-
tandaşları için ‘hak’ gördükleri demokra-
siyi, bölge halkları için ‘lüks’ görenlerin 
ikiyüzlülüklerini de ifşa edeceğiz. Ancak, 
bunları yaparken çok daha önemli bir nok-
tayı gözden kaçırmamalıyız. Peki, nedir 
bu nokta? Özeleştiridir, kendimizi şöyle 
bir eleştiriye çekeceğiz, nefis muhasebesi 
yapacağız. Onları tenkit ettiğimiz kadar, 
kendi özeleştirimizi yapmazsak, içinde bu-
lunduğumuz karamsar tabloyu da değişti-
remeyiz. Sorunun menşeini sadece dışarı-
da ararsak, böyle bir kolaycılığa düşersek, 
inanın hiçbir yere varamayız. Doğru teşhis, 
doğru tedavinin de ilk adımıdır. 

Yoksulluk, Kan, Gözyaşı, Ortak 
Coğrafyamızın Değişmez Kaderi 
Değildir

Son iki asırdaki geriye gidişin, çözülmenin 
temel sebebi, ilim ve bilgi merkezlerinin 
yer ve el değiştirmesidir. Medreseler yozla-
şınca, sosyal hayat da yozlaştı. Üniversite-
lerimiz kendini yenilemeyince, sanayimiz 
de gelişmedi. En zeki çocuklarımız, en ye-
tişmiş insanlarımız, kendi vatanlarında ön-
leri kesilince, Amerika’ya, Avrupa’ya, farklı 
ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Kimi 
zaman da Batı başkentlerine eğitim için 
gönderilen evlatlarımız, ülkelerine, kendi 
halkından, kendi değerlerinden utanç du-
yan yabancılar olarak döndü. ‘Beyin göçü’, 
hayat damarlarımızın kurumasına yol açtı. 
Maalesef bugün kendi çocuklarımız, bıra-
kın fen ve mühendislik bilimlerini, kaliteli 
ilahiyat eğitimi için dahi İslam ülkelerine 
değil, Batı üniversitelerine gidiyor. Kendi-
ne özgü, özgün eğitim sistemleri geliştire-

Medeniyet Üniversitesi’ne ve Arap Üniver-
siteler Birliği’ne teşekkür ediyorum.Kong-
renin düzenlenmesinde emeği, katkısı ve 
desteği olan tüm kurum, kuruluş ve şahıs-
ları ayrıca kutluyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13. Liderler Zir-
vesi akabinde gerçekleşen bu Kongre’nin, 
bilhassa eğitim-öğretim alanında işbirli-
ğimizin gelişmesine katkıda bulunması-
nı diliyorum. Bu yıl ikincisi tertip edilen 
Kongre’nin gelenekselleşmesini, daha ge-
niş kitlelere ulaşmasını ve yeni katılımlar-
la güçlenerek önümüzdeki yıllarda da de-
vam etmesini temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim, 

Bizler, hepimiz, ortak bir coğrafya kadar; 
ortak bir medeniyeti, ortak bir tarihi, or-
tak bir kültürü paylaşıyoruz. Bizim tari-
himizde tüm insanlığa örnek olmaya de-
vam  eden Asr-ı Saadet vardır. Bizim ortak 
tarihimizde derin izler bırakmış Endülüs 
var, Bağdat var, Afrika’nın, Ortadoğu ve 
Asya’nın muhteşem medeniyetleri var. Bi-
zim ortak medeniyetimizde Kurtuba, Tim-
buktu, Harar, Fez, Şam, İstanbul, San’a, 
Kahire, İskenderiye, Buhara gibi merkez 
şehirler var. Bu şehirler, sadece sınırları 
içinde yer aldıkları ülkelerin, milletlerin 
değil, aynı zamanda hepimizin, tüm üm-
metin ortak şehirleridir. Bu şehirlerin her 
biri, asırlar boyu İslam medeniyetinin ca-
zibe merkezleri olmuş, kütüphaneler ve 
medreseler şehri olarak, dünyanın her ta-
rafından ilim yolcularını misafir etmiştir.

Bakınız, 11. yüzyılda, yani Avrupa’nın Or-
taçağ karanlığını yaşadığı bir dönemde, 

Kahire’de 75, Şam’da 51 ve Halep’te 44 
medrese bulunuyordu. Nizamiye Medre-
seleri, uzun dönem İslam medeniyetinin 
kalbi, zihni olmuş, Haçlı ve Moğol saldırı-
ları karşısında Müslümanların ayakta kal-
masını sağlamıştır. Döneminin en kaliteli 
yükseköğretim kurumları olan bu medre-
selerde, dünyanın çok farklı bölgelerinden 
öğrenciler ve alimler eğitim alıyordu. Bu 
medreseler bir taraftan ilmi hayatımızı 
yenileyip diri tutarken, diğer taraftan me-
deniyet birikimimizin tüm insanlığa ulaş-
tırılmasını da sağlamışlardır.

Bizim Tarihimizde Kalem Hep 
Kılıcın Önündedir

“İlim Çin’de de olsa alınız” Hadis-i Şerifini 
kendilerine düstur edinen Müslümanlar, 
sürekli olarak ilim ve hikmetin peşinden 
koşmuşlardır. Sürekli araştırıcı olmuşlar-
dır, arayıcı olmuşlardır. Bizim tarihimizde, 
kalem hep kılıcın önündedir. 

Bugün tarihe ve insanlığa karşı sorumlulu-
ğunun gereğini yerine getiren her tarihçi, 
her bilim adamı şu gerçeği kabul etmekte-
dir: İslam medeniyeti, 8. yüzyıldan itiba-
ren çok değerli bilimsel ve kültürel çalış-
malar gerçekleştirmiş, bu çalışmalar 12. 
yüzyıldan itibaren Avrupa medeniyetini 
de önemli ölçüde beslemiştir. İslam mede-
niyetinin altın çağında sadece fetih, toprak 
kazanımı yoktur. Aynı zamanda bu çağ, 
bilgiye yön verenlerin de Müslümanlar 
olduğu, İslam beldelerinin ilmin merkezi 
olduğu bir dönemdi. 

Malumunuz İbn-i Haldun, Mukaddime 
adlı eserinde devletleri yaşayan bir orga-
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meyen toplumlar, geleceği inşa edemezler. 
Bu makus talihi değiştirmek, yeni bir baş-
langıç yapmak bizim elimizdedir. 

Şunu hiçbir zaman unutmayacağız: Yıkı-
lan inşa edilir, kaybolanın yerine yenisi 
konur, ancak özgüvenini yitiren bir mille-
tin tekrar tarih yazması mümkün değildir. 
Biz, dünyaya insanlığa örnek teşkil edecek 
bir değerler manzumesine ve tecrübeye sa-
hibiz. Yoksulluk, kan, gözyaşı, acı, asla bu 
toprakların, ortak coğrafyamızın değişmez 
kaderi değildir. Bugün yaşadığımız hadi-
selerin, sıkıntıların, üzerimizde dolaşan 
karabulutların geleceğimizi karartmasına, 
bizi yeise sevk etmesine asla izin vermeye-
ceğiz. Tarihimiz, sadece övünç kaynağımız 
değil, aynı zamanda bize güç veren, ilham 
olması gereken çok önemli bir referanstır. 

Değerli kardeşlerim, 

“Yitik, kaybedildiği yerde aranır.” Bugün 
içinde bulunduğumuz çıkmaza çözüm su-
nacak anahtar, eğitimdir. Yükseköğretim 
dahil eğitimin tüm aşamalarındaki işbirli-
ğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Tecrübe 
paylaşımına giderek, imkânlarımızı sefer-
ber ederek, ortak çalışma platformlarını 
artırarak birbirimize destek olmalıyız. Her 
kesimden insanlarımızın, gençlerimizin, 
öğrencilerimizin, sivil toplum örgütlerimi-
zin, akademisyenlerimizin, sanatçılarımı-
zın çok daha fazla temas halinde olmaların-
da büyük fayda görüyorum. Türkiye olarak, 
Arap coğrafyasındaki yükseköğretim ku-
rumlarıyla işbirliğimize özel önem veri-
yor, bu noktada yeni adımlar atıyoruz. Bu 
alanda koordinasyonun artması, ortak ve 
çift diploma programlarının açılabilmesi, 

öğrenci ve öğretim görevlisi değişimine ko-
laylık sağlanması amacıyla anlaşma, muta-
bakat zabıtları ve protokoller imzalıyoruz. 

Mevlana Değişim Programı kapsamında, 
2013 yılından bu yana Arap ülkeleriyle 207 
protokol imzalandı. İmzalanan protokoller 
çerçevesinde, 2013 yılından bu yana Arap 
ülkelerinden ülkemize gelen öğrenci sayı-
sı 95. Ben bunu çok az buluyorum. Bunun 
daha fazla olması lazım. Ülkemizden giden 
öğrenci sayısı ise 133 oldu, bu da az. Arap 
ülkelerinden, öğretim görevlisi olarak ge-
lenlerin sayısı 48 iken, ülkemizden giden 
12, bu da çok düşük. Bu sayıları yeterli bul-
madığımı, bunların bize yakışan rakamlar 
olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Üniversitelerimizde başta Suriye, Irak, Fi-
listin, Libya, Somali, Yemen, Ürdün, Fas ve 
Mısır olmak üzere toplam 14 bin 770 öğ-
renci bulunuyor. Ülkemizdeki uluslararası 
öğrenci sayısı ise şu an itibarıyla 75 bini 
geçiyor. Yine üniversitelerimizde Arap ül-
kelerinden 451 öğretim elemanı mevcut. 
Şüphesiz bu istatistikler önceki dönemlere 
kıyasla müspet rakamlardır. Ancak, önü-
müzde kat etmemiz gereken çok uzun bir 
yol olduğunu da kabul etmeliyiz.

İslam Dünyası Şu Anda Şia ve 
Sünnilik Tehdidi Altındadır

Türkiye’yle Arap dünyası arasında bilgi 
alışverişini, diyalogu artırmayı hedefleyen 
bu Kongre’nin, bu yönde atılmış önemli bir 
adım olduğuna da özellikle burada değin-
mek istiyorum. Tabii Kongre kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmaların başarıyla so-
nuçlanacağından hiç şüphem yok. Bura-
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daki mutabakat anlaşmalarının imzalama-
sıyla somut kazanımlar elde edildiğini de 
memnuniyetle ifade etmem gerekiyor.

Bugün sizlerle 3 önemli başlığı burada 
paylaşmak istiyorum. Zira şu anda İs-
lam dünyasının içinde bulunduğu en 
önemli sıkıntıları, bu 3 başlıkta ifade et-
mek istiyorum.

Bunlardan bir tanesi, mezhepçilik sıkıntı-
sıdır. Ne yazık ki, İslam dünyası şu anda 
Şia ve Sünnilik tehdidi altındadır. Bizim 
Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim Sünni-
lik diye de bir dinimiz yok, bunlar birer 
yoldur. Ama bizim bunların üzerinde tek 
dinimiz var, o da İslam’dır. Bizler birer 
Müslüman olarak, kardeşliğimize asla göl-
ge düşürmemeliyiz. Kim ki, benim mezhe-
bim, senin mezhebinden daha üstündür 
diyorsa, İslam’a zarar veriyor. Biz, böyle bir 
ayrımcılığın içerisine giremeyiz. 

İkincisi; ırkçılıktır. En önemli tehditlerden 
bir tanesi budur. Şimdi hep konuşuyoruz, 
Türk-Arap, ben buna üzülüyorum. Arap 
Birliği, ee, bunun karşısında Türk Birliği 
mi olacak? Niye olsun ya? Şimdi bir taraf-
tan ‘İslam İşbirliği’ diyorsun, öbür taraftan 
‘Arap Birliği’ diyorsun; bu ne menem bir 
iştir, nasıl bir çelişkidir? Ne Arap’ın Arap 

olmayana, ne Arap olmayanın Arap’a üs-
tünlüğü yoktur, üstünlük ancak takva ile-
dir, ölçü bu. Biz, ölçülerimizi kaybettik. 
Ölçülerimizi kaybettiğimiz için de sıkıntı 
yaşıyoruz. 

Üç; terör. Şu anda en önemli sıkıntılardan 
bir tanesi de nedir? Terör belasıdır. Peki, 
teröre karşı gerekli mücadeleyi veriyor 
muyuz? Buyurun, Boko Haram, El Kaide, 
Şebab, bütün bunlar öldürürken ne diye 
öldürüyor? “İslam adına öldürüyorum” di-
yor, “Allahu ekber” diyerek öldürüyor. Peki 
ölen?.. O da “Allahu ekber” diyerek ölüyor. 
Şu hale bak ya, Müslümanlar ne hale düş-
tü. Öldüren “Allahu ekber” diyor, ölen de 
“Allahu ekber” diyor. 

Onun için, siz değerli ilim adamlarımıza 
bu noktada çok büyük görev düşüyor. Bü-
tün üniversitelerimizde gençlerimizi bu 
noktada çok iyi yetiştirmemiz lazım. Zira 
gençlerimizden, bu yanlış, bu ifrat örgütle-
re kayanlar oluyor. Bu kaymaları önleme-
miz lazım. 

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, temennim odur ki, İslam dünyası şöy-
le bir silkelenir kendine gelir, böylece gele-
ceğe farklı bir şekilde yürürüz.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Ekselansları, hanımefendiler, beyefendi-
ler, saygıdeğer katılımcılar, sizleri tekrar 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Geride bıraktığımız iki günlük süre zarfın-
da, çok verimli istişareler gerçekleştirdik, 
önemli kararlar aldık. İnsani alanda karşı 
karşıya olduğumuz zorlukları, sınamaları 
ve bunlara nasıl çözümler bulunabileceği-
ni hep birlikte masaya yatırdık. 

Bu Zirve için yola çıktığımızda, insani so-
runların çözümünde, insanı ve insan onu-
runu merkeze alan bir yaklaşımla hareket 
edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. İnsan-
ların haysiyetini ve onurunu korumanın, 
güvenliklerini sağlamanın, geleceğe umut-
la bakmalarını temin etmenin, hepimizin 
müşterek gayesi ve ahlaki sorumluluğu 
olduğunu dile getirmiştik. Zirve boyunca 
pek çok katılımcı ülke ve kuruluş, Sayın 

Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğe 
Hiçbir Vicdan Sahibi Kayıtsız 

Kalmamalı

Dünya İnsani Zirvesi Kapanış Töreni | İstanbul | 24 Mayıs 2016 
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Makerere Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. 
Ezra Suruma, saygıdeğer senato üyeleri, 
değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, 
kıymetli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.

‘Afrika’nın İncisi’ Uganda’ya ilk defa ger-
çekleştirdiğim bu ziyaret vesilesiyle sizler-
le biraraya gelmekten memnuniyet duyu-
yorum. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri 
içten misafirperverlik için üniversite yö-
netimine teşekkür ediyorum.

Makerere Üniversitesi, dünyanın en iyi üni-
versiteleri listesinde yer alıyor ve Afrika’nın 
önde gelen ilk 3 yükseköğretim kurumu 
arasında gösteriliyor. Böylesine seçkin bir 
üniversitenin, şahsımı fahri doktora unva-
nına layık görmesinden dolayı onur duydu-
ğumu özellikle belirtmek istiyorum.

Uganda’ya gerçekleştirdiğim bu ziyaretim-
de, değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın 
Museveni ve heyetiyle gerek dar kapsam-
lı, gerek heyetler arası görüşmeler yaptık. 

Türkiye, Afrika’nın Sesi Olmaya 
Gayret Ediyor

Uganda Makerere Üniversitesi Fahri Doktora Tevdii Töreni
Kampala, Uganda| 1 Haziran 2016 

Genel Sekreter’in sunduğu İnsani Gün-
dem çerçevesinde, somut taahhütlerde 
bulundu.

Dünyanın farklı yerlerinde, hatta kimi za-
man aynı yerlerde, insanların çok farklı 
güvenlik ve hayat standardında yaşadığı-
nı biliyoruz.  Bir tarafta lüks, israf ve şata-
fat hakimken, onun hemen yanı başında 
milyonlarca insanın sefalet, yoksulluk ve 
açlık içinde hayata tutunmaya çalıştığını 
görüyoruz. Bu adil bir dünya değildir. Kar-
şımızdaki bu keskin farklılığa, uluslararası 
toplumun hiçbir ferdinin, hiçbir vicdan sa-
hibi ülkesinin kayıtsız kalmaması gerekir. 
Dünya İnsani Zirvesi’nin bu konuda temel 
bir zihniyet değişiminin miladı olmasını 
diliyorum. 

Bu Zirve ancak, Afrikalı, Asyalı, Suriyeli, 
Iraklı çocuklar başta olmak üzere dünya-
daki tüm mazlumların hayatlarında yeni 
bir dönemi başlatırsa amacına ulaşmış sa-
yılır. Ümit ederiz, bu tarihi Zirve, adına ve 
önemine yaraşır bir şekilde, daha huzurlu, 
adil ve barış dolu bir dünyanın kapılarını 
aralar. Zirve’nin neticelerini umutla bek-
leyenlere, kalplerimizi ve zihinlerimizi on-
lara kapatmadığımızı, bilakis kendilerini 
her zamankinden daha sıkı şekilde kucak-
ladığımızı göstermek zorundayız.

Küresel düzeyde karşı karşıya olduğumuz 
sorunun büyüklüğünün ortaya konma-
sı ve çözüm yolları üzerinde durulması 
önemli olsa da, tek başına anlamlı değildir. 
Akan gözyaşları, yaralı yürekler, kanayan 
vicdanlar kelimelerle, kuru sözlerle, arkası 

gelmeyen taahhütlerle değil, ancak güçlü 
eylemlerle teskin edilebilir. 

Bunun için siyasi, ahlaki ve mali sorumlu-
luklarımızı küresel olarak paylaşmalı ve 
süratli harekete geçmeliyiz. Başta gelişmiş 
ülkeler olmak üzere, verilen sözler yerine 
gelmedikçe bu insani ve vicdani görevimi-
zi yapmış sayılmayız, bunu da ortaya koy-
mak durumundayız.

Boşa geçirdiğimiz her dakika, her gün, 
yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine, 
binlercesinin yeni acılar çekmesine neden 
oluyor. Uluslararası toplumun sorumluluk 
ve ilke sahibi üyeleri olarak, bu Zirve’de 
ortaya konan iradenin fiiliyata geçirilmesi-
nin takipçisi olmamız gerektiğini, özellikle 
vurgulamak isterim.  

Türkiye’nin tüm imkânlarını seferber 
ederek, bu konuda üzerine düşenleri ye-
rine getirmeye devam edeceğinden emin 
olabilirsiniz. 

Sözlerime son vermeden önce, Zirve’nin 
gerçekleştirilmesi için sergilediği çaba için 
Sayın Genel Sekreter’e ve tüm katılımcıla-
ra, krizlerden etkilenen milyonlarca kişi 
adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu tarihi 
toplantıya Türk devleti ve milleti adına ev 
sahipliği yapmaktan, sizlerle birlikte bu 
tarihi anı paylaşmaktan büyük bir mem-
nuniyet ve onur duyduğumu bir kez daha 
belirtmek istiyorum. 

Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
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sizlere, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başken-
ti Ankara’da öyle bir yer tahsisi yapalım” 
dedim. Zira göreve başladığım zaman, 
Türkiye’nin Afrika ülkelerinin 12 tanesin-
de büyükelçiliği vardı. Şu anda 39 büyü-
kelçiliğimiz var. 

Her kesimden Ugandalı kardeşlerimizle 
temaslarımızı yoğunlaştırmaya başladık. 
Ben bu seyahatte Uganda’ya, 115 iş ada-
mıyla beraber geldim. Kendilerine bir he-
yecan vermek suretiyle müşterek adımlar 
atmalarını sağlayacağız. Ülkemizdeki üni-
versitelerde öğrenim gören ve anadili gibi 
Türkçe konuşan onlarca Ugandalı öğren-
cinin bulunmasından da büyük bir mem-
nuniyet duyuyorum. İlişkilerimizin her ge-
çen gün artarak sürmesini ümit ediyorum.

Değerli dostlar,

Türkiye bir Avrupa ve Asya ülkesi olduğu 
kadar, tarihi bağları nedeniyle aynı zaman-
da bir Afrika ülkesidir. Afrika’yı kader orta-
ğı olarak gören Türkiye, son yıllarda kıta ile 
ilişkilerini zamanın ruhuna uygun şekilde 
yeni bir anlayışla ele almaya başlamıştır. 
Burasının, her şeyden önce Afrika halkla-
rının mutluluğu, huzuru ve refahı için bir 
fırsatlar kıtası olduğuna inanıyoruz.

21. Yüzyılın Odağına Afrika 
Yerleşecek

21. yüzyılın odağına Afrika’nın yerleşece-
ği konusunda herhalde kimsenin şüphesi 
yoktur. Dünyanın en büyük ekonomile-
rinin krizlerle boğuştuğu bir dönemde, 
Afrika’nın kalkınması ve büyümesi kesin-
tisiz sürüyor. Son 10 yılda dünyanın en 

hızlı büyüyen 10 ekonomisinden 6’sı, bu 
kıtada bulunuyor. Afrika’nın uyanışını ve 
adım adım hak ettiği seviyeye yükselme-
ye başlamasını, en az Afrikalı kardeşleri-
miz kadar umut ve heyecanla biz de takip 
ediyoruz.

2005 yılının ülkemizde ‘Afrika Yılı’ ilan 
edilmesiyle ivme kazanan Afrika’ya açılış 
politikamız, çok başarılı meyveler verdi. 
Ticaret hacminden siyasi diyalog mekaniz-
malarına, eğitim faaliyetlerinden ekono-
mik yatırımlara kadar birçok alanda ciddi 
ilerlemeler kaydettik. Afrika’yla ilişkileri-
mizi, artık yeni ve ileri bir merhaleyi ifade 
eden ‘Türkiye-Afrika Ortaklığı’ şeklinde ta-
nımlıyoruz.

2009 yılında 12 olan Afrika’daki büyükel-
çilik sayımız, bugün 39’a çıktı. Afrika’dan 
32 ülke de Türkiye’de büyükelçilik açtı. Bu 
tabi çok önemli... Ayrıca, Türk Hava Yolları 
bugün kıtadaki 32 ülkede, 48 noktaya uçuş 
yapıyor.

Türkiye, yalnızca ekonomik ortaklık için 
değil, her ihtiyaç duyulduğunda tereddüt 
etmeden Afrikalı kardeşlerinin yardıma 
koşan bir ülkedir. 4 bin 500 Afrikalı öğ-
renci, hükümetimizin tahsis ettiği ‘Türkiye 
Burslarıyla” ülkemizde öğrenim görüyor. 
Eğitim alanında Afrikalı genç kardeşle-
rimize verdiğimiz bu desteği çok önemli 
görüyoruz. Nitelikli, iyi eğitim almış insan 
kaynağının, Afrika ülkelerinin kalkınma 
hamlelerine ciddi katkısı olacağını düşü-
nüyoruz.

Ülkemizin kalkınma ve insani yardım ku-
rulu olan TİKA, Türk Kızılay’ı ve daha pek 

Ayrıca, ilişkilerimizin altyapısını kuvvet-
lendirecek önemli anlaşmalar imzaladık. 
Sayın Museveni’nin ülkesi için yaptığı ve 
yapmayı planladığı hizmetleri takdirle 
karşılıyorum. Kendisinin Türkiye’nin ve 
Türk insanının yakın dostu olduğunu bil-
mek bizleri mutlu ediyor.

Uganda’da 50’den fazla kabilenin ve on-
larca dini inanışın sergilediği birarada ya-
şama kültüründen oldukça etkilendiğimi 
ifade etmek isterim. Afrika’nın parlayan 
yıldızı olarak gördüğüm Uganda’nın, ge-
lecekte kıtada ve dünyada hak ettiği yeri 
alacağına inanıyorum. Geçmişte sömürge-
ciliğe, bugün de terörizme karşı mücadele 
yürüten Uganda’nın bölge ve dünya barışı-
na yaptığı katkıları takdirle takip ediyoruz.

Türkiye olarak, dostumuz Uganda ile 
ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye 
büyük önem veriyoruz. İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın dönem başkanı olarak, İslam 
dünyasının karşı karşıya olduğu ortak, 
küresel ve bölgesel tehditler karşısında iş-
birliği içinde olmalıyız. Bu tehditlere karşı 
güçlü bir duruş sergileme ve müşterek çö-
zümler üretme konusunda karşılıklı irade 
sahibi olduğumuzu görüyorum. Bu iradeyi 
siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, her alan-
da somut sonuçlara dönüştürmek için hep 
birlikte daha fazla gayret göstermeliyiz.

Uganda’yla İlişkilerimizi 
Geliştirmek İçin Buradayız

Sayın Rektör, değerli misafirler,

Ugandalı dostlarımızla ilişkilerimizin geç-
mişi, 19. yüzyıla dayanıyor. O dönemde, 

bugünkü Uganda topraklarında, Mehmet 
Emin adında aynı zamanda seyyah olan, 
bir Osmanlı Paşası görev yapıyordu. Asıl 
mesleği doktorluk olan Emin Paşa, aynı 
zamanda bir tabiat alimi olarak, yüzlerce 
hayvan ile bitki türünü keşfetmiş ve ilim 
dünyasına kıymetli katkılar sunmuştur. 
Emin Paşa, 10 yılını geçirdiği bu topraklar-
da, 1892 yılında Kongo’da esir ticareti ya-
pan bir aşiret tarafından şehit edilmiştir. 
Esir ticaretine karşı yürüttüğü mücadele, 
Emin Paşa’yı işte böyle bir akıbete maruz 
bırakmıştır. Bu vesileyle, Türkiye-Uganda 
kardeşliğinde önemli rolü olan, bize böyle 
temiz bir miras bırakan Emin Paşa’yı rah-
metle, hürmetle yad ediyorum.

124 yıl sonra, Emin Paşa’nın izinden gi-
derek, istiklal ve istikbal mücadelesini 
desteklediğimiz Uganda’yla ilişkilerimizi 
geliştirmek için buradayız. Esasen, Türki-
ye-Uganda ilişkileri son dönemde bir ivme 
yakaladı. Aramızdaki ticaret hacmini asla 
şu anda önemsemiyorum. Çünkü bu tica-
ret hacmi çok çok küçük, bunu ilerletece-
ğimize inanıyorum. 

2010 ve 2011 yıllarında karşılıklı olarak 
Büyükelçiliklerimizi açtık. Bununla da 
yetinmeyerek, bizi birbirimize bağlayan 
tarihi gönül köprüsünü sağlamlaştırmak 
için sivil toplum kuruluşlarımızı, Türk 
Hava Yollarımızı ve iş adamlarımızı da 
Uganda’ya gelmeleri için teşvik ettik.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanından bir ri-
cada bulundum, dedim ki, “Bize eğer şöyle 
büyükçe bir alan tahsis ederseniz, o alan-
da ülkemize yakışan büyükçe bir büyükel-
çilik binasını yaparız. Aynı şekilde biz de 
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çok sivil toplum kuruluşu, binlerce insani 
ve kalkınma yardımı projesini başarıyla 
Uganda’da hayata geçirdiler. Bu çalışmalar 
önümüzdeki dönemde de devam edecek. 

Türkiye olarak, uluslararası platformlar-
da Afrika’nın sesi olmaya gayret ediyoruz. 
G-20 Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz 
geçen yıl, gelişmekte olan ülkelerle G-20 
ilişkileri güçlendirmek en temel öncelikle-
rimizden birisi oldu. Bu çabaların odağın-
da hiç şüphesiz Afrika ülkeleri yer alıyor.

Bildiğiniz gibi, ülkelerindeki çatışmalar-
dan kaçarak sınırlarımızı gelen 3 milyon 
Suriyeliye biz kucak açtık. Biz bunla-
ra dikenli tellerle duvar örmedik, “Niye 
Türkiye’ye geliyorsunuz?” demedik. Onlar 
varil bombalarından kaçıyor, o bombalar-
dan kaçan insanlara biz kapılarımızı ka-
payamazdık. Ege Denizi’nde boğulmayla 
karşı karşıya olan 100 bini aşkın mülteciyi, 
Sahil Güvenlik botlarımızla denizden kur-
tardık.

Sevgili dostlar,

Biz veren el olacağız, alan el olmayacağız de-
dik. Şu anda dünyada az gelişmiş ülkelere 
destek noktasında birinci sırada Amerika, 
ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada İngilte-

re var. Fakat milli gelire oranla baktığımız 
zaman birinci sırada Türkiye var, ikinci sı-
rada Amerika, üçüncü sırada İngiltere var. 
Biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Bugün siz değerli hocalarımın ve öğrencile-
rin karşısında yine bir şeyi hatırlatacağım: 
Dünya 5’ten büyüktür. Dünya, Birleşmiş 
Milletler’de 5 daimi ülkenin iki dudağının 
arasına mahkûm edilemez. Birinci Dünya 
Savaşı’nın şartlarında yapılanmış bir tab-
loyu, hala bugün insanlığa dayatamazsı-
nız. İşte Suriye eğer bugün problemini çö-
zemiyorsa, daimi üyelerden bir tanesi veya 
iki tanesinin ‘hayır’ demesindendir. 

Değerli kardeşlerim,

Her platformda, yaşanan çarpıklıklar ko-
nusundaki itirazlarımızı dile getirmeyi 
ve reform taleplerimizi ifade etmeyi sür-
düreceğiz.

Bu düşüncelerle, Uganda’da bulunmaktan, 
sizlerle biraraya gelmekten ve şahsıma tev-
di ettiğiniz fahri doktora unvanından duy-
duğum memnuniyeti bir kez daha ifade 
ediyorum.

Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum. Sağlıcakla kalın

İş dünyamızın değerli temsilcileri, kıymet-
li uluslararası yatırımcılar, sevgili dostlar, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, milletin 
evini teşrifiniz için her birinize şahsım, 
milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. 

Türkiye, 15 Temmuz akşamı, tarihinin 
en hain, en alçak darbe girişimine maruz 

kalmıştır. Şüphesiz her darbe kötüdür, her 

darbe girişimi kötüdür, demokrasiye ve öz-

gürlüklere yönelik her teşebbüs kötüdür. 

Ama 15 Temmuz, doğrudan milleti hedef 

alması, doğrudan millete saldırılması se-

bebiyle, hepsinden çok daha kötü bir gece 

olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 

Olağanüstü Hal’e Dayanılarak 
Ekonominin İşleyişine Müdahale 

Edilmeyecek

Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı
Ankara | 2 Ağustos 2016 
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Dün gece, hastanelerdeki gazilerimizle te-
lefonda görüştüm. Görüştüğümüz gazile-
rimizden biri de Sabri isminde bir gençti. 
Sabri, henüz 34 yaşında, yazılımcı, hava sa-
vunma sistemlerini çok seviyor. Sabri’nin 
kolunu, darbecilerin kullandığı tankların 
paletleri ezmiş. Çok şükür kü, kolunu kay-
betmeyecek. Bu gencimiz telefonda ko-
nuşurken, sanki hiçbir şey olmamış gibi 
davranıyor. Reis’im, “Sen iyi misin, bana 
onu söyle” diyor. Şimdi bu inanç, bu azim 
oldukça, evvel Allah bu millete darbeler 
hiçbir şey yapamayacaktır. 

Yine bir albayımla konuşuyorum. Bu al-
bayım da vücuduna 7 mermi almış. Gazi 
albayım da kendini değil, bizi düşünüyor,  
“Cumhurbaşkanım dikkatli olun” diyor. 

Değerli kardeşlerim,

Tabii bütün bunları şunun için anlatıyo-
rum: Türkiye, 1980’li yılların ortasından 
beri silahlı terör örgütlerinin saldırısına 
hep maruz kalan bir ülkedir. PKK, DHKP-C, 
son yıllarda DEAŞ denilen terör örgütleri, 
silahlı saldırılar, suikastlar, intihar bom-
bacılarıyla ülkemize karşı adeta bir savaş 
yürütüyorlar. 

Zaman zaman yaşadığımız sosyal, siyasi 
ve ekonomik taarruzların da bunlardan 
bağımsız olmadığını gayet iyi biliyoruz. 
Tabii az önce Bosch CEO’sunu dinlerken, 
Türkiye’ye gelecek olan misafirlerimizle 
ilgili ifadelerine katılmadığımı ifade ede-
yim. Ama tabii geldikleri ülkelerde bir de-
zenformasyonun olduğunu görüyorum. 
Onlara şunu söylemek lazım: Bu ülkeden 
endişelenmeyin, bu ülke güvenlidir. Terö-

re karşı, bu tür darbelere karşı eğer ulus-
lararası camia bir mutabakat ortaya koya-
mıyorsa, kusura bakmayın bir bumerang 
gibi döner bir gün de o ülkeleri vurur. Biz, 
Belçika’ya teröristlerin adlarını verdik. 
Belçika, ismini verdiğimiz teröristleri salı-
verdi. Bu teröristler daha sonra havaalında 
kendilerini patlattılar. 

Pazar günü Almanya’daki vatandaşlarımı-
zın oluşturduğu STK’lar, “Darbelere hayır, 
demokrasiye evet” diye bir miting düzen-
lendi. Köln’de düzenlenen bu mitingde, 
Türkiye’den video konferansla şahsımın 
bağlanmasını hazmedemediler. Oysa 
aynı Almanya, bölücü örgüt yanlılarının 
gösterisinde, örgütün lider kadrolarının 
Kandil’den video konferansla konuşma-
sına izin veriyor. Şimdi soruyorum; Batı 
burada teröre destek veriyor mu-vermiyor 
mu? Batı, demokrasilerin yanında mı, dar-
belerin yanında mı, terörün yanında mı? 
Maalesef, Batı, teröre destek veriyor ve 
darbelerin yanında yer alıyor. Bunların 
canı bizim gibi yanmıyor. 

Darbe Girişimi Sırasında ve 
Sonrasında Dostlarımızdan 
Beklediğimiz Desteği Alamadık

Değerli dostlar, 

Kusura bakmayın, açık sözlü olalım, doğru 
olalım, ama yürekli olalım. Eğer yürekli ol-
mazsak dünyada tüm ülkelerde çok canlar 
yanar. Bugün bizim yaşadığımız bu darbe 
hareketi, başka ülkelerde de kendisine de-
ğişik yöntemlerle uygulama alanı bulur.  
15 Temmuz darbe girişimi, işte bu silahlı 

Darbe gecesi bombalı saldırıya hedef olan 
toplam dört yer var. Bunların ikisi, Emniyet 
Teşkilatımıza ait binalar. Diğer ikisi ise, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesidir. Hatta içinde bulundu-
ğumuz binanın doğu cephesi de helikopter 
ateşlerine maruz kalmıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde de, Başbakan’ların kul-
landığı makam odası, Genel Kurul’un çev-
resindeki birimler ve bahçe bombalanmış, 
ateş altına alınmıştır. Bu iki kurumun ortak 
özelliği, doğrudan milletin oylarıyla iş başı-
na gelen kişilerin mekânları olmalarıdır. 

Burada özellikle bir konuyu gündeme 
getirmek istiyorum. Sizler uluslararası 
yatırımcılar olarak şu anda karşımda bu-
lunuyorsunuz, sizlere bu özelliklerinizle 
de hitap ediyorum. Dünyada otoriter ve 
teokratik rejimler olmakla birlikte, ağırlık-
lı olarak demokratik rejimler mevcuttur. 
Batı ülkelerine baktığınız zaman, bunların 
tamamı demokratik rejim ve parlamenter 
sistemle idare edilirler. Şu ana kadar ne 
yazık ki, demokrasiyle yönetilen bu ülkele-
rin hiç birinden ziyaretimize gelen olmadı. 
Fakat Belçika’da, Fransa’da terör eylemle-
ri olduğu zaman oralara nasıl gittiklerini 
biliyoruz. Hatta, bazı ülkelerin havaalan-
larında ne yazık ki, “Türkiye’ye gitmeyin, 
Türkiye’ye gidişiniz Erdoğan’ı güçlendirir” 
gibi reklamlar yer almaktadır. Bu nasıl de-
mokrasidir? Ben askeri darbeyle iş başına 
gelmiş bir Cumhurbaşkanı değilim. Halkı-
nın yüzde 52 oyuyla iş başına gelmiş bir 
Cumhurbaşkanıyım. 

Yaklaşık 12 yıllık Başbakanlığım, 2 yıl-
lık Cumhurbaşkanlığım döneminde de, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini 

en iyi bilen sizlersiniz. Küresel sermaye-
ye yönelik attığımız adımlar ortadadır. 
Türkiye’nin ekonomide en güvenilir ülke-
lerden birisi olduğunu sizler gördünüz ve 
yaşadınız. Bize karşı yapılan bu darbe hare-
ketinin arkasında da, Türkiye’nin zaten bu 
yükselişini hazmedemeyen mihrakların 
olduğunu çok açık ve net söylemek duru-
mundayım. Darbe girişimi, sadece içeride 
planlanan ve tezgâhlanan bir olay değildir. 
Ben açık sözlüyüm; bu olay içeride aktörle-
ri olan, ama senaryosu dışarıda yazılan bir 
darbe hareketidir. Bunları sizler de az-çok 
biliyorsunuz. 

Darbe Hareketinin Aktörleri, 
Milleti Hesap Edemedi

Dışarıdaki ve içerideki darbe hareketinin 
aktörleri bir unsuru hesap edemediler. 
Peki, o neydi? Bu milletin kendisini he-
sap edemediler. Bu milletin evlatlarının, 
tankların altına yatabileceğini bunlar his-
sedemediler. Hemen yanı başımızda bizim 
Kongre Merkezimiz var. Darbe gecesi bura-
da 5 şehit verdik. Bir bayan kardeşimin ko-
pan başını ne yazık ki Kongre Merkezi’nin 
çatısında bulduk. 

Şimdi soruyorum; darbeciler, insanlara 
bombaları yağdırırken acaba hangi düşün-
ceyle bunu yaptılar? Hangi vicdan, hangi 
insani bir anlayış, kalkıp da kendi halkına 
uçaktan bombalar yağdırarak, tanklarla 
halkının üzerine giderek böyle bir vahşeti 
işleyebilir; bu olacak bir şey mi? Ama ne 
yazık ki, bu ülke, darbeler tarihi içerisin-
de çok farklı bir darbeyi yaşadı. 238 şehit 
verdik, şu ana kadar ve 2 bin 200’e yakın 
yaralılarımız var. 
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ve silahsız saldırıların en son, en kanlı, en 
açık ve en alçak örneğidir. Tüm terör ör-
gütleriyle başarılı bir mücadele yürüten 
Türkiye, darbe girişimine de aynı şekilde 
direnmiş ve netice elde etmiştir. Diğer te-
rör örgütleriyle olan mücadelemizde ol-
duğu gibi, darbe girişimi sırasında ve son-
rasında da dostlarımızdan beklediğimiz 
desteği alamadığımızı da açıkça söylemek 
zorundayım. Bu gerçeği görmek için, dar-
be sırasında ve sonrasında ortaya konan 
tepkilere bakmak yeterlidir. 

Bir gün dostlarımızın, müttefiklerimizin 
bizi anlayacağını, bize hak vereceğini çok 
iyi biliyoruz. Temennimiz, benzer acılara 
maruz kalmadan onların da bu noktaya 
gelmeleridir. 

Değerli misafirler, 

Sizlere şu ana kadar anlattığım fotoğra-
fın, uzaktan bakıldığında, iyi bir fotoğraf 
olmadığının elbette farkındayım. Ancak, 
ülkemizi yakından bilen, milletimizi ger-
çekten tanıyacak kadar uzun süre bura-
da yaşamış olan herkes, şu gerçeği kabul 
edecektir: Türkiye çok farklı, hatta kimi 
zaman birbirine zıt gibi gözüken olayların, 
olguların, gerçekten aynı anda yaşanabil-
diği bir ülkedir. Evet, ülkemizin belirli bir 
bölgesinde terör olayları yaşanıyor olabi-
lir; ama bu durum asla diğer yerlerdeki 
sosyal, ekonomik, kültürel etkinliklere 
mani değildir. Hatta aynı ilin ilçeleri, aynı 
ilçenin mahalleri arasında dahi bu farkları 
görmek mümkündür. 

Evet, ülkemiz 15 Temmuz’da bir darbe 
girişimi yaşamış olabilir, ama bu durum 
asla ertesi günden itibaren hayatın normal 
akışında devam ettiği gerçeğini ortadan 
kaldırmıyor. Dikkat ederseniz, darbe giri-
şiminin hemen ardından yaşanan sınırlı 
bir dalgalanma dışında, ekonomik göster-
geler, hızlı bir toparlanmaya ve normalleş-
meye işaret ediyor. Dolar yeniden 3 liranın 
altına indi, borsa yükselişte. Diğer veriler 
de toparlanmayı ve yeniden olumlu yönde 
yükselişi teyit ediyor. Merkez Bankası’nda-
ki döviz rezervimize baktığımızda, bırakın 
azalmayı, 125 milyar doların üzerine çıka-
rak, artmıştır. İşsizlik ve faiz oranları yüz-
de 10’un altında seyretmeyi sürdürüyor. 
Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4’lük büyüme 
oranımızı, yılsonuna kadar koruyacağımı-
za inanıyorum. 

Milletimiz ne marketlere, ne bankalara, 
ne döviz bürolarına hücum etmemiştir. 
Eskiden olağanüstü hal ilan ettiğinizde, 
marketler boşaltılırdı, bakkallar boşaltılır-
dı, herkes evinde stoklamaya giderdi. Ama 
şimdi tam aksine millet evine kapanmadı, 
tam aksine meydanlara koştu. Milletimiz, 
darbecilerin üzerine hücum ederek, istik-
laline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Darbe 
girişimi başkadır; Türkiye’nin işleyen bir 
serbest piyasa ekonomisine sahip olduğu, 
bunun her ne sebeple olursa olsun kesinti-
ye uğramayacağı gerçeği başkadır. 

Hiçbir Uluslararası Yatırımcı Bu 
Ülkede Kaybetmemiştir

Ülke ve millet olarak, her sorunu ken-
di sınırları içinde tutma kabiliyetine ve 
imkânına sahip olduğumuzu, sayısız örnek-
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mak için adımlarımızı kararlı bir şekilde 
atacağız. Her kim ki, yaşanan sıkıntılara 
bakarak Türkiye’yi kendi iç meseleleriyle 
uğraşan, küresel gündemden kopmuş bir 
ülke olarak görüyorsa; yanıldığını, yanlış 
düşündüğünü, hatalı analiz yaptığını bil-
melidir. Biz, yaşadığımız sıkıntıların bir 
bölümünün amacının tam da bu olduğu-
nu, yani Türkiye’yi dünyadan kopartarak 
içine kapatmak olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Ülkemizin tek çıkış yolunun gelişmiş 
dünyaya entegre olmaktan geçtiğini hiçbir 
zaman bizler aklımızdan çıkarmadık. 

Çeşitli ülkeler ve kurumlarla aramızdaki 
görüş farklılıkları, ekonomik hedeflerimiz 
için asla bir engel değildir. Avrupa Birliği 
ülkelerinin kendi aralarında dahi çok cid-
di siyasi görüş ayrılıkları var. Aynı şekilde 
Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Çin gibi dev 
ekonomiler başta olmak üzere, dünyadaki 
tüm önemli güçlerin aralarındaki siyasi gö-
rüş farklarının derinlikleri hepimizin ma-
lumudur. Diğer ülkeler söz konusu oldu-
ğunda, sorun teşkil etmeyen siyasi görüş 
ayrılıklarının Türkiye için kırılma noktası 
olarak görülmesi, samimi bir değerlendir-
me olamaz. Hele bu görüş farklılıklarının, 
söz konusu ülke menşeili şirketler için bir 
yaptırıma dönüşeceği endişesi tamamen 
yanlıştır. 

Üstelik Türkiye’nin bulunduğu coğrafi ko-
num itibariyle ayrıca takdir edilmesi ge-
reken bir özelliği de vardır. İçinde bulun-
duğumuz bölgede terör merkezli krizler 
çıkartılmasına engel olamayabiliriz; ama 
bu krizlerin bizi yürüdüğümüz yoldan sap-
tırmamasını sağlamak kendi elimizdeydi 
ve biz bunu başardık. Göçmen krizinde 

dahi, yaşadığımız tüm gerilime ve görüş 
farklılıklara rağmen, Avrupa’yı, Batı ülke-
lerini sorumsuzca sıkıntıya sokacak adım-
lar atmadık. Daha açık konuşuyorum; 
Avrupa’yı biz koruduk ya. 3 milyon Suriye-
li ve Iraklı mülteciyi ülkemizde barındır-
mak suretiyle Avrupa’yı biz koruduk. Av-
rupa, verdiği sözleri şu ana kadar tutmadı. 
Türkiye, devlet bütçesinden sığınmacılar 
için 12,5 milyar dolar harcama yaptı. Böy-
le davranmakla ne insani, ne siyasi, ne de 
ekonomik olarak asla kaybetmediğimize, 
tam tersine ciddi bir kazanç sağladığımıza 
inanıyoruz. 

Bakınız, biz, Rusya’yla yaşadığımız uçak 
krizinde dahi, karşı tarafın attığı tüm in-
citici adımlara rağmen ekonomik ilişki-
ler konusunda çok büyük bir hassasiyet 
gösterdik. Nasip olursa ayın 9’unda da 
Rusya’ya ziyaretimi gerçekleştireceğim. 
Burada ekonomik ilişkilerimizi tekrar ye-
niden masaya yatıracağız.

Değerli misafirler,

Türkiye’nin, uluslararası sermayeli şirket-
lerin ülkemizdeki yatırımlarına verdiği 
önemi, en iyi sizler görüyorsunuz, sizler 
biliyorsunuz. 

2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ekono-
misinden biri haline gelme, toplam milli geli-
rini 2 trilyon dolara, kişi başına milli gelirini 
25 bin dolara çıkarma, dış ticaretini 1 trilyon 
dolara ulaştırma hedefi olan bir ülkeyiz. Bunu 
tüm girişimcilerimiz ve yatırımcılarımızla be-
raber yapacağız. Dolayısıyla, yatırımcılara za-
rar verecek, yatırımcıları üzecek hiçbir işe kal-
kışmayız. Bu yönde hiç endişeniz olmasın. 

le ortaya koyduk. Türkiye, büyük hedefleri 
olan, bu hedeflere ulaşmak için de ciddi po-
tansiyeli bulunan bir ülkedir. Yürütmekte 
olduğumuz, hazırlıklarını yaptığımız proje-
lerle, potansiyelimizi en üst düzeyde hare-
kete geçirmenin çabası içindeyiz. 

Buradaki pek çok arkadaşımız, Türkiye’nin 
son 14 yılının yakın şahididir. Türkiye, bu 
14 yılda pek çok badire atlatmasına, pek 
çok engelle karşılaşmasına, pek çok saldı-
rıya, provokasyona maruz kalmasına rağ-
men, asıl hedeflerinden, asıl projelerinden 
asla vazgeçmemiştir. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü durdu mu? Avrasya Tüneli durdu 
mu? Bütün bölünmüş yollar durdu mu? 
Bakın hepsi devam ediyor. Hava limanla-
rının inşaatları aynen devam ediyor. Biz, 
durmak yok yola devam dedik. Şimdi 26 
Ağustos’ta inşallah Yavuz Sultan Selim 
Köprümüzü açıyoruz. 14 yıldır bizimle 
birlikte yol yürüyen hiçbir uluslararası ya-
tırımcı bu ülkede kaybetmemiştir, tam ter-
sine sürekli kazanmıştır, bundan sonra da 
kazanacaktır. 

Bakınız, darbe girişimi günlerinde yap-
tığımız Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar 
Kurulu ve diğer tüm toplantılarda ekono-
miyi asla gündemimizden düşürmedik. İki 
şeyi gerçekleştirmek zorundayız. Bir; ilan 
ettiğimiz Olağanüstü Hal ile darbe sonrası 
devletin işleyişini hızlandırdık. İki; Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılan-
ması sürecini başlattık, buna ihtiyacımız 
vardı. Bu adımı atmak zorundayız. Bunda 
tereddüt edenleri görünce gerçekten üzül-
memek mümkün değil. 

Ekonomi alanındaki reformları süratle 
hayata geçirme kararlılığımızı her fırsatta 
vurguladık, vurguluyoruz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde bekleyen ekonomik re-
form paketlerinin süratle yasalaştırılması 
konusunda arkadaşlarımızla hemfikiriz. 
Darbe girişimiyle ilgili süreçler, kanun 
hükmünde kararnamelerle yürütüldüğü 
için, Meclis gündeminin tıkanması, eko-
nomik reform paketlerinin ötelenmesi söz 
konusu değildir.

Değerli misafirler, 

Türkiye, bu süreçte demokrasiye, temel 
hak ve özgürlüklere, hukuka olan bağlılığı-
nı, hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde 
ispat etmiştir. Atılan her adım Anayasa ve 
yasalara uygun olarak gerçekleştirilmiş, 
Meclis ve Hükümet çalışmalarına ara ver-
meden devam etmiştir. Olağanüstü Hal 
uygulamalarına dayanılarak, ekonominin 
işleyişine en küçük bir şekilde müdahale 
edilmemiştir, edilmeyecektir. Ülkemizde-
ki Olağanüstü Hal uygulaması, tamamen 
Avrupa Birliği prosedürlerine uygundur. 
Hatta, biz darbe girişimi gibi çok daha ağır 
bir saldırıya maruz kalmamıza rağmen, 
pek çok alanda Avrupa ülkelerinde geçerli 
olağanüstü halden daha yumuşak bir uy-
gulama içindeyiz. Fransa ne yaptı? 3+3+6, 
1 yıllık olağanüstü hal kararı aldı. 

Çeşitli Ülkelerle Aramızdaki Görüş 
Farklılıkları, Ekonomik Hedefleri-
miz İçin Asla Bir Engel Değildir

Ülkemin huzuru için, milyonlarca kişinin 
sokaklara iniş sebeplerini ortadan kaldır-
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İş dünyasında da, FETÖ terör örgütünün 
bir kanser hücresi gibi her yere yayılmış 
bağlantılarıyla birlikte hareket ederek, 
haksız rekabete yol açan kişiler, artık bu 
imkândan mahrum kalacaklardır. Geldi-
ğimiz noktada, artık yatırımcılara zorluk 
çıkaran, gereksiz yere işlerini geciktiren, 
destek vermeyen kamu görevlilerinin hiç-
bir mazereti, hiçbir bahanesi yoktur, ola-
maz. Sizlere karşı kamuda bu tür engeller 
yapanlar varsa bunları bildirin, yapacağı-
mız iş hemen kapıya koymaktır. Çünkü biz 
çalışacağız. Önümüzü tıkayan, önümüzü 
kesen, “himmet ver”, “harç ver” diyenlere 
artık bu devlette yer olmayacaktır.

Mevzuatla ilgili engeller varsa, onlar el-
bette düzeltilecektir. Bu konuda bizlere 
sorunlarınızı YASED ve TOBB vasıtasıyla 
ulaştırabilirsiniz. Şahsımdan başlayarak, 
Başbakanımız, başbakan yardımcılarımız, 
bakanlarımız, müsteşarlarımız, genel mü-
dürlerimiz için bu mesele, emin olun, en 
az darbe girişiminin üstesinden gelmek 
kadar önemlidir. 

Ülkemizdeki Yatırımların Süratle 
Artırılmasına Önem Veriyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Bizim gündemimizde, sadece darbe giri-
şimi, sadece terör örgütlerinin eylemleri, 
sadece bunlara ilişkin alınacak önlemler 
yok. Onları zaten kararlılıkla ve sürat-
le yapıyoruz. Bizim gündemimizde, 26 
Ağustos’ta açılışını yapacağımız Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü var. Bizim gündemi-
mizde, 20 Aralık’ta açılışını yapacağımız 
Avrasya Tüneli var. Bizim gündemimizde, 

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü var. Bizim 
gündemimizde, mutlaka hayata geçirmek 
kararında olduğumuz Kanal İstanbul pro-
jesi var. Bizim gündemimizde, inşası süren 
hızlı tren hatlarımızı tamamlama, yenile-
rine başlama heyecanı var. Bizim günde-
mimizde, yatırımları arttırma, istihdamı 
arttırma, ihracatı arttırma, eğitimli iş gü-
cünü arttırma, yeni nesillere vizyon kazan-
dırma, velhasıl ülkemizi adım-adım ileri-
ye taşıma azmi var. Şayet geçmişe takılıp 
kalsaydık, önümüze çıkartılan engellere 
bakıp vazgeçseydik, Türkiye’yi 14 yılda üç 
kat büyütemezdik. 

Benim sizlerden ricam şudur: Gündemi-
mizdeki en önemli başlıklardan bir tane-
si, savunma sanayii. Kendi savunma sana-
yimizi hep birlikte kuralım. Yerli-küresel 
sermaye işbirliğiyle bunu yapalım. Yapar 
mıyız bunu? Yaparız. Şu anda biz, insan-
sız hava araçlarını üretiyoruz. İnşallah 
savaş uçaklarımızı da üreteceğiz, yolcu 
uçaklarımızı da üreteceğiz. Bu noktada 
füzelerimizi de üreteceğiz, kararlıyız, ça-
lışmalarımız sürüyor. 

Şayet ufkumuzu, vizyonumuzu geniş tut-
masaydık, mücadeleyi bir an bile olsa 
bıraksaydık, ülkemizi bugünlere getire-
mezdik. Biz, geçmişten aldığımız dersler 
ışığında geleceği inşa etmenin çabası için-
deyiz. ‘Mazi’den ‘ati’ye uzanan bu kutlu 
yolculukta durmadan, duraksamadan de-
vam etmekte kararlıyız.

Batı’da ülkemiz hakkındaki dezenformas-
yonu sizlerle beraber aşacağız. Onun için 
iletişim çok önemli. Bu arada ülkemizdeki 
yatırımların süratle artırılmasına da önem 

Bu Süreç, Türkiye’nin Devlet 
Yapılanmasının Revizyonuna da 
Bir Fırsat Hazırlamıştır

Hepinizin kafasında birtakım soru işaret-
leri olduğu açık. Öncelikle şu hususlardan 
emin olmanızı istiyorum: Türkiye’de yetiş-
miş insan kaynağı sorunu yoktur. Ülkemiz-
de yaklaşık 3 milyon 340 bin kamu çalışa-
nı vardır. Son soruşturmalarda bunlardan 
açığa alınmış olanların sayısı 62 bindir. 
Açığa alınanlardan bir kısmının, yapılan 
soruşturma ve yargılamalar neticesinde, 
şayet haklarındaki iddialar mesnetsiz gö-
rülürse, vazifelerine geri dönebileceklerini 
de unutmamalıyız. 

Şimdi denilecek ki, çeşitli kurumlarda açı-
ğa alınan personel oranı çok yüksek. Ne-
rede? Mesela Adalet Teşkilatında. Adalet 
sisteminin, dış müdahalelerden, sorum-
suzların verdiği emirlerle hareket eden-
lerden kurtulup kendi işine odaklanın 
personel tarafından yönetilmesi, işleyişi 
yavaşlatmaz, tam tersine daha da hızlandı-
rır. Şimdi yeni alımlar da yapılacak ve hiç-
bir açık söz konusu değil. 

Aynı durum Emniyet Teşkilatımız için de 
geçerlidir. Binlerce rütbeli personel açığa 
alınmasına, ihraç edilmesine rağmen, gü-
venlik hizmetleri aksamak şöyle dursun, 
daha da kaliteli hale gelmiştir. Çünkü pa-
ralel yapının, yuvalandıkları yerlerden bir 
tanesi de orasıdır, adeta kuluçka yuvası 
gibi. Darbenin istihbaratının zamanında 
alınamaması, bu örgütün önce istihbarat 
teşkilatlarımızı çökertmekle işe başlama-
sından kaynaklanıyor. Diğer alanlara iliş-
kin istihbarat ağları büyük ölçüde yeniden 

kuruldu, kuruluyor. Şu anda bakıyorsu-
nuz, Amerika’da sadece bir CIA veya FBI 
yok, bunların dışında onlarca istihbarat ör-
gütü var. Türkiye, şimdi bu ağı yeniden ele 
alıyor, yeniden kuracak. Onun için “Devle-
tin yeniden yapılanması” diyorum, onun 
için “Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden yapı-
lanması” diyorum. 

Şimdi bazı siyasiler şunu söyleyebilir: Çok 
acele edildi. Siz hazır değilseniz ben ne ya-
payım? Biz, darbe olayı olduktan sonra bu 
adımı atmadık ki, bunlara hazır bir hare-
ketiz. Bence bu süreç, Türkiye’nin devlet 
yapılanmasının revizyonuna da bir fırsat 
hazırlamıştır. Bu örgütün faaliyetlerine 
yönelik güçlü bir istihbarat mekanizması 
kurmamız şart. 

Diğer kurumlarımızdaki görevden almala-
rın da olumlu sonuçlar vereceğinden emin 
olabilirsiniz. Mesela TİB’i kapatacağız. 
Çünkü bütün pisliklerin olduğu yerlerden 
bir tanesi de orası. TİB, BTK’ya devredi-
lecek. Bu konuda BTK gereken adımları 
atacaktır. Çünkü, bu örgüte mensup kamu 
görevlileri, devletine ve milletine sadakat-
le hizmet etmek yerine, iradelerini bir baş-
ka gücün emrine vermiş kişilerdir. Bugüne 
kadar karşılaştığımız sorunların önemli 
bir bölümünün de bu kişilerden kaynak-
landığını düşünüyorum. 

Şimdi, sadece kendi kurum hiyerarşisine 
bağlı olarak, kanunların ve diğer düzenle-
melerin verdiği yetki çerçevesinde görev 
yapan kamu personeliyle, inşallah işlerin 
daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyorum. 
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veriyoruz. Bu konuda siz yatırımcılara her 
türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 

Bugün bizimle birlikte bu yolda yürüyen, 
bize güvenen, katkı sağlayan, destek olan 
dostlarımızı asla unutmayacağız. Bu ülke 
de, bu millet de kendisine güveneni asla 
mahcup etmemiştir, mahcup etmeyecek-
tir. Şahsen, bunun sayısız tecrübesine, sa-
yısız örneğine ben şahidim. 

Biz de güzel bir söz vardır: “Önce refik, sonra 
tarik” deriz. Yani önce yol arkadaşı… Bizler, 
sizleri yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. 
Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, 
birlikte daha büyük hedeflere doğru yol ala-
cağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. 

Uluslararası yatırımcılar olarak, bugün bu-
rada bizlerle birlikte olduğunuz, Türkiye’ye 
olan güveninizi teyit ettiğiniz için her biri-
nize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Bu ilginiz, alakanız sebebiyle tekrar şah-
sım, milletim adına sizlere teşekkür edi-
yorum. Günün 24 saati, yılın 365 günü 
milletinin hizmetinde bir Cumhurbaşkanı 
olarak, sizlerin meseleleriyle ilgilenmek de 
en başta gelen görevimdir. Bu kapının size 
daima açık olduğunu bilmenizi istiyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, değer-
li devlet ve hükümet başkanları, saygıde-
ğer delegeler, sizleri, şahsım, ülkem ve mil-
letim adına saygıyla selamlıyorum.

Birleşmiş Milletler 71’inci Genel Kuru-
lunun başarılı geçmesini, tüm ülkeler ve 
halklar için hayırlı sonuçlara vesile olma-
sını diliyorum. Başkanlığı devralan Sayın 

Peter Thomson’u tebrik ediyor, Sayın Mo-
gens Lykketoft’a Başkanlık görevi boyunca 
yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği gö-
revinde küresel düzeyde sınamalarla dolu 
bir on yılı yakında geride bırakacak olan 
Sayın Ban Ki Moo’a da, değerli katkıları 
için teşekkür ediyorum.  

BM Mevcut Yapısıyla Dünyada 
Adalet Sağlayamaz

Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurulu | New York, ABD | 20 Eylül 2016
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inanan tüm halklar için de ilham kaynağı 
oldu. Bu “Yeni nesil terör örgütü”, sadece 
Türkiye’nin değil, varlık gösterdiği 170 ül-
kenin tamamı için bir milli güvenlik teh-
dididir. Diğer bir deyişle, bugün bu Genel 
Kurul’da temsil edilen ülkelerin büyük bö-
lümü, bu yapılanmanın tehdidi altındadır. 

Bu örgüt, Türkiye’nin ötesinde, tüm dün-
yayı boyunduruğu altına almak gibi derin 
bir zihni sapkınlık içindedir. Örgütün te-
mel stratejisi, eğitim, diyalog, hoşgörü, si-
vil toplum kuruluşu kisvesi altında, devlet 
kurumlarına sızmak, toplumu etkilemek, 
ekonomik kaynaklara hâkim olmaktır. 

Bu kürsüden, tüm dostlarımıza, kendi gü-
venlikleri için, ülkelerinin geleceği için, 
Fetullahçı Terör Örgütüne karşı gerekli 
önlemleri süratle almaları çağrısında bu-
lunuyorum. Bizim yaşadığımız tecrübeyle 
sabittir ki, FETÖ ile bu aşamada mücadele 
etmezseniz, yarın çok geç olabilir. Bu ve-
sileyle, bu örgütün kurumları ve örgütle 
bağlantılı kişiler tarafından kullanılan 
Türk, Türkiye gibi ifadelerin kesinlikle 
ülkemizle bir ilgisinin bulunmadığını da 
belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, 

Değerli delegeler,

Suriye’de yaşanan insani kriz 6’ncı yılına 
yaklaştı. Bugüne kadar 600 bine yakın in-
sanın hayatını kaybettiği söylenen bu savaş 
yüzünden, 12 milyon insan yerini, yurdu-
nu terk etti, bunların 5 milyonu başka ül-
kelere sığındı.  

Sadece 2 milyon 700 bin Suriyeli Tür-
kiye’dedir. Biz bu kardeşlerimize “Niye 
Türkiye’ye geldiniz?” demiyoruz. Bu maz-
lumlara kapılarımızı hiç kapatmadık. Zira 
bombalardan, varil bombalarından kaçan 
bu insanlara karşı bizler, insani ve vicda-
ni görevimizi yaptık. Bundan sonra da 
yardımlarımıza devam edeceğiz. Suriyeli 
mazlumlara dünya ve Batı tüm kapılarını 
kapatabilir. Ama biz asla kapılarımızı ka-
patmayacağız. Niye? Çünkü hepimiz insa-
nız. Öyleyse, insana bu tür bir felaket karşı-
sında kapılarımızı açmak durumundayız. 

Burada bahsettiğim rakamları, uluslararası 
camianın uzun süredir kayıtsız ve tepkisiz 
bir şekilde dinlediğini biliyorum. Oysa telaf-
fuz edilen her sayı bir insana karşılık geliyor. 
Suriye halkı, zalim bir yönetimin, acımasız 
terör örgütlerinin, küresel ve bölgesel reka-
betin şekillendirdiği vekâlet savaşlarının 
pençesinde tükeniyor. 

Bu süreçte uluslararası toplum, insani de-
ğerler ve vicdan sınavında, maalesef sınıfta 
kaldı. Şu ana kadar bizim Suriyeli sığınmacı-
lara faturalı olarak yaptığımız harcama 12,5 
milyar dolardır. STK’lar ve belediyelerimizin 
yaptığı harcamalar da bir o kadardır. Yani 
toplamda 25 milyar dolar gibi bir harcama 
yapılmıştır. Peki, dünyadan bize ne geldi? Şu 
anda çatısı altında bulunduğum Birleşmiş 
Milletler’den bize gelen destek sadece 525 
milyon dolardır. Peki, Avrupa Birliği’nden ge-
len bir yardım var mıdır? Ne yazık ki Avrupa 
Birliği de verdiği sözleri tutamamıştır. UNI-
CEF kanalıyla 178 milyon dolar geldi. Bu kü-
çük meblalardaki yardımlar ise Türkiye’ye 
değil, mültecilere aktarılıyor. 

Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde insanoğ-
lu, bilim, teknoloji, ekonomik gelişme 
ve sağlık şartları bakımından tarihin en 
zirve dönemini yaşıyor. Ancak bu parlak 
tablonun, bir de utanç verici karanlık 
yüzü var. Suriye’de, Irak’ta, terörün ve 
savaşın kıskacında inleyen pek çok ül-
kede, yüzbinlerce çocuk, kadın, genç ve 
yaşlı öldürülmeye devam ediyor. Ölüm 
ve zulümden kaçan mülteciler, Avru-
pa şehirlerinde aşağılayıcı muamele ile 
karşılaşıyor. DEAŞ, El Nusra ve PYD-
YPG gibi terör unsurları bölgedeki ey-
lemlerini sürdürüyor. Kafkasya’daki ih-
tilaf ların sıcak çatışmaya dönüşme riski 
mevcut.  Yemen’den Ukrayna’ya pek çok 
sorun çözüm bekliyor. 

Diğer yandan dünyanın pek çok ülkesin-
de insanlar, açlık, salgın hastalıklar, se-
falet ve cehaletle boğuşuyor. Bu, insan-
lık onuru ve vicdanını yaralayan, utanç 
verici bir tablodur. Daha da acısı, bu 
krizlerin ve sorunların çoğunun, aslında 
kolayca çözülebilecek mahiyette olması-
dır. Gelecek nesillerin huzuru, refahı ve 
güvenliği büyük ölçüde bugünden ata-
cağımız adımlara, alacağımız tedbirlere 
bağlı... Zaman, vicdani sorumlulukları-
mızın bilinci içinde liderlik gösterme, 
sorunların üzerine kararlılıkla gitme 
zamanıdır. 

Sayın Başkan,

Kıymetli delegeler,

Günümüzde terör örgütleri çok çeşitli yön-
temlere başvurabiliyor. Türkiye olarak, 15 
Temmuz gecesi, kısa adı FETÖ olan, Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün başlattığı hain bir 
darbe girişimine maruz kaldık. Bu terör 
örgütü, 241 vatandaşımızı şehit etti, 2 bin 
194 vatandaşımızı da yaraladı. Parlamen-
to binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, 
emniyet teşkilatımızın birimleri bu terör 
örgütü tarafından savaş uçaklarıyla bom-
balandı. Tanklar sokakları, insanları ezip 
geçti, helikopterlerden, askeri araçlardan 
sivillerin üzerine ateş açıldı. 

Bu darbe girişimi, milletimizin demokra-
sisine, hükümetine, özgürlüklerine, gele-
ceğine ve anayasal düzenine kahramanca 
sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Bu bakım-
dan milletimle demokrasisine sahip çıktığı 
için iftihar ediyorum. Milletimle 29 gün 
sabahlara kadar demokrasi nöbetleri tut-
tukları için gurur duyuyorum. Hain darbe 
teşebbüsünü canını hiçe sayarak, bedenini 
tankların önüne siper ederek engelleyen 
milletimle iftihar ediyorum. Şayet bugün 
karşınızda bulunuyorsam, milletimizin 
işte bu cesur ve asil duruşu sayesindedir.

15 Temmuz’da Tüm Dünya 
Demokrasisine Darbe Yapıldı

Unutulmasın ki, Türkiye’deki darbe girişi-
mi, aynı zamanda dünya demokrasisine de 
yapıldı. Milletimiz, o gece darbe heveslile-
rine tarihi bir ders verirken, demokrasiye 
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Biz başından beri, meselenin tüm insanlı-
ğın ortak meselesi olduğu inancıyla, böl-
gesel ve küresel aktörlerle iletişim ve işbir-
liği içinde hareket etmeye özen gösterdik. 
Komşumuz ve akrabamız Suriyelilerin ya-
şadığı bu kıyamete sessiz kalamazdık, kal-
madık, kalmayacağız… Ülkemize sığınan 
3 milyona yakın Suriyeliye, hiçbir etnik, 
mezhep veya din ayrımı gözetmeksizin 
kucak açtık. Türkiye’deki çadır kentlerde, 
konteyner kentlerde misafir ettiğimiz bu 
insanlarla ilgili olarak desteğimizi devam 
ettireceğiz. 

Avrupa Birliği Sözünde Dursun

Başta Avrupa Birliği olmak üzere bu ko-
nuda Türkiye’ye katkı sözü verenler hala 
sözlerini yerine getirmediler. Biz, bu söz-
lerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Aynı 
şekilde Birleşmiş Milletler de sözünde dur-
malıdır. BM’nin 71. Genel Kurulu, bu sesi 
tüm dünyaya duyurma bakımından da çok 
önemlidir. Zira uluslararası toplumun Su-
riyeli mazlumlara katkısı sadece 525 mil-
yon dolardan ibaret kalmamalıdır.   

Bu kürsüden tüm uluslararası camiaya, 
Suriyeli mültecileri kendilerine yönelik 
hayati bir tehdit gibi algılayan bütün Av-
rupalı dostlarıma sesleniyorum: Dikenli 
tel örgülerin, yüksek duvarların arkasında 
huzur aramak, beyhude bir çabadır.

Suriyeli mültecilerin, eğitim, iş ve iskân 
sorunlarına süratle çözüm bulamadığı-
mız takdirde, düzensiz göçün, sosyal me-
selelerin ve güvenlik risklerinin önüne 
geçemeyiz. Sorunun kaynağı olan Suri-

ye’deki çatışma, terör, zulüm ortamının 
sonlandırılması ve siyasi çözüm süreci-
nin hayata geçirilmesi için daha fazla va-
kit kaybedemeyiz.

Sevgili dostlar,

Sevgili dostlar,

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siya-
si birliğinin korunmasına en fazla önem 
veren ülke Türkiye’dir.  Bizim Suriye top-
raklarında asla gözümüz yoktur. Suriye 
Suriyelilerindir. Suriye topraklarında kim-
senin gözünün olmaması gerekir.

Suriye muhalefetine verdiğimiz destekle 
başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı, umutsuz-
luğun hakim olduğu bir bölgede istikra-
rın, huzurun ve dengenin yeniden tesisi 
bakımından kritik öneme sahiptir. PKK-
PYD terör örgütünün önceliğinin DÂIŞ’le 
mücadele etmek olmadığı, bu operasyon-
la birlikte açıkça ortaya çıktı. Operasyon, 
Suriye’deki ılımlı muhalif unsurların öz-
güvenlerinin yerine gelmesini de sağladı. 
Hatta bu gelişme, Musul’u DÂİŞ terörün-
den kurtarmak isteyen Irak’taki yerel güç-
leri de cesaretlendirdi.

Suriye muhalefetine verdiğimiz destekle 
başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı, umutsuz-
luğun hakim olduğu bir bölgede istikra-
rın, huzurun ve dengenin yeniden tesisi 
bakımından kritik öneme sahiptir. PKK-
PYD terör örgütünün önceliğinin DÂIŞ’le 
mücadele etmek olmadığı, bu operasyon-
la birlikte açıkça ortaya çıktı. Operasyon, 
Suriye’deki ılımlı muhalif unsurların öz-
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güvenlerinin yerine gelmesini de sağladı. 
Hatta bu gelişme, Musul’u DÂİŞ terörün-
den kurtarmak isteyen Irak’taki yerel güç-
leri de cesaretlendirdi.

Türkiye, Suriye ile 911 kilometrelik sınıra 
sahiptir. Burada tehdit altındayız. Bugüne 
kadar sürekli sabrettik. Bilindiği gibi 24 
Ağustos’ta, Gaziantep’te bir düğün merasi-
minde 14 yaşındaki bir çocuğu canlı bom-
ba olarak kullanmak suretiyle patlattılar. 
Bu düğünde 56 vatandaşımız öldü, 100’e 
yakında yaralımız bulunuyor. Bu olay bar-
dağı taşıran son damla oldu. Türkiye artık 
daha fazla duramazdı. Suriye’deki ılımlı 
muhaliflerle birlikte Cerablus’a girerek 
DAEŞ’i derdest ettik. Ardından Rai’de de 
DAEŞ’i perişan ettik. Böylece Cerabluslu 
Cerablus’a, Raili Rai’ye yerleşmiş oldu. 
Azez’den Fırat’a kadar olan bölge terör ko-
ridoru olmaktan çıktı.

Bugün bizim yaptığımız operasyonun 
amacı, işte bu güvenli bölgeyi fiili olarak 
hayata geçirmektir. Terör örgütlerinden 
kurtardığımız Cerablus halkı, güven ve hu-
zur içinde evlerine geri dönmeye başladı. 
Bölgenin elektrik ve su altyapısını çalışır 
hale getirmek için hemen harekete geçtik. 
Kızılay, AFAD ve sivil toplum kuruluşları-
mız, bölge halkının ihtiyaçlarını yerinde 
karşılıyor. Yine bu bölgede, ülke dışına git-
miş mültecilerin de kullanacağı, tüm sos-
yal donatılara sahip yerleşim yerleri inşa 
etmeyi planlıyoruz. Bunun için, güvenli 
alan haline getirdiğimiz yerlerin “Uçuşa ya-
sak bölge’’ ilan edilmesine yönelik kararlı bir 
duruş göstermeli ve birlikte çalışmalıyız.   

Bununla birlikte, Suriye rejimi, Birleşmiş 
Milletler gözetimindeki yardımların acil 
insanı yardıma ihtiyacı olan Halep halkına 
ulaştırılmasına izin vermiyor. Rejimin, in-
sanları açlığa mahkûm ederek izlediği “Ya 
teslim ol ya öl” politikasına Birleşmiş Mil-
letler ve Güvenlik Konseyi daha ne kadar 
müsamaha gösterecek?

Türkiye İnsanı Yardımda 
Dünya Birincisidir

Sayın Başkan,

Kıymetli delegeler,

Irak’ın en büyük gücünü oluşturan etnik 
ve mezhebi çeşitliliği muhafaza edecek 
ideal bir siyasi sistemin tesisinin kolay 
olmayacağı görülüyor. Bu bakımdan 
Musul Operasyonu, bölge halkının has-
sasiyetleri gözetilerek yürütülmelidir.  
Aksi halde, bölgede yeni sorunlara yol 
açabilecek, 1 milyondan fazla insanın 
sığınmacı durumuna düşebileceği yeni 
bir insani krizin çıkması kaçınılmazdır. 
Irak halkını, uluslararası toplumun tam 
desteğine ihtiyaç duyduğu bu kritik dö-
nemde yalnız bırakmamalıyız. 

Filistin halkına iki devletli çözüm teme-
linde, başkenti Doğu Kudüs olan hür bir 
Filistin’de yaşama imkânı tanınması, ulus-
lararası toplumun Filistinli çocuklara bir 
borcudur. Harem-i Şerif ’in kutsiyetine 
özellikle İsrail tarafından saygı gösterilme-
si, statüsüne yönelik ihlallere artık bir son 
verilmesi gerekiyor. İsrail ile normalleşen 
ilişkilerimizi, gerek barış sürecinin kolay-

laştırılması, gerekse Filistinli kardeşleri-
mizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkın-
tıların giderilmesi için değerlendirmeye 
çalışacağız. Bu doğrultuda, Gazze’ye insani 
yardım ulaştırılması faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz.

Önemli bir noktaya geliyorum; Dünya İn-
sani Zirvesi, geçtiğimiz Mayıs ayında, ta-
rihte ilk defa Türkiye’nin ev sahipliğinde 
düzenlendi. Zirveyi, krizlere daha etkin 
müdahale için yeni yollar keşfetmek ama-
cıyla önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Şunu açık ve net söylüyorum: Dünyada en 
az gelişmiş ülkelere destek noktasında ilk 
üç sırada Amerika, Türkiye ve İngiltere bu-
lunuyor. Gayrisafi milli hasılaya oranla en 
fazla yardımı yapan birinci sıradaki ülke 
Türkiye’dir. Biz en fazla sayıda mülteciye 
ev sahipliği yapan bir ülke olarak, aynı za-
manda düzensiz göçün önlenmesi için de 
elinden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.

Ülkemizin girişimi üzerine, Suriyeli mülte-
ciler konusu, geçtiğimiz yıl BM Genel Ku-
rul oturumunda ilk kez ele alındı. G-20’nin 
gündemine göç ve terörizm konularının 
alınması, yine ülkemizin girişimleri ne-
ticesinde gerçekleşti. Avrupa Birliği’yle, 
mülteci krizine karşı işbirliği içinde hare-
ket ediyoruz. Ege Denizi’ndeki ölümlerin 
önünü almak amacıyla, 2015 Ekim ayında 
günlük 7 bin olan düzensiz göç rakamının, 
son aylarda 50’ye kadar düşmesini sağla-
dık. Bu tablo, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
olan mutabakatı çerçevesindeki taahhütle-
rini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor. 

Ne var ki, 18 Mart 2016’da varılan muta-
bakatta Avrupa Birliği tarafından verilen 
sözlerin adeta unutulduğunu, karşımıza 
sürekli suni mazeretlerin çıkarıldığını gör-
menin üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Başkan,

Kıymetli delegeler,

Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi 
gerekir. Birleşmiş Milletler’in reformu ve 
özellikle barışı koruma ve inşa faaliyetleri-
nin daha etkin hale getirilmesi konusunda, 
Genel Sekreter Ban Ki Moon önderliğinde 
atılan adımları takdirle karşılıyoruz. Bu-
nunla birlikte, uluslararası barış ve güven-
liğin temininden sorumlu ana organ olan 
Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe, bu 
çabaların tam manasıyla amacına ulaşa-
mayacağı açıktır. İşte bu sebeple, “DÜNYA 
5’TEN BÜYÜKTÜR” gerçeğini her fırsatta, 
uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum.

Dünyayı 5 Ülkenin İki Dudağı 
Arasına Mahkum Edemezsiniz

Zira Birinci Dünya Savaşı’nın şartları içe-
risinde kurulmuş olan Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’ni bugün aynı şekilde 
yaşatmamız mümkün değildir. Güvenlik 
Konseyi’ndeki 5 ülkenin iki dudağının ara-
sına tüm dünyayı mahkum edemezsiniz. 5 
daimi, 10 geçici üyeye sahip Güvenlik Kon-
seyi huzuru getiremez, barışı sağlamayaz. 
Tüm dünya ülkelerinin temsil edilmediği 
bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
adaleti tesis edemez. 
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Düşünebiliyor musunuz, Güvenlik Kon-
seyi’ndeki 3 ülke Avrupa’dan, 1 ülke 
Asya’dan, 1 ülke de Amerika kıtasından. 
Peki, dünyanın diğer ülkeleri ne olacak? 
Tüm bunların bir kenara konulması lazım. 
Biz diyoruz ki, BM’nin 20 daimi üyesi ol-
sun, tüm ülkeler dönerli sistemle temsil 
edilsin. Ancak böyle bir sistem kurulursa 
dünyada adalet sağlanır. 

Güvenlik Konseyi’ni temsili niteliği güç-
lendirilmiş, daha demokratik, adil, şeffaf 
ve etkin kılacak kapsamlı bir reform üze-
rinde mümkün olan en geniş uzlaşmayı 
sağlamalıyız. Eğer “Acaba ben sesimi çıkar-
tırsam ne olur” diye düşünürseniz yanarsı-
nız. O zaman biz bu siyaseti yapamayız. Si-
yasetçi omurgalı olacak, siyasetçi inandığı 
doğruları seslendirecek ve bunun da arka-
sında duracak. Eğer bunu böyle yaparsak 
dünya aradığı adaleti bulabilir. 

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının öteki 
yüzü olan İslam karşıtlığı, yurt dışında 
milyonlarca vatandaşı olan Türkiye için 
çok önemli bir konudur.10 yıl kadar önce, 
dönemin İspanya Başbakanı ile birlikte ön-
cülük ettiğimiz Medeniyetler İttifakı Pro-
jesi, çağımızı tehdit eden bu tür tehlikeli 
akımlara karşı kalıcı çözümler bulunma-
sını amaçlıyor. Aynı şekilde, 2010 yılında 

Finlandiya’yla birlikte BM çatısı altında 
öncülük ettiğimiz Barış için Arabuluculuk 
Girişimine ilginin artmasından da mem-
nuniyet duyuyoruz. 

Birlikte oluşturduğumuz 2030 Sürdürü-
lebilir Kalkınma Gündemi hepimiz için 
iddialı ve dönüştürücü hedefler içeriyor. 
Resmi Kalkınma Yardımları, özellikle En 
Az Gelişmiş Ülkelerin kalkınma çabaları-
nın desteklenmesinin en önemli kaynağını 
oluşturuyor. Türkiye’nin Resmi Kalkınma 
Yardımları 2015 yılında 3,9 milyar dolara 
ulaştı. Gayrisafi Milli Hasılamızın yüzde 
0,54’üne tekabül eden bu oran OECD orta-
lamasının üzerinde ve bizi yüzde 0,7 olan 
BM hedefine oldukça yaklaştırdı. Türkiye 
olarak, 2011 yılında yaptığımız, En Az Ge-
lişmiş Ülkelere yılda 200 milyon dolarlık 
destek verme taahhüdümüzün üzerine 
çıkarak, 5 yılda 1,5 milyar dolardan fazla 
destek sağladık. 

Sözlerime son verirken, 71’inci Genel 
Kurul’un yaşanan acıları dindirmek ve 
dünyamızı değiştirmek için bir başlangıç 
olmasını diliyorum. BM üyesi tüm ülke ve 
halkları ülkemin en kalbi duygularıyla se-
lamlıyorum.  Kalın sağlıcakla.

Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer devlet 
başkanları, kıymetli delegeler, sizleri ül-
kem ve milletim adına sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Mülteciler konusunda küresel krizin yaşan-
dığı hassas bir dönemde bu zirveyi düzen-
leyen ABD Başkanı Sayın Obama’ya şahsım 
ve milletim adına teşekkür ediyorum.  

Yeryüzündeki mülteci sayısı maalesef her 
yıl yeni rekorlar kırıyor. Suriye’de 6 yıla 
yakın zamandır devam eden iç savaşta bu-
güne kadar 600 bine yakın insan hayatını 
kaybetti. Yaşadığı yerleri terk edenlerin sa-
yısı 12 milyona, ülkeyi terk etmek zorunda 
kalanların sayısı 5 milyona ulaştı. Ülkesin-
den ayrılan Suriyelilerin yaklaşık 3 milyo-
nunu ülkemde misafir ediyoruz. Burada 
ifade ettiğim rakamların ‘insan’ olduğunu 

Adil Bir Yük Paylaşımı Olmadan 
Mülteci Sorunu Çözülmez

BM Mülteciler Konulu Liderler Zirvesi | New York, ABD | 20 Eylül 2016
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unutmayalım. Şayet kendi ailemizden, 
kendi çevremizden empati yaparak, bunca 
insanın yaşadığı dramı anlamaya çalışmaz-
sak, sorunun çözümünü hızlandıramayız. 

Az önce Sayın Obama ile Sayın Genel 
Sekreter’in dikkat çektiği drama ben de 
değineceğim.  Çünkü bu konuya dikkat çe-
kilmesinde fayda görüyorum. Cansız bede-
ni kıyılarımıza vuran Aylan bebeğin o acı 
görüntüleri hafızalarımızdan silinmemiş 
olmalı… Aynı şekilde, Halep’teki bomba-
lanan evinin yıkıntılarından çıkartılan ve 
bindiği ambulansta tüm masumiyetiyle 
oturan, her tarafı kan-toz içindeki Ümran 
bebeğin görüntüsünü de unutmadık her-
halde. Avrupa ülkelerine gitmek için ölü-
müne yolculuğu göze alan bir mültecinin, 
kucağında çocuğuyla birlikte umuda ko-
şarken ayağına takılan çelmeyi de hatırlı-
yor olmalıyız. Bunlar, biraz önce ifade etti-
ğim yüzbinli, milyonlu rakamların sadece 
birer örneğidir. 

Uluslararası toplum, bu süreçte, insani ve 
vicdani değerlere sahip çıkamayarak, maa-
lesef, çok kötü bir sınav verdi. Bebeklerin, 
kadınların, sivillerin öldüğü, öldürüldüğü 
bir dünyada kimse masum kalamaz. Geçen 
her gün, her saat, bu insani ve ahlaki yıkı-
mın daha da arttığını biliyoruz.  Zaten çok 
geç kaldığımız bu krizleri durdurmak için 
hemen, derhal ve kararlı bir tavırla hareke-
te geçmeliyiz. Aksi takdirde, imkanımız ol-
duğu halde, zulümleri önlemek için neden 
geç kaldığımızı, gelecek nesillere ve tarihe 
anlatamayız, izah edemeyiz. 

Sığınmacıları Kamp Hayatına 
Mahkûm Etmek İstemiyoruz

Değerli dostlar,

Dünya çapında en fazla sığınmacı barın-
dıran ülke olarak, neleri yaptığımız ve ne-
lerin yapılması gerektiğine inandığımızla 
ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Türkiye olarak, insan merkezli bir an-
layışla, en başından itibaren sınırlarımızı, 
zulümden kaçan herkese açık tuttuk. Ülke-
mize gelenlerin etnik kökenine, inancına, 
mezhebine, meşrebine bakmadan, herkese 
aynı duyarlılıkla yaklaştık.  Hâlihazırda sa-
yıları 3 milyonun üzerinde olan Suriyeli ve 
Iraklı sığınmacıların her türlü ihtiyaçları-
nı karşılamaya çalıştık. 

Bugüne kadar sığınmacılar için, 12 milyarı 
merkezi bütçeden olmak üzere, toplam 25 
milyar dolar civarında harcama yaptık. Bir 
o kadar rakamı da sivil toplum kuruluşla-
rımız harcamış durumdadır. Buna karşılık 
tüm dünyadan aldığımız toplam destek 
sadece 512 milyon dolardır. Biz sığınmacı-
ları kamp hayatına mahkûm etmek istemi-
yoruz. 3 milyon sığınmacıdan sadece 300 
bini şu anda çadır ve konteyer kentlerde 
misafir edilirken, diğerleri de değişik şe-
hirlerimizde evlerde kalmaktadır. Ayrıca 
Suriyeli kardeşlerimiz için vatandaşlık sü-
reçlerini de başlatmış vaziyetteyiz. Esasen 
bu, bizim için potansiyel bir sosyal sorun 
kaynağı ve güvenlik riskidir. Biz bu riski 
aldık ve bundan da asla pişman değiliz. 
Bugüne kadar 15 bine yakın Suriyeliyi, ge-
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rekli mesleki eğitimden geçirerek çalışma 
hayatına dâhil ettik. 

Türkiye olarak, her fırsatta, göçle kalkın-
ma arasındaki güçlü bağa vurgu yaparak, 
mülteci krizini uluslararası gündemin üst 
sıralarına taşımak için gayret gösteriyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız G-20 Dönem 
Başkanlığımızda ve geçen ay düzenlenen 
G-20 toplantısında bu konuyu gündeme 
getirdik. Küresel Göç ve Kalkınma Foru-
mu Dönem Başkanlığımız sırasında da bu 
meselede farkındalık artırıcı çalışmalar 
yürüttük. Geçtiğimiz Mayıs ayında, ülke-
mizin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 
Dünya İnsani Zirvesi, bu bakımdan tarihi 
bir toplantı oldu. Önümüzdeki dönemde 
de, bu çalışmaları sürdüreceğiz. 

Değerli katılımcılar,

Ülkemizde 835 bin civarında okul çağında 
Suriyeli çocuk bulunuyor. Kamu imkânları 
ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, 
bunlardan 310 binini okulla buluştur-
mayı başardık.  Hedefimiz bir tane bile 
çocuğumuzun eğitim hayatından, okul-
dan mahrum kalmamasıdır. Bunun için 
tüm ülkeleri ve ilgili sivil aktörleri ülke-
mizin çabalarına katkıda bulunmaya da-
vet ediyorum. 

Mültecilerin yeniden yerleştirme program-
larıyla başka ülkelerde yaşama fırsatına sa-
hip olmaları da bir diğer önemli konudur. 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ye-
niden yerleştirme sayıları için belirlediği 
hedeflere en kısa sürede ulaşılmasını umu-

yorum. Sınırlarımız içindeki Suriyelilere 
koruma sağlarken, düzensiz göçün önlen-
mesine yönelik somut adımlar da atıyoruz. 

Son bir yıldır, mülteci krizine karşı Avru-
pa Birliği’yle önemli bir işbirliği çerçevesi 
geliştirdik. Sorunun üstesinden, yük ve 
sorumluluğu paylaşmak suretiyle gelebi-
leceğimizi kabul ederek, karşılıklı taah-
hütlerde bulunduk. Bu kapsamda aldığı-
mız tedbirlerle, 2015 Ekim’inde 7 bin olan 
günlük düzensiz göç rakamını, son aylarda 
ortalama 50’ye kadar düşürmeyi başardık. 
Bu tablo, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
olan mutabakatı çerçevesindeki taahhütle-
rini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor. 

Buna karşılık, 18 Mart 2016’da varılan 
mutabakatta Avrupa Birliği tarafından ül-
kemize verilen sözler, maalesef tutulmadı. 
Suriye krizinin başından beri yalnız bıra-
kılan Türkiye, bir kez daha aynı akıbete 
duçar oldu. Biz, bu meselenin üstesinden 
öyle veya böyle geliriz. Ama Avrupa Birli-
ği başta olmak üzere uluslararası toplum, 
böylesine temel bir insani krizde ortaya 
koyduğu tutarsızlığın hesabını ilanihaye 
veremez. 

Şunun da bilinmesi gerekir ki; adil bir yük 
paylaşımı olmadan mülteci sorununun 
çözümü konusunda hedeflerimize erişme-
miz mümkün olamayacaktır. Bugünkü zir-
venin yeni farkındalıklar oluşturarak, yeni 
taahhütlere ve elbette bunların gerçekleşe-
ceği günlere vesile olmasını diliyorum. 

Herkesi saygıyla selamlıyorum.

Değerli devlet ve hükümet başkanları, sa-
yın bakanlar, enerji camiasının kıymetli 
temsilcileri, değerli misafirler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkemize ve 
İstanbul’a, kıtaları ve medeniyetleri birleş-
tiren bu güzel şehre hoşgeldiniz.  

Sizleri bu önemli ve tarihi toplantı vesi-
lesiyle Türkiye’de misafir etmekten bü-

yük memnuniyet duyuyorum. 23’üncü 
Dünya Enerji Kongresi’nin ülkelerimiz 
ve tüm insanlık için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. 

Ülke temsilcilerinin yanısıra, uluslararası 
kuruluşların ve dünya enerji camiasının 
önde gelen aktörlerini bir araya getiren 
bu kongrenin başarılı geçmesini temenni 

Hem Kendi Hem de Dünyanın 
Enerji Güvenliği İçin Mücadele 

Ediyoruz

Dünya Enerji Kongresi Açılış Töreni | İstanbul | 10 Ekim 2016
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onaylanan bir çalışma da, G-20 Enerjiye 
Erişim Eylem Planı olmuştur. Bu planın 
enerjiye erişim alanında var olan çalış-
maların daha iyi koordine edilmesine 
yardımcı olacağına inanıyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye, enerjide büyük ölçüde dışa ba-
ğımlı bir ülkedir. Bunun yanında Türkiye, 
özellikle son 14 yıldır, dünya ortalaması-
nın üzerinde bir büyüme performansına 
sahiptir. Bu durum enerji talebimizin yılda 
yüzde 6 ile 8 arasında artış göstermesine 
yol açtı. Biz bu talebi karşılamanın yanın-
da, enerji arz güvenliğimizi sağlamak ve 
enerji sepetimizi çeşitlendirmek için de 
çalışıyoruz. 

Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası başta 
olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğal 
gaz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisinin bu-
lunduğu bir bölgede yer alıyor. Bu bölge-
lerdeki enerji kaynaklarının dünya pazar-
larına ulaştırılması noktasında çok önemli 
projelere öncülük ettik. Mavi Akım, İran 
ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru 
hatları ile Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz 
Enterkonektörü projeleri, Türkiye’nin bu 
alandaki konumunu küresel ölçekte tescil-
lemiştir. Azeri petrolü başta olmak üzere, 
Hazar petrolünün Ceyhan’a akışını sağla-
yan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattını 
da hayata geçirdik. 

Yine Azerbaycan’la birlikte geliştirdiğimiz, 
Güney Gaz Koridoru’nun belkemiğini teş-
kil eden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı TANAP projesini inşa ediyoruz.  TA-

NAP ve bu hattın devamını oluşturacak 
Trans Adriyatik Boru Hattıyla, Azeri gazı 
Türkiye’yle birlikte Avrupa piyasalarına 
da ulaşmış olacak. Türkmen gazının da 
bu projenin bir parçası olması için yoğun 
çaba harcıyoruz.

Rusya’nın, hâlihazırda Balkanlar üzerin-
den aldığımız gazı doğrudan Karadeniz 
üzerinden ülkemize sevk etmeyi öngören 
Türk Akımı Projesine olumlu bakıyoruz. 
Bu projenin ikinci aşaması, Avrupa doğal 
gaz piyasalarındaki gelişmelere bağlı ola-
rak geliştirilecektir. Diğer taraftan, Doğu 
Akdeniz gazı da, kaynak çeşitlendirme ça-
lışmalarımızda yeni bir alternatif durumu-
na geliyor. Yapılan araştırmalar, bu gaz için 
en karlı ve ekonomik güzergâhın Türkiye 
olduğunu gösteriyor. 

Enerjide Tüketici ve Transit 
Taşıyıcı Ülke Konumundayız

Ülkemizin doğalgaz ve enerji ticaret mer-
kezi haline gelebilmesi adına yeni ve 
önemli yatırımların arifesindeyiz. Bu se-
nenin sonunda ve 2017 yılında çok kritik 
adımlar atacak, bu alanda büyük yatırım-
lar gerçekleştireceğiz. Böylece doğal gaz 
ticaretinde bölgemizdeki tüm ülkeler için 
güvenilir bir ortak haline gelme hedefimi-
ze bir adım daha yaklaşacağız.

Enerji üç boyutludur; tedarik, taşıma ve tü-
ketim. Türkiye tedarikçi bir ülke değildir. 
Tüketici ve transit taşıyıcı ülke konumun-
dadır. Biz aynı zamanda, Avrupa’nın doğal 
gaz arz güvenliğine de katkı sağlamak is-

ediyorum. Kongrenin organizasyonunda 
emeği geçenleri kutluyorum. 

Değerli misafirler, 

Sevgili dostlar,

Dünyanın “Enerji Olimpiyatları” olarak 
nitelenen bu kongrenin ülkemizdeki top-
lantısında “Barış İçin Paylaşalım” mesajını 
tüm insanlığa ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Amacımız, bu kongrenin, hem enerji konu-
sunda geleceğe yönelik vizyon ve senaryo-
lar hakkında görüş alışverişinde bulunul-
duğu bir zemin haline dönüşmesini, hem 
de enerjinin barışın ve adaletin aracı hali-
ne getirilmesini sağlamaktır.

Türkiye olarak, söz sahibi olduğumuz tüm 
uluslararası platformlarda her fırsatta 
dile getirdiğimiz Afrika’da enerjiye erişim 
konusu, elbette bu kongrenin de önemli 
gündem maddelerinden biri olacaktır. Bu 
konuyu, Mayıs ayında, yine İstanbul’da 
gerçekleştirdiğimiz Dünya İnsani 
Zirvesi’nde de ayrıntılı şekilde ele almış-
tık. Türkiye’nin Afrika’da yaşanan sorun-
lara bakışı, bu coğrafyayla ilgilenen diğer 
ülkelerin çoğundan farklıdır. Her şeyden 
önce, ülkemizin ve milletimizin tarihin-
de sömürgecilik utancının olmadığını, bir 
kez de burada, sizlerin huzurunda altını 
çizerek ifade etmek istiyorum. Bugün de 
ülkemizin Afrika’ya yaklaşımı, ne doğal 
kaynak, ne beşeri kaynak, ne de başka her-
hangi bir çıkar kaygısı esasına dayanıyor. 

Biz öncelikle, Orta ve Kuzey Afrika’yla ta-
rihten gelen güçlü ve tamamen insani de-

ğerler üzerine kurulu bağlarımızı yeniden 
canlandırmanın peşindeyiz. Bunun yanın-
da, Afrika’nın tamamını, dünyada el uza-
tılmadık mağdur ve mazlum bırakmama 
anlayışımızın bir tezahürü olarak kucak-
lamanın çabası içindeyiz. Bu coğrafyadaki 
çalışmalarımızı, “Afrika’nın imkânlarını 
Afrikalılarla birlikte değerlendirme” ilke-
siyle yürütüyoruz. Kıtadaki insanların biz-
den beklentileri, farklı niyetlerle ortaya ko-
nan dayatmalar değil, “Afrika sorunlarına 
Afrika çözümleri” üretilmesidir. 

İşte bu anlayışla, 2015 yılındaki Dönem 
Başkanlığımız sırasında “sağlam”, “sürdü-
rülebilir” ve “dengeli” büyümenin yanısıra 
“kapsayıcı” büyümeyi de G-20’nin temel 
hedeflerinden biri haline getirdik. Bu çer-
çevede en kritik sıkıntılardan birinin de 
kıtada enerjiye erişimde yaşanan mahru-
miyetler olduğunu düşünüyoruz. 

Enerji Sepetimizi Çeşitlendirmek 
İçin Çalışıyoruz

Enerji sorunu çözülmeden kalkınma-
dan, yatırımdan, büyümeden, sağlıktan, 
beslenmeden ve ısınmadan bahsedebil-
memiz mümkün değildir. Bakınız bugün 
dünya genelinde elektrikten mahrum 
olan 1,1 milyar insanın 650 milyonu Sah-
raaltı Afrika’da yaşıyor. Dünyanın kuzeyi 
zenginlik ve refah içinde yaşarken, gü-
neyi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta 
sıkıntı çekiyor. Bölgedeki durumun aci-
liyeti nedeniyle, çalışmalarımızı burası 
üzerinde yoğunlaştırdık. Dönem Baş-
kanlığımız sırasında liderler seviyesinde 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

199198

tiyoruz. Bu çerçevede, Rusya Federasyo-
nu, Cezayir ve Norveç’ten sonra Avrupa’ya 
dördüncü doğal gaz koridorunu oluştur-
mak amacındayız. TANAP projesinin ha-
yata geçmesiyle, Avrupa’nın doğal gaz te-
darikinde yeni bir alternatif ortaya çıkmış 
olacaktır. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz 
Enterkonektörü ile ilk somut adımı atılan 
bu projenin, Avrupa için de önemli oldu-
ğuna inanıyoruz. 

Önem verdiğimiz bir diğer alan da nükleer 
enerjidir. 2010 yılında Rusya Federasyonu 
ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi-
nin gerçekleştirilmesine yönelik bir hükü-
metlerarası anlaşma imzaladık. Japonya 
ile de, Karadeniz kıyısında tesisine karar 
verilen Sinop Nükleer Güç Santrali projesi 
için bir anlaşma yaptık. Şimdi de, üçüncü 
nükleer santral projesini hayata geçirme-
nin arayışı içindeyiz.  Zira ileri teknoloji 
noktasında bizim ciddi bir enerji potan-
siyeline ihtiyacımız var. Hedefimiz önü-
müzdeki yıllarda elektrik üretimimizin 
yaklaşık yüzde 10’unun nükleer enerjiden 
karşılanmasıdır.

Türkiye, yenilenebilir enerji açısından 
önemli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. 
Güneş, rüzgâr ve hidrolik kaynakların 
enerji sepetimizdeki payının yüzde 30’a 
çıkarılması yönündeki çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Görüldüğü gibi Türkiye’de, enerjinin her 
alanında ciddi bir yatırım potansiyeli mev-
cuttur.  Bunun için tüm enerji şirketlerini 
ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyo-
ruz. Türkiye’ye güvenen, bu ülkeye yatırım 

yapan asla pişman olmamıştır, bundan 
sonra da olmayacaktır.  

Değerli misafirler,

Günümüzde küresel altyapı yatırım ihtiya-
cının çok büyük bir bölümünü enerji yatı-
rımları oluşturuyor. Ancak, son dönemde 
düşen petrol fiyatlarının enerji yatırımla-
rını olumsuz etkileme ihtimali üzerinde 
önemle durmamız gerektiğini düşünüyo-
rum. Doğal gaz fiyatlarının da bu eğilimi 
izlemesi muhtemeldir. Bugün ertelenen 
yatırım kararlarının gelecekte enerji gü-
venliği üzerinde olumsuz etkide bulunma-
sı kaçınılmazdır. Bunu önlemek için daha 
yakın bir koordinasyon ve işbirliği içeri-
sinde çalışmalıyız.

Yine, enerji dâhil olmak üzere, küresel alt-
yapı yatırımlarının finansman ihtiyacını 
karşılamak için kamu ile özel sektör ara-
sında yakın işbirliği şarttır. Özel sektörün 
dinamizmi ile kamunun yatırım ihtiyaç-
larını verimli bir işbirliği çerçevesinde bir 
araya getirebileceğimizi düşünüyorum. 
Enerji alanında gerçekleştirilecek yatırım-
larda arzu edilen rakamlara ulaşılması, kü-
resel büyüme üzerinde de çok olumlu etki 
yapacaktır.

Tüm bu projelerin ve yatırımların, sürdü-
rülebilir kalkınma anlayışıyla yürütülmesi 
gerektiğini asla unutmamalıyız. Geçtiği-
miz yıl, bu bakımdan tarihi önemde ge-
lişmelere şahitlik ettik. 2015 Eylül’ünde 
New York’ta 2030 Gündemi’ni, Aralık’ında 
ise Paris İklim Anlaşmasını kabul ettik. 
Bu uluslararası zemin, küresel bir sınama 
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olan iklim değişikliğiyle mücadelede yeni 
işbirliği imkânları ortaya çıkarmıştır.

Suriye’deki Çatışmaların Durması 
İçin Çaba Gösterelim

Değerli misafirler,

Zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip 
olmak, her zaman ve tek başına zenginlik, 
huzur ve güvenli bir geleceği beraberinde 
getirmeyebiliyor. Orta Doğu, Kuzey ve Batı 
Afrika, Güney Amerika bölgelerinde bu 
gerçeğin pek çok tezahürünü gördük, gö-
rüyoruz. Hatta, enerji başta olmak üzere, 
temel insani ihtiyaçlara erişim konusunda 
dahi, bu bölgelerde ciddi sıkıntı yaşayan 
geniş toplum kesimleri vardır. Bugün Ve-
nezuella Devlet Başkanıyla da bu konuları 
etraflıca konuştuk. Bilhassa, komşu coğ-
rafyamız olan Orta Doğu bu bakımdan çok 
çarpıcı örneklere sahiptir.

Dünyanın dört bir yanından gelen siz de-
ğerli devlet başkanlarına, siz kıymetli ka-
tılımcılara sesleniyorum: Suriye’ye, Irak’a, 
Orta Doğu’ya huzur ve barış getirmek için 
gelin el ele verelim. Halep’teki küçük bir 
çocuk ufka baktığında içi umutla dolmalı. 
Ancak bugün Halep’te ufka bakan çocuklar 
sadece helikopterlerin ve uçakların ken-
dilerini hedef alan bombalarını görüyor. 
Musul’da ufka bakan bir çocuk özgürce ge-
lecek hayalleri kurabilmeli. Ancak bugün 
Musul’daki çocuklar ufka baktıklarında, 
sadece DEAŞ zulmüyle DEAŞ sonrası ma-
ruz kalma korkusu yaşadıkları mezhepçi-
lik tehdidinin mukayesesini yapabiliyor.

Bunun için biz diyoruz ki, Suriye’de ça-
tışmaların durması ve insani yardımların 
hiçbir kısıtlama olmadan ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılması için gelin hep birlikte 
gayret sarf edelim. Musul’un hem DEAŞ 
tehdidinden, hem mezhepçilik baskısın-
dan kurtarılabilmesi için gelin birlikte mü-
cadele edelim. Kongremizin temasında ifa-
de edildiği gibi, gelin barış için elimizdeki 
imkânları en iyi şekilde kullanalım, gelin 
yeni ufukları hep birlikte kucaklayalım.

Değerli misafirler,

Bizim dünyaya yaptığımız adalet, barış, 
istikrar, güvenlik çağrıları kesinlikle içi 
boş retorikten, samimiyetsiz beyanlardan 
ibaret değildir. Tam tersine biz savundu-
ğumuz her değeri, bedelini en ağır şekilde 
ödeyerek yaşayan, tecrübe eden bir ülke-
yiz. Bu bedel kimi zaman ekonomik kriz-
lerde olduğu gibi maddi sınırlar içinde 
kalırken, kimi zaman da 15 Temmuz’da 
yaşadığımız gibi kanla ödenebiliyor.

Evet, yaklaşık 3 ay önce, ordumuzun içine 
sızmış bulunan Fetullahçı Terör Örgütü 
mensubu bir grup terörist, milletimizi, de-
mokrasimizi, bağımsızlığımızı hedef alan 
bir darbe girişiminde bulundu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi, polis teşkilatımızın binaları 
ve birçok kurumumuz bombalandı. Sivil 
insanlarımızın üzerine helikopterlerle, 
tanklarla, ağır silahlarla ateş açıldı. Mille-
timizin cesareti, direnişi ve kahramanlığı 
sayesinde bu girişimi akamete uğrattık. 

Bu hain saldırı sırasında 241 vatandaşımız 
şehit olurken, 2 bin 194 vatandaşımız da 
yaralandı. 15 Temmuz darbe girişiminin 
arkasında Fetullahçı Terör Örgütü ve onun 
Pensilvanya’da yaşayan elebaşı vardır.

Sizler de bu hain terör eyleminden 3 ay 
sonra bu kongre vesilesiyle İstanbul’a 
gelerek ülkemize, milletimize, demokra-
simize destek vermiş oldunuz. Hepinize 
şahsım ve milletim adına teşekkür edi-
yorum. Umarım sizin bu asil duruşunuz, 
hala Türkiye’ye açıkça destek vermekten 
imtina eden, hala darbeci teröristleri baha-
ne ederek bize insan hakları ve demokrasi 
dersi vermeye kalkanlara örnek olur. 

Terör Konusunda Uluslararası 
Destek Beklemek Hakkımızdır

Tabii Türkiye’nin terörle mücadeledeki tek 
sorunu bu değil. Biz FETÖ yanında, PKK 
ve DEAŞ terör örgütlerinin de yoğun saldı-
rısı altındayız. Türkiye’nin Suriye ve Irak’a 
olan ilgisinin en önemli sebeplerinden biri 
de, bu ülkelerde faaliyet gösteren DEAŞ ve 
PKK-YPG mensubu teröristlerin ülkemize 
yönelik saldırılarıdır. DEAŞ, Ankara, İs-
tanbul, Gaziantep ve Diyarbakır illerimiz-
de yüzlerce vatandaşımızın hayatına mal 
olan canlı bomba saldırıları gerçekleştirdi. 
PKK da, hemen her gün çeşitli illerimizde 
güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza 
yönelik eylemler düzenliyor.

Önceki gün Ankara’da bombalı araçla ey-
lem yapmak üzere hazırlık içinde olan 2 

PKK militanı, güvenlik güçlerimizce ya-
kalanmak üzereyken kendilerini havaya 
uçurdular.

Dün ise eli kanlı caniler bir kez daha sah-
neye çıkarak, Hakkâri Şemdinli’de 10 as-
kerimizi ve 8 sivil vatandaşımızı şehit etti-
ler, 11’i asker 27 insanımızı da yaraladılar. 
Ben buradan bir kez daha şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
temenni ediyorum. 

Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, hu-
zurunu hedef alan bu kalleş saldırıların 
başarıya ulaşma imkânı asla yoktur ve ol-
mayacaktır. Bu saldırılar, güvenlik güçle-
rimizin başarılı operasyonları neticesinde 
hareket alanları her geçen gün daralan te-
rör örgütünün son sesini duyurma çaba-
larıdır. Türkiye, tüm bu terör örgütleriyle 
mücadele edecek imkâna ve kararlılığa 
sahiptir.

Ancak, mademki terör küresel bir sorun-
dur, öyleyse ülkemizin bu mücadelesine 
diğer devletlerden destek beklemek de 
hakkımızdır. Bunun için kendi toprakları-
mızda nasıl yoğun ve başarılı bir mücade-
le yürütüyorsak, ülkemize yönelik terör 
tehditlerinin kaynağı durumundaki Su-
riye ve Irak’ta da aynı hakka sahip oldu-
ğumuza inanıyorum. Türkiye’nin Suriye 
ve Irak’taki mücadelesi alelade bir tercih 
değil, hayati bir zorunluluktur.

Dünyanın enerji kaynaklarının güvenliği 
de, bu bölgelerin terör örgütlerinden ve te-
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rörist faaliyetlerden arındırılmasına bağlı-
dır. Dolayısıyla biz, kendi milli güvenliği-
mizle birlikte dünyanın enerji güvenliği 
için de mücadele ediyoruz. Dünya Enerji 
Kongresinden sizler aracılığıyla bu doğ-
rultuda verdiğimiz mesajların, ilgili tüm 
muhataplara sarih şekilde ulaşacağına 
inanıyorum.

Bu duygularla, bir kez daha kongremizin 
başarılı geçmesini, enerji sektörü ve tüm 
insanlık için hayırlı neticelere vesile ol-
masını diliyorum. Kongrenin düzenlen-
mesinde emeği geçenleri tekraren kut-
luyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Avrupa ve Asya İslam coğrafyasının dört 
bir yanından gelen değerli misafirler, sev-
gili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıy-
la, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve be-
rekatüh; Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 
üzerinize olsun. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından dü-
zenlenen 9’uncu Avrasya İslam Şurası’nın 
başarılı geçmesini, Müslümanlar ve tüm 

Müslüman Âlimler ve 
Yöneticiler İtikadi Sapkınlıklara 

Karşı Uyanık Olmalıdır

9. Avrasya İslam Şurası | İstanbul | 11 Ekim 2016
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İslam Dünyası Terör Bahane 
Edilerek Bölünmek İsteniyor

Değerli kardeşlerim,

İslam dünyası, sadece terörizm saldırısı 
altında acı çekmekle kalmıyor; aynı za-
manda, terörizm bahane edilerek hem 
bölünmeye çalışılıyor, hem de ağır itham-
ların hedefi oluyor. Özellikle Orta Doğu’da, 
Kuzey Afrika’da, Güney Asya’da yaşanan 
terör eylemlerinde ölenlere bakıyorsunuz 
Müslüman, öldürülenlere bakıyorsunuz 
onlar da Müslüman… Öldüren “Allahu Ek-
ber” diyerek öldürüyor, ölen de “Allahu Ek-
ber” diyerek son nefesini veriyor. Burada 
çok büyük bir sorun var. Bu durum, terör 
bahanesiyle İslam coğrafyasını müdahale-
lere açık hale getiriyor. 

Üstelik tek mesele de bu değil. Mezhep-
çilik fitnesi, İslam dünyasına müdahale-
lere kapı açan bir diğer önemli gerekçe-
yi oluşturuyor. Bugün Irak’ta, Suriye’de, 
Yemen’de, geçmişte Lübnan’da, hatta bir 
dönem Türkiye’de aynı oyun oynandı, oy-
nanıyor. Her fırsatta ifade ettim, burada 
bir kez daha tekrarlıyorum. Benim Sünni-
lik diye bir dinim yoktur, benim Şiilik diye 
bir dinim de yoktur. Benim dinim, din-i 
mübîn olan İslam’dır. İslam’ın tüm sahih 
yorumları benim için hürmete layıktır. 
Elbette şahsen benim de tabi olduğum 
bir yorum var. Ama asla bu yorumu dini-
min, yani İslam’ın üzerine çıkarmadım, 
çıkaramam. 

Maalesef, yanlış ve tehlikeli bir şekilde 
bunu yapan gruplar, ülkeler olduğunu bi-

liyoruz, görüyoruz. Hiç kimsenin böyle bir 
hakkı yoktur. İslam dünyasının içine sa-
çılan fitne tohumları, Müslüman kanının 
dökülmesi olarak karşımıza çıkıyor. El Kai-
de gibi, DEAŞ gibi, Boko Haram gibi örgüt-
ler, işte bu zaafları kullanarak kendilerine 
alan açıyor, taraftar topluyor. İslam dün-
yası, Müslümanlar, kendi içlerinde birlik 
olsalar, sorunlarının çözümünü çatışma-
larda değil, istişarede, saygıda, hoşgörüde 
arasalar, bu terör örgütleri asla varlık gös-
teremezler. 

Bu örgütlerin aynı zamanda, çeşitli güç-
lerce desteklenen proje ürünü yapılar ol-
duğunu da biliyoruz. Ancak, her şeyi dış 
güçlere, küresel odaklara bağlama yanlışı-
na, kolaycılığına da kapılmamalıyız. Unut-
mamalıyız ki, bu projeye hayat veren kendi 
içimizdeki eksiklerdir, hatalardır, hırslar-
dır, husumetlerdir. Bizim bir atasözümüz 
var: İğneyi kendimize, çuvaldızını baş-
kalarına batırmalıyız. Yani, sorunun asıl 
kaynağını önce kendimizde aramalı, sonra 
başkalarını sorgulamalıyız. İslam düşman-
lığı yapanlara malzemeyi kendi ellerimiz-
le verdiğimiz sürece dökülen Müslüman 
kanlarının önüne geçemeyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Burada, çeşitli Avrupa ülkelerinden 
Asya’ya kadar, Müslümanların azınlıkta 
bulunduğu bölgelerden gelen dostlarımız 
var. Batı ülkelerinde, 11 Eylül 2001 yılında 
Amerika’da yaşanan terör saldırıları sonra-
sında başlayan İslam karşıtlığı, daha açık 
ifadesiyle Müslüman düşmanlığı, etkisini 
artırarak devam ediyor. 

insanlık için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Avrupa’dan, Balkanlardan, Kaf-
kaslardan, Karadeniz havzasından, Volga 
Bölgesinden, Orta Asya’dan toplantı için 
ülkemizi teşrif eden âlimlerimize, din 
adamlarımıza, dostlarımıza hoşgeldiniz 
diyorum. 

Bu toplantının, Avrupa ve Asya kıtala-
rını birleştiren İstanbul’da, bu şehrin 
güzelliklerini en çarpıcı şekilde yansı-
tan mekânlardan biri olan Dolmabahçe 
Sarayı’nda gerçekleştiriliyor olması ayrıca 
önemlidir. Tabii bu toplantının asıl önemi, 
Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe 
girişiminin ardından yapılıyor olmasıdır. 
Ülkemizdeki darbe, klasik bir darbe giri-
şimi olsaydı, muhtemelen bu şuranın gün-
deminde yer almazdı. 15 Temmuz’u farklı 
ve bu heyet açısından önemli kılan husus; 
darbe girişiminde bulunanların kendile-
rini dini bir cemaat, liderlerini de sözüm 
ona “mehdi” olarak görüyor olmalarıdır. 

Darbecileri motive eden, yıllar boyunca 
kendilerini gizlemek için adeta çift kişi-
likli bir hayat sürmeye iten, sonuçta ken-
di milletine ve ülkesine silah doğrultacak, 
kan akıtacak derecede gözlerini karartan 
sebepleri çok iyi tahlil etmeliyiz. Çünkü 
bu tehdit, sadece Türkiye’ye mahsus bir 
tehdit değildir. İslam coğrafyasını kana ve 
ateşe bulayan El Kaide gibi, DEAŞ gibi ör-
gütlerin de kendilerince çok ulvi gayelere 
hizmet ettiğini düşünen kişilerden oluştu-
ğunu unutmamalıyız. Fetullahçı Terör Ör-
gütü, kısaca FETÖ olarak adlandırdığımız 

yapı, hem itikadi sapkınlığıyla, hem de eği-
tim ve ticaret odaklı yöntemleriyle, Müs-
lümanlar ve tüm dünya için, DEAŞ kadar 
önemli bir tehdittir. 

Nitekim, 15 Temmuz darbe girişiminden 
hemen sonra, Ağustos ayı başında topla-
nan, ülkemizin önde gelen âlimlerini, din 
adamlarını ve eğitimcilerini bir araya geti-
ren Olağanüstü Din Şurası’nda, bu konuda 
önemli tespitler yapılmıştır. Her şeyden 
önce FETÖ’nün bir cemaat veya dini grup 
olmadığı üzerinde görüş birliğine varıl-
mıştır. Bu örgüt, dini istismar eden, amaç-
ları için her türlü yöntemi meşru gören, 
şaibeli kaynakları olan, ümmeti ve tevhidi 
parçalamak için çalışan, gizli yapısı sebe-
biyle gerçek yüzü görülemeyen bir fitne 
hareketidir. 

Avrasya coğrafyası, FETÖ’nün ülkemiz 
dışındaki ilk açılım alanı ve en yoğun fa-
aliyet gösterdiği bölgedir. Doğu Avrupa ve 
Orta Asya’da uzun bir fetret döneminin ar-
dından elde edilen özgürlük ortamı, bu ör-
güt tarafından alabildiğince istismar edil-
miştir. Bölgedeki Müslümanların hizmete, 
ihyaya, irşada en çok ihtiyaç duydukları 
bir dönemde öne çıkan bu örgüt, maalesef, 
sadece kendi hegemonyasını kurmak için 
çalışmıştır. Bu Şura vesilesiyle, FETÖ’nün 
gerçek yüzünün, Avrasya coğrafyasının 
her köşesinde çok daha hızlı bir şekilde 
ifşa edileceğine inanıyorum. Sizlerden bu 
gayreti ve desteği özellikle bekliyoruz, 
bekliyorum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

207206

bir çocuğa forma giydirip Gaziantep’te bir 
düğünde patlattılar. Bu patlamada 56 kar-
deşimizi kaybettik, 100 vatandaşımız da 
yaralandı.  Hunharca gerçekleştirilen bu 
olaya Batı dünyasından hiçbir ses çıktı mı? 
Hayır. 

56 kardeşimizi kaybettiğimiz bu olay 
bardağı taşıran son damla oldu ve 
Cerablus’a girmek zorunda kaldık. DEAŞ’ı 
Cerablus’tan attık. Ama bununla da kalma-
dık. Arkasından ılımlı muhaliflerle işbirli-
ği yaparak El-Rai’ye girdik. El Rai’yi de tüm 
terör unsurlarından temizledik.

Amerika’ya “Münbiç’te PYD ve YPG olma-
yacak” dedik. Bu isteğimize cevaben Sayın 
Başkan “olmayacak” dedi. Sayın Başkan’a 
“Buranın yüzde 90-95’i Arap’tır. Siz buraya 
neden PYD ve YPG’yi sokuyorsunuz? Böl-
geyi koalisyon güçleri terörden arındırsın. 
Neden teröristi başka bir teröristle temiz-
leme gereği duyuyorsunuz?” dedik. Bizim 
talebimize uygun davranma sözü verme-
lerine rağmen bu sözlerinde durmadılar. 
Sonuçta şu anda kendi planımızı kendimiz 
uyguluyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Son gelişmelerden dolayı birileri, bana, 
şahsıma hakaretler ediyor. Sen, benim za-
ten muhatabım değilsin, seviyemde, kıra-
tımda ve kalitemde değilsin. Senin Irak’tan 
bağırmanın-çağırmanın hiç kıymeti har-
biyesi yoktur. Biz bildiğimizi okuyacağız, 
bunu böyle bilesin. Bu bağıran kimdir? 
Irak’ın Başbakanı. Önce haddini bil. Kendi-
lerinin, Başika’da üs kurmamız konusunda 

Sayın Davutoğlu döneminde Türkiye’den 
talepleri oldu. Bu taleplerin canlı kayıtla-
rı var ve kayıtların hepsi televizyonlarda 
yayınlanacak. Biz, Irak hükümetinin ta-
lebi üzerine Başika’da üs kurduk. Şimdi 
buradan çekilmemezi istiyorlar. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Ordusu sizlerden talimat 
alacak kadar kalitesini kaybetmiş değildir. 

ABD’deki Terör Yasası’na  
Tepki Göstermeliyiz

Burada çok önemli bir konuya daha de-
ğinmek istiyorum. Dolmabahçe Sarayı-
mızdan, sizlerin şahsında tüm dünyaya 
sesleniyorum: İslam İşbirliği Teşkilatı Dö-
nem Başkanı olarak, 56 ülkenin devlet ve 
hükümet başkanlarına şu anda bir mektup 
gönderiyorum. Bu mektubun metni aynen 
şöyle:  

“İslam İş Birliği Teşkilatı Zirve Dönem 
Başkanı sıfatımla en kalbi selamlarımı su-
narak, Amerika Birleşik Devletleri Kong-
resinde kabul edilmiş bulunan Terörizme 
Destek Verenlere Karşı Adalet Yasasına 
ilişkin kaygılarımı ve bu husustaki çağrımı 
sizinle paylaşmak istiyorum.

Bu konuda ülkem tarafından, 23 Eylül 
2016 tarihinde yayınlanan ve bilahare 
tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere 
dağıtılmış olan basın açıklamasında vur-
gulandığı üzere; bu yasanın uluslararası 
hukuka, devletlerin egemenliği, eşitliği ve 
suçun şahsiliği ilkesi başta olmak üzere 
Birleşmiş Milletler şartında yer alan temel 
ilkelere uygun olmadığı inancındayız.

DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği 
eylemler, her ne kadar arkası karanlık da 
olsa, Batı ülkelerindeki İslam karşıtı akım-
ların güçlenmesine yol açıyor. Esasen, hem 
terör örgütlerinin, hem de Batı’da yükselen 
İslam karşıtı akımların, Müslüman kim-
liğini ötekileştirerek, marjinalleştirmeye, 
yer altına inmeye zorlama amacı taşıdığı-
nı düşünüyorum. Demokrasi ve özgürlük 
değerleri üzerinden tüm dünyaya nizam 
vermeye çalışan Batı ülkelerinin, Müslü-
manları tecridi, ancak bu şekilde mümkün 
olabilecektir. 

Şu hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum: Dünyanın her yerinde, farklı 
inanç gruplarına mensup kişiler tarafın-
dan düzenlenen terör eylemlerine rastlana-
biliyor. Sadece fail Müslümansa bunun adı 
“İslami Terör” olarak ifade ediliyor. Şayet 
fail başka bir inanca mensupsa, çoğu defa 
bu eylem “terör” olarak dahi vasıflandırıl-
mıyor, “adli vaka” sınırının ötesine geçiril-
meden gündemden düşürülüyor. Bugüne 
kadar hiç “Hristiyan Terörü”, “Yahudi Te-
rörü”, “Budist Terörü”, şayet kişi herhangi 
bir inanca mensup değilse “Ateist Terörü” 
diye bir şey duydunuz mu? Duyamazsı-
nız… Çünkü sadece eylemci Müslümansa, 
terörist inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç 
sözü edilmez. Bu durum, Batı ülkelerinde 
ve hatta küresel düzeyde İslam’la terör kav-
ramlarını eşleştirme, aynı parantezin içine 
alma çabasının bir ürünüdür. Medya da bu 
konuda asla masum değildir. Aynı şekilde, 
olayların tasvirini bu kavramlarla yapan 
hiç kimse, özellikle politikacılar masum 
değildir. Bu konuda en büyük sorumluluk, 

İslam dünyası olarak, Müslümanlar ola-
rak, Müslümanları temsil eden din adam-
ları ve politikacılar olarak sizlere, bizlere 
düşüyor. Biz kendi sorunlarımıza kendi-
miz çözümler üretmezsek, kimse dönüp 
bize el uzatmaz, derdimize çare olmaz. 

Türkiye, Suriye ve Irak’taki 
Sorunlara Müdahildir

Bakınız, bugün Irak’ta, DEAŞ terör örgütü-
ne karşı yürütülen operasyona, öyle veya 
böyle bir şekilde dünyanın dört bir yanın-
dan tam 63 ülke müdahil olmuş durumda. 
Suriye’de benzer bir durum var. Diğer ül-
kelerde de manzara farklı değil. 

Bizim Türkiye olarak, hem ülkemize yö-
nelik terör tehdidinin kaynaklarını ba-
rındırması, hem de bin yıllık komşuluk 
ve kardeşlik hukukumuz gereği meseleye 
müdahil olmamızı istemeyenler, diğer ül-
kelere ses çıkarmıyor. Halbuki eğer Irak ve 
Suriye’nin başı dertte ise, sorunun çözümü 
için her türlü çabayı göstermek, tedbiri al-
mak en çok Türkiye’nin sorumluluğudur. 
Bu her şeyden önce kardeşliğin, komşulu-
ğun bir gereğidir. Bunun için de bir yerler-
den izin almaya ihtiyacımız yoktur, almayı 
da düşünmüyoruz. Bazı ülkeler binlerce 
kilometre uzaktan gelip Afganistan’da ve 
daha pek çok yerde, kendine tehdit oluş-
turduğu iddiasıyla operasyon yapacak, 
Türkiye yanı başındaki tehlikeye müdaha-
le edemeyecek… Biz bu çarpıklığı asla ka-
bul etmiyoruz. 

Nitekim Suriye’de “Sabır sabır sabır” de-
dik. Futbolcu Messi hayranı 14 yaşındaki 
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egemenliğinde gözü yoktur. Bin yıldır be-
raber, kardeşçe yaşadığımız bu coğrafyada 
kaderimiz de, kederimiz de ortaktır. Bizim, 
kendi topraklarımızın güvenliğini sağla-
mak ve bölgedeki Müslümanların esenliği-
ni istemek dışında bir gayemiz söz konusu 
değildir. 

Zamanın Ruhunu Iskalamadan 
Geleceğe Yürüyebilmeliyiz

Değerli kardeşlerim,

Yaşadığımız krizler, İslam dünyasının yeni 
bir silkinişe, yeni bir uyanışa ihtiyacı ol-
duğunu gösteriyor. Müslümanlar olarak, 
sahih İslam geleneğinin etrafında bütün-
leşerek, kendimize yeni bir gelecek inşa 
etmeliyiz. Peygamberimizin vefatının ar-
dından İslam dünyasında ortaya çıkan ve 
günümüze kadar gelen ihtilafları aşacak, 
1.400 yıllık birikimi en doğru şekilde de-
ğerlendirecek bir dirilişi hep birlikte baş-
latmalıyız. Yereli ihmal etmeden, geleneği 
yok saymadan, zamanın ruhunu ıskalama-
dan geleceğe yürüyebilmeliyiz. “Birlikte 
rahmet, ayrılıkta azap” olduğu emri doğ-
rultusunda hareket etmekle mükellef ol-
duğumuzu unutmamalıyız. 

Bunun yolu, itikadi sapmalara karşı çelik 
gibi sert, yorum farklılıklarına karşı ise 
olabildiğince hoşgörülü olmaktan geçiyor. 
Teröre bulaşan her örgütün aynı zaman-
da itikadi bir sapma içinde olduğu da bir 
gerçektir. “Haksız yere bir insanı öldürme-
yi tüm insanlığı öldürmek” olarak kabul 
eden bir dinin mensupları katliam yap-

maz, yapamaz. Başka kültürlerde “Bir ki-
şinin ölümünü trajedi, bir milyon kişinin 
ölümünü istatistik” olarak görenler olabi-
lir, ama Müslüman için her bir masumun 
canı dünyaya bedeldir. 

Bizim için kendilerine tabi olmayan her-
kesi katleden DEAŞ neyse, 15 Temmuz’da 
kendi halkının üzerine ateş açan FETÖ 
de, benzer yöntemler kullanan herkes de 
aynıdır. 

Müslüman toplumların kanaat önderleri-
nin, âlimlerinin, ariflerinin, yöneticileri-
nin her türlü itikadi sapkınlığa karşı uya-
nık olması, harekete geçmesi gerekiyor. 
Bu çerçevede kesin bir tavır sergilemeyen, 
gayret göstermeyen herkes, tarih önünde 
hesap vermekten, daha ötesi meşruiyetini 
sorgulanır hale getirmekten kurtulamaya-
caktır. Bu konuda beraber çalışmalı, daya-
nışma içinde olmalıyız. İnandığımız dinin 
emirleri neyse bunun gereğini hep birlikte 
yerine getirmeliyiz. 

Farklı medeniyetlerin içiçe geçtiği Avrasya 
coğrafyası, bu konuda öncü olmaya, yeni 
bir çığır açmaya çok elverişlidir. Şayet bu 
açılımı Avrasya’da başarırsak, diğer coğ-
rafyalarda işimiz çok daha kolay olacaktır. 
Doğu’yla Batı’yı buluşturma tecrübesine 
sahip Osmanlı Devleti’nin varisi konumun-
daki Türkiye, Avrasya Müslümanlarının 
her meselesi gibi, bu hususta da sizlerin 
yanında olacaktır.  Bu şurada din istismarı-
na karşı ortaya konacak güçlü duruş, tüm 
Müslümanlara ümit verecek, yol göstere-
cektir. İnşallah bu şura, İslam dünyasının, 
FETÖ başta olmak üzere, dinimizi istis-

Bunun yanı sıra, çifte standartlı yaklaşım-
ların ürünü olan bu yasanın, terörle mü-
cadele alanı dahil, uluslararası işbirliğine 
ciddi zararlar verme potansiyeli taşıdığını 
da düşünüyoruz. Önemli küresel, bölgesel 
sınama ve tehlikelerle baş etmeye çalışan 
uluslararası toplumun, bu aşamada ilgili 
yasanın yol açması muhtemel bölünme-
lerden olumsuz etkileneceğinden endişe 
etmekteyiz. Bu endişenin İslam İşbirliği 
Teşkilatının bütün üyelerince paylaşılaca-
ğından kuşku duymuyorum.

Nitekim bu hatalı yaklaşıma karşı ulusla-
rarası düzeyde ilk tepkilerden biri 14 Eylül 
2016 tarihli açıklamasıyla İslam İşbirliği 
Teşkilatının Sayın Genel Sekreterinden 
gelmiştir. Bu çerçevede, İslam ülkeleri ola-
rak aramızdaki dayanışmayı ve eşgüdümü 
pekiştirmemiz, bu yasanın uluslararası te-
rörle mücadeleye olası neticelerine karşı 
teşkilatımız bünyesinde ortak bir tutum 
belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Bu 
düşüncelerle en samimi temennilerimi ve 
hürmetlerimi sunarım.” 

İslam ülkelerinin devlet ve hükümet baş-
kanlarına metnini okuduğum bu mektubu 
göndereceğiz. Bu girişim ne anlama geli-
yor? 56 ülke hep birlikte tavrımızı koya-
cağız ve Amerika Kongresi’nin bu kararı 
gözden geçirerek, geri çekmesini isteyece-
ğiz. Neden? Bugüne kadar hep sessiz kalın-
mıştır; bir yanağa vurulmuş öbür yanak 
çevrilmiştir. Artık bizler haklarımıza sahip 
çıkmasını bilmeliyiz.

Bir terörist, halkı Müslüman olan ülkeden 
çıkıp başka ülkelere giderek hunharca ey-

lemlerde bulunmuş olabilir. Peki, ülkemde 
eğer Amerikalı bir terörist bir yeri bomba-
larsa ki bombalıyor da, o zaman bizim de 
o teröristin doğduğu ülkeyi mahkum mu 
etmememiz gerekiyor? 

Suçların uluslararası hukukta şahsiliği il-
kesi vardır. Suçu işleyen kişi bedelini öder. 
Bir kişinin işlediği suçu bir devlete ödete-
mezsiniz, böyle bir hakkınız yok. 

Değerli kardeşlerim,

Aynı durum şu anda Irak ve Suriye’de de 
yaşanıyor. Yahu teröristin iyisi-kötüsü ola-
bilir mi? “Senin teröristin iyi, benim terö-
ristim kötü”, böyle bir mantık olabilir mi? 
Bütün bu gelişmeler karşısında biz Irak’a 
ırak kalamayız. Hemen her gün vatandaş-
larını PKK ve DEAŞ terörüne kurban veren 
bir ülke olarak, buradaki gelişmeleri çok 
yakından takip ediyoruz. Suriye ve Irak 
yönetimlerinin ülkemize yönelik insaf sı-
nırlarını aşan itham ve ifadelerinin hiçbir 
makul tarafı bulunmuyor.

Irak ve Suriye’de terörle mücadele için bu-
lunduklarını söyleyen ülkelerin çoğunun 
derdinin, buralardaki insanlar olmadığı-
nı, geçtiğimiz 5 yılda, yitirilen yüzbinlerce 
can, tahrip edilen koskoca bir tarihle, acı 
bir şekilde hep birlikte gördük. Bu tablo 
karşısında azıcık vicdanı olan, mensubu 
bulunduğu dine hürmeti, topraklarındaki 
mazlumlara saygısı olan kimse Türkiye’ye 
destek olur, Türkiye’nin önünü açar. 

Buradan bir kez daha ifade ediyorum. 
Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında, 
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Değerli misafirler, yargı organlarının 
kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, 
beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Yurt dışından kongremizi teşrif eden mi-
safirlerimize, Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş 
geldiniz diyorum. Uluslararası İstanbul 
Hukuk Kongresinin ülkemiz ve tüm dünya 
için hayırlara vesile olmasını temenni edi-

yorum. Hemen kenarında bulunduğumuz 
Avrupa ve Asya’yı birbirinden ayıran İstan-
bul Boğazının ve bu tarihi mekânın ilham 
verici atmosferinde, verimli bir toplantı 
olacağına inanıyorum. Kongrenin düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Kongre boyunca yapılacak su-
numların, akademik tartışmaların, hukuki 
yorumların, hem ülkemiz, hem de misafir 

marları ve sapkınlıklarıyla Müslümanlara 
zarar veren tüm örgütlerden kurtulma sü-
recini başlatan bir milat olacaktır. 

15 Temmuz gecesi 241 şehit verdik, 2 bin 
194 gazimiz oldu. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Bu 
arada bölücü örgüt, yakın zamanda, kuru-
cusu olduğum partimin Özalp İlçe Başkan 
Yardımcısını evini basarak şehit etti. Aynı 
şekilde Diyarbakır Dicle İlçe Başkanını da 
iş yerini basmak suretiyle katlettiler. Şim-
di bunlara sorduğunuz zaman “Bizim sivil-
lerle işimiz yok” diyorlar. 

Bundan sonra terörle mücadelede sadece 
bir stratejimiz olmayacak, farklı farklı stra-
tejilerle terörün üzerine gideceğiz. Çünkü 
Kürt olmaktan başka günahı olmayan, ama 

onların istemediği bir farklı siyasi partide 
görev yaptığı için şehit ettikleri canların 
bedelini çok ağır ödeyecekler. 

Rabbimden, içinde bulunduğumuz müba-
rek Muharrem ayı, özellikle bugün idrak 
ettiğimiz Aşura günü hürmetine, Müslü-
manları huzura ve güvenliğe kavuşturma-
sını temenni ediyorum. Bu duygularla, bir 
kez daha 9’uncu Avrasya İslam Şurasının 
tüm ümmet için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Şuranın düzenlenmesinde 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. İştirakle-
riniz ve katkılarınız için her birinize ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkeleriniz-
deki, bölgelerinizdeki tüm kardeşlerime 
selamlarımı, muhabbetlerimi iletmenizi 
rica ediyorum. Allah’a emanet olun, sağlı-
cakla kalın.

Bize Kimse Hukuk Dersi 
Veremez

Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi | İstanbul | 17 Ekim 2016
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15 Temmuz’da Türk Yargısı 
Başarılı Bir Sınav Verdi

Darbecilerin, şahsımı yok etmek ve strate-
jik yerleri ele geçirmek için başlattığı sal-
dırı dalgasına karşı hep birlikte mücadele 
ettik. 17-25 Aralık’ta kendisi bir darbe te-
şebbüsünün aracı olan yargı, bu defa darbe 
karşısında en hızlı ve en etkin tepki veren 
kurum olarak karşımıza çıktı. Çünkü, bu 
süreçte yapılan düzenlemeler sayesinde, 
yargı FETÖ terör örgütünün güdümünden 
çıkıp milletin yargısı haline dönüşmüştür.

Bugün de, aynı terör örgütünün, ordudan 
yargıya kadar tüm kurumlarımızdaki men-
suplarını, hukuk devletinden taviz verme-
den, kararlı bir şekilde devletten uzaklaştı-
rıyoruz. Attığımız her adım, anayasamıza, 
yasalarımıza uygundur. Batı’da bize dost 
görünenler, yaptığımız temizlik hareke-
tini “Bunlar hukuka uygun mu” şeklinde 
eleştirmekten geri kalmıyorlar. Kusura 
bakmayın, siz ne kadar hukuktan anlar-
sanız, biz de en az sizin kadar anlarız. Biz 
hukuka uygun adım atıyoruz. Bize hukuk 
dersi verenler önce Doğu Almanya ile Batı 
Almanya’nın birleştiği döneme baksınlar. 
O dönemde bütün devlet kurumlarından 
ne kadar elemanın görevden atıldığını gö-
rürlerse işin inceliğini de kavramış olurlar.

Yine olağanüstü hal ilanı konusunda da 
Fransa’ya bir baksınlar. Fransa basit bir te-
rör eylemi karşısında nasıl bir tavır aldı? 
Oysa biz basit bir terör eylemiyle kar-
şı karşıya değiliz. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin yıkılması hareketiyle karşı kar-
şıyayız. Böyle bir durum basit tedbirlerle 

geçiştirilebilir mi? Bunlar çok önemli bir 
adımlardır. Bu adımlar ülkemizin refahı, 
özgürlük mücadelesi, demokrasi mücade-
lesinin ta kendisidir. Bizi bu adımları at-
maktan kimse geri koyamaz.

Olağanüstü Hal ilanı başta olmak üzere, 
dünyadaki örneklere aykırı hiçbir uygula-
mamız söz konusu değildir. Türkiye ola-
rak, devlet ve toplum hayatımızı kanser 
hücresi gibi saran bu terör örgütünün kö-
künü kurutmakta kararlıyız.

Değerli misafirler,

Ülkemizde yargı kurumları, adalet da-
ğıtma görevini, bağımsızlık ve tarafsızlık 
içerisinde yerine getiriyor. Yargı mensup-
larımızın hiç bir etki ve baskı altında kal-
madan, herhangi bir görüş, ideoloji veya 
güç odağının emrine girmeden, bu sorum-
luluklarını yerine getirmeleri elbette çok 
önemlidir. FETÖ’ye karşı yürüttüğümüz 
mücadele, tam da işte bu amaca yöneliktir. 
Emirleri hukuktan değil bir örgütten alan, 
vicdanını bu örgütün elebaşının talimat-
larına göre şekillendiren kişilerin, adaleti 
tesis etmesi mümkün değildir.

Türkiye, bu örgüt mensuplarının yol aç-
tığı yargı faciaları sebebiyle, çok sıkıntılı 
dönemler geçirdi. Bir dönem adalet mü-
essesine yönelik güven duygusu erozyona 
uğradı. Milletimizin gönlünde yara alan 
adalet anlayışını düzeltebilmek için, önce 
bu felaketlere sebep olanların hak ettikleri 
şekilde cezalandırılması şarttır. Kamuda, iş 
dünyasında ve diğer alanlarda devam eden 
operasyonları, Türkiye’de bir daha darbe 

ülkeler bakımından ufuk açıcı olmasını di-
liyorum. İlk defa düzenlenen kongrenin, 
bu alanda küresel bir platforma dönüşe-
rek, gelecek yıllarda da sürmesini temenni 
ediyorum.

Kongremize 40’a yakın ülkeden Adalet 
Bakanı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve 
Danıştay Başkanları ile Başsavcılar, Adalet 
Akademisi ve Hâkimler-Savcılar Yüksek 
Kurulu muadili kurum başkanları, bilim 
adamları ve hukukçular katılıyor. Bu geniş 
katılımdan duyduğum memnuniyeti ifade 
etmek isterim. Sizler, 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin ardından davetimize icabet ede-
rek burada bizlerle beraber olarak, aynı za-
manda darbecilere, onların kural tanımaz 
yıkıcı zihniyetine ve arkasındaki güçlere 
en anlamlı mesajı verdiniz. Milletimiz, ül-
kemize ve demokrasimizle sergilediğiniz 
bu güçlü dayanışma için ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Değerli misafirler,

Türkiye, son yıllarda, dünyada eşine az 
rastlanır türden darbe girişimlerine ma-
ruz kalmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde 
yaşadığımız hadise, ordu içindeki Fetul-
lahçı Terör Örgütü mensuplarının giriştiği 
silahlı bir darbe girişimiydi. 17-25 Aralık 
2013’te ise, aynı örgütün yargı ve emniyet 
teşkilatları içindeki mensuplarının farklı 
bir darbe girişimine muhatap olmuştuk. 
Uydurma deliller, hukuksuz işlemler ve ta-
mamen algı operasyonuna dönük şovlarla, 
ülkenin seçilmiş Başbakanını, ailesi, çalış-
ma arkadaşları ve büyük projeleri yürüten 

işadamları üzerinden kuşatmaya kalktılar. 
Adaleti tesis etmeleri, ülkenin huzur ve gü-
venliğini sağlamaları için kendilerine veri-
len yetkileri, imkânları, sağlanan desteği, 
siyasi bir darbe girişimi için kullanmaya 
kalkan bu örgüt mensuplarına eyvallah 
etmedik. Milletimizin desteğiyle, bu yargı-
emniyet darbe girişimine karşı güçlü bir 
şekilde karşı koyduk ve hızla gereken ope-
rasyonları gerçekleştirdik.

Bu şekilde sonuç alamayacağını gören 
FETÖ, son çare olarak silaha sarıldı. Dev-
letin, ülkeyi korumaları için namuslarına 
emanet ettiği silahları gasp eden terörist-
ler, 15 Temmuz gecesi, milletin üzerine 
kan ve ateş yağdırdılar. FETÖ’nün yargı ve 
emniyet çetesinin başaramadığını, ordu 
içindeki elemanları gerçekleştirmek iste-
diler. Açıkçası biz böyle bir ihanete ihtimal 
vermiyorduk. Ama o gece şu da anlaşıldı 
ki, darbeciler de milletimizin karşılarına 
dikilip meydanı onlara bırakmayacağına 
hiç ihtimal vermemişler. Bomba yağdıran 
savaş uçakları, ateş kusan helikopterler, 
üzerlerinden geçip giden tanklar, rastge-
le kurşun sıkılan silahlar milletimizi kor-
kutmaya, geriletmeye yetmedi. Bu direniş 
aynı zamanda dünya için de önemli bir 
örnektir. O gece 241 şehit, 2 bin 194 gazi 
veren milletimiz, istiklaline, istikbaline ve 
demokrasisine sahip çıkarak, tüm dünyaya 
örnek olacak bir destan yazdı. 15 Temmuz 
gecesi milletimizle kader birliği içinde, yü-
rek yüreğe, omuz omuza darbecileri hüs-
rana uğratırken, en büyük katkıyı, desteği 
emniyet güçlerimizle birlikte yargı teşkila-
tımızdan gördük.
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dik. Bu gece itibarıyla hamdolsun Dabık 
da DEAŞ’tan temizlendi. Bu bölgelere ora-
da yaşayanlar yeniden yerleşti. Bakınız, 
Türkiye’den bölgeye insan götürmüyoruz, 
oraların asli unsurlarını yerleştiriyoruz. 

ABD ve koalisyon güçleri, Münbiç konu-
sunda sözlerinde durmadılar. “Kesinlikle 
oraya PYD, YPG girmeyecek” dediler. Bu-
raya PYD’yle YPG’yi soktular. Biz de tabi 
onlar sözünde durmayınca gereğini yaptık 
ve yapıyoruz. 

Biz, NATO’da koalisyon güçleriyle ve ABD 
ile stratejik ortağız. Onlar bizimle hare-
ket etmeyecekte kiminle hareket edecek? 
Terör örgütleriyle mi hareket edecek? Bu-
nun akılla, mantıkla izahı var mı? Bunun 
hukukta yeri var mı, böyle bir şey olabilir 
mi? Hukuk çiğneniyor, uluslararası hukuk 
ayaklar altına alınıyor. Bundan dolayı da 
adaletin olmadığı yerde zulüm olur ve zu-
lüm oluyor. Bunu halletmemiz gerekir; bu 
kongrede tüm bunların enine-boyuna ele 
alınması şarttır.

Bakınız, şimdi Musul’da operasyonlar de-
vam ediyor. Ne diyorlar? “Türkiye Musul’a 
girmesin.” Nasıl girmeyelim? 350 kilomet-
re sınırım var ve tehdit altındayım.  Hiç ilgi 
ve alakası olmayanlar gelip giriyor.  Güya 
neymiş? Bağdat onlara “gel” demiş.  Şimdi 
sizler hukukçular olarak, yasaların diliyle 
değil, hukukun diliyle konuşan insanlarsı-
nız. Böyle konuşan insanlar olmaya devam 
ederseniz hak yerini bulacaktır. 

Şu anda Genelkurmay Başkanım 
Amerika’da muhatabıyla Musul konusun-

da görüşmeler yaptı. Genelkurmay Başka-
nımız kanalıyla, Türkiye’nin olmadığı bir 
operasyondan doğabilecek neticelerden 
sorumlu olmayacağımızı muhataplarımı-
za bildirdik. Çünkü Musul’da bizim için 
bir tarih yatıyor. Beyefendiler arzu ederler-
se Misakı Milliyi okurlar ve bölgeyle tari-
hi geçmişimizin ne olduğunu anlarlar. Şu 
anda Musul’da Türkmen, Arap ve Kürt kar-
deşlerimiz var. Aynı şekilde kuzeye doğru 
gittikçe akrabalarımız var. Burada kesin-
likle duyarsız olmamız mümkün değildir.

Aynı şekilde bize “Başika’dan çıkın” diyor-
lar. Kimse bizden Başika’dan çıkmamızı 
beklemesin. Orada DEAŞ terör örgütüne 
karşı her türlü operasyonu bugüne ka-
dar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 
DEAŞ’la orada en onurlu mücadeleyi ve-
ren tek ülke Türkiye’dir. 

Terör Örgütleri Bumerang Gibidir, 
Kendini Kullananı da Vurur

Terörizmle mücadelede en çok üzerinde 
durduğumuz hususlardan biri de, tüm 
terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım 
gösterilmesidir. Terör örgütlerini, kendi 
stratejik amaçları için elverişli bir araç ola-
rak görerek destekleyen, teröristlere siyasi 
ve askeri destek veren ülkeleri samimiyet-
le ikaz ediyoruz, etmeyi sürdüreceğiz. Bu-
radan bir kez daha tekrarlıyorum. Terör 
örgütleri bumerang gibidir, eninde sonun-
da gelir kendini kullananı da vurur.

Uluslararası alanda terörizme karşı kararlı 
ve ilkeli bir işbirliği yapılmadan, bu soru-

teşebbüsüne cesaret edilemeyecek sertlikte 
ve kararlılıkta sürdürmek zorundayız. 

Hiç kimse, bu aziz milletin ve kadim dev-
letin terör örgütleri karşısında acziyet 
göstermesini beklemesin. Teröristlerden, 
darbecilerden, işgalcilerden “Türk Mille-
ti” adına hesap sormakla mükellef olan 
hakimlerimizin, savcılarımızın, en az 15 
Temmuz gecesi silahların karşısına di-
kilen insanlarımız kadar cesur olmasını 
istiyoruz, bekliyoruz. Şayet adalet teşki-
latımız ve onların mensupları bu konuda 
milletimize yeterli itimadı sağlayamazlar-
sa, geleceğimize güvenle bakamayız. Ben 
bu konuda hakimlerimize, savcılarımıza, 
adalet teşkilatımıza ve tüm kurumlarımıza 
güveniyorum, inanıyorum.

Bu vesileyle, 15 Temmuz silahlı darbe giri-
şimi sırasında kalbi ve duası bizimle olan 
sizlerin ülkelerindeki tüm dostlarımıza bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Terör Konusunda Çok Hassasız

Değerli misafirler,

Terörizm, çok boyutlu, farklı yöntemler 
kullanan, değişik kılıklara bürünebilen, 
maalesef bazı ülkeler tarafından da dip-
lomatik baskı aracı olarak kullanılan bir 
enstrüman haline dönüşmüş durumdadır. 
Türkiye, dünyada terör örgütlerinin saldı-
rılarına en çok maruz kalan, en çok kayıp 
veren ülkedir. Bu bakımdan bizim terö-
rizm karşısındaki hassasiyetimiz, herkes-
ten fazladır.

Şu anda buradaki dostlarımız arasında te-
rörizmden zarar gören  kardeşlerim var. 
İşte Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye, 
Somali’nin durumu ortadadır. Buralardaki 
kardeşlerimiz hergün terörle iç içe bir ha-
yat sürüyorlar. 

Suriye’yle ilgili olarak yaşadıklarımız or-
tadadır. Suriye’den ülkemize yapılan terör 
saldırıları konusunda sürekli sabrettik. Su-
riye tarafından roketler, havan topları atıl-
dı, yüzlerce şehidimiz oldu. En sonunda, 
Gaziantep’teki elim patlama olayı yaşandı. 
Oradaki patlamada 56 kardeşimiz şehit 
oldu.  Patlamanın ardından ziyaret etti-
ğim hastanelerde çocukların durumunu 
gördüğümde içim parçalandı. Çocukları-
mız ayaklarının koptuğunun bile farkında 
değildi, hala tebessüm edip, gülüyorlardı. 
Şimdi bütün bu tabloyu gördüğünde, mil-
letin sorumluluğunu almış, dünyaya karşı 
milletinin temsilini üstlenmiş bir insan 
olarak hala durabilir misiniz? Tabii ki biz 
de durmadık. Özgür Suriye Ordusuyla bir-
likte Suriye’ye girdik. 

Değerli dostlar,

Türkiye’nin Suriye’ye olan sınırı 911 kilo-
metredir. Fakat Suriye’yle yakından-uzak-
tan alakası olmayanlar Suriye’ye girmeyi 
kendilerinde hak görüyorlar; bize gelince 
de “Sizi (katil) Esed çağırmadı ki, nasıl ora-
ya girersiniz” diyorlar. Kusura bakmayın, 
gireriz. Çünkü eğer terör tehdidi altınday-
sak, bizi o ülke havan toplarıyla, roketler-
le tehdit ediyorsa nefsi müdafa hakkımızı 
sonuna kadar kullanırız. Şimdi Cerablus 
ve Rai’de tüm terör unsurlarını temizle-
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nun çözümü mümkün değildir. Bakınız, 
Türkiye’nin içinde ve etrafında FETÖ’yle 
birlikte PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör 
örgütleri faaliyet gösteriyor. Canımızın 
yanmadığı, kanımızın akmadığı gün ne-
redeyse yok. Peki, Türkiye bu örgütleri 
bertaraf edebilecek güce sahip değil mi? 
Kesinlikle bu gücümüz, imkanımız, ka-
rarlılığımız var. Bunlar içinde en uzun ve 
en kanlı eylem geçmişi olan PKK’yı, sahip 
olduğu ortalama terörist sayısıyla mukaye-
se ettiğimizde, 35 yılda 7-8 defa tamamen 
yok ettik. Ama PKK hala eylemlerine de-
vam ediyor. Çünkü Türkiye’nin etkisiz hale 
getirdiği her teröristin yerine, bu örgütün 
Irak’taki, Suriye’deki kamplarından yeni-
leri ikame ediliyor.

Pek çok ülke bu örgüte gizli destek veriyor. 
Terör örgütü kabul edildiği halde legal bir 
kuruluş gibi Avrupa başkentlerinde çadır 
açabiliyor, birçok ülkesinde milyonlarca 
Avro’yu rahatça toplayabiliyor. Siz değerli 
dostlar da bunu biliyorsunuz. Avrupa Kon-
seyi ve Avrupa Birliği’nin merkezlerinde 
terör örgütleri terörist başının resimleriy-
le yardımlar toplayabiliyorlar. Hani Avru-
pa Birliği bunları terör örgütü ilan etmiş-
ti? Eğer bunlar terör örgütüyse, böyle bir 
imkânı nasıl sağlarsınız? Ama ne yazık ki 
terör örgütlerine her türlü kolaylığı sağlı-
yorlar. Kendilerine terör örgütleriyle ilgili 
dosyalar veriyoruz ama bu konuda hiçbir 
ilerleme yok. 

Aynı şekilde, DEAŞ denilen örgütün, ele-
manlarını dünyanın dört bir yanından 
devşirdiğini biliyoruz. Avustralya’dan bile 
örgüt için gelen yabancı savaşçı var. Gerçi 

bunları yakaladığımız zaman paketliyoruz. 
Biz bugüne kadar, DEAŞ’a katılmak üzere 
gelen 3 bin 800 yabancı teröristi sınır dışı 
ettik, 52 bin 500 kişiye de ülkeye giriş ya-
sağı koyduk. Oysa, bu konuda, söz konusu 
kişilerin geldikleri kaynak ülkeler, bu şahıs-
ların çıkışlarını engellemek için, neredeyse 
parmaklarını dahi kımıldatmadılar.

Sizlerin de şahit olduğu gibi, DEAŞ baha-
ne edilerek, Suriye ve Irak, 63 ülkenin ka-
tıldığı operasyonlarla maalesef büyük bir 
yıkıma maruz kalıyor. Suriye’de hayatını 
kaybeden masumların sayısı 6 yılda 600 
bini buldu. Biz Cerablus Operasyonunu 
başlattıktan sonra görüldü ki, bu örgütle 
mücadele etmek için Suriye’nin yakılıp yı-
kılması gerekmiyormuş. 

Tabii biz DEAŞ’ın bir araçtan, bir Truva 
Atı’ndan ibaret olduğunu, istenirse kısa 
sürede etkisiz hale getirilebileceğini gayet 
iyi biliyoruz. 

Ülkemizin ısrarla Musul Operasyonun 
dışında tutulmaya çalışılması, orada da 
DEAŞ bahanesiyle kurulmaya çalışılan 
mezhep çatışması kapanını bozacağımız 
bilindiği içindir. Biz Musul’a bu nedenle 
sokulmak istenmiyoruz. Musul’da ope-
rasyon yapanlara, “ Sünni-Şii çatışması-
na ‘evet’ diyemeyiz” mesajını ilettik.  Bize 
verdikleri cevap ne biliyor musunuz? “Biz 
Şii-Sünni çatışmasına müsaade etmeye-
ceğiz.” Tamam da, Irak ordusu kimlerden 
oluşuyor? Irak ordusu kahir ekseriyetiyle 
Şia’dan oluşuyor. Bunlar Musul’a geldik-
leri zaman kimlerle vuruşacaklar? Sünni-
lerle vuruşacaklar. Oraya kimi sokacaklar? 
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Haşdi Şabi’yi sokacaklar. Karşılarında kim 
var? Haşdi Vatani var. Haşdi Vatani kim? 
Musul’un yerli insanları. Haşdi Şabi ne-
reden geliyor? Dışarıdan geliyor. Kusura 
bakmasınlar, bölgede yeni mezhep çatış-
malarına müsaade etmeyiz. 

Aynı şekilde PKK’nın Suriye kolu olan 
PYD-YPG terör örgütü, DEAŞ bahanesiyle 
destekleniyor, silahlandırılıyor, şımartılı-
yor. Bunu defaatle kendilerine söyledik, 
ikazımızı yaptık. PYD’ye verilen silahla-
rın bir kısmı nereye gidiyor? DEAŞ’a. Çok 
önemli bir kısmı da PKK’ya giderek bize 
karşı kullanılıyor. Bu silahları yakalıyor ve 
bunların hangi ülkelere ait olduğunu da 
görüyoruz. Bu konuda yaptığımız itirazlar, 
kelimenin tam anlamıyla yalan söylenerek 
dikkate alınmıyor. DHKP-C ve benzeri ör-
gütler, Avrupa ülkelerinde rahatlıkla faa-
liyet gösterebiliyor. Bu örgütün eli kanlı 
katilleri yıllarca Avrupa’da serbestçe ya-
şayabiliyorlar. Şimdi soruyorum sizlere 
bu anlayışla terörizmle mücadele etmek 
mümkün müdür?

Terör Örgütü Elebaşlarını 
Koruyan Bir Hukuk Sistemi 
Olabilir mi?

Türkiye olarak, 15 Temmuz darbe girişi-
minin faili olan örgütün elebaşını, aramız-
daki suçluların iadesi anlaşmasına göre 
Amerika’dan usulünce talep ettik. Ameri-
ka ise kendi hukuk sistemini, kendi yargı 
sistemini öne sürerek, bu talebin gereğini 
yerine getirmiyor. Terörizmi, terör örgüt-
lerini, terör örgütü elebaşlarını koruyan, 

kollayan bir hukuk sistemi olabilir mi? Bir 
teröriste Green Card verilir mi? Teröristler 
Green Card’la Amerika’da yaşıyor. Siz kimi 
kandırıyorsunuz?

El Kaide Amerika’da terör eylemi yaptığın-
da da aynı hukuk, aynı yargı yok muydu? 
Amerika, ülke içinde ve dışında onca ope-
rasyonu neye dayanarak yaptı? Pakistan ve 
Afganistan’da Usame Bin Ladin’i hangi hu-
kuk sistemine dayalı olarak vurdular. De-
mek ki canı yandığı zaman gidip orada bile 
vurabiliyorlar. Eğer siz, hukuku bu şekilde 
çifte standartla işletirseniz, yarın kendi ba-
şınız derde girdiğinde kimseye söyleyecek 
sözünüz kalmaz. Bunun için, buradan bir 
kez daha tüm ülkeleri terörizm karşısında 
ilkeli ve tutarlı bir tavır takınmaya davet 
ediyorum. Terörizme araçsal yaklaşan her 
ülke, kendi eliyle kendi mezarını kazdığını 
bilmelidir. 

Benzer bir tutarsızlığı mülteci sorununda 
da görüyoruz. Şu anda topraklarımızda 3 
milyon sığınmacı var. Avrupa Birliği, sığın-
macılar için bize Temmuz ayına kadar 3 
milyar avro destek verecekti. Önümüzdeki 
yıl ise yine 3 milyar avro daha gelecekti.  
Bakın bunca süre geçti verdikleri söz ye-
rine gelmedi. Şu ana kadar Türkiye olarak 
sığınmacılar için 13 milyar dolar harcadık.  
Bir o kadar da sivil toplum örgütleri har-
cadılar.  Bizim Batı’dan gelecek yardıma 
ihtiyacımız yok. Tek amacımız mağdur, 
mazlum insanlara sahip çıkmaktır.  

Bir yanda, topraklarında 3 milyon mağ-
duru-mazlumu barındıran Türkiye gibi 
ülkeler, diğer yanda birkaç yüz mülteciye 

dahi tahammülü olmayan devletler var. 
Kaynakları kısıtlı ülkeler ellerindeki tüm 
imkânları bu insanlarla paylaşırken, zen-
gin-müreffeh ülkeler ise kaynaklarını sı-
nırlarını dikenli tel örgülerle çevirmeye 
harcıyor. Bu durum, insanlığın vicdanında 
derin yaralar açmaktadır. Sizlerden kendi 
ülkelerinizde ve söz sahibi olduğunuz tüm 
uluslararası platformlarda bu gerçekleri 
dile getirmenizi, sorumlulara telkinlerde 
bulunmanızı rica ediyorum. Daha güvenli 
ve huzurlu bir dünya için, gelecek nesille-
re, en azından bu kadarını borçlu olduğu-
muza inanıyorum.

Değerli misafirler,

Hukuk düzeni, devlet, toplum ve birey 
hayatında dengeyi sağlayan en önemli 
ve en eski araçtır. Bunun için tüm inanç-
larda adalet konusu önemli bir yer tutar. 
Kur’an-ı Kerim’de, “Allah adaleti, ihsanı 
ve yakınlara yardım etmeyi emreder” buy-
ruluyor. Tabii adalet ile zulüm arasındaki 
ince çizgi, adaletin tesisini fevkalade zor-
laştıran bir husustur. Bir çiçeği, bir ağacı 
sularken adalet üzere hareket ederken, 
aynı suyu bir dikene vererek zulüm yolu-
na sapabiliyorsunuz. Konfiçyus, “Adalet 
kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri 
kalan her şey onun etrafında döner” der-
ken, herhalde bu meselenin insanlık tari-
hindeki önemini vurguluyordu.

Bizim ülkemizin adalet kurumlarının du-
varlarında “Adalet mülkün temelidir” diye 
yazar. Bu söz devletin istikrarı ve deva-
mında adaletin ne kadar önemli olduğunu 
ifade eder. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 

anlayışı da, temelinde adalet olan bir yö-
netimi gerektirir. İşte bunun için biz, 2002 
yılı Kasım ayında ülkeyi yönetme sorum-
luluğunu üstlendiğimizde, kendimize dört 
öncelik alanı belirledik. Bunları da eğitim, 
sağlık, adalet ve güvenlik olarak ifade ettik.

Temel kanunların yenilenmesinden ge-
leneksel mimariye sahip modern adliye 
binalarıyla fiziki altyapının güçlendirilme-
sine, Ulusal Yargı Ağı UYAP’ın kuruluşuna 
kadar her alanda, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük reformlarını gerçekleştirdik. 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
imkanı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İsti-
naf Mahkemeleriyle iki dereceli yargılama 
sistemine geçilmesi de, son dönemde ger-
çekleştirilen önemli reformlardır. Yıllar-
dır milletimize taahhüdümüz olan, ancak 
gerekli siyasi uzlaşma sağlanamadığı için 
somut ilerleme sağlanamayan Yeni Anaya-
sa konusunun da en kısa sürede çözüme 
kavuşturulmasını diliyorum.

Diğer yandan, hayatın kendisi gibi ada-
let de dinamik, sürekli değişen, değişime 
uyum sağlamak zorunda olan bir alandır. 
Klasik hukuki araç ve argümanların yeter-
siz kaldığı durumlarda yeni çözüm yolları-
nın üretilmesi gerekiyor. Tahkim gibi, ara-
buluculuk gibi uzlaşma yöntemleri hızla 
yaygınlaşıyor.

Kongrede, tüm bu konuların enine boyuna 
tartışılacağına, ülke tecrübeleri ışığında 
tüm dünyanın istifadesine sunulacak ne-
ticelere ulaşılacağına inanıyorum. Bir kez 
daha Uluslararası İstanbul Hukuk Kongre-
sinin hayırlı olmasını, başarılı geçmesini 
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diliyorum. Kongrenin düzenlenmesinde 
emeği geçen, kongre boyunca tebliğleriy-
le, değerlendirmeleriyle çalışmalara katkı 
sağlayacak olan herkese teşekkür ediyo-
rum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.

Değerli misafirler, Türkiye Sermaye Piya-
saları Birliği’nin kıymetli yöneticileri, iş 
dünyasının değerli temsilcileri, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 

Sermaye Piyasaları Kongresinin, ekono-
mimiz, yatırımcılarımız ve tüm dünya için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurt 

dışından kongreyi teşrif eden misafirleri-
mize, ülkemize ve İstanbul’a hoşgeldiniz 
diyorum. 

“Güçlü Sermaye Piyasası, Güçlü Türkiye” 
temasıyla yapılan bu kongreye değerlen-
dirmeleri, tespitleri ve teklifleriyle katkı 
verecek olan siz kıymetli katılımcılara şim-
diden teşekkür ediyorum. 

Finans Sektörümüz Faizde 
Tefecilerle Yarışıyor

Sermaye Piyasaları Kongresi | İstanbul | 4 Kasım 2016
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turan Osmangazi Köprüsü’nün açılışını 
yaptık. 26 Ağustos’ta, otoyoluyla birlikte 3 
milyar dolarlık bir proje olan, İstanbul Bo-
ğazı üzerindeki üçüncü geçiş noktası duru-
mundaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
açılışını gerçekleştirdik. Boğazın altından 
hizmet veren raylı toplu taşıma sistemi 
Marmaray’ı 2013 yılında hizmete açmıştık. 
İnşallah, önümüzdeki ay da, yine boğazın 
altından, bu defa lastik tekerlekli araçlara 
hizmet verecek olan Avrasya Tüneli’nin 
açılışını yapıyoruz. 

Hızlı tren projelerimiz devam ediyor. An-
kara-İstanbul ve Ankara-Konya’ya ilave 
olarak, 2018 yılında Ankara-Sivas, Anka-
ra-İzmir ve Bursa-Bilecik hatlarını devreye 
alıyoruz.  Kars-Tiflis Demiryolunun inşası 
bitti, çok yakında açılışını gerçekleştire-
ceğiz. Böylece, Londra’dan Pekin’e kadar 
kesintisiz demiryolu projesinin en önemli 
etabını tamamlamış oluyoruz. 

Gündemimizdeki yeni bir proje de, Tekir-
dağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun en 
önemli güzergâhı olan 1915 Çanakkale 
Köprüsüdür. Yaklaşık 5,5 milyar dolar ma-
liyeti olan bu köprünün temelini de, in-
şallah, önümüzdeki yıl, 18 Mart’ta atmayı 
planlıyoruz. Kanalistanbul Projemiz, dün-
yada eşine az rastlanır bir eser olacak. Bu 
projeyle ilgili hazırlıklar da sürüyor. 

İstanbul’da inşası ilerleyen yeni havalima-
nımız, Türkiye’yi bu alanda dünyada 1 nu-
mara haline getirecek. Sadece inşaat bedeli 
12 milyar doları bulan bu projeden, devlet 
olarak da 25 yılda yaklaşık 25 milyar dolar 
civarında kaynak elde etmeyi bekliyoruz. 

Tamamı bittiğinde 150 milyon yolcu kapa-
siteye sahip olacak bu havalimanının, 90 
milyon yolcu kapasiteli ilk etabını, 2018 
yılında hizmete açmayı planlıyoruz. 

Şehir hastanelerinin, toplamda 41 bin ya-
tak kapasitesi ve 10 milyar dolarlık yatırım 
bedeliyle, Türkiye’yi bu alanda çok farklı 
bir yere taşıyacağına inanıyorum. Halen, 
21 Şehir Hastanesi inşa veya sözleşme aşa-
masında. Toplamda 29 adede ulaşacak bu 
projenin, diğer 8 tanesiyle ilgili çalışmalar 
da hızla sürüyor. 

Şehir Hastanelerimizin açılışlarına da, in-
şallah, önümüzdeki aydan itibaren başlı-
yoruz. Bu hastanelerde hastalar eskiden 
olduğu gibi bir bloktan öbür bloğa sedye-
lerle taşınmayacak.  Her tedavi hastane-
mizin çatısı altında yapılacak. 2019 yılına 
kadar tüm hastanelerimizi hizmete almayı 
planlıyoruz.  Geçtiğimiz günlerde, İzmir ve 
Kocaeli Şehir Hastanelerimizin 1,1 milyar 
dolarlık dış finansmanının, yaklaşık 637 
milyon dolarlık bölümüne ilişkin anlaşma-
nın imzalarına bizzat şahitlik ettim.

Kamu - Özel Sektör İşbirliği 
Projelerimizle Dünyaya Örnek 
Oluyoruz

Sinop ve Mersin-Akkuyu’da yapılacak nük-
leer santrallerle ilgili çalışmalar sürüyor. 
Kentsel dönüşüm çalışmalarında hede-
fimiz 20 yılda 6,5 milyon konutun yeni-
lenmesidir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
Bölgelerimizde evleri terör olaylarından 
zarar gören vatandaşlarımızı da mağdur 

İstanbul’u finans merkezi yapma yönün-
deki çabalarımızın, bu kongreyle bir adım 
daha ileriye gittiğine inanıyorum. Küresel 
bir platforma dönüşeceğini düşündüğüm 
bu kongrenin, önümüzdeki yıllarda daha 
geniş katılımlarla ve daha etkili tartışma 
konularıyla devam edeceğini ümit ediyo-
rum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği 
geçenleri kutluyorum. 

Değerli misafirler,

Küresel finans krizi, geride bıraktığımız 8 
yılı aşkın süreye rağmen, etkilerini halen 
sürdürüyor. Krizin yol açtığı olumsuz tab-
loyu ortadan kaldırmaya yönelik adımla-
rın atılması, reformların yapılması konu-
sunda arzu edilen ilerleme kaydedilemedi. 
Maalesef, krizin müsebbibi olan ülkeler, 
sorunun çözümü konusunda yeteri kadar 
gayret sarf etmiyor, gereken fedakârlığı 
yapmıyorlar. Dünya ekonomisi, bu sebeple 
hala kriz öncesi büyüme oranlarına ve is-
tikrar ortamına kavuşamadı. 

Küresel finans krizi başladığında, bu krizin 
Türkiye’yi “teğet geçeceğini” ifade etmiş-
tim. Birileri bu sözümü, o zaman, kendile-
rince hafife almışlardı. Sonuçta ülkemiz, 
2009 yılındaki küçülme dışında, bu kriz 
dönemini rekor büyüme oranlarıyla atlattı. 
2003-2015 yılları arasındaki ortalama bü-
yüme oranımız yüzde 4,7’dir. Geçtiğimiz 3 
yılda çok ciddi sıkıntılar yaşamamıza rağ-
men, büyüme rakamlarımız ortalamanın 
üzerinde gerçekleşti. Örneğin, üst üste 2 
seçim ve ciddi terör olayları yaşadığımız 
2015 yılını, yüzde 4 büyümeyle kapattık. 
Geçtiğimiz yıl büyümede dünya ortalaması 

yüzde 3,1 iken, gelişmiş ülkelerin büyüme 
oranı yüzde 2’dir. Çin ve Hindistan hariç, 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranları 
da yüzde 2 civarında kalmıştır. Ülkemizin, 
bu yıl da, geçtiğimiz yılkine benzer bir bü-
yüme oranını yakalayacağına inanıyoruz.

Türkiye için geride bıraktığımız yılın en 
olumsuz göstergelerinden biri ihracattır. 
İhracatımız yüzde 8,7 gerilemiştir. Ama 
yine geçen yıl dünya ihracat hacmi yüz-
de 11 daralmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin 
durumu, dünya genelinden, özellikle de 
Avrupa’dan çok daha iyidir. Üstelik ülke-
miz, diğerlerinden farklı olarak, Ortado-
ğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Karadeniz gibi 
kriz bölgelerinin çok yakınında bulunuyor. 
Bilhassa komşularımız Suriye ve Irak’taki 
her gelişme bizi çok yakından ilgilendiri-
yor. Bu derin istikrarsızlık ortamına rağ-
men Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda 
ilerlemeyi sürdürmesi takdire şayandır.

Darbe Girişimi Dev Projelerimizi 
Sekteye Uğratmadı

Değerli misafirler,

Ülkemizin altyapı yatırımları ve büyük 
projeler konusundaki kararlılığı, tüm dün-
yanın dikkatini çekecek düzeyde güçlüdür. 
Bu yıl, pek çok olumsuzluğun yanısıra, bir 
de darbe girişimi yaşamış olmamıza rağ-
men, dünya çapında öneme sahip projeleri 
ardı ardına hizmete açtık, yenilerinin hazır-
lıklarını yürüttük. 30 Haziran’da, toplamda 
9 milyar dolarlık bir proje olan İstanbul-İz-
mir Otoyolunun İzmit Körfez Geçişini oluş-
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temel amacı tefecilik değil, tam aksine ül-
kemizi kalkındırmak olmalıdır. “Bu yılso-
nu itibariyle benim bankam şu kadar para 
kazandı” deyip övüneceğimize, “Hem ka-
zandım, hem de bu ülkenin kalkınmasına 
şu kadar finans desteği verdim” kelamını 
edebilmeliyiz.

Bu faizlerle yatırımcı piyasaya nasıl girsin? 
Nasıl adım atsın? Reel sektörün kazandığı 
para faize gidiyor. Kendisine doğru dürüst 
kâr kalmadığı için de yeni yatırımlar ya-
pamıyor. Bu devran ilelebet böyle sürmez. 
Öyleyse Sermaye Piyasaları olarak çok cid-
di bir adım atmamız lazım. Ayrıca Katılım-
cı Finans Sektörü’nün de yatırımcılarımıza 
destek vermesi önem arz ediyor. Keza kur-
duğumuz Varlık Fonu da gücümüzü ulu-
sal-uluslararası bazda arttıracaktır.

Ülkemizde Faizler Hâlâ  
Çok Yüksek

2013 yılında yürürlüğe giren Sermaye Pi-
yasaları Kanunu ile bu konuda yeni yön-
temleri devreye aldık. Bankaların yanında 
hisse senedi, tahvil, bono, sukuk, gayrimen-
kul yatırım ortaklığı, altyapı gayrimenkul 
ortaklığı, gayrimenkul sertifikası gibi çok 
sayıda formülü, yatırımcılarımızın hizme-
tine sunduk. Yatırımcılara çağrımız şudur: 
Banka kredisi yanında veya onun yerine, 
bu yöntemleri kullanarak, faiz yükünüzü, 
yani maliyetinizi düşürebilirsiniz. Böylece 
hem kamunun finansman yükü azalacak, 
hem de özel sektörün verimliliği artacaktır.

Bu yılın ilk 10 ayında, Sermaye Piyasası 
Kurulumuzun bu tür araçları ihraç eden 

şirketlerimize verdiği izin tutarı 300 mil-
yar lirayı buldu. Şirketlerimiz, bir kısmını 
yurt dışında, bir kısmını yurt içinde sattık-
ları bu senetlerle kendileri için önemli bir 
kaynak girişi sağladılar. Çok yakında ser-
maye piyasası araçlarıyla sağlanan finans-
manın banka kredilerinin tutarını aşacağı-
na inanıyorum.

Değerli misafirler, 

Tabii bu arada, bireylerle birlikte şirketleri 
ve devletleri de tehlikeli bir şekilde kuşa-
tan borçlanma sorununa dikkat etmemiz 
gerekiyor. Aşırı borçlanma ve faiz baskısı 
tüm dünyayı inim inim inletiyor desek ye-
ridir. Mesela, Avrupa Birliği ülkeleri ara-
sında, bu bakımdan Maastrich kriterine 
uyan sadece 2-3 ülke kaldı, diğerlerinin ta-
mamı borç batağında. 

Biz Türkiye olarak, 2002 yılında yüzde 76 
olan kamu borcunun milli gelire oranını 
yüzde 32’ye kadar düşürdük. Aynı şekilde 
faiz giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla-
mıza oranını da yüzde 15 düzeyinden yüz-
de 3’ün altına kadar indirdik. Faiz giderle-
rinin bütçe içindeki payını da yüzde 43’ten 
yüzde 11’e düşürdük, ama bunu yeterli 
görmüyor, oranı daha da aşağı çekmeye ça-
lışıyoruz. 

Ülkemizde faizlerin hala çok yüksek oldu-
ğunu biliyor ve her fırsatta ifade ediyorum. 
Yatırımlarımızın önünde ciddi bir engel 
haline dönüşen bu yüksek faizlerin üstesin-
den gelmede, sermaye piyasası araçlarının 
önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Fa-
ize dayalı küresel finans sisteminin, sukuk 
gibi, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklığı 

etmiyoruz. Buradaki konutlarda hızla inşa 
ediliyor. Yani devletin, milletine nasıl sahip 
çıktığını göstermesi bakımından bu proje-
lerimiz önem taşıyor. 

Tüm bu çalışmalar yaklaşık 400 milyar 
dolarlık bir ekonomik büyüklüğe tekabül 
ediyor. Bunlar dışında ülkemizde her alan-
da, kamunun ve özel sektörümüzün çok 
büyük yatırımları bulunuyor. Devletimiz 
ve firmalarımız her gün taş üstüne taş koy-
mak, yeni projeler ve eserlerle ülkemizi bü-
yütmek için çalışıyor.

Değerli misafirler,

Türkiye’nin yatırımlar bakımından bir baş-
ka önemli özelliği de, dünyadaki en yaygın 
ve en başarılı kamu-özel sektör işbirliği 
projelerine ev sahipliği yapmasıdır. OECD 
tahminlerine göre, 2030 yılına kadar küre-
sel düzeyde en az 70 trilyon dolar altyapı 
ihtiyacı vardır. Bu yatırımın yılda 1,5 tril-
yon dolarının ise, bizim de içinde bulun-
duğumuz gelişmekte olan ülkelerde yapıl-
ması gerekiyor. Böylesine büyük bir altyapı 
yatırımı ihtiyacının, sadece kamunun kay-
naklarıyla gerçekleştirilebilmesi mümkün 
değildir. Özellikle finansman konusunda, 
mutlaka özel sektörün devreye sokulması 
gerekiyor. G-20 Dönem Başkanlığımız sıra-
sında bu konuyu, üye ülkelerin gündemi-
ne getirdik. Bizim teklifimiz, diğer pek çok 
konu gibi, altyapı projelerinin de kamu-
özel sektör işbirliğiyle yürütülmesidir. Bu 
şekilde özel sektörün finansman gücü ve 
dinamizmini yanına alan kamu, sosyal yar-
dımlar ve destekler gibi diğer alanlara çok 
daha fazla kaynak ayırabilecektir. 

Türkiye, bir yandan uluslararası yatırım 
şirketleri için cazip imkânlar sunarak, di-
ğer yandan kendi bankacılık sistemini güç-
lendirerek, yatırımların finansmanı konu-
sunda şu ana kadar sıkıntı çekmemiştir. 
Ancak bizim çok büyük hedeflerimiz var. 
Büyük düşünmeye mecburuz, küçük düşü-
nemeyiz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için, 
yatırımlarımızı çok daha fazla artırmak, 
hızlandırmak mecburiyetindeyiz. Bunun 
için de yerli ve yabancı tüm yatırımcıların 
finansman kaynaklarına erişimlerini ko-
laylaştırmak için harekete geçtik. Bu çalış-
malarımız nedeniyle birçok yerde provoke 
edildik, önümüze bariyerler konuldu. Me-
sela Körfez Geçiş Projemiz engellenmek is-
tendi.  Önce küresel sermaye buraya kredi 
vermedi ve ardından özel yerli finans sek-
törü ayak diredi. Ancak kamu bankalarını 
devreye sokarak gerekli finansmanı sağla-
dık. Kamu bankalarının kredi açmasından 
cesaret alan özel finans sektörü daha sonra 
projelere kredi sağladı. Aynı durumu hava-
limanı projesinde de yaşadık.

Burada bir şeyi açık konuşmam lazım. Bir 
defa, bu ülkenin ayağa kalkmasına hep bir-
likte destek vereceğiz. Çünkü parayı yas-
tığın altında saklamak nasıl bir gafletse, 
finans sektörünün de parasını kasalarda 
tutması, piyasaya sürmemesi o denli gaf-
lettir. Bu paranın büyük bir bölümü finans 
sektörünün kendi öz sermayesi değildir. 
Yani vatandaşın mevduatını kullanıyorlar. 

Türkiye’de faiz oranları çok yüksektir. Fi-
nans sektörümüz yüzde 15-17 faizle kredi 
kullandırıyor. Hatta hatta bu konuda ade-
ta tefecilerle yarışanlar da var. Bankaların 
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gibi “insaflı finans” araçlarıyla yeni bir yö-
rüngeye oturtulmasına ihtiyaç vardır. Faiz-
den para kazanmak yerine yatırımdan para 
kazanmak, sadece insaflı değil, aynı zaman-
da sürdürülebilir bir modeldir. Bu finans-
man araçlarını ön plana çıkartamayan ülke-
lerin, halen yaşadıkları krizden daha uzun 
yıllar çıkamayacaklarına inanıyorum.

Türkiye, diğer tedbirlerle birlikte yatırım-
cılara güvence sağlayacak hukuki altyapı 
kurma konusunda da, son 14 yılda ciddi bir 
atılım yapmıştır. Tüm önemli kanunlar ve 
alt düzenlemeler yenilenmiş, hedeflerimi-
ze uygun yeni kanunlar çıkartılmıştır. Aynı 
şekilde tasarruflarımızı güçlendirecek ön-
lemler alınmıştır. Bugün bireysel emeklilik 
ve yatırım fonlarımızda 110 milyar lira, iş-
sizlik fonunda 100 milyar lira mevcuttur. 

Yılbaşında hayata geçireceğimiz Türkiye 
Varlık Fonu, önemli bir kaynağa ev sahip-
liği yapacak. Yaklaşık 13 milyon kişiyi kap-
sayan otomatik katılımlı bireysel emeklilik 
sistemi de yılda 100 milyar liralık bir kay-
nak oluşturacak. Böylece yatırımlarımız 
için gereken uzun vadeli ve düşük mali-
yetli finansman ihtiyacımızı karşılayacak 
imkânlara kavuşmuş oluyoruz.

Kongrede, bugün ve yarın yapılacak top-
lantılarda bu konuların enine-boyuna tar-
tışılmasını, kamu ve özel sektör için ufuk 
açıcı görüşlerin ortaya konulmasını diliyo-
rum. 

Bir kez daha kongrenin başarılı geçmesi-
ni temenni ediyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.

Sayın Milli Meclis Başkanı, Sayın Senato 
Başkanı, Milli Meclis’in ve Senato’nun kıy-
metli üyeleri, değerli kardeşlerim, sizleri, 
şahsım, heyetim, ülkem ve milletim adı-
na, en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle, saygıyla selamlıyorum. Sizlere, 
Türkiye’den gönül dolusu selamlar getir-
dim. Şahsınızda, bir kez daha, tüm Pakis-
tanlı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı, 
muhabbetlerimi sunuyorum. 

2012 yılındaki ziyaret sırasında, yine Mil-
li Meclis ve Senato’nun ortak oturumun-
da sizlerle birlikte olmuştum. Yaklaşık 
4,5 yıllık bir aradan sonra, milli iradenin 
sembolü olan bu kurumda, tekrar sizlerle 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

Pakistan, değerlerine sahip çıkarak de-
mokrasinin işletilebileceğini başarıyla 

Bizi Parçalayanlara Karşı İslam 
Çatısı Altında Bütünleşmeliyiz

Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu’nun Ortak Toplantısı
İslamad, Pakistan | 17 Kasım 2016
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eden milletvekillerinden oluşan heyetini-
zin, Ağustos ayında ülkeme gerçekleştir-
diği destek ziyareti, terör örgütleriyle olan 
mücadelemize güç kattı. 

Pakistan, Fetullahçı Terör Örgütü 
FETÖ’nün faili olduğu 15 Temmuz darbe 
girişimi karşısındaki duruşuyla, ikinci kur-
tuluş savaşında da Türk Milletinin yanın-
da yer aldığını göstermiştir. Allah sizlerden 
razı olsun, dayanışmamızı ilelebet muhafa-
za ve daim eylesin. Desteğiniz için burada 
tekrar teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim 
ki; FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet 
gösterdiği tüm ülkeler için tehdit teşkil 
eden eli kanlı bir terör örgütüdür. 

Bu örgütün elebaşısı, Mısır’da bir gazeteye 
verdiği beyanatta, kendisi için ‘Kainat İma-
mı’ sıfatını kullanıyor.  170 ülkede faaliyet 
gösteren bu örgütün başındaki zat nerede 
ikâmet ediyor?  Pensilvanya’da. Peki, ne ya-
pıyor? Pensilvanya’dan dünyayı yönetiyor. 

Bu örgüt eğitim, diyalog ve hoşgörü kisvesi 
altında insanları zehirliyor. Örgütün başın-
daki şahıs, Vatikan’la dinler arası diyalog 
kurabiliyor. Dinler arası diyalog nasıl ola-
biliyor? İslam’la diğer dinler arasında bir 
diyaloğu nasıl ortaya koyabiliriz, bu müm-
kün mü? Ama bu zat kendince bunu sağla-
maya çalışıyor. 

Hatta bu örgütün mensupları, Pensilvan-
ya’daki şarlatan için, “O bize şahdamarın-
dan daha yakındır” diyecek kadar ileri git-
tiler. Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’inde, “Ben 

size şahdamarınızdan daha yakınım” 
buyuruyor. O halde bize şahdamarından 
daha yakın olan sadece Allah’tır, başka 
hiçbir güç yoktur. İşte bu örgüt, Cenab-ı 
Allah’a şirk koşacak bir seviyeye gelmiş 
durumdadır. 

Bu terör örgütünün kardeş Pakistan’a zarar 
vermeden en kısa sürede bertaraf edilece-
ğine yürekten inanıyorum. Pakistan Hükü-
metinin bu doğrultuda aldığı son kararları 
yerinde buluyor, FETÖ ile mücadelemize 
verdiği güçlü destek için teşekkür ediyo-
rum. Terör örgütleri karşısındaki dayanış-
mamızı ve işbirliğimizi, yaygınlaştırarak 
devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Terörün Arkasında Batılı 
Ülkeler Var

El Kaide ve onun bir parçası olarak ortaya 
çıkan DEAŞ gibi terör örgütleri, sadece ve 
sadece Müslümanlara zarar veren, İslam’a 
karşı yürütülen savaşın aracı olan yapılar-
dır. Şu anda Türkiye olarak, DEAŞ’a karşı 
çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu 
mücadeleyi yılmadan, usanmadan sürdü-
receğiz. Çünkü bu örgütün İslam’la uzak-
tan-yakından alakası yoktur. İslam’a bu te-
röristlerin verdiği zararı başka hiçbir güç 
vermiyor. Bu teröristler acımasızca insan-
ları katlediyor. Oysa bizim dinimizde suç-
suz insanları öldürmek en büyük günahla-
rın başında gelir. 

Peki, bu teröristlerin yanında kim var? Batı 
şu anda DEAŞ’ın yanındadır. Bu terörist-
lerin elinde yakaladığımız silahların Batı 

göstererek, İslam dünyası için önemli bir 
örnek olmuştur. Bu başarınız için sizleri 
ayrıca tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye ve Pakistan’ın ilişkileri, herhangi 
iki devlet arasındaki diplomatik temasla-
rın çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Biz, 
sözde değil, hakiki manada iki kardeş ül-
keyiz. İnsanlarımız arasında öyle derin 
bir dostluk ve sevgi bağı vardır ki, bizler 
Pakistanlı kardeşlerimizin sevinciyle sevi-
nir, kederiyle kederleniriz. Sizlerin de aynı 
duygular içinde olduğunuzu biliyoruz. Ül-
kelerimiz ve milletlerimiz, tarih boyunca 
hep bu anlayışla hareket etmişlerdir. 

Mevlana Celaleddin Rum-i, geniş anlamıy-
la bu coğrafyada doğan, feyzini ve ilmini, 
Anadolu’dan dünyaya yayan ortak bir de-
ğerimizdir. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 
sadece son bir asırdaki gelişmelere baktı-
ğımızda, aramızdaki dostluğun derinliği-
ni görebiliriz. Çanakkale Savaşı sırasında 
binlerce Pakistanlı kardeşimizin, çok zor 
şartları göze alarak yardımımıza geldiğini 
hiçbir zaman unutmadık, unutmayaca-
ğız. Kurtuluş Savaşımızda, gördüğümüz 
desteği ve dayanışmayı hiçbir zaman 
hatırımızdan çıkarmadık, çıkarmayaca-
ğız. Bugünkü Türkiye’nin temellerinde, 
Balkan Savaşı’nda Osmanlı’ya yardım 
için gelip, Çanakkale Savaşı’na, ardından 
Kurtuluş Savaşı’na katılan, Cumhuriye-
tin ilanından sonra da ülkemize büyük 
katkıları olan Abdurrahman Peşaveri gibi 
nice Pakistanlı kahramanın alınteri ve 
emeği vardır. O Abdurrahman Peşaveri 

ki, annesi kendisine “Artık eve dön” diye 
mesaj gönderdiğinde, “Anadolu işgal al-
tındayken dönemem” diyerek cevap ver-
miş bir kardeşimizdir. Bizim gözümüzde, 
Muhammed İkbal ile Mehmet Akif ’in bir 
farkı yoktur; her ikisi de istiklalimizin ve 
istikbalimizin şairleridir. 

Yine, 1999 depreminde en büyük desteği 
ve yardımı Pakistanlı kardeşlerimizden 
gördüğümüzü de hiçbir zaman unutma-
dık, unutmayacağız. 2014’te Soma’da 
meydana gelen maden faciası sonrasında 
Pakistan bir gün yas ilan etmişti. Biz de, 
Aralık 2015’de Peşaver’de bir okulda on-
larca öğrencinin hayatını kaybetmesiyle 
sonuçlanan menfur terör saldırısının acı-
sını derinden hissederek, ülkemizde bir 
günlük matem ilan ettik. Tarihten gelen 
ve her dönemde de canlılığını sürdüren 
bu güçlü bağlarımız Türkiye ve Pakistan’ı, 
birbirleri için özel kılıyor. Bu dayanışma 
ve kardeşlik ruhunu, inşallah, birlikte 
tüm dünyaya yayacağız.

Pakistan, 15 Temmuz’da Türk 
Milletinin Yanında Oldu

Sayın başkanlar,

Kıymetli milletvekilleri, 

Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından, Pakistan’ın, devlet yönetimiyle, 
Meclisi’yle ve halkıyla bizim yanımızda yer 
alan ilk ülke olduğunu da özellikle belirt-
mek istiyorum. Meclisinizin oybirliğiyle 
kabul ettiği destek kararını memnuniyetle 
karşıladık. Geniş bir siyasi yelpazeyi temsil 
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sizlikleri, her platformda dile getiriyor, çö-
züm önerilerimizi sunuyoruz. 

Sadece bu kadarla da kalmıyor, insani ve 
kalkınma yardımı projelerimizle, yeri gel-
diğinde siyasi ve askeri desteklerimizle, 
tüm kardeşlerimizin yanında olduğumuzu 
gösteriyoruz. Dünyada tek bir Müslüma-
nın dahi kanının haksız yere dökülmesini 
önleyene kadar bu mücadelemizi sürdü-
receğiz. Siz Pakistanlı kardeşlerimize de, 
İslam dünyasının önünü birlikte açmayı 
teklif ediyoruz. 

Sayın Meclis başkanları, 

Kıymetli milletvekilleri, 

Ortak değerleri paylaşan, kadim bağlara 
sahip, bölgesel ve uluslararası konularda 
birbirlerini destekleyen ülkelerimiz ara-
sındaki ilişkiler, son yıllarda ciddi bir atı-
lım yaşıyor. Karşılıklı üst düzey temaslar, 
ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine, 
serpilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu min-
valde, Parlamentolararası temasların da 
iki ülke siyasetçileri ve halkları arasındaki 
ilişkilerin perçinlenmesinde kritik rol oy-
nadığını ifade etmek isterim. Dün akşam, 
Sayın Cumhurbaşkanıyla, bugün ise Sayın 
Başbakanla görüşmelerimiz oldu. Bu gö-
rüşmelerle Türkiye ile Pakistan arasında 
atacağımız ve atmakta olduğumuz adım-
ları değerlendirme fırsatı bulduk. İnanıyo-
rum ki, yürüttüğümüz programlarımızla, 
yüksek düzeyli stratejik konsey toplantı-
mızla geleceğe yönelik adımlar atacağız. 
Hedefimiz inşallah en kısa zamanda tica-
ret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmaktır. 
Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve enerji 

alanındaki atacağımız adımlarla Türkiye 
ve Pakistan birlikte kazan-kazan esasına 
göre kalkınmalı, geleceğe yürümelidir. 

İki ülke parlamenterleri arasında tesis edi-
len yakın diyaloğu, inşallah önümüzdeki 
süreçte de devam ettirmeliyiz. Aynı şekilde 
ticaret ve yatırım alanında da işbirliğimizi 
tahkim etmeliyiz. Türkiye ve Pakistan ara-
sında 2009 yılında ihdas ettiğimiz Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ilişki-
lerimize kurumsal bir çerçeve kazandırdı. 
Konsey bünyesinde bugüne kadar imzala-
nan 51 anlaşma ve belge ile kısa zaman-
da çok önemli mesafe kat ettik. Ancak biz 
bunu yeterli görmüyoruz. İnsanımıza istih-
dam sağlayacak yeni projeleri, yeni ortak-
lıkları el birliği ile hayata geçirmeliyiz.

Türkiye ve Pakistan çok büyük potansi-
yele sahip iki ülkedir. Hiçbir engelin bizi 
imkânlarımızı tam olarak kullanmaktan 
alıkoymasına izin vermemeliyiz. Yatırımla-
rın geliştirilmesi, altyapı yatırımları, sağlık 
ve savunma sanayii gibi alanlarda işbirliği-
nin derinleştirilmesi için mevcut işbirliği-
mizi kararlılıkla sürdürmeliyiz.

Bunun yanında Türkiye, kalkınma odaklı 
işbirliği projeleriyle de Pakistanlı kardeş-
lerine destek oluyor. En son, 2010 yılında 
yaşanan büyük sel felaketinde olduğu gibi, 
insani yardım kuruluşlarımız ve Kızılay’ı-
mız, süratle Pakistan’a intikal ederek, mil-
letlerimiz arasındaki dayanışmanın gücü-
nü göstermişlerdir.

Diğer taraftan, lisans, yüksek lisans ve dok-
tora alanında verilen “Türkiye Bursları” 

menşeili olduğunu tespit ettik. Bunlar en 
büyük katliamı kimlere yapıyor? Tabii ki 
müslamanlara. Peki, bölünen ülkeler ne-
resi? Suriye, Irak, Libya ve Afganistan gibi 
ülkeler.  

Ayrıca bu terör grupları, Afganistan’la 
Pakistan’ın arasını açıyor. Pakistan terör-
le mücadele ediyor mu? Ediyor. Terörden 
kendisini kurtarabildi mi? Kurtaramadı. 
Peki, Türkiye kurtarabildi mi? Kurtarama-
dı. Biz de bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 
Sadece DEAŞ değil, PKK,  PYD ve YPG’yle 
de mücadele ediyoruz. Bu örgütlerin tüm 
silahlarını Batılı ülkeler karşılıyor. Tüm 
bunları her yerde dillendiriyorum, dillen-
dirmeye de devam edeceğim. Çünkü Müs-
lüman, bir sokulduğu yerden bir daha so-
kulmamalıdır.

Müslüman kanı dökmekten başka hiçbir 
maharetleri olmayan bu katil sürülerini, 
en kısa zamanda, İslam âleminden ve tüm 
dünyadan söküp atmalıyız. Aksi takdirde, 
ne Türkiye, ne Pakistan, ne İslam dünyası, 
ne de insanlık huzura kavuşacaktır. Şayet 
biz, bu aziz dinin müntesipleri olarak, el 
ele verip sorunlarımızın üstesinden gele-
mezsek, Müslümanları içine düştükleri zil-
let çukurundan da çıkartamayız. 

İslam dini, tevhit ve vahdet dinidir. En 
büyük gayesi yeryüzünde iyiliği hâkim 
kılmak, kötülüğü ortadan kaldırmak olan 
bu aziz dinin mensupları olmakla hepimiz 
iftihar ediyoruz. Bir başka ifadeyle, Müs-
lüman sıfatını hak etmenin şartı, nerede 
olursa olsun, kim tarafından yapılırsa ya-
pılsın, her türlü zulmün, haksızlığın, ada-

letsizliğin karşısında durmaktır. Ancak bu 
şekilde Rabbimizin emrettiği gibi hayırlı 
bir ümmet olabiliriz. 

Terör örgütleri, Müslümanların arasın-
daki tefrikaları, farklılıkları kaşıyarak 
kendilerine taban bulmaya çalışıyorlar. 
Müslümanları yaşadıkları bu zelil durum-
dan kurtarmak için, İslam toplumlarının 
arasında kol gezen mezhepçilikten etnik 
ayrımcılığa kadar tüm istismar vesileleri-
ni ortadan kaldırmalıyız. Bizim dinimizde 
mezhepçilik var mıdır? Yoktur. Herhan-
gi bir mezhebin mensubu olabilirsiniz, o 
sadece bir yorumdur. Ama mezhebin de 
üstünde dini mübin-i İslam vardır.  Dini 
mübin-i İslam’da birleşmeye mecburuz. 
Bunun için çok gayret etmemiz lazımdır. 
Bizi parçalayanlara karşı İslam çatısı al-
tında bütünleşmeliyiz. İslam dünyasını, 
tefrikanın, bozgunculuğun, fitnenin, nef-
retin, cehaletin hâkim olduğu bir coğrafya 
haline dönüştürmek isteyenlere karşı hep 
birlikte mücadele etmeliyiz. Tıpkı Muham-
med İkbal’in dediği gibi; “Harekette birlik 
olmazsa, fikirde birlik faydasızdır.” 

İslam Dünyasının Önünü 
Birlikte Açalım

Türkiye ve Pakistan, hem bölgelerindeki 
konumları, hem de sahip oldukları kadim 
medeniyet miraslarıyla, bu konuda öncü-
lük edebilecek, dünyayı harekete geçirebi-
lecek potansiyele sahip iki ülkedir. Biz bu 
konuda her türlü riski alıyor, hiçbir müca-
deleden kaçmıyoruz. Bölgemizdeki insani 
krizleri, dünyadaki haksızlıkları, adalet-
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ile hem Pakistanlı öğrencilerin tecrübe-
lerini ülkemize taşıyor, hem de nitelikli 
insan kaynağı noktasında Pakistanlı kar-
deşlerimize katkı sağlıyoruz. Ben, Yükse-
köğretim Kurulumuz ile Pakistan Yükse-
köğrenim Kurulu arasında önümüzdeki 
ay imzalanacak, her yıl 500 Pakistanlı 
öğrencinin ülkemizde doktora yapması-
nı öngören mutabakat zaptını da çok kıy-
metli buluyorum.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı TİKA, buradaki koordinasyon 
ofisi ile kalkınma yardımları konusunda 
değerli projelere imza atıyor. İnşallah her 
alandaki ortak projelerimiz gelecekte de 
devam edecektir.

Sayın başkanlar,

Kıymetli milletvekilleri, 

Pakistan ve Afganistan’ın iyi komşuluk iliş-
kileri çerçevesinde işbirliği geliştirmeleri-
ne önem veriyoruz.  Bu işbirliği bölgenin 
huzur ve güvenliği için gerekli olduğu ka-
dar, bu coğrafyanın ekonomik potansiyeli 
ve önemli altyapı projelerinin hayata geçi-
rilmesi bakımından da elzemdir.

Bizim de hassasiyetle takip ettiğimiz, yak-
laşık 70 yıldır çözülemeyen Keşmir so-
runu vicdanlarımızı yaralamaya devam 
ediyor. Keşmir’de son dönemde yaşanan 
gelişmeler, bu sorunun çözümünün ne de-
rece önemli ve acil olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Keşmirli kardeşlerimizin ya-
şadıkları sıkıntıların, ıstırapların farkın-
dayız. Gerilimin tırmanmasından derin 
endişe duyuyoruz. 

Siyasi ve insani boyutu olan bu meselenin 
hak ve hukuka uygun şekilde çözülmesi 
için uluslararası toplum daha fazla çaba 
sarf etmelidir. Keşmir sorununun, bölge 
halkının talepleri dikkate alınarak, Hindis-
tan ve Pakistan arasında doğrudan diyalog 
yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu 
ediyoruz. Türkiye, bu hususta elinden ge-
len çabayı göstermeye hazırdır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
şahsıma gösterdiğiniz hüsnü kabul için 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri ve 
tüm Pakistanlı kardeşlerimi bir kez daha 
muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah’a 
emanet olun. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Sayın bakanlar, Sayın Genel Sekreter, Ek-
selansları, çok değerli temsilciler, aziz kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeri-
nize olsun.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ti-
cari İşbirliği Daimi Komitesi, İSEDAK’ın 

32’nci Bakanlar Oturumunu açarken, he-
pinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. İSEDAK Başkanı 
sıfatıyla tüm misafirlerimize Türkiye’ye 
ve kıtaların, medeniyetlerin buluştuğu bu 
aziz şehre, İstanbul’a hoşgeldiniz diyorum. 
Sizi, bir kez daha, Yuşa Peygamber’in, Eyüp 
el Ensari’nin, Fatih Sultan Mehmet’in şehri 
İstanbul’da ağırlamaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum.

Artık Sömürülen Ülkeler 
Olmaktan Çıkalım

32. İSEDAK Toplantısı | İstanbul | 23 Kasım 2016
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ekonomik zorluklara kadar birçok ağır 
imtihanla yüzleştiğini biliyorum. Gördük-
lerimiz, duyduklarımız, okuduklarımız ve 
şahit olduklarımız karşısında zaman za-
man umut pınarlarımızın kuruduğunun 
da farkındayım. Ama şundan emin olun. 
Her şey zıddıyla kaimdir. İmtihan ne kadar 
ağır ise, mükâfat da o kadar büyüktür.

Bakınız biz de çok veciz söz var. Atalarımız 
“Kul sıkışmayınca hızır yetişmez” derler. 
Yani sıkıntıda olan, dara düşen ve kendisi-
ne inanan insanları Yüce Allah darda koy-
maz; onlara en zor anlarında muhakkak 
yardım eder. Biz, bu ilahi lütfa, hem bin-
lerce yıllık İslam tarihimiz, hem de kendi 
mazimiz boyunca sayısız kez şahit olduk. 
Ebrehe’nin azgın ordusunu yok eden, eba-
bil kuşlarının minik taşlarıydı. Hazreti 
Peygamberi Sevr mağarasında koruyan 
bir örümceğin incecik ağıydı. Çanakkale’yi 
geçilmez kılan, boğazı dünyanın en güçlü 
ordularına dar eden, silah ve mühimmat-
lardan ziyade milletimizin iman gücüy-
dü. 40 yıllık siyasi hayatımızın en zor dö-
nemlerinde Allah’ın inayetini, yardımını, 
rahmetini her zaman yanımızda hissettik. 
Bunun en son örneği 15 Temmuz gecesi 
yaşadıklarımızdır.

FETÖ, Tüm İslam Ülkeleri İçin 
Tehdittir

15 Temmuz gecesi neler yaşadığımızı, ül-
kemizin nasıl bir badire atlattığını emi-
nim hepiniz çok iyi biliyorsunuz. O gece 
ordumuzun içine sızmış bir avuç terörist, 
Pensilvanya’daki elebaşlarından aldıkları 

emirle,  kendilerine milletimizin emaneti 
silahları, bizzat bu silahların sahibine, yani 
millete çevirdiler. Tanklarla, uçaklarla, he-
likopterlerle ölüm kusarak milletimizin 
iradesini gasp etmeye, meşru hükümetini 
devirmeye çalıştılar. Fetullahçı Terör Ör-
gütü militanları tarafından 15 Temmuz 
gecesi 248 vatandaşımız şehit edildi, 2 bin 
193 insanımız da gazi oldu. Bu vesileyle 
tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar 
temenni ediyorum.

Karanlık başlayan bir gecenin sabahı Rab-
bimin lütfuyla apaydınlık oldu. Bağımsızlı-
ğını, onurunu, geleceğini kaybetme riskiy-
le karşı karşıya olan ülkemiz, böyle büyük 
bir tehlikeyi bertaraf ederek, daha güçlü, 
daha demokratik, daha özgür bir geleceğe 
yöneldi.

F16’lardan, helikopterlerden yağan bom-
balara rağmen millet hiçbir zaman hain-
lerden kaçmadı. Tam aksine üstüne üstüne 
gitti. Çünkü benim milletim onların üstü-
ne giderken, şehadeti, Rabbimin vaadini 
ve ülkemizin geleceğini görüyordu.

Karaçi’den Keyp Tavn’a, Mogadişu’dan Ku-
ala Lumpur’a, Endonezya’dan Avrupa’ya 
kadar dünyanın her köşesinde milyonlarca 
Müslüman, tıpkı 100 yıl önce Çanakkale’de 
olduğu gibi, bizim için dua etti, gözyaşı 
döktü, meydanları doldurdu. Sizin bu ka-
dirşinaslığınızı, bu vefanızı asla unutma-
yacağız. Manevi desteğinizin, FETÖ ile mü-
cadelemizde icraata dönüşerek sürdüğünü 
görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyo-
rum. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke-

Bugün burada ağır bir sorumluluğun yü-
künü paylaşmak üzere bir aradayız. Bugün 
İstanbul’da, dünyanın farklı köşelerinde 
dini, mezhebi, etnik kimliği ne olursa ol-
sun milyonlarca mazluma bir nebze olsun 
umut vermek üzere toplanmış bulunuyo-
ruz. Kalplerin nasırlaştığı, gözlerin kâr ve 
para hırsıyla körleştiği bir zamanda, pay-
laşarak hep birlikte kazanmanın mümkün 
olduğunu göstermek için burada bera-
beriz. İslam âleminin temsilcileri olarak, 
daha adil, daha huzurlu ve barış dolu bir 
dünyanın mümkün olduğunu izhar için 
bir aradayız. Çocuklarımıza daha iyi bir 
gelecek sağlamak için bugün buradayız.  
“İstişare eden zillete düşmez” emri muci-
bince, meselelerimizi, gönlümüzle dilimiz 
arasına perde koymadan konuşmak için 
buradayız. Ben, Rabbimden, bu ulvi ni-
yetlerle gerçekleştirdiğimiz toplantımızı 
bereketlendirmesini, ümmetin ve tüm in-
sanlığın sorunlarının çözümüne vesile kıl-
masını niyaz ediyorum. Fikirleri, eleştirile-
ri, teklifleriyle toplantımıza katkı sunacak 
tüm kardeşlerime, tüm misafirlerimize de 
şimdiden teşekkür ediyorum.

Değerli dostlarım, 

Dünya, özellikle de içinde yer aldığımız 
bölge, uzun bir süredir siyasi, sosyal ve 
ekonomik buhranlarla boğuşuyor. Küresel 
sistemdeki fay hatlarının hareketlendiği, 
kırılmaların, sarsıntıların, hatta Suriye, 
Irak, Libya, Yemen’de olduğu gibi devletle-
ri altüst eden büyük depremlerin yaşandı-
ğı bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz de, bir 
şekilde bu kritik süreçten etkileniyoruz.

Müslümanlar, Dünyanın Yükünü 
Omuzlarında Taşıyor

Esasen, bugün dünya siyasetini meşgul 
eden, gündemi esir alan krizlerin neredey-
se tamamı, İslam ülkelerinde vuku bulu-
yor. Müslümanlar olarak, adeta dünyanın 
yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. Filistin-
li çocuklar, Arakanlı yetimler, Türkistanlı 
mazlumlar kendilerinin hiçbir dahli olma-
dıkları meselelerin acı sonuçlarıyla yüzleş-
mek zorunda bırakılıyor. Coğrafyamızdan 
yansıyan haberler, hepimizi, içinde kalp 
denen kutlu cevheri taşıyan her insanı de-
rinden yaralıyor. Aklımızın alamayacağı, 
vicdanlarımızın asla kabul edemeyeceği 
hadiseleri, vahşetleri televizyon ekranla-
rında gördükçe kahroluyoruz. 

Daha birkaç gün önce, hemen yanı başı-
mızda, Doğu Halep’teki sivillere hizmet ve-
ren son hastane de, rejim ve destekçileri ta-
rafından enkaza çevrildi. Sadece son 1 yıl 
içinde Akdeniz’in karanlık suları, açlıktan, 
fakirlikten ve sefaletten kaçarken boğu-
lan 5 bin mazluma mezar oldu. Suriye ve 
Irak’taki iç savaşın Avrupa’ya göçe zorla-
dığı 10 bin kayıp çocuğun nerede olduğu, 
kimin elinde olduğu bilinmiyor. Bize her 
fırsatta insan hakları, demokrasi, özgürlük 
dersi veren ülkeler, kendilerine sığınan 
çocuklara dahi sahip çıkmaktan acizler. 
Bu mazlumlara kapılarını açmadılar, aç-
mıyorlar. Tam aksine onları dikenli tellere 
mahkûm ediyorlar.

Bu salondaki her bir kardeşimin, farklı ül-
kelerden gelen her bir misafirimizin terör-
den çatışmalara, iç siyasi problemlerden 
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Yarın Avrupa Parlamentosu’nda bir top-
lantı olacak ve Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği üyelik müzakereleri için oylama ya-
pılacak. Peşinen ifade etmek isterim ki, 
sonuç ne çıkarsa çıksın, bu oylamanın 
bizim nezdimizde hiçbir kıymet-i harbi-
yesi yoktur. 15 Temmuz gecesi demok-
rasi ve istiklali için canlarını ortaya koy-
muş bir milletin iradesini, hiçbir terazi 
tartamaz. Bu ülkenin istiklal ve istikbal 
mücadelesi, orada ellerin havaya kalkıp 
inmesiyle inkıtaya uğrayacak değildir. 
Bu millet, “Tatlı su demokratı” olmadı-
ğını, iradesine, özgürlüğüne ve onuruna 
sahip çıkmak için gerekirse canını feda 
edebileceğini, 15 Temmuz gecesi tüm 
dünyaya ispat etmiştir. Bu oylamanın si-
yasi bir bağlayıcılığı olmasa da, açıkçası, 
verilmek istenen mesajı içime sindiremi-
yorum. Avrupa Parlamentosu’nun böyle 
bir oylamaya gitmeye tevessül etmesi 
dahi,  terör örgütlerine kol-kanat gerdi-
ğinin, onların yanında saf tuttuğunun 
ifadesidir. 

Şu anda Avrupa ülkelerinin birçoğunda 
teröristler kol geziyor. Çok sayıda Avrupa 
ülkesi teröristlere yardım-yataklık yapıyor. 
Bunların PKK’yı terör örgütü olarak ilan 
etmeleri de samimi değildir. Zira, bir taraf-
tan PKK’yı terör örgütü ilan edeceksiniz, 
öbür taraftan terörist başının ve terör ör-
gütünün paçavralarının şehirlerinizde kol 
gezmesine izin vereceksiniz. Türkiye’den 
kaçan teröristler Avrupa şehirlerinde, 
meydanlarında nutuk atmaktan geri kal-
mıyorlar.  Bu nedenle Batılı ülkelerin sa-
mimiyetine inanmıyorum. 

Biz, Avrupa Birliğinin değerlerine pek çok 
üye ülkeden daha fazla sahip çıktığımızı, 
bugüne kadar sayısız kez ortaya koyduk. 
Ancak Batılı muhataplarımızdan, kulağa 
hoş gelen sözlerin ötesinde, somut bir des-
tek göremedik. Tam tersine, taahhütlerin 
hiçbiri gerçeğe dönüşmedi, verilen sözler 
yerine getirilmedi.

Benzer tecrübeleri sizlerin de yaşadığını 
biliyorum. Bu çifte standartlı tutuma karşı 
artık ortak tavır alalım. Artık sömürülen 
ülkeler olmaktan çıkalım. Afrikalı kardeş-
lerim Batının sömürüsünü çok iyi biliyor-
lar, ziyaretlerimiz esnasında da bunu bize 
anlatıyorlar.  Artık kendi geleceğimizi hep 
beraber kendimiz belirleyelim.

Amerikan Kongresi’nin, 11 Eylül terör ha-
disesiyle ilgili yıllar sonra aldığı kararı bi-
liyorsunuz değil mi? “İkiz kuleleri Suudi 
Arabistan vurdu. Öyleyse bunun bedelini 
Suudi Arabistan karşılamalıdır. İsteyen 
ABD vatandaşı Suudi Arabistan aleyhinde 
dava açabilir” diye karar aldılar.  Dava sü-
reçleri başladı. Böyle mantıksız bir uygu-
lama olabilir mi? Her ülkenin içinden te-
rörist çıkar mı? Çıkar. Bir ülkenin içinden 
terörist çıktı diye o ülkenin cezalandırıl-
ması akla, izana sığmıyor. Ama Amerikan 
Kongresi işte böyle bir kararı alabilme cü-
retini gösterebiliyor.

Bununla yetinmeyen ABD başka bir adım 
daha atıyor. Kuveyt Türk ve Kuveyt Fo-
undation ile ilgili de benzeri bir süreci 
başlatmanın peşindeler. Sayın Genel Sek-
reter, bundan da haberiniz olsun. Bu tür 
uygulamaları yakın takibe almamız lazım. 

ler, Taşkent›te yapılan Dışişleri Bakanları 
Konseyi’nde, oybirliğiyle FETÖ’yü terör 
örgütü ilan ettiler. Çad, Gine, Pakistan, Ga-
bon, Türk Cumhuriyetleri gibi birçok ülke 
de kardeşliğimize yaraşır kararlar almaya 
başladılar.

Şunu burada bir kez daha altını çizerek ifa-
de etmek istiyorum. Fetullahçı Terör Örgü-
tü ve kendinin mehdi olduğu hezeyanına 
kapılan Pensilvanya’daki elebaşı, sadece 
Türkiye için değil, bir şekilde sızdıkları 
tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Bu ör-
güt, bulundukları ülkelerde yöneticilerin 
çocuklarını kendi okullarında okutuyor 
mu? Büyük bir çoğunlukla okutuyor. O 
ülkelerin ileri gelenlerinin çocukları da 
burada eğitim görüyorlar mı? Görüyorlar. 
Unutmayın, bu çocukların hepsi yarın üst 
makamlarda görev alacaklardır, hatta gö-
rev almaya başladılar bile. Bir devlet baş-
kanı dostum, “Benim özel kalemime gir-
mişler haberim yok. Siz söyledikten sonra 
bunu öğrendim” dedi. Bu ne demektir? 
Bomba hareme, en hassas yere girmiş. 

Dolayısıyla bir kardeşiniz, bir dostunuz 
olarak yaşadığımız bu darbeyi sizlere an-
latmak zorundayım. Çünkü bizde 40 yıl 
çalıştılar. Bu süre içerisinde Silahlı Kuv-
vetlerimize, Polis Teşkilatımıza, Adalet 
Teşkilatımıza sızdılar. Buralardan da dar-
be girişiminin adımını attılar. 

Bu örgüt, günümüzün neo-haşhaşileridir. 
Eğitim, diyalog, hayır, hizmet gibi kav-
ramların perdesini kaldırdığınızda göre-
ceğiniz şey riyadır, iftiradır, hırsızlıktır, 

sapkınlıktır, kindir, kandır. Ülkemizde 
son yıllarda işlenen siyasi cinayetlerden 
terör hadiselerine, ekonomik manipülas-
yonlardan yolsuzluklara kadar birçok ha-
disenin arkasında bu örgütün olduğunu 
artık çok daha iyi görüyoruz.

Nasıl DEAŞ, PKK, El Kaide, Boko Haram 
ve Eş Şebab ile mücadele ediyorsak, FETÖ 
ile de aynı kararlılıkla mücadele etmeliyiz. 
FETÖ’nün bertaraf edilmesinde yaşanan 
her gecikme, kaybedilen her an, çok daha 
büyük sıkıntılara sebep olacaktır. Türkiye 
olarak, Maarif Vakfımız başta olmak üze-
re, gerek devlet kurumlarımız, gerekse 
sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla, 
sizlere her türlü desteği vermeye hazır ol-
duğumuzu özellikle belirtmek istiyorum.

Avrupa Parlamentosu’ndaki 
Oylama Bizim İçin ‘Yok’ 
Hükmündedir

Değerli dostlarım,

Kardeşin halinden yine kardeş anlar. 
Maalesef sizlerin sergilediği dayanışma-
nın onda birini pek çok Batılı kurum ve 
kuruluş göstermedi. 15 Temmuz gecesi 
büyük bedel ödeyen milletimiz, Batı ta-
rafından insafsız eleştirilere, haksız it-
hamlara muhatap oldu. Demokrasiye sa-
hip çıkan bu millet, taltif edilmek yerine 
adeta cezalandırılmaya çalışıldı. Bu çifte 
standartlı, ikiyüzlü tutum halen de de-
vam ediyor. Türkiye’ye yönelik algı ope-
rasyonları, azalmak yerine artıyor. 
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olacağız. İstanbul›da faaliyete geçmesi ka-
rarlaştırılan Polis İşbirliği Koordinasyon 
Merkezi›nin Tüzüğü›nün nihaileştirilmesi 
için gerekli çalışmalara başladık.  Genç-
lik ve spordan sorumlu bakanlarımızın 
İstanbul’da yaptıkları toplantının sonuç-
larının Müslüman gençler için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.  Kadından 
sorumlu Bakanlarımızın iştirakleriyle ger-
çekleştirilen Kadın Forumu da, teşkilat ta-
rihinde bir ilki teşkil ediyor. Bu toplantıda, 
teklifimiz doğrultusunda bir Kadın Kon-
seyi kurulmasına karar verilmiş olmasını 
büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. 

Zirve’de ayrıca İSEDAK kapsamında yürü-
tülen ekonomik işbirliği çalışmalarını ve 
İSEDAK Stratejisinin uygulanmasındaki 
ilerlemeyi de üye ülkelerle paylaştık. Bu 
çerçevede, strateji çalışmalarına verdikleri 
destekten dolayı tüm üye ülkelere teşek-
kür ediyorum. 

Zirvede, önümüzdeki 10 yıl boyunca çalış-
malarımıza ışık tutacak olan çok önemli 
bir işbirliği dokümanını, İslam İşbirliği 
Teşkilatı 2025 Eylem Programını kabul 
edip yürürlüğe koyduk. Programda yer 
alan hedeflerin başarıyla hayata geçirilece-
ğine ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğine 
büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu 
konuda üye ülkelerimiz ve kuruluşlarımı-
za önemli görevler düşüyor.

Eylem Programının ekonomi ve ticaretle 
ilgili bölümlerinin uygulanmasında İSE-
DAK çok önemli bir fonksiyon üstlenecek-
tir. Bu hususta kuruluşlarımız arasındaki 
uyum ve işbirliğinin devamı büyük önem 
arz ediyor. Bu vesileyle İslam İşbirliği 

Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri Sayın 
Yusuf bin Ahmed El Useymin ile  İslam 
Kalkınma Bankası yeni Başkanı Sayın Ban-
dar Haccar’ı tebrik eder, kendilerine başa-
rılar dilerim.

Ekonomik İlişkileri ve Ticaret 
Hacmimizi Artırmalıyız

Kıymetli kardeşlerim,

Malumunuz olduğu üzere, 2012 yılında 
kabul edilen İSEDAK Stratejisi, bu çatı al-
tında 1984 yılından beri kesintisiz sürege-
len ekonomik ve ticari işbirliği faaliyetleri-
mize yeni bir ivme kazandırdı. Stratejinin 
iki uygulama mekanizması; Çalışma Grup-
ları ve İSEDAK Proje Finansmanı başarılı 
şekilde işliyor.  Sektörel Çalışma Grupları, 
stratejide öngörülen işbirliği alanlarında 
üye ülke uzmanlarını bir araya getirerek, 
devletlerimiz arasında bilgi ve tecrübe 
paylaşımına katkıda bulunuyor. Özellikle 
Çalışma Gruplarında üzerinde tartışılıp 
karara varılan politika tavsiyelerinin üye 
devletlerde uygulamaya geçirilmesi, ülke-
lerimizin bu toplantılardan azami faydayı 
elde edebilmesi için hayati öneme sahiptir. 
Üye ülkeleri Çalışma Grupları ve İSEDAK 
Proje Finansmanından aktif şekilde yarar-
lanmaya davet ediyorum.

Aynı şekilde, ülkelerimiz arasındaki eko-
nomik ilişkileri ve ticaret hacmimizi de 
artırmamız gerekiyor. 2015 yılında 347,1 
milyar dolarlık ticaret hacmiyle, yüzde 
20’yi aşan teşkilat-içi ticaret oranına ulaş-
mış bulunuyoruz.

Bakınız, oyun yine İslam ülkeleri üzerinde 
oylanıyor. 

Müslümanlara yönelik önyargılar, ırkçı 
saldırılar, ötekileştirmeler maalesef her 
geçen gün artıyor. Hemen her gün bir Müs-
lümana ait dernek, mescit veya iş yeri sal-
dırıya uğruyor, yakılıyor. 

İslam ülkeleri olarak bu çifte standart kar-
şısında, insanımıza zarar veren bu eylem-
ler karşısında, artık sesimizi ve tepkimizi 
yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Batılı ülkelerin kendi çıkmazlarını, kendi 
bunalımlarını İslam dünyası ve Müslü-
manlar üzerine yansıtarak, perdelemesine 
daha fazla tahammül edemeyiz. Çünkü biz 
tepkimizi demokrasinin imkânları içinde 
ortaya koymazsak, emin olun, bu tavrın 
sahipleri daha fazla cesaret bulacaklar. Biz 
haksızlıkları yüzlerine vurmazsak, korka-
rım ki bunların pervasızlıkları daha da ar-
tacak. Biz sessiz kalırsak, Batılı ülkeler için 
El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleri “kötü”; 
ama şu an için onlara zarar vermeyen 
PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi yapılar “iyi” 
olmaya devam edecek.

Sandıktan Çıkan Neticeye Saygı 
Duyulmalıdır

Biz bir şey demezsek, Batıya selam du-
ran “Eli kanlı tiranları” kırmızı halılarda 
ağırlamayı, kendilerini eleştirenleri ise 
‘diktatör’ olarak yaftalamayı sürdürecek-
ler. Eğer bunlar birisine ‘diktatör’ diyor-
sa, benim indimde o kişi iyidir. Amerika 
bir seçim yaşadı değil mi? Hesap tutma-
dı. Hesap farklıydı. Seçimi Sayın Trump 

kazandı. Amerika’da Trump’a ne demeye 
başladılar? Diktatör...  Avrupa’nın değişik 
ülkelerinde sokaklara dökülerek ‘diktatör’ 
naraları atmaya başladılar. Hani siz de-
mokrattınız? Demokrasi sandık değil mi? 
Sandıktan çıkan neticeye niye saygı duy-
muyorsunuz? Bize de geliyorlar diyorlar 
ki, “Bak Trump Müslümanların aleyhinde, 
İslam’ın aleyhinde konuştu.” Biz, siyasette 
bu tür ayak oyunlarına alışığız. Bugün böy-
le konuşulur, sonra bu yanlış düzeltilir. Bu 
konuda tuzağa düşmememiz lazım. Eğer 
‘demokrasi’ diyorsan, sandıktan çıkan ne-
ticeye saygı duyacaksın.

Sayın Bakanlar,

Kıymetli delegeler, 

Siyasi ve toplumsal gelişmeler şüphesiz 
ekonomiyi de menfi etkiliyor. Büyümenin 
can damarı olan küresel ticarette 2012 
yılından bu yana ciddi bir yavaşlama eği-
limi görüyoruz. Bugünkü 32’nci İSEDAK 
toplantısının ekonomik meselelerimizin 
tartışılması açısından da son derece önem-
li olduğu kanaatindeyim. Küresel barışın 
sağlanması ve refah düzeyinin artırılması 
için İslam İşbirliği Teşkilatının organları 
olarak hep birlikte hareket edip, çözüm 
üretebilme kapasitemizi göstermeliyiz. 

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul’da 
13’üncü İslam Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 
Zirve’de İslam Coğrafyasının sorunlarını, 
bu sorunların çözümüne yönelik adımları 
etraflıca istişare ettik. Dönem Başkanlığı-
mız boyunca inşallah Zirve’de aldığımız 
kararların hayata geçirilmesi için her tür-
lü gayreti gösterecek, bunların takipçisi 
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Yeni Eylem Programında, önümüzdeki 10 
yıl için teşkilat-içi ticarette yüzde 6 oranın-
da bir artış hedefleniyor. Bunun mütevazı 
bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ülkele-
rimizin ticaret alanındaki potansiyeli göz 
önüne alındığında, atacağımız adımlarla, 
teşkilat-içi ticaret oranını yüzde 30 seviye-
lerine taşıyabiliriz. Bu noktada, İSEDAK’ın 
ticaret alanında en önemli projesi olan 
İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret 
Sistemi’nin fiiliyata geçmesi şarttır. Siste-
min yürürlüğe girmesi için ilgili üye ülkele-
ri güncel taviz listelerini İSEDAK’a iletmeye 
davet ediyorum. Üye ülkelerimizden İslam 
Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü-
ne desteklerini artırarak sürdürmelerini de 
istirham ediyorum. 

Hatırlayacağınız üzere, 13’üncü İslam Zir-
vesinde yaptığım konuşmada, anlaşmazlık-
ların çözümü için İstanbul’da bir Tahkim 
Merkezi kurulmasını teklif etmiştim. Bu 
çerçevede, Mayıs ayında düzenlenen 32’nci 
İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısında alı-
nan karar gereği, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Odası bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın da 
süratle neticelendirilmesini diliyorum. 

İslam Ülkelerindeki mülteci ve zorunlu göç 
meselelerinin geçtiğimiz günlerde düzen-
lenen İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Ça-
lışma Grubunda ele alınmasını çok anlamlı 
buluyorum. İslam Ülkeleri olarak, ülkeleri-
mizi, küresel düzeyde yaşanan krizlere kar-
şı daha dayanıklı hale getirmek mecburiye-
tindeyiz. Bu bağlamda İslami finans, varlık 
temelli yaklaşımı ve ahlaki ilkelere verdiği 
önemle, krizlere deva olacak çözümleri biz-
lere sunuyor. Finans sektöründe katılımcı 

finans anlayışının, para biriminde ve hatta 
altına endeksli bir adımın atılmasının çok 
daha isabetli olacağı inancındayım. İslami 
finans piyasasının hacmi, 2009’dan 2015’e 
kadar, yılda ortalama yüzde 15’lik büyüme 
gösterdi. 2015 yılında Küresel İslami Finan-
sın büyüklüğü 2,1 trilyon dolara ulaştı. 

Ancak bu sistemin potansiyelinin, mevcut 
rakamın çok daha üstünde, 7 trilyon dolar 
civarında olduğu tahmin ediliyor. Konunun 
önemine binaen, bu yılki Bakanlar Görüş 
Alışverişi Oturumu’nun temasının “Teşki-
lat Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejile-
rinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmesini 
son derece isabetli buluyorum. 

İSEDAK kapsamında mali işbirliği alanında 
faaliyet gösteren Menkul Kıymetler Borsa-
ları Forumu ve İSEDAK Sermaye Piyasaları 
Düzenleyici Kurumları Forumu’nun çalış-
malarını da ayrıca takdirle karşılıyorum. 
Daha önceki konuşmalarımda belirttiğim 
üzere, özellikle İSEDAK Gayrimenkul Kıy-
metler ve Altın Borsalarının kurulması yö-
nündeki çalışmaları da yakından takip edi-
yoruz. İnşallah bütün bu çalışmaların kısa 
sürede sonuçlanarak ülkelerimizin istifade-
sine sunulacağını ümit ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
sizleri güzel şehrimiz İstanbul’umuzda mi-
safir etmekten duyduğum bahtiyarlığı bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. 32’nci İSE-
DAK Toplantısının üye ülkelerimiz açısın-
dan hayırlara vesile olmasını temenni edi-
yor, tüm katılımcıları bir kez daha en kalbi 
duygularla selamlıyorum. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla…

Sayın Başkan, Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulumuzun değerli üyeleri, iş dünyamızın 
kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

DEİK 30’uncu Genel Kurulu’nun ülkemiz, 
milletimiz, işadamlarımız ve siz değerli 

üyelerimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 30’uncu Genel Kurul demek 30 
yıl demektir… Bir başka ifadeyle bu kurul, 
30 yıldır Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi, 
üretmesi, dışarıya daha fazla mal ve hiz-
met satması için çalışıyor, çabalıyor, gay-
reti ediyor demektir. Bugüne kadar DEİK 
çatısı altında hizmet veren, dış ekonomik 

Yatırımlarını, Projelerini 
Erteleyenler, Ekonomimize 
Saldıranlarla Aynı Saftadır

DEİK 30. Genel Kurulu | İstanbul | 24 Aralık 2016
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bozacağız. Dış ticarette yerli paraya geç-
mek suretiyle kur baskısını üzerimizden 
silkeleyip atacağız. 

Geçtiğimiz 14 yılda, defalarca bu tuzağa 
çekilmeye çalışıldık. Kimi kamuoyunca 
bilinen, kimi bilinmeyen bu kumpasların 
hepsine karşı da gereken tedbirleri aldık, 
oyunu bozduk. Sadece 2009 yılında, biz-
den kaynaklanmayan, tamamen küresel 
ekonomik krizin etkisiyle bir küçülme ya-
şadık. Geçtiğimiz 3,5 yıldır ülkemize yöne-
lik her saldırının, ekonomik kriz çabasıyla 
birlikte gerçekleştirildiğine şahit olduk. 

Gezi Olaylarını hatırlayın. Ne diyorlardı? 
“Tüketmeyin ekonomi dursun” diyorlardı. 
17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi-
nin hedefinde ülkemizin önemli projele-
rini yürüten iş adamlarının da olduğunu 
görüyoruz. Ülkemizi karalamak için yürü-
tülen kampanyaların asıl gayesinin ihra-
catımızı, turizmimizi baltalamak olduğu 
apaçık ortadadır. 15 Temmuz darbe girişi-
mini takip eden günlerde, şayet milletimiz 
12 milyar dolar bozdurarak ekonomisine 
sahip çıkmasaydı, aynı oyunu orada da 
oynayacaklardı. Ama bu millet, çağrımıza 
anında cevap verdi. Elindeki tüm dövizi 
bozdurdu ve piyasaya sürdü. 

Son günlerde kurda yaşanan dalgalanma-
ya karşı, tıpkı 15 Temmuz’da milletimizin 
yaptığı gibi, daha önceki saldırılarda bizim 
aldığımız tedbirler gibi, kararlı ve sabırlı 
bir duruş ortaya koymak mecburiyetin-
deyiz. İşte bu sebeple ben “Yatırım yapın” 
diyorum, “Türk Lirasına geçin” diyorum, 
“Üretin, ihraç edin, istihdam sağlayın” di-

yorum. Çünkü bize zerk edilmeye çalışılan 
zehrin panzehiri bunlardır. 

Faizin düşürülmesi gerektiğini sürekli ola-
rak dile getiriyorum.  Burada yine söylü-
yorum, kamu bankaları dahil olmak üzere 
faizin düşmesi lazım. Niye? Faizleri düşü-
rerek girişimcinin önünü açmalıyız. Giri-
şimci yatırım yapacak ki, istihdam, üretim 
ve rekabet olsun. 

Peki, finans sektörü ne yapar? Kendi öz 
sermayesini değil, mevduat sahiplerinin 
verdiği paraları kullanır. Yani vatandaşın 
parasını girişimciye satıyor. Bunlar, faiz-
leri yüzde 15-17 gibi çok yüksek değerler-
de tuttukları için iyi paralar kazanıyorlar. 
Böyle bir tezgâh olmaz. Ama bunları dile 
getirmemizden de rahatsız oluyorlar. 

Terör örgütleriyle olan mücadeleye çok 
para akıtıyoruz. Ayrıca mülteciler için bu-
güne kadar 20 milyar dolar harcadık. O 
zengin Batı nerede? Hani insan hakları? 
Bir tane hayvancık petrol yığınları arasına 
düştüğü zaman dünyayı ayağa kaldırıyor-
lar değil mi? Akdeniz ve Ege’de, 2016’da, 
ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı. Mülteciler 
Konseyi hiçbir tedbir almıyor, sadece açık-
lama yapıyor. 

Avrupa Birliği’nin, mülteciler konusunda 
Türkiye’ye verdiği sözler var. 1 Temmuz’a 
kadar, mülteciler için kullanılmak üzere 3 
milyar euro vereceklerdi. Şu ana kadar sa-
dece 677 milyon dolar geldi. Ama bunların 
parasına ihtiyacımız yok. Milletimiz tarih 
boyunca yaptığı gibi, Suriyeli kardeşlerini 
aç ve açıkta bırakmayacaktır. 

ilişkilerimizin gelişmesi için gayret göste-
ren herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Yurt dışı seyahatlerimin hemen hemen 
tamamında birlikte olduğum DEİK yöne-
timine, iş konseyleri başkanlarına, üyele-
rine çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da daima yanınızda olmaya, destek ver-
meye devam edeceğimi özellikle belirt-
mek istiyorum. 

Türkiye’yi, 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 tril-
yon dolar milli gelir, dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri haline getirme he-
define, ancak hep birlikte çalışarak ulaşa-
biliriz. Açık konuşmak gerekirse, 2023 he-
deflerimize en samimi ve sıkı sahip çıkan 
kesimlerin başında işadamlarımız, özellik-
le de DEİK üyelerimiz geliyor. Bunun için 
de sizlere şükranlarımı sunuyorum. 

Milletimiz, ülkesine güvenen, zor günle-
rinde kendisi için fedakârlık yapan işa-
damlarımızı, yatırımcılarımızı asla unut-
mayacaktır. Onun için sizler açısından 
bugünler çok önemlidir. Türkiye’nin eko-
nomisine yönelik saldırıların boşa çıkartıl-
ması konusunda, devletle birlikte, sizlere 
de çok önemli görevler düşüyor. Bu kritik 
dönemde yatırımlarını, projelerini, gayret-
lerini erteleyen herkes, benim nazarımda, 
ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır. 

Hükümetimiz, iş dünyamıza, esnaf-
sanatkârlarımıza, vergi ve sicil affından 
kredi kolaylığına kadar pek çok ilave des-
tek verdi, vermeye devam edecek. Bunun 
karşılığında, iş dünyamızdan tek beklenti-

miz, ekonominin çarklarını hızlandırması, 
piyasayı hareketlendirmesidir. Çünkü ya-
şanan sıkıntının en önemli sebebi, herke-
sin bekleme durumuna geçmesidir. Bu ba-
kımdan ‘milli seferberlik’ çağrısını boşuna 
yapmıyoruz. Dövizdeki spekülasyon dahil, 
ekonomimize yönelik saldırıları, işte bu 
hava besliyor, destekliyor. 

Bugün sınırlarımız içindeki ve dışındaki 
terör örgütleriyle nasıl canhıraş bir mü-
cadele içindeysek, ekonomimize yönelen 
saldırılar karşısında da aynı kararlılığı 
göstermek mecburiyetindeyiz. Ülkesini 
ve milletini savunmak için, en kıymetli 
varlığını, canını ortaya koyan yiğitler, aynı 
amaç için sermayesini kullanması gere-
kenlere örnek olmalıdır, ibret olmalıdır. 

Döviz Spekülasyonuyla 
Ekonomimize Yön Verilmek 
İsteniyor

Kardeşlerim,

Ekonomimize, döviz üzerinden bir saldırı 
başlayınca, milletime ve elbette iş adam-
larımıza, Türk Lirasına geçme çağrısı 
yaptım. Bazılarının, benim bu çağrımı is-
tihzayla karşıladığını biliyorum. Halbuki 
ortada, 1994 krizinden beri yaşadığımız 
bir hakikat var. Birileri, döviz spekülasyo-
nuyla ekonomimize yön vermeye çalışıyor. 
Bu spekülasyonun gerisinde hiçbir rasyo-
nel ekonomik sebep yoktur; amaç siyasi 
operasyonlara zemin hazırlamaktır. Aynı 
oyun, Rusya, Çin, Azerbaycan gibi ülkeler 
üzerinde de oynanıyor. Ama bu oyunları 
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dış ticaret açığımızdaki payı yüzde 40’ın 
üzerindedir. Bütün bu verilerin bize verdi-
ği mesajlar çok açıktır. İnovasyona, yüksek 
teknolojiye dayalı, yüksek katma değere 
sahip ürünlere ağırlık vermezsek, dış tica-
retteki hedeflerimize ulaşamayız. Bu ger-
çek, savunma sanayi başta olmak üzere, 
geleceğimiz için kritik öneme sahip sek-
törler bakımından da geçerlidir. Devlet ve 
özel sektör işbirliğiyle kısa zamanda üre-
timimizin ve dış ticaretimizin yapısını bu 
yönde değiştireceğimize inanıyorum. 

Eğer bugün Körfez Bölgesinde, Balkan-
larda, Kuzey Afrika’da her taraf gıdadan 
tekstile, elektronikten mobilyaya, ma-
kinadan temizliğe bizim ürünlerimizle 
dolu değilse, bir yerde yanlış yapıyoruz, 
bir şeyleri eksik bırakıyoruz demektir. 
Buralar bizim tabii, sosyal, kültürel ve 
elbette ticari bütünleşme alanlarımızdır. 
Öncelikle kendi coğrafyamızda söz sahibi 
olmalıyız ki, diğer bölgelere geçecek gücü 
ve cesareti bulabilelim. Her işte olduğu 
gibi, burada da başarının formülü açık ve 
basit: Çalışmak, daha çok çalışmak, gece-
mizi gündüzümüze katmak… Bu konuda 
sizlere güveniyorum. 

Büyüme Sıralamasında 
51’incilikten 12’nciliğe Yükseldik

Değerli kardeşlerim,

Son olarak sizlerle bir husus paylaşmak 
istiyorum. Biliyorsunuz, temel ekonomik 
göstergelerimize ilişkin ulusal hesap sis-
temimiz, Avrupa Hesap Sistemi doğrultu-

sunda revize edildi. Bu çerçevede, mevcut 
ekonomik göstergeler geriye doğru düzel-
tilerek yeniden yayınlandı. Yeni yöntemle, 
daha önce 800 milyar dolara kadar çıkmış 
gözüken Gayrı Safi Milli Hasılamız 949 
milyar dolar, 10 bin 800 dolara kadar çı-
kan kişi başına milli gelirimiz 12 bin 500 
dolar olarak revize edildi. 

Aynı şekilde, 2003 yılından bu yana orta-
lama yüzde 4,7 olan büyüme oranımız da 
yüzde 5,9 olarak düzeltildi.  Bu verilere 
göre, 2010-2015 yılları arasındaki büyü-
me oranı bakımından Türkiye, milli geli-
ri 100 milyar doların üzerindeki ülkeler 
arasında, Katar ve Çin’den sonra 3’üncü 
sırada yer alıyor. Hatta 2013 yılında bu ba-
kımdan listenin ilk sırasında yer alıyoruz. 
Yeni yöntemle, aynı dönemde, tüm ülkeler 
hesaba katıldığında Türkiye’nin büyüme 
sıralamasındaki yeri 51’incilikten 12’ncili-
ğe yükseldi. 

Sizler yurt dışını gayet iyi bilen insanlar-
sınız. Ben de, resmi ve çalışma seyahatleri 
vesilesiyle uzun yıllardır çok sayıda ülkeye 
gittim. Seyahatler öncesinde arkadaşları-
mız, diğer pek çok hususla birlikte, gide-
ceğimiz ülkenin ekonomik görünümünü 
ifade eden rakamları da bir tablo halinde 
getiriyorlar. Kağıt üzerindeki veriler iti-
bariyle bizden daha ileride, daha zengin, 
daha gelişmiş gözüken ülkelere gittiğimde, 
çoğu defa, şahit olduğum manzarayla bu 
tabloların birbiriyle uyuşmadığını hissedi-
yordum.  Avrupa Birliği üyeleri konusun-
da da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 
Avrupa Birliği’ne bu ekonomik göstergeler 
sebebiyle mi alınmadığımızı zannediyor-

Bize Sevr’i Dayattılar, Lozan’a 
Razı Olduk

Cerablus operasyonu ve terör örgütleriy-
le olan mücadelelerimizde şehitlerimiz 
oluyor. Bu durum canımızı yakıyor. Ama 
şunu da bileceğiz ki, bir toprağın vatan ol-
ması için şehide ihtiyacı var. Türkiye ola-
rak bu noktaya böyle geldik. Bu vatan bize 
durup dururken lütfedilmedi. Cumhuriye-
tin kuruluşundan önceki 10 yıllık süreçte, 
topraklarımız yaklaşık 3 milyon kilomet-
rekareden 780 bin kilometrekareye düştü. 
Bize Sevr’i dayattılar, Lozan’a razı olduk. 
17-18’inci asrın dünyada bir numaralı dev-
letiyken, bugün bu bakiyeye kaldık. Ama 
şu iyi bilinsin ki, bu milletin, hiçbir devlet 
ve terör unsuruna verecek bir karış toprağı 
yoktur. 

Değerli arkadaşlar,

Ekonomide, geçtiğimiz 14 yıllık bilançoyu 
önümüze koyduğumuzda, son dönemde 
bir durgunluğun göze çarptığını biliyoruz. 
Bunların sebeplerinden bir kısmı siyasi 
hesaplaşmaların ürünüyse, bir kısmı da 
küresel ekonomide, 2008’de başlayan ve 
hala süren sıkıntıların yansımasıdır. 

Esasen, küresel ekonominin genel fotoğra-
fı içinde Türkiye, yaşadığı tüm badirelere 
rağmen, çok iyi bir yerde duruyor. Son 2 
yıldır, küresel ticaret hacmi ya daralıyor 
ya da çok yavaş artış hızıyla yoluna devam 
ediyor. Buna rağmen Türkiye’nin küresel 
ticaret hacmindeki payı istikrarlı bir şekil-
de artıyor. 2009 yılında yüzde 0,98 olan 
küresel ticaretteki payımız, 2015 yılında 

yüzde 1,07’ye, bu yılın ilk iki çeyreği itiba-
riyle de yüzde 1,12’ye yükseldi. 

İhracatımız düştüğü için gerçekten üzün-
tülüyüz. Ama bu rakamlarla dahi ihracatta 
küresel düzeyde yüzde 0,89’dan bu yılın 
ikinci çeyreği itibariyle yüzde 0,95’e çıktık. 
Görüldüğü gibi önümüz açık. 

Devlet olarak, dünya çapında 163 merkez-
de faaliyet gösteren ticaret müşavirlikleri, 
ticaret ataşelikleri ve ticaret ofisleriyle, işa-
damlarımıza her türlü desteği veriyoruz. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yakında 11 
ülkede açacağı Türkiye Ticaret Merkezleri 
de, ihracatçılarımıza yurt dışında daha ko-
lay faaliyet gösterme imkânı sağlayacaktır. 

Hem ülkemiz, hem de işadamlarımız için 
ölçekler çok büyüdüğü için, elde ettiğimiz 
başarılar artık gözümüze küçük görünü-
yor. Bakınız, 2002 yılında müteahhitleri-
mizin yurt dışında üstlendikleri projelerin 
ortalama büyüklüğü 20 milyon dolardı. 
Bugün bu rakam 100 milyon doların üze-
rine çıktı. Aynı durum hemen hemen tüm 
ekonomik verilerimiz için geçerlidir. 

Tabii, önümüzdeki rakamlar bize aynı za-
manda, hangi alanlarda zafiyet gösterdi-
ğimizi, dolayısıyla nerelere yüklenmemiz 
gerektiğini de işaret ediyor. Sektörel bazda 
dış ticaret açığımızın dörtte üçünü, kimya, 
eczacılık, metal ürünleri, makine-techizat 
ve geri dönüşüm sektörlerinde veriyoruz. 
Mal grupları bazında ise yatırım malların-
daki açığımız toplam dış ticaret açığımızın 
üçte birinden fazlasına karşılık geliyor. 
Aynı şekilde yüksek teknolojili ürünlerin 
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sunuz? Hiç alakası yok. Avrupa Birliği’ne 
alınmamamız ekonomik değil, siyasidir. 
Bizi inancımızdan dolayı Birliğe almıyor-
lar. Türkiye’nin her yönden kendilerine 
güç katacağını aslında çok iyi biliyorlar. 
Bazı siyasiler, Türkiye’nin neden Avrupa 
Birliği’ne alınmadığı açıkça ifade ediyor-
lar. “Müslüman olduğun için AB’a alınmı-
yorsunuz” diyorlar. 

Avrupalılar, sadece Müslümanları değil, 
kendilerinden olmayan tüm unsurları 
dışlıyorlar. Avrupa Birliği Müktesebatı-
na göre,  hiçbir etnik unsurun kesinlikle 
sürgün edilmemesi ve dışlanmaması ge-
rekiyor. Fransa’nın, Romanlara yaptıkları 
ortadadır. Daha birçok Avrupa Birliği ülke-
sinde, Romanlara çok kötü muamele yapı-
lıyor. Oysa Biz, Roman kardeşlerimizle iç 
içe yaşıyoruz. Mesela ben, Kasımpaşa’da, 
Roman kardeşlerimle beraber büyüdüm. 
İşte bu durum bir hoşgörü örneğidir. 

Birliğe tam üye yapılan ve güya tüm kri-
terleri karşılamış gözüken pek çok ülkeyle 
Türkiye’yi mukayese ettiğimizde, ortaya 
garip bir manzara çıkıyor. Rakamlarla ger-
çekler arasındaki bu çelişkiyi sizlerin de 
yakaladığınıza inanıyorum. 

Diğer taraftan, istatistiklerin hesaplanma-
sında esas alınan kriterlerin zaman içinde 
değişmesi kaçınılmazdır. Çeyrek yüzyıl ön-

cesine kadar söz konusu dahi olmayan pek 
çok iletişim ve yazılım hizmeti, bugün ar-
tık günlük hayatın vazgeçilmez parçaları 
haline gelmiştir. Aynı şekilde, geçmişte çok 
önemli görülen kimi hizmetler ve ürünler 
de, büyük ölçüde hayatımızdan çıkmıştır. 
Bu değişimler göz önünde bulundurularak 
yapılan istatistik güncellemeleri, mevcut 
durumu daha doğru görmemizi ve gele-
ceğimizle ilgili daha doğru planlamalar 
yapmamızı sağlar. Ülkemizde yapılan da, 
işte böyle bir güncellemeden ibarettir. Yeni 
veriler, bizi olduğumuzdan daha büyük 
göstermiyor, tam tersine, gerçek durumu-
muzu çok daha doğru tartabilmemizi sağ-
lıyor. Kişisel gözlemlerimizle zaten farkın-
da olduğumuz hususları, artık istatistiki 
yöntemlerle de tespit etme imkânı bulmuş 
oluyoruz. “Ölçemezsen yönetemezsin” diye 
bir ilke var.

Bizim de ölçümlerimizi doğru yapmamız 
gerekiyor ki, yönetimimiz sağlıklı olabil-
sin. Bu bakımdan yeni istatistik yöntemi 
konusunda dile getirilen itirazları yersiz 
bulduğumu, bilime ve hakikatlere herke-
sin saygı göstermesi gerektiğini ifade et-
mek istiyorum. 

Bu duygularla DEİK 30’uncu Genel 
Kurulu’nun bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. Kalın sağlıcakla. Saygıdeğer devlet, hükümet ve heyet baş-

kanları, değerli bakanlar, Sayın Genel Sek-
reter, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle, hürmetle selam-
lıyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 
13’üncü Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Kritik bir dönemde icra edilen Zirve’nin 
ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 
ediyorum.

Zirveyi düzenleyen ve bizleri geleneksel 
misafirperverlikleriyle ağırlayan Pakistan 

Bölgeye Yabancı Unsurların 
Çıkarları İçin İstikbalimizi 

Tehlikeye Atamayız 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 13. Zirvesi | İslamabad, Pakistan | 1 Mart 2017
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Kıymetli dostlarım,

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı daha da 
güçlendirmek istiyorsak, önem vermemiz 
gereken alanlardan biri de enerjidir. Bu ko-
nuyu işbirliğimizin önemli bir unsuru ha-
line getirecek her girişime, ülkem destek 
sağlayacaktır. Elbette, tarım, çevre, turizm 
gibi alanlarda da Teşkilat platformlarını 
daha etkin kullanmalıyız. 2025 Vizyonu-
na büyük önem veriyoruz. Bu vizyonun, 
işbirliği çabalarımızı önümüzdeki on yıl 
boyunca etkin bir şekilde yönlendireceği-
ne inanıyoruz. 

Vizyon belgesinin uygulamasına dönük 
olarak, Vizyon Uygulama Fonunun tesisi-
ni önemli görüyoruz. Fonun, EKOBANK 
bünyesinde kurulması, etkin ve verimli bir 
şekilde işletilmesi bakımından uygun ola-
caktır. Proje ve ticaret finansmanı açısın-
dan kritik önemi haiz EKOBANK’ı güçlen-
dirmemiz, faaliyetlerini çeşitlendirmemiz 
gerekiyor. 

Siyasi Mücadelede Birbirimizle 
Olan Dayanışmamız Çok 
Önemlidir

Değerli kardeşlerim,

Bugün Teşkilatın faaliyet takvimine baktı-
ğımızda, her yıl birçok konuda çok sayıda 
toplantılar yaptığımızı, ancak somut pro-
jeler üretmekte ya da bunları hayata geçir-
mekte yeterince mesafe kat edemediğimizi 
görüyoruz. 

Üye ülkeler olarak Teşkilatı sahiplenme 
konusunda da bazı sorunlarımız bulunu-
yor. Şüphesiz sahiplenmenin en önemli 
tezahürü, bütçe sorumluluklarımızı yerine 
getirmektir. Burada yaşadığımız sıkıntıla-
rı aşacağımıza inanıyorum. Sekretaryanın 
uzmanlık ve beşeri kapasitesinin güçlen-
dirilmesi için başlatılan Reform Sürecinin 
başarılı bir şekilde tamamlanmasını diliyo-
rum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güç-
lendirmek, ancak güvenlik ve istikrarımı-
za yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle 
mümkündür.

Özellikle üzerinde durmak istediğim konu 
şudur: Her ne kadar bu toplantı bir Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olsa da, bu-
gün asıl çerçevesini çizen siyasettir, siyasi 
yaklaşımdır. Öyleyse, bu kardeşler toplulu-
ğu için özellikle adımlarımızı atarken siya-
seti bir kenara koymak mümkün değildir. 
Siyasi mücadelede birbirimizle olan daya-
nışmamız çok büyük önem arz etmektedir.

Birçok ülkenin burada sıkıntıları var. Me-
sela Afganistan’ın, Azerbaycan’ın yıllardır 
süregelen sıkıntıları var. Teşkilat ve üye 
ülkeler olarak, Dağlık Karabağ sorununu 
görmezden gelemeyiz. Bu konuda 20 yılı 
aşkın bir süredir devam eden görüşmeler-
den netice alınamamıştır. Minsk üçlüsü bu 
meseleyi çözememiştir. Öyleyse biz, kendi 
göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. 
Üye ülkeleri ilgilendiren tüm meselelerde 
gerek ECO, gerekse İslam İşbirliği Teşki-
latı olarak dayanışma içerisinde adımla-
rımızı kararlılıkla atmak durumundayız. 
Ermenistan’ın işgalci tavrını, hep birlikte, 
her tür uluslararası toplantıda dillendir-

İslam Cumhuriyeti’ne, ev sahibimiz Baş-
bakan Sayın Navaz Şerif ’e huzurlarınızda 
şükranlarımı sunuyorum. Teşkilat Sekre-
taryasına evsahipliği yapan ve Dönem Baş-
kanlığını Pakistan’a devreden İran İslam 
Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Ruhani’ye de katkıları, çalışmaları için te-
şekkür ediyorum. Sekretarya görevini ba-
şarıyla yöneten Genel Sekreter Halil İbra-
him Akça’yı ve ekibini de tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yaklaşık 8 
milyon kilometrekarelik bir alanda, 400 
milyonu aşkın bir nüfusu bünyesinde ba-
rındırıyor. Üyesi olmaktan iftihar ettiğimiz 
bu Teşkilat, aynı zamanda ortak değerle-
rimizi, köklü tarihimizi, kardeşliğimizi de 
temsil ediyor. Zirve toplantısı, Teşkilatın 
genel resmine bakmamız, değerlendirme-
sini yapmamız, eksikliklerimizi görmemiz 
ve ona göre vizyonumuzu güçlendirmemiz 
için çok önemli bir fırsattır. 

Mevcut rakamlar, potansiyelimizi yeterin-
ce harekete geçiremediğimizi açıkça orta-
ya koyuyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
bölgesinin 2015’de dünya nüfusu içindeki 
payı yüzde 6,2 olmasına karşılık, dünya ti-
caretindeki payı sadece yüzde 2’dir. Önce-
likle, bölge-içi ticareti arttıracak adımları 
atmamız şarttır. Bu sebeple, EKOTA’nın ha-
yata geçirilmesi çok önemlidir. İlgili üye ül-
keleri bu projenin faal hale getirilmesi için 
gerekli şartları yerine getirmeye davet edi-
yorum. Aynı şekilde, ülkelerimiz arasında 

ticaretin ve temasların artması için hava, 
kara ve demiryolu bağlantılarının kalitesi-
ni de yükseltmeliyiz.  

Zirvemizin ana temasının “Bölgesel refah 
için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının 
birbirine bağlanması” olarak tayin edil-
mesi, bu husustaki ihtiyacımızın bir te-
zahürüdür.  Transit Taşımacılık Çerçeve 
Anlaşması›nın etkin bir şekilde uygulan-
ması, bölge çapında ulaşım koridorlarının 
oluşturulmasında katkı sağlayacaktır. Bu 
noktada son yıllarda Türkiye olarak bir-
çok büyük projeyi hayata geçirdik. Asya’yı 
Avrupa›ya bağlayan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ile Marmaray ve Avrasya Tünelle-
rini tamamlayarak hizmete açtık.  Osman-
gazi Köprüsü ile Marmara Denizi’ni kuzey-
güney doğrultusunda aştık. İnşası süren 
Edirne-Kars Hızlı Treni ile Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu projelerine ve Çanakkale Boğa-
zı üzerine yapılacak 1915 Çanakkale Köp-
rüsüne büyük önem veriyoruz. Bu yatırım-
lar aslında tarihi İpek Yolu’nun modern 
versiyonunun birer parçasını oluşturuyor. 
Çin’in yeni İpek Yolu projesi olan ‘Bir Ku-
şak Bir Yol’ projesinin de bu açıdan çok 
önemli olduğuna inanıyorum.

Dünyanın en büyük havalimanı olarak 
İstanbul’da inşa ettiğimiz 3’üncü Hava-
limanının da bölgemize büyük katkıları 
olacaktır. Tüm bu projeleri kendimizle bir-
likte, Teşkilat coğrafyasında yaşayan 400 
milyonu aşkın kardeşimiz için de gerçek-
leştiriyoruz.
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mek durumundayız. Gerek ECO, gerekse 
de İslam İşbirliği Teşkilatı bu meselenin 
sürekli takipçisi olmak durumundadır. Ben 
inanıyorum ki, eğer birlikte hareket edersek 
netice almamız da daha kolay olacaktır.

Aynı durum Afganistan için de geçerlidir. 
Afganistan eğer kendi başına bırakılacak 
olursa terör illetinden kurtulamayacaktır.

Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve 
işbirliğimizi artırmamız gerekiyor. Bugün 
Türkiye, DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi eli 
kanlı terör şebekeleriyle yoğun bir müca-
dele yürütüyor. Masum insanları vahşice 
katleden, hiçbir ilke, ahlak ve değer tanı-
mayan bu katil sürülerini bölgemizden sö-
küp atmalıyız.

Bu terör örgütlerinin, insanlık dışı cinayet-
leri sebebiyle Müslümanların töhmet altı-
na bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. 
Bölgemizi, etnik ve mezhebi temelde çatış-
ma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan 
tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Bölge-
ye yabancı unsurların çıkarları için istikba-

limizi tehlikeye atamayız. Öncelikli vazife-
miz, Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeş 
coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne 
ateşini söndürmektir.

Türkiye, kendi vatandaşları yanında Teş-
kilat üyesi ülkelerde yaşayan 400 milyon 
kardeşinin huzuru, barışı ve emniyeti için 
de çalışmayı sürdürecektir.

Öte yandan, haksız bir izolasyona tabi tutu-
lan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
kardeşlerimizle dayanışmamızı da artır-
mamız lazımdır. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı bünyesindeki geçici gözlemcilik 
statüsünü sürekli hale getirmemiz ve bazı 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı faaliyetleri-
nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
düzenlenmesinide teşvik etmemiz faydalı 
olacaktır.

Özellikle bu organizasyonda emeği geçen 
tüm kardeşlerime şahsım ve ülkem adına 
teşekkürlerimi sunuyorum.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. 

Filistin Başbakanı, Aziz Kardeşim Ham-
dallah, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel 
Sekreteri El Useymin, kıymetli bakanlar, 
saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle, hürmetle selamlı-
yorum. Esselamu aleyküm ve rahmetulla-
hi ve berekatüh.

Himayemizde tertiplenen “Uluslararası 
Kudüs Vakıfları Forumu”na iştirakiniz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Siz Kudüs dostlarını, medeniyet 
ve tarih şehri, kıtaların kavşak noktası, 
İstanbul’da misafir etmekten büyük mem-
nuniyet duyuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, İslam Kal-
kınma Bankası ve Uluslararası İslam Vakfı 

Filistin Meselesinde Yıllardır 
“Üstünlerin Hukuku” İşliyor

Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu | İstanbul | 8 Mayıs 2017
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Kudüs’e Sahip Çıkmak ve Hürmet 
Göstermek Her Müslümanın 
Görevidir

Burada bizlere pusula olması için bir hadi-
si şerifi özellikle nakletmek istiyorum. Bir 
gün Hazreti Meymune, Peygamber-i Zîşan 
Efendimize “Mescidi Aksa için hüküm 
nedir” diye sorar. Bunun üzerine Resul-ü 
Ekrem Efendimiz “Oraya gidin ve orada 
namaz kilin” buyurur. Hazreti Meymune 
tekrar, “Gidemezsek ne yapmamiz gere-
kir ya rasullah” diye sorar. Efendimiz; “O 
zaman kandillerinde yakilmak üzere yağ 
gönderin” cevabını verir.

Benzer şekilde Efendimiz, bir başka ha-
dislerinde “Yolculuk yalniz 3 mescidedir; 
bunlar, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi 
ve Mescid-i Aksa’dır” diye buyurmuşlardır. 
Peygamber Efendimizin Kudüs’le ilgili me-
sajları, işte bu kadar açık ve nettir. 

Bunun için Kudüs’ün işgal altında bulun-
duğu, haçlıların kirli ayaklarının esareti 
altında olduğu her gün Müslümanlara zül 
gelmiştir. Kudüs tekrar özgürleşene kadar 
Selahaddin Eyyubi’nin gözüne rahat bir 
uyku girmemiştir. Kudüs’ün ikinci fati-
hi Selahaddin Eyyubi, seferde ordusuyla 
olmadığı zamanlarda bile çoğunlukla ça-
dırda yatardı. Bunu görenler bir gün ken-
disine, “Ya Selâhaddin neden sen de diğer 
sultanlar gibi evinde yatmiyorsun” diye so-
rarlar. Bu soruya Sultan Selahattin’in ceva-
bı “Allah’in evi esaret altinda iken, Selahad-
din nasil kendi evinde yatar” şeklinde olur. 

Evet… Bir Müslümanın gözünde Kudüs 
böyle olmalıdır. Kudüs’e sahip çıkmak, ona 
gereken hürmeti, hassasiyeti göstermek 
her Müslümanın görevidir. Kudüs dava-
sı, sadece Filistinli kardeşlerimizin davası 
değildir. Hamdolsun bizler, millet olarak, 
400 yıl boyunca Kudüs’e, Beytül Makdise, 
Hazreti İbrahim’in şehri El Halil’e hizmet 
etme onuruna nail olmuş bir neslin torun-
larıyız. Tam dört asır boyunca bu mukad-
des ve övülmüş beldenin ihyası, imarı ve 
muhafazası şerefini taşıdık. Restore ettir-
diği Yafa Kapısına “Lailehe İllallah İbrahim 
Halilullah” yazdıran Kanuni’nin inceliğini, 
batı duvarının dışına Yahudilerin ibadet 
edebilmesi için uygun bir alan açan Mimar 
Sinan’ın hassasiyetini, dün olduğu gibi bu-
gün de sürdürüyoruz. 

Birinci Dünya Savaşı’nın güney cephesin-
deki en büyük mücadelelerimizi, Mekke, 
Medine ve Kudüs’ü korumak için verdik. 
Çanakkale’de ve Kut’ül Amare’de kazan-
dığımız zaferlere rağmen, işgali durdu-
ramadık. İlk Haçlı Seferlerinden beri uğ-
runda oluk oluk kan döktüğümüz Kudüs, 
maalesef, o günlerden beri huzur yüzü 
görmedi. Gerek inancımızdan gerekse ta-
rihimizden tevarüs ettiğimiz sorumluluk-
la Kudüs’e, Kudüs davasına, Filistinli kar-
deşlerimizin hak ve adalet mücadelesine 
büyük önem veriyoruz. Kudüs’ün, tekrar 
barış, huzur ve güven şehri olması için 
gayret sarf ediyoruz.

2016 yılında İstanbul’da ev sahipliğimiz-
de toplanan 13’üncü İslam Zirvesi, tarihi 
bir karara imza atarak, Filistin halkının ve 
Kudüs şehrinin ekonomik olarak güçlen-

Enstitüsüyle birlikte, bu önemli programın 
düzenlenmesinde emeği geçen herkesi teb-
rik ediyorum. Kudüs için, bu mukaddes 
şehrin istikbali için, dünyanın dört bir ya-
nından davetimize icabet eden siz kardeş-
lerime hoşgeldiniz diyorum. 

Bu vesileyle, Kudüs’ün kardeşi, sırdaşı, 
gönüldaşı İstanbul’dan, dünyadaki tüm 
Kudüs aşıklarına selamlarımı, saygıları-
mı iletiyorum. Evliyalar ve enbiyalar şeh-
ri bu kadim başkentten, İslam’ın kalpgâhı 
Mekke-i Mükerreme’yi, Efendimizin göz-
bebeği Medine’yi Münevvere’yi hürmetle, 
tazimle, hasretle selamlıyorum. Buradan, 
sizlerin aracılığıyla gözlerini, gönüllerini 
ve kulaklarını bize çevirmiş tüm mazlum-
lara en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. 
İşgale ve zulme meydan okuyarak, “Yürü 
kardeşim, ayaklarina bir Kudüs gücü gel-
sin” diyen şairin mısralarına can veren 
Filistin’in, Kudüs’ün cesur çocuklarının, 
cesur gençlerinin, cesur kadınlarının, ce-
sur erkeklerinin alınlarından öpüyorum. 
Gerektiğinde evladı için vücudunu kahpe 
kurşunlara siper eden Filistin’in fedakâr 
babalarını özellikle selamlıyorum. Bu-
radan, evinden barkından edilmiş; kimi 
vatan hasretiyle hayata veda etmiş; kimi 
öz yurdundan uzaklarda yaşamaya mec-
bur bırakılmış 8 milyon Filistinli kardeşi-
me selamlarımı ve dualarımı gönderiyo-
rum. Hangi dinden, hangi milletten olursa 
olsun, Kudüs için mücadele eden, Filis-
tin’deki adaletsizliği ve işgali gidermek için 
çaba harcayan tüm vicdan sahiplerine say-

gılarımı yolluyorum. Bu önemli Forumun, 
Kudüs ve Haremi Şerif başta olmak üzere, 
tüm Filistin için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum. 

Aziz kardeşlerim,

Kudüs, her üç semavi din için de kutsal bir 
şehirdir. Bütün insanlık tarihinin adeta 
özüdür, özetidir. Filistin’in milli şairi mer-
hum Mahmut Derviş, “Kadim surlar içinde 
yürüyorum, Kudüs’te; bir zaman dilimin-
den, diğerine…” dizeleriyle Kudüs’ün bu 
vasfını çok güzel anlatır.  

Şair Nuri Pakdil de, Kudüs’ün zamanı ve me-
kanı aşan önemini kelimelere şöyle döker:

“Tur Dağı’nı yaşa 

Ki bilesin nerede Kudüs,

Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum,

Ayarlanmadan Kudüs’e 

Boşuna vakit geçirirsin,

Buz tutar 

Gözün görmez olur.”

Evet… Kudüs’te zaman, bizim bildiğimiz 
vakitlere göre değil, kendi mecrasında 
akar. Kudüs aşktır, hasrettir; insanlığın 
gözünün nuru, gönlünün sürurudur. Ku-
düs, yer yüzünde arşı alaya en yakın yer-
dir.  Çünkü Kudüs, İsra’nın ikinci durağı, 
Mirac’ın ise ilk basamağıdır. Ümmetin 
ilk kıblesi, Peygamberler şehri olan Ku-
düs, tüm Müslümanların harem-i izzeti 
ve namusudur.
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Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamalı-
yız: İşgal altındaki Kudüs’ün gençleri, yaşlı-
ları, yetimleri, engellileri için vakıflar belki 
de yegane sığınaktır. İbadethaneler, hasta-
neler, okullar, yetimhaneler, çarşılar, ima-
retler ancak bu şekilde ayakta tutulabilir. 
Bu noktada, Harem-i Şerif›in himayesinden 
sorumlu olan Ürdün Kralı İkinci Abdullah›a 
bağlı İslam Vakfı›nın, İsrail’in engelleme-
lerine rağmen sürdürdüğü çalışmalara, 
bütün İslam Âleminin destek olması gerek-
tiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Dev-
letimizin arşivlerinde Osmanlı döneminde 
var olan tüm vakıflar, arazileri, gelirleri ve 
giderleriyle tek tek kayıtlıdır. Tüm araştır-
macıları bu imkandan yararlanmaya davet 
ediyorum. Arşivlerimizdeki kayıtların ör-
neklerini, son olarak Kudüs’teki tapu çalış-
maları için Filistinli kardeşlerimize vermiş-
tik. Uluslararası kalkınma kuruluşumuz 
olan TİKA vasıtasıyla, Doğu Kudüs’teki ev 
ve dükkânların restorasyonunu üstleniyor; 
şehrin tarihi dokusunun korunmasına yar-
dımcı oluyoruz. 

Yüzyıllara dayanan tecrübe ve derinli-
ği yansıtan bu faaliyetleri, önümüzdeki 
dönemde artırarak sürdüreceğiz. Ancak, 
Kudüs konusunun açıldığı her yerde, her 
platformda ısrarla vurguladığım şu husu-
su burada tekrarlamak istiyorum: Müslü-
manlar olarak Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı 
mutlaka sık sık ziyaret etmeliyiz. İstatistik-
lere baktığımızda halen bu konuda çok cid-
di bir eksikliğimizin olduğunu görüyoruz. 
2015 yılında yaklaşık 600 bin Amerikalı, 
400 bin Rus, 300 bin Fransız Kudüs’ü zi-
yaret etmiştir. Müslüman ülkeler arasında 
en fazla Türkiye’den ziyaretçi gitmiştir, bu 

sayı da sadece 26 binde kalmıştır. Bu tab-
lonun bize yakışmadığını kabul etmeliyiz. 
Ben buradan milletime çağrıda bulunuyo-
rum: Türkiye’den yüzbinler niçin Mescid-i 
Aksa’yı ziyarete gitmesin? Hiç bahane yok, 
herkes gitmelidir. Oradaki kardeşlerimize 
vereceğimiz en güçlü destek, Kudüs’teki 
varlığımız olacaktır.  

İsrail, Kudüs’ü 
“Müslümansızlaştırmaya” 
Devam Ediyor

Değerli kardeşlerim, 

Filistin meselesine adil bir çözüm bulunma-
dan, bölgemizde barış ve istikrarın sağlan-
ması mümkün değildir. Bunun için öncelik-
le uluslararası hukuka ve alınan kararlara 
saygı gösterilmesi gerekiyor. Hiç kimse, hiç-
bir ülke hukukun üstünde değildir, olamaz. 
Ancak Filistin meselesinde yıllardır “Üstün-
lerin hukuku” işliyor. İsrail, çeşitli güçlerden 
aldığı cesaretle, hukuk tanımazlığını ısrarla 
ve inatla sürdürüyor. Aleyhine alınan onca 
karara rağmen, işgale, zulme, şiddete ve 
Kudüs’ü “Müslümansızlaştırmaya” devam 
ediyor. İsrail yönetiminin mevcut uygula-
malarının, eskiden Amerika’daki, yakın za-
mana kadar Güney Afrika’daki siyahilere 
uygulanan ırkçı ve ayrımcı politikalardan 
ne farkı vardır? Batı Şeria’nın dört bir tara-
fını zehirli bir sarmaşık gibi saran, Filistinli 
kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren 
Yahudi yerleşimlerinin, hangi hukukta yeri 
vardır? Gazze’ye halen uygulanan kısıtla-
maların, vicdanda, adalette, insanlıkta yeri 
olabilir mi? Elbette yok…

dirilmesi çağrısında bulundu. İslam İşbir-
liği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu 
hedefe katkı sağlamaya özellikle ihtimam 
gösteriyoruz.

Kudüs, Bir Vakıf Hazinesidir

Kıymetli dostlarım,

Vakıf müessesi bu amaçlarımızı gerçek-
leştirmek için biçilmiş kaftandır.  Çünkü 
bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniye-
tidir. Vakıflar, “İyilik ve takvada yarişiniz” 
ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir. Aynı 
zamanda vakıflar, binlerce yıla sari toplum 
hayatımızın kilit taşıdır. Tarih boyunca 
maruz kaldığımız onca saldırıya ve yıkıma 
rağmen ayakta kalabilmemizde, vakıf gele-
neğimizin çok büyük katkısı vardır. Vakıf 
müessesinden en çok istifade edildiği yer, 
şüphesiz Kudüs’tür. Kudüs, bir vakıf hazi-
nesidir. Kudüs’ün tarihine baktığımızda 
Hz. Ömer’den Selahaddin Eyyubi’ye, Os-
manlılardan günümüze kadar vakıfların 
izini görürüz. Suriye’deki tarihi eserlerde 
böyle değil miydi? Suriye’de büyük bir ta-
rihi zenginlik yatıyordu. Ancak bu eserler 
yerle yeksan oluyor. 

Gerek hayır işlerinde, gerek Mescid-i 
Aksa’nın İslami karakterinin korunmasın-
da vakıfların çok büyük rolü bulunuyor. 
Saymakla bitmez ama, ben burada birkaç 
tane örneği sizlerle paylaşmayı arzu ediyo-
rum. Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü fet-
hinin ardından Burak Duvarı’nın yanına 
kurulan Meğaribe, kendi alanında tek olan 
bir vakıf mahallesidir. 1967 işgali sonra-
sında bu mahalle, 800 yıllık geçmişiyle bir-

likte, buldozerlerle  yok edilmiştir. Bu ör-
nek dahi, Filistin sorununun adeta küçük 
ölçekte bir özetidir. Bir başka önemli vakıf, 
Hürrem Sultan’ın kurduğu Haseki Sultan 
İmareti’dir. Bu müessese, yüzyıllardır aç 
ve muhtaçlara yardımda bulunuyor. Bu-
gün Mescid-i Aksa’daki İslam Müzesi’ni 
ziyaret edenler, bu vakfın zamanında ye-
mek dağıttığı kazanları, yardımlardan 
yararlananların isimlerinin yazılı olduğu 
ahşap çizelgeleri görecektir. Aynı şekilde, 
çeşitli aile vakıfları da, muhtaçlar ve Doğu 
Kudüs’ün İslam karakterinin muhafazası 
için hizmet ediyor. Kudüs’teki tarihi vakıf-
larımızı, geçmişteki hatıraları yad etmenin 
ötesinde, bizi geleceğe taşıyacak kurumlar 
olarak görüyoruz. 

50 yıldır işgal altında olan Kudüs’te, vakıf-
larımızı ihya etmek, onları canlandırmak 
ve güçlendirmek için yoğun çaba sarf edi-
yoruz. Bizlerin görevi size tüm gücümüzle 
destek olmaktır. Bu kavramın içine, sade-
ce İslam Vakıfları girmiyor; diğer dinlerin 
vakıflarını da aynı çerçevede değerlendiri-
yoruz.  İslam idaresindeki Kudüs’te, hangi 
dine mensup olursa olsun herkesin, canı, 
malı, ibadet hürriyeti, ibadethanesi, örfü, 
adeti güvence altına alınmıştır. Haçlı sefer-
lerinde kılıçtan geçirilen Kudüs’ün Yahudi 
halkı, ancak fetihten sonra Müslümanla-
rın himayesinde Kudüs’e geri dönebilmiş-
tir. Bizim bugüne ve geleceğe bakışımız da 
aynı temeldedir. 

Bu tarihi forumun, Kudüs’e hizmet için 
kurulmuş olan vakıfların güçlendirilmele-
ri noktasında uluslararası çalışmalara ışık 
tutacağına inanıyorum. 
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ve vicdan özgürlüğünden dem vuranla-
rın, bu konuda sessiz kalarak, adeta atılan 
bu adımı onaylaması ise ibretliktir. Kudüs 
semalarından ezanın susturulmasına, in-
şallah, izin vermeyeceğiz.

Eğer inancınıza güveniyorsanız, inanç 
hürriyetinden niye korkuyorsunuz? Bakı-
nız, bizim böyle bir derdimiz yoktur. Peki 
neden? Çünkü biz inancımıza güveniyoruz 
da ondan. İnanç özgürlüğünden korkmu-
yoruz. İsrail’in yöneticileri de eğer inanç-
larına güveniyorsa, ezandan korkmasın-
lar. Bizim bu noktada ülkemizde yaşayan 
Musevi vatandaşlarımıza yönelik olumsuz 
tavır takınma gibi bir tutumumuz da ola-
maz. Bugüne kadar böyle bir adım atma-
dık, atmayız da. 

Bu yasakçı zihniyete en güzel cevabı, Ku-
düs’teki kardeşlerimiz sabah vaktinde 
kendileri bizzat evlerinden ezan okuya-
rak ifade etmişlerdir. Bu davranış, aklıma, 
cezaevindeyken arkadaşlarımın koğuşta 
ezan okumasını getirdi. Dünyayı cezaevi-
ne çevirenlere er veya geç gerekli cevabı 
vereceğiz. Bu konudaki net tavrımızı doğ-
rudan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e de 
ifade ettim. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanı olarak meselenin takipçisi olmayı 
sürdüreceğiz.

Kıymetli misafirler,

İçinde bulunduğumuz bu kritik süreçte, 
Filistinli kardeşlerimizin de birlik ve bera-
berliklerini perçinleyerek, çok daha güçlü 
bir şekilde hak ve özgürlük mücadelesini 
yürüteceğine inanıyorum. Kudüs’üyle, 

Batı Şeria’sıyla, Gazze’siyle, diasporasıyla 
bütün Filistinli kardeşlerimizi yek vücut 
olarak görmek istiyoruz. Bu bir zarurettir; 
Filistin şehitlerine olan vefa borcunun ge-
reğidir. Bu, dünya üzerindeki 1,7 milyar 
Müslümanın hasreti, umududur. Filistin; 
Gazze’si ve Batı Şeria’sıyla bir bütündür, 
öyle olmalıdır. Dönem tefrika değil, safla-
rı sıklaştırma dönemidir. Zaman ayrılık 
değil, kenetlenme ve mücadeleyi yükselt-
me zamanıdır. Bu bakımdan, Hamas’ın 
geçtiğimiz günlerde ilan ettiği Siyaset 
Belgesi’ni, hem Filistin davasında, hem de 
Hamas ile El Fetih arasındaki mutabakat 
sürecinde atılmış değerli bir adım olarak 
görüyorum. İlan edilen bu belge, birçok 
ezberi bozmuştur. İnşallah bundan son-
ra Filistin’in hak ve özgürlük mücadelesi 
daha da güçlenecektir.

2017 senesinin Filistin davası açısından bir 
kırılma noktası olmasını diliyoruz. Çünkü 
bu yıl birçok kritik hadisinin yıldönümü-
dür. Hazreti Ömer döneminde Kudüs’ün 
İslam hakimiyetine girişinin 1.380’inci, 
Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü fethedi-
şinin 830’uncu, Kudüs’ün hakimiyeti-
nin Osmanlı İmparatorluğu’na geçişinin 
500’üncü, Filistin’de halen yaşanan sorun-
ların ilk adımı olan Balfur Deklarasyonu-
nun 100’üncü ve İsrail’in Doğu Kudüs’ü iş-
galinin 50’nci yıldönümü, 2017’ye tekabül 
ediyor. Gelecekte çocuklarımızın 2017 se-
nesini Filistin’de birlik, beraberlik ve mu-
tabakatın tam olarak sağlandığı yıl olarak 
hatırlamasını arzu ediyoruz.

Bu toplantının, Selahaddin Eyyubi’nin va-
siyetinde ifade ettiği gibi, ümmetin saadeti 

Peki, İsrail yönetiminin bu gücü ve per-
vasızlığı nereden geliyor? Çünkü, işlediği 
suçların, tüm dünyanın gözü önünde ger-
çekleştirdiği katliamların karşılıksız ka-
lacağını biliyor. Sahilde top oynarlarken 
İsrail bombalarıyla parçalan masum çocuk 
bedenlerinin hesabının, hiçbir şekilde ken-
disinden sorulmayacağını iyi biliyor. En 
temel insan haklarını ayaklar altında alan 
uygulamalarının herhangi bir yaptırımla 
karşılaşmayacağını da çok iyi biliyor. Ceza-
sız kalan her suç, faili daha da azgınlaştırır. 
Filistin’de İsrail’in işlediği suçların giderek 
daha artmasının sebebi budur. İşlenen ci-
nayetlerin, katliamların ve zulmün ulus-
lararası hukuk içinde hesabı sorulmadan, 
bölgede barış ve istikrar arayışları akim 
kalmaya mahkumdur. 

Çözümün yegane yolu; 1967 sınırları için-
de, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız 
ve egemen bir Filistin devletinin kurulma-
sıdır. Bunun için de İsrail üzerinde baskı 
oluşturulması gerekiyor. Son dönemde Ba-
rış Süreci’nde yaşanan gelişmeleri ihtiyatlı 
bir memnuniyetle izlediğimizi ifade etmek 
isterim. Filistin›in Devlet Başkanı Sayın 
Mahmut Abbas›ın liderliğinde yürüttüğü 
diplomatik çabaları destekledik; destekle-
meye de devam edeceğiz. 

Bununla birlikte, Kudüs’ün statüsünü il-
gilendiren meselelerde herkesin gerekli 
dikkati ve itinayı göstermesi gerekiyor. 
ABD’nin İsrail nezdindeki Büyükelçili-
ğinin Kudüs’e taşınması tartışmalarının 
kendisi dahi son derece yanlıştır. Kesin-
likle gündemden düşmelidir. Bu konuda 
gerekli uyarıları en üst düzeyde yaptık, 
yapıyoruz. Bu mesele bazılarına basit bir 

tabela değişikliği gibi gelebilir.  Böyle dü-
şünenler, kutsal topraklardaki dengenin 
ne kadar hassas olduğunu, değil bir tabe-
layı, bir taşı dahi yerinden oynatmanın ne 
denli büyük etkileri olacağını görmezden 
geliyorlar.

Bir diğer önemli konu, ilk kıblemiz 
Mescid-i Aksa’ya yönelik taciz ve saldırılar-
dır. Burada çok tehlikeli bir tırmanışa şahit 
oluyoruz. Sadece 2016 yılında 14 binden 
fazla radikal İsrailli, silahlı güvenlik gö-
revlileri eşliğinde, Mescid-i Aksa’ya girmiş-
tir. Mescid-i Aksa ve Kubbet-us Sahra’nın 
içinde bulunduğu Harem-i Şerif, 144 dö-
nüm alanıyla sadece Müslümanlara ait, bir 
bütündür. Ebediyete kadar da böyle kala-
caktır. Kudüs’ün karakterini değiştirmeye 
yönelik bu tür provokasyonlara asla rıza 
göstermeyeceğiz. İsrail, Harem-i Şerif ’in 
kutsiyetini ve bütünlüğünü tehdit eden bu 
tarz taciz, kazı ve imar faaliyetlerine bir an 
evvel son vermelidir. İsrail Eski Başbakanı 
Sayın Olmert döneminde, Harem-i Şerif ’te-
ki arkeolojik bulgularla ilgili bir eser hazır-
latmıştım. Bu kitabı, dünyanın değişik yer-
lerinde ilgili bütün birimlere gönderdik ve 
göndermeye de devam ediyoruz. 

Kudüs Semalarından 
Ezanın Susturulmasına İzin 
Vermeyeceğiz

Bir başka husus ise ezan meselesidir. Ca-
milerde sabah ezanlarının okunmasını 
yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısı, 
halen İsrail Parlamentosunda bekliyor. 
Böylesi bir konunun gündeme gelmesi 
dahi utanç vericidir. Bize her fırsatta din 
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ve Kudüs’ün geleceği açısından hayırlara 
vesile olmasını niyaz ediyorum. Uluslara-
rası Kudüs Vakıfları Forumu’nu teşrifle-
riniz için her birinize teşekkürlerimi su-
nuyorum. Bu uğurda son nefesini vermiş 

tüm şehitlerimizi, tüm dava adamlarını 
rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Sizlere bereketli çalışmalar diliyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.  
Kalın sağlıcakla.

Sayın devlet ve hükümet başkanları, de-
ğerli katılımcılar, sizleri saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. Değerli dostum Şİ başta ol-
mak üzere, bu önemli etkinliğe evsahipliği 
yapan Çin makamlarına gösterdikleri mi-
safirperverlik için teşekkür ediyorum. 

Yeni İpek Yolu olarak da adlandırılan bu 
girişimin, Asya’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı ve 

hatta Güney Amerika’yı birbirine bağlama 
hedefiyle, geleceğe damga vuracağına ina-
nıyorum. “Kuşak ve Yol” güzergâhındaki 
ülkelerin, altyapı planlarının ve teknik 
standartlarının yükseltilmesi, kıtalararası 
ölçekte karayolu, denizyolu, havayolu ko-
ridorlarının geliştirilmesine katkı sağlaya-
caktır. Projenin başarısı, güzergâh ülkele-
rinin ticareti kolaylaştırmalarına, gümrük 

Yeni İpek Yolu Girişimi, Bölge 
İstikrarı ve Refahına Katkı 

Sağlayacaktır

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu Toplantısı
Pekin, Çin | 14 Mayıs 2017
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alanında işbirliğine gitmelerine, tarife dışı 
engelleri kaldırmalarına ve  yatırımları 
teşvik etmelerine bağlıdır. İpek Yolu Fonu 
yanında, güzergâh ülkelerinin milli fonla-
rının da devreye alınması, projenin finan-
sal entegrasyonunu derinleştirecektir. Hü-
kümetlerarası işbirliğinin teşvik edilmesi 
ise, siyasi alanda güçlü bir dayanışma ikli-
minin yeşermesine imkân tanıyacaktır.  

Aynı şekilde, turizm, bilim, teknoloji ve 
medya alanlarında kapsamlı kültürel iş-
birliğine gidilmesi, öğrenci ve personel 
değişiminin yaygınlaştırılması, hedeflere 
ulaşılmasına hizmet edecektir. 

Dünya genelinde 60’dan fazla ülkeyi kap-
sayan Yeni İpek Yolu girişimi, yaklaşık 40 
milyon kilometrekarelik bir alanı ve dün-
ya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden, 
gerçekten de çok önemli bir projedir. İkili, 
çok taraflı ve bölgesel işbirliklerinden isti-
fade edecek ülkeler için bu girişimin “ka-
zan-kazan” anlayışıyla hayata geçirilmesi 
şarttır. Siyasi ve ekonomik alanda birbiriy-
le uyumlu bir sistemin tesisi, bölgemizde 
istikrar ve refah temelli yeni bir dönemin 
kapılarını aralayacaktır. 

Hızla kalkınmakta olan Asya’nın, büyüme, 
yoksullukla mücadele, iklim değişikliğine 
karşı gereken tedbirleri alma gibi konu-
lar için, 2030 yılına kadar, yılda ortalama 
1,7 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğu 
hesaplanıyor. Bu boyutta bir çalışma, reka-
betten ziyade işbirliği anlayışıyla hareket 
edilmesini gerektiriyor. Türkiye olarak, 
kurucuları arasında bulunduğumuz Asya 

Altyapı Yatırım Bankası’nda 2,6 milyar 
dolar sermaye katkı payı ve yüzde 2,48 oy 
hakkı ile yer aldık. Amacımız, hepimizin 
ihtiyaç duyduğu kalkınma hamlelerini ya-
pabilmek için, ortak finansman mekaniz-
malarının hayata geçirilmesidir. 

Dünya Ekonomisinin Merkezi 
Doğu’ya Kayıyor

Sayın devlet ve hükümet başkanları,

Değerli katılımcılar, 

Asya ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ti-
cari ilişkilerin, süratle geliştiği ve derinleş-
tiği bir dönemden geçiyoruz. Dünya eko-
nomisinin ağırlık merkezi, kimilerine göre 
senede 60, kimilerine göre senede 120 
kilometre hızla Doğu’ya doğru kayıyor. Sa-
dece Avrupa ile Çin arasındaki ticaret hac-
minin 600 milyar dolara ulaşması dahi, bu 
değerlendirmeyi teyit ediyor. 

Asya ve Avrupa’nın kesişme noktasında 
bulunan Türkiye, özel coğrafi konumuyla, 
İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkele-
rinden biridir. Çin’in “İpek Yolu Ekonomik 
Koridoru” girişimi, ülkemizin, Avrupa’nın, 
Anadolu üzerinden Orta Asya’ya ve ora-
dan da Çin’e bağlanmasını hedefleyen 
“Orta Koridor” projesiyle bütünleşiyor. 
Bilindiği gibi Orta Koridor, Türkiye’den 
Gürcistan ve Azerbaycan’a yönelen, ora-
dan Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan, 
Kazakistan, Özbekistan’ı geçen, Afganistan 
ve Pakistan’ı da kapsayacak şekilde Çin’de 
nihayet bulan bir ticaret yolu projesidir. 
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Biz, bu çerçevede Çin’le ve diğer güzergâh 
ülkeleriyle birlikte hareket etmek istiyo-
ruz. 2015 yılındaki G-20 Antalya Zirvesi 
sırasında Çin’le imzaladığımız “Mutabakat 
Zaptı”, ülkelerimiz arasındaki ikili işbirliği 
açısından önemli bir adım olmuştur. 

“Kuşak ve Yol”un ana ve tamamlayıcı un-
surlarından biri olmasını hedeflediğimiz 
Orta Koridoru, ülkemizde ve bölgemizde 
yürüttüğümüz çeşitli projelerle hayata ge-
çirme yolunda ilerliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesinin birkaç ay içinde faa-
liyete geçmesiyle, inşallah Orta Koridor’un 
önemli bir ayağı tamamlanmış olacaktır.  
Gümrükler arası işbirliğine yönelik geliş-
tirdiğimiz “Kervansaray Projesi”, ticaretin 
ve hizmetlerin hızlı bir şekilde akmasını 
temin etmeyi amaçlıyor. 

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 
Marmaray, 26 Ağustos 2016’da hizme-
te giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 20 
Aralık 2016’da açılan Avrasya Tüneli ile 
İstanbul’da inşası süren yeni havalimanı 
ve inşasına başlanan Çanakkale Köprü-
sü, projenin ulaşım altyapısı bakımından 
çok önemli diğer adımlardır. Zonguldak-
Filyos, İzmir-Çandarlı ve Mersin Liman-
larının inşası da, projenin deniz ayağını 
oluşturan önemli çalışmalar arasında yer 

alıyor. Türkiye’yi bir uçtan diğer uca kat 
eden Edirne-Kars Hızlı Tren Demiryolu 
Projesi, yine ülkemiz tarafından ortaya 
konulan önemli projedir. Bu tarihi projeyi 
Çinli dostlarımızla birlikte gerçekleştir-
mekten memnuniyet duyacağız. 

Sayın devlet ve hükümet başkanları, değer-
li katılımcılar,

Önümüzde, barışa ve istikrara hizmet ede-
cek bir “kazan-kazan” projesinin bulun-
duğuna inanıyorum. Dolayısıyla Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin bu girişimi her türlü tak-
dirin üstündedir. Çok geniş bir coğrafya-
da hayata geçirilen bu girişim, ekonomik, 
siyasi, sosyal, kültürel alanlarda birbiriyle 
bağlantılı yepyeni bir sistemin tesisi anla-
mına geliyor. Bu projenin, sürdürülebilir 
büyüme ve kalkınma vasıtasıyla vatandaş-
larımızın hayat standartlarında gerçek-
leştireceği artış, hepimizin ortak başarısı 
olacaktır. Herkes için fayda sağlayacak bu 
işbirliği modelinin başarılı olacağını düşü-
nüyorum.  Türkiye olarak, bunun için her 
türlü desteği vermeye hazırız. 

Sözlerime son verirken, dostum Şİ’yi ve ar-
kadaşlarını, bu başarılı forum için gönül-
den kutluyorum. Sizlere de bir kez daha 
saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Te-
şekkür ederim. 

Türk ve ABD iş dünyasının kıymetli tem-
silcileri, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
saygıyla selamlıyorum.

Başkan Trump’la gerçekleştirdiği-
miz görüşme vesilesiyle bulunduğum 
Washington’da sizlerle bir araya gelmek-
ten büyük memnuniyet duyuyorum. Tür-

kiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 
düzenlediği bu önemli toplantının, Türki-
ye ve Amerika arasındaki yatırım, finans 
ve ticaret ilişkilerini daha ileri bir noktaya 
taşımasını temenni ediyorum. ABD ile ge-
niş bir alanda süren stratejik işbirliğimi-
zin, yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da 
güçleneceğine inanıyorum. 

Yatırımlarımız 
Tamamlandığında Türkiye Bir 
Yatırım ve Ticaret Üssü Olacak

ABD’nin Önde Gelen Yatırımcıları ve Fon Yöneticilerini Kabul
Washington, ABD | 16 Mayıs 2016
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reğine baktığımızda, uluslararası doğru-
dan yatırımların, geçen yılın ilk çeyreğine 
göre artış kaydederek devam ettiğini gö-
rüyoruz. Satın alma gücü paritesine göre 
dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi 
olan Türkiye’nin doğrudan yatırım çekme 
potansiyelinin çok daha yüksek olduğuna 
inanıyoruz. 

Bu amaçla, bizzat Cumhurbaşkanlığı ma-
kamının öncülüğünde, Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansımız başta olmak 
üzere, ilgili tüm kurumlarımız vasıtasıyla, 
siz  yatırımcılara her türlü kolaylığı sağ-
lıyoruz. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajan-
sımız, yatırımlarınızın her aşamasında 
sizlere destek olacak şekilde çalışıyor. Ya-
tırımlarınızın her aşamasında Ajansımıza 
başvurabilirsiniz.

Değerli misafirler,

Sizlere, Türkiye’nin sunmuş olduğu yatı-
rım fırsatlarını sonunda kadar değerlen-
dirmenizi tavsiye ediyorum. Ülkemiz, 80 
milyonluk iç pazarıyla içeride, coğrafi ko-
numuyla da bölgesinde, yatırımcılar için 
önemli fırsatlar barındırıyor. Bugün bir-
çok uluslararası firma Türkiye’yi, geniş bir 
coğrafyaya açılmak için yatırım üssü ola-
rak kullanıyor. Gerçekten müstesna konu-
mu sayesinde Türkiye; Avrupa, Orta Asya, 
Ortadoğu ve Afrika pazarlarına erişim için 
muazzam avantajlara sahiptir. Bu jeo-eko-
nomik realitenin dünyanın pek çok ülkesi 
için cazip yatırım imkanları sunduğunu 
söyleyebilirim.

Zira, bu ayın ilk 15 gününde Hindistan, 
Rusya, Kuveyt ve Çin’e gerçekleştirdiğim 
ziyaretlerde üzerinde çalıştığımız proje-
ler onlarca milyar dolara baliğ olacaktır. 
Türkiye, Trans-Atlantik camianın iş çev-
releri bakımından Avrupa, Asya ve Afrika 
kıtalarının kesişme noktasında en etkili 
bir üssü konumundadır. Nitekim, pek çok 
uluslararası şirket bu geniş coğrafyadaki 
operasyonları artan bir şekilde Türkiye 
üzerinden yürütmeye başlamışlardır. Ser-
best ticaret anlaşmaları ve yatırımların 
karşılıklı korunması anlaşmaları başta ol-
mak üzere, hukuki açıdan da bu bölgelerle 
çok sağlam ilişkiler geliştiriyoruz.

İstanbul›da inşası süren yeni havalimanı, 
İstanbul Finans Merkezi gibi yatırımlarla 
bölgesel üs potansiyelini güçlendiriyoruz. 
Aynı şekilde Türk Hava Yollarının geniş 
uçuş ağı sayesinde yatırımcılar, bölgenin 
önemli her ticari noktasına rahatlıkla eri-
şebilme imkânına sahiptir. Görüldüğü gibi, 
Türkiye’nin küresel bir yatırım üssü olması 
için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz. 

Türkiye, Rekabet Kurallarının 
İşlediği Bir Ülkedir

Bu çerçevede, doğrudan yatırımlar için 
elzem olan altyapının geliştirilmesine de 
büyük bir önem veriyoruz. Asya ve Avru-
pa kıtalarını İstanbul Boğazının altında 
birleştiren Marmaray ve Avrasya Tüneli-
ni hizmete açtık. Yine yakın zamanlarda 
hizmete açtığımız Osman Gazi Köprüsü 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ticaret 
ve yatırım merkezleri arasındaki mesafeyi 

Bugün Amerika, ülkemizin en önemli tica-
ret ve yatırım ortaklarından biridir. İhra-
catımızda beşinci sırada yer alan Amerika, 
ithalatımızda ise dördüncü sırada bulu-
nuyor. 2016 sonu itibarı ile her iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 17,5 milyar dolar 
civarındadır. Tabii biz seviyeyi yeterli gör-
müyor, çok daha ileri rakamlara ulaşmayı 
arzu ediyoruz. Bunu, siz değerli ortakları-
mız ile beraber yapacağız. 

Öncelikle, ikili ticaretimizde uzun yıllardır 
devam eden dengesizliği giderecek adım-
ları eşzamanlı olarak atmalıyız. Geçtiğimiz 
yıl 6 milyar 623 milyon dolar ihracat, 10 
milyar 868 milyon dolar ithalat olarak ger-
çekleşen tablo, ülkemiz açısından sürdü-
rebilir değildir. Bu durumu düzeltmenin 
yolu, karşılıklı yatırımların artırılmasın-
dan geçiyor.

Bugün Türkiye’de 1.700’ün üzerinde 
ABD’li firma faaliyet gösteriyor. Bu firma-
lar son 10 yılda ülkemizde 10 milyar do-
ların üzerinde doğrudan yatırım yaptılar. 
Şimdiye kadar ülkemizi seçen, yatırımla-
rını Türkiye’de değerlendiren hiçbir ulus-
lararası müteşebbis pişman olmadı, za-
rara uğramadı. Güçlü bankacılık sistemi, 
genç ve dinamik nüfusu, siyasi istikrarı, 
coğrafi konumu ve yatırımcılara sunduğu 
teşviklerle Türkiye, bir fırsatlar ülkesidir. 
2002’den beri bu fırsatları genişletmenin 
çabası içindeyiz.

Son 14 yıldır, siyasi irade olarak, reformcu 
ruhumuzu asla kaybetmedik. Küresel eko-
nominin dinamiklerine bağlı olarak, ken-
dimizi, ekonomimizi, siyasi sistemimizi 

sürekli güncelledik, yeniledik. Bu reform-
lar sayesinde pek çok önemli kazanım elde 
ettik. Ekonomimiz bu dönemde, her yıl 
ortalama yüzde 5,6 oranında reel büyüme 
kaydetti. Kişi başına düşen milli gelirimiz 
üç kat artarken, kamu maliyesini popü-
lizm kıskacından kurtarıp kontrol altına 
aldık. Türkiye’nin kamu borcunun milli 
gelire oranını yüzde 72’den yüzde 28’e in-
dirdik, yüzde 10›ların üzerinde seyreden 
bütçe açığımızı yüzde 1’lere kadar düşür-
dük. Aynı dönemde dünya çapında öneme 
sahip altyapı projelerini hayata geçirdik.

Uluslararası Yatırımcıların 
Ülkemize Olan Güveni Katlanarak 
Sürüyor

Türkiye’nin kaydetmiş olduğu ekonomik 
büyüme ve istikrar, uluslararası yatırım-
cıların dikkatinden kaçmadı. Uluslararası 
yatırımcılar, son 14 yılda ülkemize 180 
milyar dolar tutarında doğrudan yatırım 
yaptılar. Kimilerine bu miktar az gelebilir. 
Açıkçası biz de bu rakamları yeterli bulmu-
yoruz. Ancak 2003 yılından önceki 80 yıl-
lık dönemin tamamında ülkemizin sadece 
15 milyar dolar tutarında yatırım çektiği 
düşünüldüğünde, kaydedilen ilerlemenin 
ne kadar anlamlı olduğunu ortaya çıkacak-
tır. Bu ilerlemenin devam ettiğini büyük 
bir memnuniyetle söylemek istiyorum. 

Bölgesel istikrarsızlıklar, terör tehdidi ve 
darbe girişimi gibi geçtiğimiz dönemde 
yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen, ulusla-
rarası yatırımcıların ülkemize olan güveni 
katlanarak sürüyor. 2017 yılının ilk çey-
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kısalttık. İstanbul’daki yeni havalimanının 
ilk etabı önümüzdeki yılsonunda tamam-
landığında, 90 milyon yolcu kapasitesiyle, 
ülkemizi farklı bir konuma taşıyacaktır. 
Diğer etaplarla birlikte bu kapasiteyi 200 
milyona kadar çıkarma imkânına sahibiz. 

Yine kendi alanında dünyada ilk sırada yer 
alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsünün 
temelini de Mart ayında attık. İstanbul 
Boğazına kardeş olarak inşa edeceğimiz 
Kanal İstanbul projemizle ilgili çalışmala-
rımız sürüyor. Bu yatırımlar tamamlandı-
ğında, Türkiye herkes için önemli bir yatı-
rım ve ticaret üssü haline gelecektir.  

Kıymetli dostlarım,

Bu akşam, çok kıymetli girişim sermayesi 
şirketleri ve fon yöneticileri de aramızda 
bulunuyor. Kendilerinin Türkiye’de doğ-
ru şirketlere yatırım yaparak, ülkemizin 
sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlen-
direceklerine inanıyorum. Bu noktada, ya-
kın zamanda kurduğumuz Türkiye Varlık 
Fonu’nun, özellikle sizin gibi büyük ölçekli 
fonlarla işbirliğine hazır olduğunu belirt-
mek istiyorum.

Tüm yatırımcılar emin olsunlar ki Türki-
ye, rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. 

Mal ve hizmetlerin, bireyler ve kurumlar 
arasında, herhangi bir engele tabi olmadan 
el değiştirebildiği serbest piyasa ekonomi-
sine sahibiz. Bizler ekonomik kalkınmamı-
zı özel sektör öncülüğünde gerçekleştiren 
bir ülkeyiz. Bu yüzden özel sektörün rahat 
ve serbest bir şekilde yatırım yapmasını 
sağlayacak yasal düzenlemelere ve reform-
lara büyük önem veriyoruz. Prensip olarak 
devletin ekonomideki rolünün, özel sektö-
re köstek değil destek olacak şekilde belir-
lenmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Bu toplantının Türkiye ve Amerika ara-
sındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yeni 
bir boyut kazandırmasını temenni ediyo-
rum. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: 
Türkiye olarak uluslararası doğrudan ya-
tırımcılara her türlü kolaylığı sağlamakta 
kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapa-
cağımızdan şüpheniz olmasın. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bugün bizleri bir araya getiren, bu önem-
li organizasyonun gerçekleşmesine katkı 
veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza te-
şekkür ediyorum. Siz işadamlarına ve ya-
tırımcılara iştirakiniz için şükranlarımı 
sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

İş dünyasının değerli temsilcileri, değerli 
uluslararası yatırımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Bizleri bu top-
lantı vesilesiyle bir araya getiren Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile YASED yöne-
ticilerine teşekkür ediyorum. 

Sizlerle ilk defa, 15 Temmuz 2016 tari-
hinde yaşadığımız o karanlık darbe girişi-

minden yaklaşık 2 hafta sonra, 2 Ağustos 
tarihinde bir araya gelmiştik. Bu toplan-
tıda öncelikle darbenin ayrıntılarını pay-
laşmıştım. Ardından da, bu olumsuzluğa 
rağmen ekonomideki gelişmeleri ifade 
ederek, geleceğimizin aydınlık olduğunu 
ifade etmiştim. Bilindiği gibi, Gezi olayla-
rına ve FETÖ’nün 17-25 Aralık saldırısına 
rağmen, 2013 yılını yüzde 8,5’lik bir bü-
yüme oranıyla kapatmıştık. 2014 yılında, 

Türkiye, Bulunduğu Coğrafyada 
En Güvenli Limandır 

TOBB 2. Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı
Ankara | 12 Temmuz 2017
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konusunda hiçbir aracıya itibar etmeden, 
doğrudan ajansımıza gitmeleridir. 

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’ye 
Olan İlgisi Sürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile 
Yabancı Sermaye Derneği YASED’in de 
yatırımcılarımızla yakından ilgilendiğini 
biliyorum. Yurt dışı seyahatlerimde de, 
her fırsatta, ilgili arkadaşlarımızla birlikte, 
ülkemizde yatırımı olan firmaların temsil-
cileriyle bir araya gelmeye gayret gösteri-
yorum. Geçtiğimiz yılı, yaşadığımız onca 
sıkıntıya rağmen, tüm bu çabalar sayesin-
de 12,3 milyar dolarlık uluslararası yatı-
rımla kapatmıştık. Bu yılın ilk dört ayında 
3,6 milyarlık bir performansla, geçen yılın 
üzerine çıktık. 

Yatırım portföyümüzde, Amerika ve 
Avrupa’yla birlikte Körfez ve Uzakdoğu 
Asya ülkelerinin payının da giderek yük-
seldiğini görüyoruz. Ayrıca, yatırımların 
geldiği alanların çeşitleniyor olması, bil-
hassa imalat ve enerji sektöründeki artış-
lar önemlidir. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslarara-
sı yatırımlardan aldığı payın hala yüzde 
1’in altında olması, kesinlikle ülkemizin 
potansiyeline yakışan bir durum değildir. 
Yatırım ve ihracat seviyemizi, ülkemizin 
potansiyeline uygun hale getirmek için, 
önümüzdeki dönemde hep birlikte daha 
çok çalışacağız. 2023 hedeflerimizin en 
önemli ve en iddialı boyutunu oluşturan, 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 

haline gelme amacımıza ulaşmakta kararlı 
olduğumuzun altını bir kez daha çizmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizde yaşanan gelişmelerin, uluslara-
rası yatırımcıların kafalarında çeşitli soru 
işaretlerine yol açtığını biliyorum. Ancak, 
şu gerçeğin görülmesini, değerlendirme-
lerin de buna göre yapılmasını istiyorum. 
Türkiye, dünyanın en ciddi çatışma ve kriz 
bölgesinin tam ortasında yer almasına rağ-
men, istikrar ve güven ortamının tehlikeye 
düşmesine asla izin vermemiş bir ülkedir. 
Bunun için Türkiye’yi, lütfen çevresindeki 
ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştır-
mayın, onlara benzetmeyin. Sahip olduğu-
muz binlerce yıllık devlet geleneği, yaşadı-
ğımız coğrafyadaki bin yıllık varlığımız ve 
geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimizle, biz 
farklı bir ülkeyiz. 

İçinde yer aldığımız coğrafya bizim han-
dikabımız değil, avantajımızdır. Çünkü, 
hem siyasi olarak, hem ekonomik olarak, 
hem insani olarak, bölgenin güvenli lima-
nı olan Türkiye’nin farkı, işte bu vasfıdır. 
Ülkemizin denklemde olmadığı hiçbir 
projenin, bölgemizde ve dünyada yürütü-
lebilmesi mümkün değildir. Biz de, bu ko-
numumuzu dayatma veya şımarıklık için 
değil, kendimizle birlikte tüm dostlarımı-
zın, kardeşlerimizin huzuru ve refahı için 
değerlendirmeye çalışıyoruz. Terör örgüt-
leriyle yürüttüğümüz tavizsiz mücadele-
nin amacı da budur. 

önce mahalli idareler, ardından Cumhur-
başkanlığı seçimini yaşadık, buna rağ-
men yüzde 5,2’lik bir büyüme oranı elde 
ettik. 2015 yılında, yaşadığımız 2 genel 
seçime ve terör olaylarındaki tırmanışa 
karşın yüzde 6,1’lik bir büyümeyle, adeta 
bu tezgâhları kuranlara meydan okuduk. 
2016 yılında ise, yakın tarihimizin en ağır 
travması olan 15 Temmuz’a, terörle müca-
delede sınırlarımız içinde ve dışında ver-
diğimiz yoğun mücadeleye rağmen, yüzde 
2,9’luk bir büyüme elde ettik. Türkiye’nin, 
demokrasisi yanında ekonomisiyle de yer-
le yeksan olmasını bekleyenleri, bu alanda 
da hayal kırıklığına uğrattık. 

2017 yılı için de oldukça iyi bir ekonomik 
performans sergilediğimizi söyleyebili-
riz. Birinci çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme 
oranımız, hepimize ümit vermiştir. Bu yılı 
da beklentilerin çok üzerinde bir büyüme 
oranıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. 
İhracatımız, yılın ilk 6 ayında yüzde 8,2 
artışla, yükseliş trendini sürdürüyor. İstih-
damda, hem ekonomideki iyileşmeye pa-
ralel olarak, hem de Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliğimizle başlattığımız seferberlik 
sayesinde, yeniden tek haneli rakamlara 
doğru gidiyoruz. Borsa İstanbul, neredeyse 
her gün yeni rekorlar kırıyor. Merkez Ban-
kası’ndaki döviz rezervimiz, 110 milyar 
dolara ulaşarak yeniden tırmanışa geçti. 
Turizmde kayıpları telafi etmeye başla-
dığımız bir döneme giriyoruz. Dünyanın 
17’nci, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi 
olarak, hedeflerimiz doğrultusunda çalış-
malarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 

Sevgili dostlar,

Yatırımcıları, girişimcileri, özellikle de 
uluslararası sermayeyi, kalkınmamızın 
temel unsurlarından biri olarak görüyor 
ve çok önem veriyoruz. Hatta şöyle bir 
düşüncem var: Uluslararası sermayeyi ku-
rumsallaştırmak suretiyle, senede bir kez 
kendileriyle biraraya gelerek istişarelerde 
bulunmak istiyorum. Aynen bu toplantı 
gibi, TOBB ve YASED birlikte, ilgili bakan-
larımızın da katılımıyla çalışmalarımızı 
gözden geçirebiliriz. 

Türkiye, 1980’lerden beri özel sektöre da-
yalı büyüme modeliyle hareket eden bir ül-
kedir. Bilhassa, 2003-2016 yılları arasında 
çektiği 173 milyar dolarlık uluslararası ya-
tırımla ülkemiz, özel sektöre dayalı büyü-
me modelini başarıyla uygulamıştır. Aynı 
dönemde, ülkemizde faaliyet gösteren 
uluslararası firma sayısının 5 binden 51 
binin üzerine çıkmış olmasından memnu-
niyet duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz re-
formlarla, yatırımcılar arasındaki yerli-ya-
bancı ayrımını ortadan kaldırarak, herkes 
için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk. 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansını kurarak, uluslararası yatırımcıla-
rın önünü açtık. Ülkemizin yatırımcılara 
sunduğu fırsatları iş dünyasına tanıtmak 
için kurduğumuz bu ajansımız, daima siz-
lerin hizmetindedir. Bürokratik süreçler 
başta olmak üzere, yatırımcılarımızın işini 
kolaylaştıracak her türlü faaliyeti yürüt-
mekle görevli bu ajans, gerektiğinde şah-
sımla doğrudan irtibat kurmanızı da te-
min edecektir. İş adamlarımızdan ricamız, 
yatırımları için ihtiyaç duydukları ilişkile-
ri kurma, bilgileri alma, işlemleri yürütme 
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OHAL’in Sınırlarını Milletimiz  
Belirler

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki 
darbe girişimi, demokrasimiz ve özgürlü-
ğümüzle birlikte ekonomimizi de hedef 
alıyordu. Bu örgütün devlet ve toplum ha-
yatımızın her zerresinden temizlenmesi 
konusundaki hassasiyetimizin sebebi, eko-
nomimizin geleceğini de güvence altına 
almaktır. Özellikle Batılı dostlarımızın, bu 
konudaki muhatapları doğru tasnif ede-
mediğini üzüntüyle görüyorum. 

YASED’in değerli yöneticilerine önemli 
bir hususu hatırlatmakta fayda görüyo-
rum.  Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın 
Hamburg şehrinde G-20 Zirvesi düzenlen-
di. Zirve esnasında Hamburg adeta yandı, 
onbinlerce polis güvenliği sağlamada zor-
landı. Aynı zirve 2 sene önce Antalya’da 
düzenlenmiş, en ufak bir olay dahi yaşan-
mamıştı.  Görüştüğüm dostlar hep “Antal-
ya bambaşkaydı” diyorlar. 

Değerli dostlar, 

Biz attığımız adımlarda her zaman dürüst, 
samimi, kararlı olduk ve işimizi bilerek 
yaptık. Lütfen sizler, temsilcisi olduğunuz 
firmalara ve ülkelere, Türkiye’nin güvenli 
bir liman olduğu gerçeğini tüm açıklığıyla 
anlatın. 

Ülkemizde öyle iddia edildiği gibi; fikir, 
düşünce ve basın özgürlükleri de ihlal edil-
miyor. Zaten basında sınırsız bir özgürlük 
söz konusu olamaz. Eğer medya ülkeyi ka-
rıştırmak için her türlü özgürlük alanını 

istismar ediyorsa, bağımsız Türk yargısı da 
bu durum karşısında gereğini yapar. Bası-
nın bu tür davranışları karşısında, Batı’nın 
tutumunun daha sert olduğunu hatırlat-
mak isterim. 

Ülkemizde faaliyet gösteren sözde Sivil 
Toplum Örgütlerinin (STK) neler yaptık-
larını biliyoruz. Avrupalı ülkeler, referan-
dumdan önce bakanlarımıza şehirlerinde 
konuşma imkânı dahi vermediler. Hani 
özgürlüklere çok önem veriyordunuz, ne 
oldu?  Batı, düşünce özgürlüğünden kor-
kuyor. Oysa biz düşüncemize güvendi-
ğimiz için, bu alandaki özgürlükten asla 
korkmuyoruz.

Türkiye’de 25 gün yürüdüler. Bu yürüyüş 
esnasında güvenliği kim sağladı. Herhan-
gi bir olay oldu mu? Olmadı. Yürüyüşün 
sonunda mitinglerini de yaptılar mı? Yap-
tılar. Hala bu ülkede özgürlüklerin ve gü-
venliğin olmadığı iddia edilebilir mi? Eğer 
böyle iddialar varsa da, insan biraz utanır. 

Birilerinin hedefinde OHAL uygulamamız 
var.  Eğer OHAL olmasaydı bu kadar rahat 
ve huzurlu olunamazdı.  OHAL’in sınırla-
rını Batılılar belirlemeyez, biz belirleriz. 
OHAL’ın sınırlarını milletimiz bilir. Bu 
millet, bize bu yetkiyi vermiştir. Milleti-
mizin verdiği yetkiye dayanarak, vatan-
daşlarımızın ve iş dünyamızın huzuru için 
Olağanüstü Hali uyguluyoruz. OHAL saye-
sinde terör örgütlerine karşı çok etkin bir 
mücadele yürütüyoruz. 

Fotoğraf oldukça nettir. Bir yanda 80 mil-
yon vatandaşı ve 780 bin kilometrekare va-
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tan toprağıyla Türkiye Cumhuriyeti, diğer 
yanda ise ruhunu ve bedenini bir şarlatana 
adamış bir terörist örgüt vardır. Seçim bu 
ikisi arasında yapılacaktır. Meselenin in-
san haklarıyla, hukukla, adaletle uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. Terör örgütleriyle 
mücadele dünyanın her yerinde nasıl yapı-
lıyorsa, bizde de aynı şekilde yapılıyor. 

Sevgili dostlar,

1 yıl önce, 15 Temmuz’da,  250 şehit ver-
dik, 2 bin 193 vatandaşımızda gazi oldu. 
Biz, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Geçen 
hafta GATA’da, hala tedavileri süren gazile-
rimizi ziyaret ettim. Onlarla konuşup, dert-
leştim. Şimdi tüm bu olanları bir tarafa bı-
rakıp, yaşanan darbeyi hiç olmamış gibi mi 
tellakki edeceğiz? Eğer OHAL’i kaldırırsak 
bunlar yine bildikleri gibi hareket ederler. 
Devlete ve millete karşı darbe yapmak is-
teyenlere asla taviz veremeyiz.  Bildiğiniz 
gibi, Doğu Almanya ile Batı Almanya bir-
leşmesinde 500 bin memuru açığa aldılar. 
Kimse Almanya’yı bu uygulamadan dolayı 
hesaba çekmedi. Ülkemizin huzuru için bu 
örgütle mücade etmeyi sürdüreceğiz. 

Terörle Hukuk Sınırları İçerisinde 
Mücadele Ediyoruz

250 vatandaşımızı şehit etmiş, 2 bin 193 
vatandaşımızı yaralamış bir örgüte ve 
onun destekçilerine, hangi ülke başka tür-
lü davranabilir ki? Aynı durum, PKK ve 
YPG için de geçerlidir. Sadece son 2 yılda 2 
bine yakın güvenlik görevlimizi şehit eden, 
Suriye’de kontrolü altına aldığı her yerde 

etnik temizlik, baskı, zulüm yapan bir ör-
güte, hangi devlet başka türlü yaklaşabilir 
ki? Bizim, sizlerden ve Batılı dostlarımız-
dan tek ricamız, biraz empati yapmanızdır. 
New York’taki köprüleri kapatıp yaklaşan-
ları vuran, Londra sokaklarında tanklarıy-
la insanları ve araçları ezerek ilerleyen, 
Berlin’de parlamento, Roma’da emniyet, 
Brüksel’de belediye binasını bombalayan 
bir örgüt düşünün. Aynı şekilde, sınırları-
nızın içinde ve hemen yanıbaşınızda sü-
rekli askerlerinize saldıran, topraklarınızı 
taciz eden, vatandaşlarınızı katleden bir 
başka örgüt tahayyül edin. Temsil ettiğiniz 
şirketlerin bulunduğu devletler bunlara 
karşı ne yapardı acaba? Türkiye’nin yap-
tıklarından kesinlikle daha fazlasını ya-
pacaklarını çok iyi biliyorum,  işte en son 
Hamburg’da da bunu gördüm.

Şundan emin olunuz. 

Türkiye, terörle mücadelesini, başka hiçbir 
ülkenin riayet etmediği derecede hukuk 
devleti sınırları içinde yürüttü, yürütüyor, 
yürütecektir. Operasyonlar ve yargılama-
lar, tüm Türkiye’nin, tüm dünyanın gözü 
önünde yapılmaktadır. Bu derece büyük 
saldırılara maruz kalıp da, hukuka ve te-
amüllere böylesine sadık kalan bir ülke-
nin, daha anlayışlı, daha adil, daha makul 
bir yaklaşımı hak ettiğine inanıyorum. Şu 
anda Türkiye’deki ana muhalefet ve bölü-
cü terör örgütünün desteklediği muhale-
fet, Batı’da Türkiye aleyhinde yalan-yanlış 
tefrikalar yapıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, 

15 Temmuz’un gecesinde havalimanından 
kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Ar-
tık bütün belgeler ortaya çıkmaya başladı. 
Ne yazık ki, o gece yaşananları Bakırköy 
Belediye Başkanının evinde, televizyonda 
izleyen bir anamuhafelet liderine sahibiz. 
Ana muhalefetin lideri, kendi tabiriyle 
“Kontrollü darbeyi” televizyonda izlemiş-
tir.  Şimdi de çıkmış, bir darbe anında 
tankların önünde duracağını iddia ediyor.  
15 Temmuz’da, Atatürk Havalimanı’nın 
önünde duran 2 tankın üzerine neden çık-
madın? Seni oradan darbeci askerler uzak-
laştırdı. Ama benim yürekli milletim, bir 
çağrımızla tanklara ve F16’lara kendilerini 
siper etti. 

OHAL Sadece Terörle Mücadeleyle 
Sınırlıdır

Değerli işadamları, 

Çevremizde olup bitenler ve içimizde yaşa-
dığımız sorunlar, odaklandığımız asıl ça-
lışmalarımızın önünde bir engel değildir. 
Türkiye’nin 15 yılda 3 kat büyümesini, ger-
çekleştirdiğimiz reformlar ve yatırımlar 
sayesinde temin ettiğimizi çok iyi biliyo-
ruz. Bunun için reformları da, yatırımları 
da kesintisiz sürdürmekte kararlıyız. Hu-
kuk sistemimizi baştan sona yeniledik. 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından getir-
diğimiz Olağanüstü Hal uygulamasının, 
sadece ve sadece terörle mücadeleyle sınır-
lı olduğunu, en iyi sizlerin biliyor olması 
lazım. Ne kendi vatandaşlarımızdan, ne de 
uluslararası yatırımcılardan herhangi bi-

rinin, Olağanüstü Hal uygulamaları sebe-
biyle mağduriyet yaşamış olması mümkün 
değildir.  Böyle bir sorun yaşayan varsa lüt-
fen ilgili arkadaşlarımıza, hatta doğrudan 
şahsıma başvursun. 

Olağanüstü Hal’i bahane ederek 
Türkiye’nin büyümesinin, gelişmesinin, 
ilerlemesinin önüne takoz olan hiç kimse-
nin gözünün yaşına bakmayız. Terörle mü-
cadelemizdeki ihtiyacı ortadan kalktığın-
da bu uygulamayı elbette sona erdireceğiz. 
FETÖ davaları yavaş yavaş şekillenmeye 
başladı. PKK’yla mücadelede de önemli 
bir mesafe aldık. Dolayısıyla, her ne kadar 
çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da, 
Olağanüstü Hal’in çok da uzak olmayan bir 
gelecekte kalkması mümkündür. 

Türkiye, tarihinin en büyük yönetim refor-
munu, 16 Nisan’da yaptığımız halkoylama-
sıyla hayata geçirmiştir. Bunun yanında, 
yeni teşvik paketimiz başta olmak üzere, 
pek çok reform mahiyetindeki kanunu 
Meclis’te çıkardık, idari düzenlemelerle de 
tahkim ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimiz, ekonomi alanındaki reformları-
mızda en yakın çalıştığımız, en çok istişare 
ettiğimiz kurumumuzdur. Önümüzdeki 
dönemde de ekonomi, önceliklerimizin 
ve reform gündemimizin en başında yer 
almaya devam edecektir. Dünya ekonomi-
sindeki nispi iyileşmeye paralel olarak, ül-
kemizde de olumlu gelişmeler bekliyoruz. 
“Gelişmekte olan ülkeler” statüsünden 
“gelişmiş ülkeler” statüsüne geçme hedefi-
mize ulaşmak için, her zamankinden daha 
çok çalışacağız. Türk Milleti, demokrasi ve 
refahın öneminin farkına vardı. Bu yoldan 
geriye dönüş asla mümkün değildir. Şahsı-
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mın ve partimin, yaşanan bunca hadiseye 
rağmen, niçin hala yüzde 50’nin üzerinde 
bir desteğe sahip olduğunu merak edenler, 
ülkemizin son 15 yılda kat ettiği mesafeye 
bakmalıdır. 

Biz, demokrasiye ve özgürlüklere olan 
bağlılığımız yanında, eğitimde, sağlıkta, 
ulaşımda, toplu konutta, haberleşmede, 
enerjide, sosyal yardımlarda ve diğer tüm 
alanlarda yaptığımız hizmetlerle ayakta-
yız. Türkiye’de yapılacak daha çok yatı-
rım, hayata geçirilecek daha çok hizmet 
var. Tüm dostlarımıza, tüm yatırımcılara 
diyoruz ki, gelin birlikte çalışalım, birlik-
te kazanalım, birlikte ülkemizi ileriye ta-
şıyalım. Sizler sermayenizi, birikiminizi, 
teknolojinizi, organizasyon gücünüzü ko-
yacaksınız, biz pazarımızı, insan kaynağı-
mızı, bölgesel gücümüzü, geleceğe ilişkin 
beklentilerimizi koyacağız ve hep birlikte 
yol yürüyeceğiz. Önce 2023’e yürüyeceğiz, 
arkasından 2030’lu yılları birlikte geride 

bırakacağız, menzilimizi 2053’e, sonra da 
2071’e çevirip yolumuza devam edeceğiz. 
Bu işbirliğinin kaybedeni yoktur. Bizim 
çağrımız kazan-kazan çağrısıdır. 

Aynı zamanda bu çağrı, ekonomik mesa-
jının yanında, samimi, hasbi, delikanlıca, 
dostça bir çağrıdır. Bu duygularla, Cumar-
tesi gecesi seneyi devresine ulaşacağımız 
15 Temmuz darbe girişiminde alçakça kat-
ledilen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazile-
rimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 
Ülkemize güvendiğiniz, milletimizin zor 
günlerinde yanımızda olduğunuz için her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Bizleri bir araya getiren Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Yabancı Sermaye Der-
neği yöneticilerine tekraren teşekkür edi-
yorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Kalın sağlıcakla

Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, değer-
li devlet ve hükümet başkanları, kıymetli 
delegeler, sizleri, şahsım ve ülkem adına 
saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 
71’inci Genel Kurul Başkanı sıfatıyla geçti-
ğimiz yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalış-
malar için Sayın Peter Thomson’a teşekkür 
ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını dev-

ralan Sayın Miroslav Lajcak’ı da tebrik edi-
yorum. “İnsana odaklanmak: sürdürülebi-
lir bir dünyada herkes için barış ve insanca 
yaşama mücadelesi” temasıyla toplanan 
bu yılki Genel Kurulumuzun tüm dünya 
halkları için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum.

Güvenlik Konseyi Demokratik, 
Şeffaf, Adil ve Etkin Bir Yapıya 

Kavuşturulmalıdır

72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu | New York, ABD | 19 Eylül 2017
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sığınmacıların tüm ihtiyaçlarını, ülkemizi 
ziyaret eden herkesin takdirini kazanan 
bir standartta karşılıyoruz. Ancak, bu doğ-
rultuda yürüttüğümüz çalışmalara, Avru-
pa Birliği başta olmak üzere, uluslararası 
toplumdan yeterli desteği alamadığımızı 
özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemizde-
ki kamplarda ve şehirlerimizde yaşayan sı-
ğınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için 
kamunun, sivil toplum kuruluşlarımızın 
ve halkımızın yaptığı harcamaların tutarı 
30 milyar doları bulmuştur. Buna karşılık, 
Avrupa Birliği söz verdiği 3 milyar Avro+3 
milyar Avro yardımın sadece 820 milyon 
eurosunu göndermiştir. Uluslararası top-
lumdan Birleşmiş Milletler aracılığıyla ge-
len yardımların tutarı da 520 milyon dolar 
civarındadır. 

Dikkatinizi çekiyorum, Suriyeli sığınma-
cılar için gelen yardımların hiçbiri bizim 
bütçemize girmiyor; hepsi de Birleşmiş 
Milletlerin ilgili kurumları üzerinden 
yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılıyor. Buradan tüm dün-
yanın huzurunda, topraklarında barındır-
dığı 3,2 milyon sığınmacının tüm yükünü 
Türkiye’nin omuzlarına bırakan ülkeleri 
ve uluslararası kuruluşları, verdikleri söz-
lere tutmaya davet ediyorum. 

Esasen Türkiye, dünya çapında insani yar-
dım ve kalkınma yardımı faaliyetleri yü-
rüten bir ülkedir. Sadece ülkemize gelen 
sığınmacılara kucak açmakla kalmıyoruz. 
TİKA, AFAD, Kızılay gibi kurumları ve 
çeşitli sivil toplum örgütleri aracılığıyla 
dünyanın neresinde olursa olsun mağ-
dur ve mazlum duruma düşmüş herkesin 

yardımına koşuyoruz. Örneğin Türkiye, 
Somali’nin yeniden yapılandırılması için, 
resmi kurumları ve sivil toplum örgütleri 
aracılığıyla 1 milyar dolarlık bir kaynak 
kullanmıştır. Somali konusunda yaptığı-
mız çalışmalar ve elde ettiğimiz sonuçlar, 
gerçekten benzer çalışmalara örnek olacak 
düzeydedir. 

Kesinleşen OECD istatistiklerine göre ülke-
miz, 2016 yılında yaptığı 6 milyar dolarlık 
insani kalkınma yardımlarıyla, bu alanda, 
rakam olarak dünyada 2’nci sırada, milli 
gelirine oranla da ilk sırada yer almakta-
dır. Halbuki Türkiye, dünyanın en büyük 
17’nci ekonomisidir. Gerçekleştirdiği insa-
ni kalkınma yardımları milli gelirinin bin-
de 8’ine ulaşan Türkiye, bu çerçevede Bir-
leşmiş Milletler hedeflerini tutturabilen 6 
ülkeden biri olmuştur. 

Görüldüğü gibi ülkemiz, Genel Kurulu-
muzun ana mesajını oluşturan “Sürdürü-
lebilir bir dünya” hedefi için tüm gücüyle 
çalışmaktadır. Önümüzdeki süreçte de bu 
hassasiyetlerle yolumuza devam edeceğiz.

DEAŞ’ı Kendi Gündemlerini 
Hayata Geçirmek İçin Kullananlar 
Var

Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

Türkiye, Suriye ve Irak’taki istikrarsızlık-
tan beslenen DEAŞ ve PKK gibi, bölgenin 
en eli kanlı terör örgütleriyle kıyasıya bir 

Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

Geçtiğimiz yıl bu salonda sizlerle birlik-
te oluşumuzun üzerinden geçen sürede, 
maalesef, küresel barış ve istikrar daha da 
geriye gitmiştir. Terörün ve savaşın çirkin 
yüzünü, dünyanın farklı köşelerinde gör-
meye devam ediyoruz. Çatışma ortamla-
rından beslenen teröristler, faaliyetlerini 
muhtelif bölgelere yayarak sürdürüyor. Ya-
bancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve İslam 
karşıtlığı etrafında buluşan radikal akım-
ların, şiddet dolu eylemlerini endişeyle ta-
kip ediyoruz. Bu olumsuz tabloyu tersine 
çevirmenin en etkili yolu, bizlerin burada, 
bu çatı altında gerçekleştireceği samimi iş-
birliğidir. Dünya barışı için yeni bir bakış 
açısı geliştirmeye ihtiyacımız var. Hiçbir 
kriz ve hiçbir tehdit, kendi haline bırakıla-
rak çözülemez. Daha güvenli ve müreffeh 
bir dünya için hepimizin elini taşın altına 
koyması gerekiyor. Türkiye, işte bu anla-
yışla, girişimci ve insani bir dış politika 
yürütüyor. 

Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

7’nci yılına giren Suriye ihtilafı, ülkede, 
bölgede ve tüm dünyada derin yaralar aç-
mıştır. Suriye’de siviller ve günahsız yavru-
larla birlikte bir medeniyet de yok ediliyor. 
Bu ülkeyi yerle bir eden, istikrarsızlığın ve 
zulmün beslediği terör, sınırları aşarak bir 
kanser gibi yayılıyor. Demokrasi, özgürlük, 
adalet, aydınlık bir gelecek talebiyle hare-

kete geçen Suriye halkını, maalesef, ulusla-
rarası toplum yalnız bırakmıştır.  

Biz Türkiye olarak, hangi kökenden, hangi 
meşrepten olursa olursun, hepsini de kar-
deşimiz olarak gördüğümüz, derin tarihi 
ilişkilerle bağlı olduğumuz bu insanların 
yaşadıkları trajediye kayıtsız kalamazdık. 
Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılı 
baharından beri, sorunun çözümü için her 
türlü insani ve siyasi gayreti gösterdik, gös-
teriyoruz. Şu anda ülkemizde, 3 milyonun 
üzerinde Suriyeli ile 200 binin üzerinde 
Iraklı sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. 
Ülkede kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve 
barışın tesisi için Rusya ve İran’la birlikte, 
tüm kesimlerin katılımıyla Astana toplantı-
larını başlattık. Bu girişimlerimizin ardın-
dan, uzun zamandır tıkanmış olan Cenevre 
Süreci de yeniden canlandı. Astana’da varı-
lan mutabakat çerçevesinde İdlip bölgesi-
nin güvenliğe kavuşturulmasıyla ilgili yeni 
bir planı hayata geçiriyoruz. Ülkenin toprak 
bütünlüğü esasına dayanan, halkın demok-
ratik taleplerine saygı duyan, istikrarlı ve 
müreffeh bir Suriye’nin inşası yolunda atı-
lacak her adımın destekçisiyiz.

Suriyeli Sığınmacılar Konusunda 
Verilen Sözler Tutulmalıdır

Sevgili dostlar,

Suriye krizinin başlamasıyla ülkemize ge-
len sığınmacılar ve Avrupa’ya yönelen mül-
teci akınının önüne geçmek için her türlü 
tedbiri aldık, alıyoruz. Barınmadan gıda ve 
giyime, sağlık hizmetinden eğitime kadar 
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mücadele içindedir. Bunun yanında, ülke-
mizin meşru, demokratik rejimini kanlı 
bir darbeyle değiştirmeye teşebbüs eden 
FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz de de-
vam ediyor. DEAŞ’ın sınırlarımıza yönelik 
saldırılarına karşı Suriye’de başlattığımız 
Fırat Kalkanı Harekâtıyla 243 meskun ma-
hali ve 2 bin kilometrekarenin üzerinde 
toprağı bu örgütten temizledik. Bu operas-
yon sırasında 3 bine yakın DEAŞ militanını 
etkisiz hale getirdik. Teröristlerden temiz-
lediğimiz bölgeye 100 bine yakın Suriyeli 
geri dönerek yerleşti. Fırat Kalkanı Operas-
yonu, bölgenin işgalinden bu yana DEAŞ’a 
karşı elde edilen en büyük başarıdır. 

Şu gerçeği huzurlarınızda ifade etmek 
durumundayım: Bölgede, DEAŞ’a karşı 
mücadele verdiğini söyleyen grupların ve 
güçlerin büyük bir bölümünün kesinlikle 
böyle bir amacı yoktur. Bu gruplar ve güç-
ler, DEAŞ’ı kendi gündemlerini hayata ge-
çirmek için bir araç olarak kullanıyor. PYD-
YPG’nin, Suriye’de ele geçirdiği bölgelerde 
demografik yapıyı değiştirme, halkın mal-
larına el koyma, kendisine karşı çıkanları 
öldürme veya sürgün etme yönündeki ça-
baları insanlık suçudur. DEAŞ’la mücadele 
meşru bir zeminde yürütülmediği takdir-
de, dünyanın yeni DEAŞ’ların tehdidi altı-
na girmesi kaçınılmazdır. 

Benzer yaklaşımlar, Irak’ta da söz konusu-
dur. Irak’ın da, toprak bütünlüğü temelin-
de varılacak uzlaşmalara ve ortak gelecek 
inşa etme ideallerini hayata geçirmeye 
ihtiyacı vardır. Bağımsızlık talepleri gibi, 
bölgede yeni krizler, yeni çatışmalar or-

taya çıkartabilecek adımlardan uzak du-
rulması gerekiyor. Buradan, Irak Bölgesel 
Kürt Yönetimini, bu doğrultuda başlattığı 
girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. 
Türkiye’nin bu konudaki çok açık ve karar-
lı tavrını görmezden gelmek, Irak Bölge-
sel Kürt Yönetimini elindeki imkânlardan 
da edecek bir sürecin önünü açabilir. Yeni 
çatışmaların fitilini ateşlemek yerine, hep 
birlikte bölgede huzuru, barışı, güvenliği, 
istikrarı tesis için çalışmalıyız. 

Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

Suriye ve Irak’ın yanında, Libya ve Yemen 
gibi terör örgütlerinin etkinlik kurma 
çabası içinde bulunduğu bölgeleri de ya-
kından takip ediyoruz. Libya’daki meşru 
yönetimin uluslararası toplum tarafından 
desteklenmesi, ülkenin istikrarına önemli 
katkı sağlayacaktır. Suriye ve Irak’ta yapı-
lan yanlışların Libya’da tekrarının, Avrupa 
başta olmak üzere tüm dünyayı çok daha 
büyük tehditlerle karşı karşıya bırakacağı 
unutulmamalıdır. 

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir 
başka mesele de, Körfez bölgesinde baş 
gösteren ihtilafın bir an önce çözümüdür. 
Bunun için öncelikle Katar halkının hayat 
şartlarını olumsuz etkileyen yaptırımların 
kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ku-
veyt Emiri Şeyh Sabah’ın krizin çözümüne 
ilişkin arabuluculuk çabalarını destekliyo-
ruz. Temennimiz bu gayretlerin olumlu so-
nuç vermesidir. Körfez bölgesinin ağabeyi 
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olarak gördüğümüz Suudi Arabistan’ın da, 
sorunun çözümü yönünde samimi irade 
göstereceğini ümit ediyoruz. 

Arakan’da Müslümanlara 
Yönelik Etnik Bir Temizlik 
Yapılmaktadır

Bir başka önemli sıkıntı, dünyanın kana-
yan yarası olarak gördüğümüz Filistin 
meselesi ve buna bağlı olarak Kudüs ile 
Harem-i Şerif ’in tarihi statüsünün korun-
ması hususudur.  Temmuz ayında Harem-i 
Şerif ’te yaşanan kriz, sorunun ne kadar 
hassas olduğunu göstermiştir. Barış süre-
cinin devamı, ancak İsrail’in yasadışı yer-
leşim faaliyetlerini derhal durdurması ve 
iki devletli çözüm doğrultusunda adım-
lar atmasıyla mümkündür. Bu çerçevede, 
uluslararası toplumu Doğu Kudüs, Batı Şe-
ria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize, 
bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filis-
tin Devleti mücadelelerinde destek olmaya 
davet ediyorum.

Bir başka potansiyel kriz alanı olan Bal-
kanlar, her ne kadar çatışma ortamı yoksa 
da, hala çok ciddi sınamalarla karşı kar-
şıya bulunan bir coğrafyadır. Bunun için 
Balkan ülkelerinin, Avrupa-Atlantik ku-
rumlarıyla bütünleşmelerine büyük önem 
veriyoruz. Dünyanın bu müstesna bölge-
sinde barışın, istikrarın ve refahın hakim 
olması için üzerimize düşen görevleri yeri-
ne getirmeyi sürdüreceğiz. 

Güney Kafkasya’da Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün sağlan-
ması, bölgesel istikrarının anahtarıdır. Bu 

nedenle, Yukarı Karabağ, Abhazya ve Gü-
ney Osetya ihtilaflarının çözümü için çok 
daha fazla gayret göstermeliyiz.

Bugün görmezden geldiğimiz her krizin, 
yarın bölgesel ve hatta küresel bir çatışma-
nın fitilini ateşleme potansiyeline sahip 
olduğunu asla unutmamalıyız. Bu çerçeve-
de, son günlerde dünya gündemini giderek 
daha yoğun şekilde meşgul eden nükleer 
silahların her çeşidine karşı olduğumuzu 
da özellikle belirtmek istiyorum. Dünyayı, 
nükleer silah belasından tümüyle temizle-
meden, bu tür sorunların üstesinden gele-
meyeceğimiz açıktır.   

Kıbrıs’ta, 2008 yılında başlayan kapsam-
lı müzakere sürecinin, Rum tarafının 
anlaşılmaz tutumu sebebiyle, sonuçsuz 
kalmasından üzüntü duyuyoruz. Doğu 
Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen doğal 
kaynakların bölgenin barışına, istikrarına 
ve refahına hizmet etmesi için elimizden 
geleni yapacağız. Kıbrıs Türklerinin hak-
larına saygı gösteren çözüm tekliflerini de-
ğerlendirmeye hazırız. 

Sayın Başkan, 

Değerli delegeler,

Dünyamız, tüm bu küresel ve bölgesel so-
runlarla mücadele ederken, birkaç hafta 
önce Myanmar’dan aldığımız acı haberler-
le bir kez daha irkildi. Myanmar’ın Arakan 
bölgesindeki Müslüman toplum, provoka-
tif terör eylemleri bahane edilerek, adeta 
bir etnik temizlik yapılmaktadır. Zaten 
çok büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde 
yaşayan, vatandaşlık hakları dahi ellerin-

den alınmış olan Arakan Müslümanları-
nın köyleri yakılmakta, yüzbinlerce insan 
bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. 
Bölgeden göç eden insanların yönlendiril-
diği Bangladeş’teki kamplar, asgari insani 
ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda 
değildir. 

Uluslararası toplum, tıpkı Suriye’de oldu-
ğu gibi, Arakan Müslümanlarının maruz 
kaldığı insani dram konusunda da iyi bir 
sınav verememiştir. Şayet, Myanmar’da 
yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse, 
insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utan-
cıyla baş başa kalacaktır. Asıl olan, Bang-
ladeş başta olmak üzere, ülke dışına sığı-
nan Arakan halkının asırlardır yaşadıkları 
kendi topraklarında güven, huzur ve refah 
içinde hayatlarını sürdürebilmelerini te-
min etmektir. 

Güvenlik Konseyi Reforme 
Edilmediği İçin Bu Trajedileri 
Yaşıyoruz 

Türkiye olarak, bu krizin çözümü için 
de gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da, İslam İş-
birliği Teşkilatı’nın bir toplantısı vesilesiy-
le, katılımcı ülkelerle bu konuda özel bir 
oturum gerçekleştirdik. Bugün de öğleden 
sonra, Birleşmiş Milletler binasında, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Rohinga Temas Grubu 
toplantısını gerçekleştireceğiz. 

Son krizin hemen ardından, 7 Eylül’de 
Bangladeş’teki kampları ziyaret eden eşim, 
oğlum, bakanlarımız, yaşanan insani dra-

ma bizzat şahit olmuşlardır. Ülkemizin res-
mi kalkınma yardımı kuruluşu olan TİKA, 
Myanmar’da yardım faaliyeti yürütebilen 
tek organizasyon durumundadır. Ayrıca, 
AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarımız, Bangladeş ve diğer 
ülkelerde mağdur durumda bulunan Ara-
kanlı Müslümanlara insani yardım ulaştır-
ma faaliyetlerini sürdürüyor. İlgili ülkele-
rin gereken imkânları sağlaması halinde, 
yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı şe-
kilde sürdürmek istiyoruz. Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri Sayın Guterres’le de 
bu konuları bugün görüştüm. Şimdi ise 
gerekli adımları süratle atmanın hazırlığı 
içindeyiz.

Sayın Başkan, 

Değerli delegeler, 

Tüm bu gelişmeler ve yaşanan insani 
trajediler, Türkiye olarak “Dünya 5’ten 
büyüktür” diyerek sembolleştirdiğimiz, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
yeniden yapılandırılması çağrımızın hak-
lılığını teyit ediyor. Yaşanan bu dramlar, 
aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin reforme edilmesinde ne 
kadar geç kaldığımızı da tüm açıklığıyla 
gözler önüne sermektedir. 

Şayet, tüm dünyanın temsilcileri sıfatıyla 
bu çatı altında bir araya gelen bizler, terör 
örgütlerinin cinayetlerine, insani krizlere 
ve mağduriyetlere engel olacak bir irade 
ortaya koyamazsak, o zaman herkes başı-
nın çaresine bakmanın yollarını arar. Bu 
anlayışın yaygınlaşması durumunda ise 
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dünyamız yeni bir kaos ve zulüm fırtınası-
nın içine sürüklenir. Batı ülkeleri yabancı 
düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı gibi 
eğilimleri engellemezse… Kriz bölgelerin-
deki ülkeler, terör örgütleriyle ve yoksul-
lukla kararlı bir şekilde mücadele etme 
iradesi ortaya koymazsa… Ve hep birlikte 
bunların tamamı için işbirliği yapmaz-
sak… Sürdürülebilir bir dünyada herkes 
için barış ve insanca yaşama ideallerimize 
nasıl ulaşabiliriz?

Mülteciler Yüksek Komiserliği döneminde 
yakın işbirliği içinde olduğumuz Sayın Ge-
nel Sekreter’in, bu doğrultuda yürüttüğü 
çalışmaları destekliyoruz. Mevcut yapısıy-
la insanlığın hayrına somut adım atma ka-
pasitesi kalmamış olan bu çarpık sistemin 
devamında ısrar etmek, kimsenin faydası-
na değildir.

Biz, Güvenlik Konseyi’nin demokratik, şef-
faf, adil ve etkin bir yapıya kavuşmasını isti-

yoruz. Teklifimiz de, Güvenlik Konseyi’nin, 
tamamı aynı hak ve yetkilere sahip, her yıl 
10’u yenilenmek suretiyle hepsi de 2 yıl 
görev yapan 20 üyeden oluşan bir yapıya 
kavuşturulmasıdır. Böylece, dünyadaki ül-
kelerin tamamı, sıraları geldikçe bu önemli 
kurumda söz sahibi olacaktır. 

Sözlerime son verirken, “Yüzümüzün ve 
gözlerimizin rengi ne olursa olsun, göz-
yaşlarımızın aynı olduğunu” hatırlatmak 
istiyorum. Sizleri dünyanın farklı köşele-
rinde akan gözyaşlarını dindirmek ama-
cıyla bir an evvel harekete geçmeye çağırı-
yorum. 72’nci Genel Kurul çalışmalarının, 
bu doğrultuda yapacağımız çalışmalara 
katkıda bulunacağını ümit ediyorum. 

Bu duygularla, insanlığın ortak parlamen-
tosu olan bu çatı altında temsil edilen tüm 
ülkeleri ve halkları, şahsım ve devletim 
adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Türk-Amerikan toplumunun kıymetli 
mensupları, değerli Amerikalı Müslüman 
kardeşlerim,  hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Bu toplantıyı 
düzenleyen Türk-Amerikan Ulusal Yönlen-
dirme Komitesi’ne teşekkür ediyorum. 

Türk-Amerikan toplumu uzun yıllar iki 
ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılar-
da bulundu ve başarılarıyla bizleri gurur-
landırdı. Önümüzdeki dönemde de aynı 
çizgiyi sürdüreceğinize inanıyorum. Bi-
zim, dünyanın dört bir ucunda 6 milyon 
vatandaşımız bulunuyor. Bu vatandaşları-

Yaşadığımız Krizler, İslam 
Dünyasının Yeni Bir Silkinişe 
İhtiyacı Olduğunu Gösteriyor

Türk-Amerikan Toplumu ve Amerikan Müslüman Toplumu 
Temsilcileriyle Toplantı | New York, ABD | 21 Eylül 2017 
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bir netice alamadık. Ülkemize karşı Batı 
medyasında büyük bir karalama kampan-
yası yürütülüyor. Terör örgütlerine karşı 
verdiğimiz mücadele üzerinden ülkemiz 
yıpratılmaya çalışılıyor. Zamanla, diğer ül-
kelerle birlikte Amerika’nın da, FETÖ’nün 
ve işbirliği yaptığı diğer terör örgütlerinin 
gerçek yüzünü göreceğine inanıyorum. 

Bunun için güçlü bir kamuoyu desteğine 
ihtiyacımız vardır. Sizlerden, FETÖ’nün 
Türkiye’de yaptığı haksızlıkları, akıttığı 
kanı, PKK’nın ve bağlantılı örgütlerin ci-
nayetlerini, eylemlerini, saldırılarını bu-
radaki dostlarınıza sürekli anlatmanızı 
bekliyoruz. Amerikan kamuoyunu, terör 
örgütlerinin güdümünde yalan, yanlış, 
iftira yayan kanallar değil, sizin gibi dü-
rüst ve temiz insanlar bilgilendirmelidir. 
Terör örgütleri adına Amerika’da faaliyet 
gösteren kişilerin ve kurumların gerçek 
yüzlerini buradaki namuslu insanlara gös-
terebildiğimiz ölçüde başarılı olacağımız 
açıktır. Türk-Amerikan toplumu ve Ameri-
kan Müslümanları olarak FETÖ’cüler baş-
ta olmak üzere, terör örgütleriyle irtibatlı 
hiç kimseyi aranızda barındırmayacağını-
za inanıyorum.  

Değerli kardeşlerim,

Amerika’da ve dünyanın başka yerlerinde 
bazı çevreler, tarihi gerçeklerin en perva-
sız çarpıtmalarından birini teşkil eden “Er-
meni soykırımı” yaftasını milletimize ya-
pıştırmak için kesintisiz bir çaba içindedir. 
Bu asılsız iddialara karşı mücadele etmeye 
ve tarihimize sahip çıkmaya devam etme-
liyiz. Müslüman dernekleri başta olmak 
üzere, Amerika’daki dost ve kardeş toplu-

luklarından da bu mücadelemize destek 
bekliyoruz. Bu iddialar aslında, Batı dün-
yasında bazı çevrelerin DEAŞ terör örgütü-
nü bahane göstererek sürekli tahrik ettik-
leri İslam düşmanlığının ürünüdür. 

DEAŞ’ın İslam’la Alakası Yoktur, 
Bir Terör Örgütüdür

Son yıllarda giderek tırmanan İslam düş-
manlığına karşı, hep birlikte güçlü bir duruş 
sergilemeliyiz. Burada bir tespit yapacağım. 
Bakınız, şu anda Arakanlı Müslümanlar 
katlediliyor ve 1 milyona yakın insan soykı-
rım tehdidinden dolayı Bangladeş’e geçme-
nin gayreti içinde. Bu açık katliama, soykı-
rıma rağmen, biz hiçbir zaman “Rohingyalı 
Müslümanları Budistler öldürdü” diye bir 
ifade kullanmadık. 

Budistleri şirin gösteren kişilere sesleniyo-
rum; siz “İslami terör” ifadesini hangi hak-
la kullanıyorsunuz? İslam’da Müslümanın 
tanımı nedir biliyor musunuz? Müslüman; 
elinden, dilinden, diğer insanların emin 
olduğu kimsedir.  Müslüman, kimseye za-
rar vermez. Bir Müslüman başka bir insanı 
öldürürse tüm insanlığı öldürmüş sayılır. 
Bu nedenle de, terör sıfatıyla Müslümanlık 
asla yan yana getirilemez. Kimse DEAŞ’ı 
İslam olarak, Müslüman olarak görmesin. 
DEAŞ’ın İslam’la alakası yoktur, bir terör 
örgütüdür.

Bugüne kadar DEAŞ’a karşı en etkin mü-
cadeleyi Türkiye yürütmüştür. Suriye’de 
DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Harekâtını ba-
şarıyla nihayetlendirdik. Silahlı Kuvvet-
lerimiz, Özgür Suriye Ordusuyla birlikte 
Cerablus, Rai, Dabık, El Bab’ı DEAŞ unsur-

mız için “asimilasyona” karşı ama “enteg-
rasyondan” yana bir politika izliyoruz. Bu-
rada da, yaşadığı toplumla entegre olmuş 
Türk-Amerikalılar bizim için en önemli 
kazançtır. 

Sizlerden asıl beklentim, Amerikan top-
lumunun diğer kesimleriyle uyum içinde 
yaşamanın ötesinde, buradaki sosyal ve 
siyasi hayata aktif şekilde katılmanızdır. 
Türk-Amerikalıların yerel ve federal dü-
zeydeki temsil düzeyinin yükselmesi, özel-
likle seçimle gelinen mevkilere talip olma-
nız, hepimiz için yararlı olacaktır. 

Bununla birlikte, yaşadığınız topluma 
entegre olmak için ne kadar çalışırsanız 
çalışın, bazı kişilerin sizi sadece Türk-
Amerikalı kimliğinizle göreceklerini ve 
buna göre davranacaklarını asla unutma-
yın. Onun için, aranızdaki siyasi, ideolojik 
veya diğer farklılıkları bir kenara bıraka-
rak, birlik ve beraberlik içinde hareket et-
meniz çok önemlidir. Bir olmak, iri olmak 
demektir, diri olmak demektir, kardeş 
olmak demektir; hep birlikte hedeflerini-
ze ulaşmanız demektir. Derneklerimizi 
bir araya getiren Türk-Amerikan Ulusal 
Yönlendirme Komitesi’nin faaliyetlerini 
bu bakımdan önemli görüyorum. Farklı 
derneklere üye Türk-Amerikalıların tama-
mını aynı şemsiye altında toplayan komi-
temizin, milli davalarımızda birlik ve be-
raberlik içinde hareket edilmesine katkı 
sağlayacağına inanıyorum. 

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komi-
tesi, son iki yıldır 24 Nisan tarihinde yapı-
lan “Barış ve Dayanışma Yürüyüşü”nü bu 

yıl 23 Nisan tarihinde gerçekleştirdi. Yürü-
yüşün sonunda düzenlenen festivalde bin-
lerce Türk-Amerikalı, Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızı hep birlikte coşkuyla 
kutladı. Bu güzel birlikteliğin önümüzdeki 
yıllarda artarak sürmesini diliyorum. 

FETÖ, Charter School’larda Kara 
Para Aklıyor

Değerli kardeşlerim, 

Geçtiğimiz yıl, istiklalimize ve istikbalimi-
ze yönelik tarihimizin en alçak saldırıla-
rından birine maruz kaldık. 15 Temmuz 
gecesi, FETÖ ihanet çetesi, devletimize, 
ülkemize ve milletimize yönelik bir darbe 
girişimi başlattı. Milletimizle birlikte, de-
mir bir yumruk gibi FETÖ ihanet çetesinin 
başına inerek, bu girişimi bertaraf ettik. 

Bu hain yapılanmanın elebaşı, buraya çok 
da uzak olmayan bir yerde,  Pensilvanya’da 
hayatını sürdürüyor. Amerika’nın pek çok 
yerinde, bu terör örgütüne bağlı okullar, 
dernekler ve şirketler faaliyet gösteriyor. 
Özellikle charter school’lardan bu terör 
örgütü yılda 700-750 milyon dolar gelir 
elde ediyor. Aynı zamanda bu şekilde kara 
para aklıyorlar.  Biz, bu durumu Amerikalı 
dostlarımıza da aktarıyoruz. Ayrıca ABD’li 
dostlarımıza, bu örgütle ilgili 5 koli dolusu 
belge teslim ettik.  

FETÖ elebaşının ve mensuplarının 
Türkiye’ye iade edilmesi ve örgütün faali-
yetlerinin önlenmesi konusunda Amerika 
Birleşik Devletleri nezdinde pek çok giri-
şimimiz oldu. Maalesef, bunlardan henüz 
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ölçüsünde, terör örgütleri ve teröristler 
üzerinden inancımıza yöneltilen saldırı-
ları boşa çıkartabiliriz. Bu konuda, Ame-
rika’daki Müslüman toplumuna, özellikle 
Türk Amerikalılara güveniyorum. Küresel 
İslamofobinin kışkırtılmaya çalışıldığı şu 
kritik dönemde, gerçek İslam anlayışının 
Batı yarımkürede ortaya konulması husu-
sunda gösterdiğiniz gayretler için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Bazı kesimlerin Amerika’daki Müslüman-
ları dışlama çabalarının, sizlerin bu gayret-
leri sayesinde neticesiz kalmaya mahkûm 
olması kaçınılmazdır. İslam ve Müslüman-
lık kimliğini, Amerika’nın tarihinden ve 
sosyal hayatından koparmaya çalışanlara 
en güzel cevabı, asil duruşunuzla, daya-
nışmanızla, üretkenliğinizle sizler vere-
ceksiniz. Amerika’daki İslam toplumunun 
gücü, dünyadaki tüm Müslümanlar için 
bir güven ve cesaret kaynağı olacaktır. 

Kardeşlerim,

İslam dünyası, Suriye, Irak, Libya, Yemen, 
Afganistan gibi yerlerdeki çatışmalar ve 
Somali’de olduğu gibi insani dramlarla 
yüzleşirken, Myanmar’dan gelen haberler, 
bir kez daha yüreğimizi dağladı. Hunharca 
katledilen, evleri yakılan ve kendi toprak-
larından kaçmak durumunda kalan Ara-
kanlı Müslümanların acılarını hep birlikte 
takip ettik. Türkiye olarak, 2012 yılından 
beri Arakanlı kardeşlerimize ulaştırdığı-
mız yardımların tutarı 70 milyon doları 
geçiyor. Son krizde de, hem Myanmar tara-
fındaki, hem de Bangladeş’teki kamplarda 
bulunan Arakanlılara elimizden gelen yar-
dımı yaptık, yapıyoruz. 

Eşim, oğlum, bakan arkadaşlarımız, Ara-
kanlıların sığındıkları Bangladeş’teki 
kamplara giderek incelemelerde bulundu. 
Anlatılan manzaralar karşısında kahrol-
mamak mümkün değil. Geçmişte tüm hak-
larının ellerinden alındığı yetmiyormuş 
gibi, şimdi de evleri, köyleri yakılan, bas-
kıyla, katliamla ülke dışına gitmeye zorla-
nan yüzbinlerce masum insan gerçekten 
çok zor şartlarda hayata tutunma müca-
delesi veriyor. Arakan Müslümanlarının 
durumu, tüm insanlığın, ama özellikle de 
İslam dünyasının imtihanıdır. Hiç şüphe-
siz, bu imtihan Amerika’daki Müslüman 
toplumu da kapsıyor. Sizlerden bu maz-
lum kardeşlerimize sahip çıkmanızı bekli-
yorum. Ayrıca, Amerikan yönetiminin bu 
konuyla daha yakından ilgilenmesini sağ-
lamak için elinizden geleni yapmalısınız. 

Arakan’da yaşanan trajediyi ABD Başkanı 
Sayın Donald Trump’la yaptığım görüş-
mede gündeme getirdim. Bu görüşme-
nin ertesi günü ABD Dışişleri Bakanı’nın 
Myanmar’la ilgili açıklamasını duydum. 
Geçtiğimiz günlerde Kazakistan’da, dün de 
hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 
hem de İslam İşbirliği Teşkilatı Rohinga 
Temas Grubu toplantısında, bu meseleyi 
gündeme getirdik. 

Türkiye Olarak, Myanmar’da 
Yaşananların Sonuna Kadar 
Takipçisiyiz

Arkası karanlık bir örgütün saldırıları ba-
hane edilerek koca bir halkın kendi top-
raklarından adeta kazınmaya çalışılması 
insanlık suçudur. Acil önlem alınmazsa 

larından temizledi.  Burada 3 bini aşkın 
DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Ame-
rikalı dostlarıma sesleniyorum: Siz şu ana 
kadar kaç tane DEAŞ’lıyı etkisiz hale getir-
diniz? Bizim arzumuz, Rakka’nın PYD ve 
YPG terör örgütleriyle değil de, Türk Silah-
lı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ve Koa-
lisyon Güçleri birlikte DEAŞ’tan temizlen-
mesiydi. Ancak buna yanaşmadılar. 

Tüm Müslümanları birer terörist olarak 
takdim etme stratejisi üzerine kurulu bu 
kampanyanın önüne geçemezsek, bura-
daki haklarınız ve özgürlükleriniz topye-
kün tehlike altına girecektir. Bu çerçevede, 
Amerika’daki tüm dost ve kardeş topluluk-
ların dernekleriyle birlikte hareket edilme-
sinde fayda vardır. Geçtiğimiz yıl açılışını 
yaptığımız Diyanet Amerika Merkezi, bu 
bakımdan önemli bir imkândır. Sadece 
Türk toplumunun değil, Washington böl-
gesindeki tüm Müslümanların hizmetinde 
olan bu merkez, dinimizin ve kültürümü-
zün tanıtımında önemli bir rol oyunuyor. 
Bu tür imkânları en iyi şekilde değerlen-
direrek, Amerika’da sahip olduğunuz hak-
ları geliştirme mücadelemizi daha ileriye 
taşıyabileceğimizi düşünüyorum. 

Burada verilen meşru mücadeleye en bü-
yük darbeyi, maalesef, Müslüman olduk-
ları iddiasıyla ortaya çıkan terör örgütleri 
ve teröristler vuruyor. DEAŞ, EL KAİDE, 
BOKO HARAM, FETÖ gibi terör örgütleri-
nin, tamamen proje ve provokasyon ürü-
nü söylemlerine, eylemlerine, yayınlarına 
karşı, İslam’ın aydınlık yüzünü sizler tem-
sil ediyorsunuz. 

Müslümanları Dışlama Çabaları, 
Sizlerin Gayretleri Sayesinde 
Neticesiz Kalacaktır 

Dikkat ederseniz, dünyanın her yerinde, 
farklı inanç gruplarına mensup kişiler ta-
rafından düzenlenen terör eylemleri olu-
yor. Ancak, sadece fail Müslümansa bunun 
adı “İslami Terör” olarak ifade ediliyor. 
Şayet fail başka bir inanca mensupsa, bu 
eylem “adli vaka” sınırının ötesine geçiril-
meden gündemden düşürülüyor. Bugüne 
kadar hiç “Hristiyan Terörü”, “Yahudi Te-
rörü”, “Budist Terörü”, şayet kişi herhangi 
bir inanca mensup değilse “Ateist Terörü” 
diye bir şey işittiniz mi? Biraz sonra geniş-
çe değineceğim Myanmar’da katledilen 
Müslümanlarla ilgili böyle bir nitelemeyi 
hiç duydunuz mu? Duyamazsınız… Çün-
kü sadece eylemci Müslümansa, inancıyla 
sıfatlandırılır, değilse hiç sözü edilmez. Bu 
tavır asla iyi niyetli değildir, bilakis “Küre-
sel İslamofobinin” bir parçasıdır. Batı ül-
kelerinde ve hatta global düzeyde İslam’la 
terör kavramlarını eşleştirme, aynı paran-
tezin içine alma çabasının bir ürünüdür. 
Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Yapma-
mız gereken tek şey, kendimiz olmaktır. 
Çünkü bir Müslümanın kendisini içinde 
yaşadığı topluma benimsetmek için özel 
bir şey yapmasına gerek yoktur. 

İslam ahlakıyla ahlaklanmış, Kur’an’ın 
mesajlarına vakıf, Peygamber Efendimi-
zin tavsiyelerinden haberdar her Müslü-
man, yaşadığı toplumda parmakla göste-
rilen örnek bir şahsiyettir; öyle olmalıdır. 
İnsanların önüne bu gerçek Müslüman 
profilini koymakta gösterdiğimiz başarı 
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Bosna’da veya Rwanda’da da yaşananlara 
benzer bir felaketi yaşamamız an mesele-
sidir. Türkiye olarak, bu meselenin sonuna 
kadar takipçisi olacağız. 

Dünyanın neresinde olursa olsun tüm 
mazlumlar gibi, Arakanlıların haklarını 
korumak, onlara yardım eli uzatmak, hem 
inancımızın, hem de kültürümüzün gere-
ğidir. Bize asıl üzen ise, İslam dünyasının 
bu konudaki duyarsızlığıdır. Dünyada bir 
başka dine mensup insanlar böylesine bir 
muameleye tabi tutulsaydı, neler olurdu, 
az çok tahmin edebiliyoruz. Müslümanla-
rın maruz kaldıkları zulümlerin böylesine 
sessizce karşılanması, gerçekten içimizi 
acıtıyor. 

“Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” me-
sajını anlamaya ve uygulamaya her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu 
günlerden geçiyoruz. İnşallah, sizlerle bir-
likte çalışarak, bu duyarsızlık hastalığını 
da yeneceğimize inanıyorum. Bunun için 
öncelikle, aramızdaki mezhepçilik fitnesi-
ni ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bizim 
tek bir dinimiz var, o da İslam’dır. Gerisi 
teferruattır, gerisi bu büyük resmin ayrın-
tılarıdır. 

Aslında yaşadığımız krizler, İslam dünya-
sının yeni bir silkinişe, yeni bir uyanışa 
ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Müslüman-
lar olarak, İslam’ın sahih ilkelerinin ve 
uygulamalarının etrafında bütünleşerek, 
kendimize yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. 

Peygamberimizin vefatının ardından İs-
lam dünyasında ortaya çıkan ve günümü-
ze kadar gelen ihtilafları aşacak, bu büyük 
birikimi en doğru şekilde değerlendirecek 
bir dirilişi hep birlikte başlatmalıyız. Bu-
nun yolu, itikadi sapmalara karşı çelik gibi 
sert, yorum farklılıklarına karşı ise olabil-
diğince hoşgörülü olmaktan geçiyor. 

Teröre bulaşan her örgütün aynı zaman-
da itikadi bir sapma içinde olduğu da bir 
gerçektir. “Haksız yere bir insanı öldürme-
yi tüm insanlığı öldürmek” olarak kabul 
eden bir dinin mensupları katliam yap-
maz, yapamaz. Başka kültürlerde “Bir ki-
şinin ölümünü trajedi, bir milyon kişinin 
ölümünü istatistik” olarak görenler olabi-
lir, ama Müslüman için her bir masumun 
canı dünyaya bedeldir. 

Müslüman toplumların kanaat önderleri-
nin, âlimlerinin, ariflerinin, yöneticileri-
nin terörün kaynağı olan itikadi sapkınlığa 
karşı uyanık olması, harekete geçmesi ge-
rekiyor. Bu çerçevede kesin bir tavır sergi-
lemeyen, gayret göstermeyen herkes, tarih 
önünde hesap vermekten, daha ötesi meş-
ruiyetini sorgulanır hale getirmekten kur-
tulamayacaktır. 

Öyleyse kardeşlerim, hazır mıyız? Bir ola-
cağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte ümmet olacağız. 
Unutmayın, gözler farklı olabilir, ama göz-
yaşlarımız aynıdır.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. 

Kıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefen-
diler, çok değerli genç kardeşlerim, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu 
aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. 
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerini-
ze olsun.

Mağrip’ten Kuala Lumpur’a, Balkanlar’dan 
Pasifik’e, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar 

uzanan engin İslâm coğrafyasının seçkin 
kadın temsilcileri olarak sizleri aramızda 
görmekten büyük bahtiyarlık duyuyoruz. 
Türkiye’ye, başkentimiz Ankara’ya hoşgel-
diniz.

Bu anlamlı programı düzenleyen Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığımıza ve Sayın 
Bakanımıza, İslam İşbirliği Teşkilatı Ka-
dın Danışma Konseyine ve Konseyin Sayın 
Başkanına teşekkür ediyorum. “Gelecek 

İslam Dünyası Ne Yazık ki Aynı 
Hedefe Birlikte Kilitlenemiyor

İİT Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik 
Programı Sertifika Töreni | Ankara | 10 Kasım 2017
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cak bir mesele mi? Ama ne yazık ki du-
rum budur.

Myanmar’da yüzbinlerce Müslüman kar-
deşlerim ölüyor, ama kimin umurunda! 
Ondan sonrada gelip “Eşiniz Hanımefen-
diyi, çocuklarınızı, bakanlarınızı bölgeye 
gönderdiniz, sağolun, varoğlun.  Bu ziya-
retlerle Myanmar’da bir hareketlenme 
oldu” diyorlar. Ya tamam da, siz ne yaptı-
nız? Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi 
var. Eğer bu eller birbiriyle vuruşmuyorsa, 
bu eller birbiriyle tokuşmuyorsa, o zaman 
Müslümanları ilgilendiren meselelerde 
netice almak mümkün değildir. 

Türkiye olarak gücümüz neyi gerektiriyor-
sa bunu yapmakta kararlıyız. Biz petrol 
zengini değiliz, petrol kuyularımız yok. 
Ama şu anda milli gelire oranla, dünyada 
en az gelişmiş ülkelere yardımda birinci 
sıradayız.  Çünkü biz, veren el alan elden 
üstündür ilkesiyle hareket ediyoruz. Biz 
yüzleşmediğimiz her soruna, bizden son-
raki nesillere bırakılmış ağır bir yük olarak 
bakıyoruz. Tüm Müslümanların da kendi 
meselelerine bu anlayışla yaklaşması, ön-
lerindeki sorunların üzerine cesaretle, ka-
rarlılıkla gitmesi gerekiyor.

Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz alan-
ların başında, hiç şüphesiz, kadınlarımızın 
durumu geliyor. İslam dünyası, ümmetin 
yarısını oluşturan, Peygamber Efendimi-
zin cenneti ayaklarının altına serdiği ka-
dınlar konusunda, maalesef, başarılı bir 
imtihan veremiyor. İslam, Allah’tan başka 
hiçbir gücün kulluğuna izin vermeyerek, 
insanı özgürleştiren, zincirlerinden kur-

taran bir dindir. Dinimizin taşıyıcı sütun-
ları tevhit, ahlak, hürriyet ve adalettir. 14 
asırlık medeniyet müktesebatımıza bak-
tığınızda sanattan mimariye, siyasetten 
beşeri münasebetlere kadar bu ilkelerin 
izlerini görürsünüz. Asırlar boyunca İslam 
âleminin ilmin, irfanın, hikmetin ve ada-
letin merkezi olması, işte bu anlayış saye-
sindedir. Ne zamanki odak şaşmıştır, işte o 
zaman gerileme de başlamıştır. Bugün ha-
len odak sapmasının sancısını yaşıyoruz.  
Özellikle kadınlarla ilgili konularda buna 
şahit oluyoruz.

Birçok İslam ülkesinde kadınların sosyal, 
siyasal ve beşeri rollerini İslam dininin 
prensipleri değil, kalıplaşmış toplumsal 
alışkanlıklar belirliyor. İşte şimdi son za-
manda yeniden “Ilımlı İslam” kavramını 
gündeme getirip, adeta köpürtüyorlar. 
“Ilımlı İslam” ifadesinin patenti nereye ait-
tir? Batı’ya aittir... Şimdi belki de o ifadeyi 
kullanan şahıs, bunun patentinin kensine 
ait olduğunu iddia edebilir. Ancak onun 
patenti o şahsa ait değildir. 15 yıl önceydi, 
Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma 
yapmıştım. Konuşmanın ardından da, par-
lamenterler şahsıma sorular yöneltmeleye 
başladılar. Bu soruların başında da, “Ilımlı 
İslam hakkında ne düşünüyorsunuz?” şek-
lindeki soru vardı. İyi hatırlıyorum, onlara 
şu cevabı verdim: “İslam’ın ılımlısı-ılımsızı 
olmaz. İslam tektir. Kimse çeşitlemeye git-
mek suretiyle İslam’ı bir zaafın içerisine 
sokma gayretine girmesin.” 

Bu türdeki ard niyetli söylemlerle İslam’ı 
zaafa düşürmek istiyorlar. Bizim dinimi-
zin ılımlısı-ılımsızı olmaz. İslam, bütün ku-

İçin Müttefik” temalı Genç Kadınlar Li-
derlik ve Girişimcilik programının tüm 
İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

2 Kasım Perşembe günü İstanbul’da baş-
layan, biraz sonra yapacağımız sertifika 
töreniyle nihayete erecek olan program 
süresince, gerek yurt içinden gerekse yurt 
dışından birçok seçkin isimle bir araya gel-
diniz. Ekonomiden diplomasiye, kariyer 
planlamasından sosyoloji, tarih, sanat ve 
edebiyata kadar oldukça geniş bir yelpaze-
de farklı tartışmalara şahit oldunuz. Aynı 
zamanda Türkiye’yi ve birbirinizi çok daha 
iyi tanıma fırsatı buldunuz. Zengin bir içe-
riğe sahip olduğunu gördüğüm bu prog-
ramın sizler açısından başarılı geçtiğini 
ümit ediyorum. Burada edindiğiniz bilgi, 
birikim, tecrübe ve dostlukların, inşallah, 
hayatınızın her aşamasında sizlere farklı 
bir perspektif sunacağına inanıyorum.

Atalarımız “Evvel refik badel tarik”, yani 
“Önce yoldaş, sonra yol” derlerdi. Gönül 
ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol 
arkadaşlarınız olduğu müddetçe, hiçbir 
yol uzun değildir. Kalpleri bir, hedefleri 
bir, inançları, umut ve sevdaları bir olan 
toplulukların aşamayacağı engel yoktur. 
Hayatta asıl zenginlik, dost biriktirmektir. 
Burada geçirdiğiniz sürenin bu açıdan da 
sizler için verimli ve bereketli olduğunu 
düşünüyorum.

Kıymetli misafirler, 

Saygıdeğer hanımefendiler,

1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşki-
latı, 56 üyesi ve 5 gözlemci üyesiyle, bütün 
İslam ülkelerini bir araya getiren yegâne 
platformdur. Sizlerin de bildiği gibi Türki-
ye, geçtiğimiz yıldan beri teşkilatın Dönem 
Başkanlığını yürütüyor. Ülkemiz ve İslam 
dünyası için son derece önemli olan bu 2 
yıllık süreci en verimli şekilde değerlen-
dirmeye çalışıyoruz.  Müslümanların ve 
tüm insanlığın kanayan yaraları olan so-
runların çözümü için elimizden gelen gay-
reti gösteriyoruz. Hedefimiz, on yıllardır 
ihmal ettiğimiz, çoğu zaman görmezden 
geldiğimiz, ancak içten içe büyüyen mese-
lelerin gündeme taşınmasını sağlamaktır. 
Peki, başarılı mısınız derseniz? Açık söy-
lüyorum, çok da başarılı değiliz. Bunu bir 
özeleştiri olarak söylemek zorundayım. 
Niye derseniz, ne yazık ki İslam dünyası 
aynı hedefe birlikte kilitlenemiyor. 

Myanmar’da Müslüman 
Kardeşlerim Ölüyor, Ama Kimin 
Umurunda!

İşte Myanmar’da, Arakan’da yaşananlar 
ortadadır. Acaba İslam dünyasının bütün 
ortakları, yaşanan bu dram karşısında aynı 
hissiyatı duyuyor mu? Duymuyor. BM Ge-
nel Kurulu’ndaki Myanmar konulu otu-
rumda sadece iki devlet başkanı vardık. 
Yalnızca Türkiye ve İran Cumhurbaşkanla-
rı bu oturama katıldı. Başbakan seviyesin-
de ise Bangladeş ve Pakistan’dan katılım 
sağlandı.  Bir de Endonezya’dan Cumhur-
başkanı Yardımcısı vardı.  Myanmar’da 
Müslümanlara yapılan zulümler bu ka-
dar basit mi? Yani parmak ucuyla tutula-
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rumlarıyla, müesseseleriyle Kitabullah’ta 
kendini bulmuş dinin ta kendisidir. Onun 
dışında kimse dinimize tanım yapmasın. 

Kadın Eli Değmeyen Her İş, Bize 
Göre Eksiktir

İslam, geleneğin, an’anelerin üzerindedir, 
hepsinden çok daha aşkındır. Gelenek, 
ancak İslam’ın ruhu ile mütenasip olduğu 
zaman anlamlıdır. Kadınlarımızın hayatın 
her alanında varlık gösterebilmeleri konu-
sunda yaşanan sıkıntıların, İslam’dan de-
ğil, toplumların asırlara sari yerleşik algı-
larından kaynaklandığı bir gerçektir. Oysa 
bizim tarihimizde Hazreti Hatice, Hazreti 
Aişe, Ümmü Seleme, Raziye Begüm Sul-
tan, Melike Hatun, Mihrimah Sultan gibi, 
hizmetleriyle abideleşmiş on binlerce ka-
dın vardır. Elbette annelik Allah’ın kadın-
lara en büyük lütfudur, ikramıdır. Anneliği 
inkâr, fıtratı yani yaratılışı inkârdır. Ancak 
Müslüman kadın iyi bir anne olduğu ka-
dar, yeri geldiğinde çığır açan bir ilim insa-
nı, siyasetçi, öğretmen, hatta yeri geldiğin-
de atılgan bir savaşçıdır. Kadınların emeği 
ve katkısı olmayan, kadın eli değmeyen 
her iş, bize göre eksiktir, yarımdır.

Kıymetli genç kardeşlerim,

Bu anlayışla son 15 yılda ülkemizde kadın-
larımızın önündeki engelleri kaldırmak 
için çok büyük adımlar attık. Çağdaşlaş-
mayı İslam düşmanlığı olarak anlayan 
“Sözde elitist-özde lümpen” bir güruha rağ-
men, kadınlarımıza haklarını teslim ettik. 
İnancının gereği olan kıyafetinden dolayı 

üniversiteye gidemeyen, iş hayatına atıla-
mayan, adeta dört duvar arasına mahkûm 
edilen kadınlarımızı özgürlükleriyle bu-
luşturduk. Bugün Türkiye’de hiç kimse 
inançlarından, hayat tarzlarından, düşün-
celerinden dolayı ötekileştirilmiyor. Başı 
açık veya örtülü tüm kadınlarımız, arzu 
ettikleri her alanda özgürce çalışabiliyor, 
hayatın içinde yer alabiliyor. Önümüzde-
ki dönemde de girişimcilikten siyasete, 
eğitimden dış politikaya kadar her alanda 
kadınlarımızı, inşallah, güçlendirmeyi sür-
düreceğiz.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Dönem Başka-
nı olarak bu tecrübe ve birikimimizi diğer 
kardeşlerimizle de paylaşmak istiyoruz. 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nda bile hala ka-
dınlarımız etkin değildirler. Teşkilat bün-
yesinde  bir kadın kolları kurulabilir. Ama 
teşkilat üyesi ülkelerin liderleri bu konuda 
henüz aynı anlayışta değil. İİT bünyesinde 
gençlik teşkilatı da yoktu. Bundan birkaç 
yıl önce, Dolmabahçe’deki bir toplantıda, 
gençlik kolları kurulması yönünde bir tek-
lifim olmuştu. Daha sonra gençlik teşkilatı 
kurulması yönünde karar alındı.  

Bu anlayışla Dönem Başkanlığımızın ana 
konularından birini kadın sorunlarına 
ayırdık. 13’üncü İslam Zirvesinde yaptı-
ğımız çağrı, güç de olsa, diğer ülkeler nez-
dinde mâkes buldu ve teşkilat bünyesinde 
ilk kez bir İstişarî Kadın Konseyi kurul-
du. Hâlihazırda bu Konsey’in de Dönem 
Başkanlığı’nı üstleniyoruz. Kadın Konse-
yinin teklifiyle Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 
“Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik 
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Programı” işte bu çabalarımızın bir seme-
residir. İnşallah bu adımlar sizler tarafın-
dan çok daha güçlü, çok daha yaygın bir 
şekilde devam ettirilecektir.

Burada şu noktayı üzülerek belirtmem ge-
rekiyor. Tüm çabamıza rağmen İslam İşbir-
liği Teşkilatı içerisinde kadınların rolü ve 
etkinliği noktasında halen ciddi eksiklik-
ler var. Teşkilat içerisinde kadınlarla ilgili 
yürütülen projelerde maalesef bir dirençle 
karşılaşıyoruz. İnşallah ortak çabalarımız-
la bu direncin aşılacağına, kadınların teş-
kilat içerisinde hak ettikleri konuma gele-
ceklerine inanıyorum. Elbette bu süreçte 
sizin gibi vizyoner genç hanım kardeşleri-
me önemli vazifeler düşüyor. Unutmayın, 
siz hakkınızı aramazsanız, kimse lütuf 
olarak onları size vermeyecektir. Her biri-
niz inşallah çok önemli görevlere gelecek, 
ülkenize, İslam âlemine ve hatta tüm dün-
yaya yön vereceksiniz. Teknolojide, ino-
vasyonda, bilişimde çığır açacak projelere 
imza atacak olanlar da yine sizlersiniz.

Geçtiğimiz günlerde, yüksek teknoloji ala-
nındaki özgün yatırımlarıyla tüm dünyada 
dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem 
oldu. Kendisinin vizyonunu, hayallerini, 
gayretini bizzat ağzından dinleme imkânı 
buldum. Gördüm ki, her şey önce bir hayal 
ile başlıyor. İnsan hayal kurabildiği müd-
detçe yaşar ve başarıya koşar. Hiç kimse-
nin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi 
hırpalamasına müsaade etmeyin. Burada-
ki tüm kardeşlerimin meseleye bu açıdan 
yaklaşmalarını, özgüven sahibi olmalarını, 
kendilerini geleceğe bu şekilde hazırlama-
larını bekliyorum.

Başörtüsü Yasakları Avrupa 
Ülkelerinde Giderek 
Yaygınlaşıyor

Saygıdeğer Hanımefendiler,

Bizler hem kendi ülkemizde hem de İslam 
âleminde kadınların durumunu düzelt-
meye çalışırken, özellikle batı dünyasın-
da bambaşka bir atmosferin yayıldığına 
şahitlik ediyoruz. Batılı ülkelerde yabancı 
düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve İslam kar-
şıtlığının giderek yaygınlaştığını görüyo-
ruz. Dış görünüşü, dili, dini, ten rengi fark-
lı olanın hayat alanı da daralıyor. Avrupa, 
özellikle bu kesimler için, giderek bir açık-
hava hapishanesine dönüşüyor. Göçmen-
leri, ibadethaneleri, işyerlerini hedef alan 
saldırılar, artık haber değeri bile taşımıyor. 
Irkçı partiler birçok ülkede siyasetin mer-
kezine oturdular, hatta hükümet ortağı 
olacak oy oranlarına ulaştılar.

Elbette bu karamsar tablolunun en büyük 
mağduru Müslüman kadınlardır. Başörtü-
sü yasakları Avrupa ülkelerinde giderek 
yaygınlaşıyor. Bir dönem ülkemizde oldu-
ğu gibi kamusal alan-özel alan kurnazlığı 
ile Müslüman kadınların hayata katılım-
ları engellenmeye çalışılıyor.  Müslüman 
kadınları evlerine hapsedecek bir anlayış, 
virüs gibi yayılıyor. Bugün çoğu Avrupa 
ülkesinde bilhassa başörtülü kadınların is-
tihdama katılabilmesi, hatta bazı yerlerde 
eğitim imkânları önemli ölçüde sınırlan-
mış durumdadır. Hemen her fırsatta bize 
demokrasi ve insan hakları dersleri veren-
ler, kendi ülkelerinde en temel insan hak-

larının çiğnenmesine alkış tutmaktadır. 
Türkiye, bu adaletsizliğe ve çifte standarda 
dikkat çeken az sayıdaki ülkeden biridir. 

Bir kez de sizlerin huzurunda şu hususun 
bilinmesini özellikle istiyorum. Hiç kim-
senin haklarımızı elimizden almasına izin 
vermeyeceğiz. Terör bahanesiyle insanları-
mızın ötekileştirilmesine, zihnimize pran-
ga vurulmasına kesinlikle müsaade etme-
yeceğiz. Küresel ölçekte hak, özgürlük ve 
adalet mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz. 
Her platformda dile getirdiğimiz “Dünya 
5’ten büyüktür” itirazımızın gerisindeki 
sebeplerden biri de işte budur. Mülkün 
temeli adalettir. Adaletin olmadığı, çifte 
standardın hüküm sürdüğü bir dünyada 
huzur, barış ve esenlik olmaz. Türkiye’nin 
mücadelesi tüm ezilenlerin, ötekileştiri-
lenlerin, sessiz yığınların mücadelesidir. 
Türkiye’nin mücadelesi, özünde “Anti-em-
peryalist” bir mücadeledir. Biz kavga etmi-
yoruz, biz çatışma istemiyoruz, biz sadece 
adalet istiyoruz.

Bakınız bugün bu salonda dünyanın 50 
farklı ülkesinden kardeşlerimiz var. Bugün 
aramızda Arakanlı, Pakistanlı, Afganistan-
lı hanımefendiler bulunuyor. Şu an bu sa-
londa Afrikalı, Asyalı, Ortadoğulu kardeş-
lerimiz bulunuyor. Aramızda dünyanın 
uzun yıllar kaderine terk ettiği Somali’den 
misafirlerimiz var. Adaletsizliğin, sömü-
rülmenin, küresel çıkar hesaplarına kur-
ban edilmenin acısını en iyi onlar biliyor. 
Terörün, açlığın ve yoksulluğun yükünü 
en çok onlar taşıyor. Kimse bizden bu ada-
letsizliğe sessiz ve tepkisiz kalmamızı bek-
leyemez. Çünkü bizim inancımızda zulme 

rıza zülümdür. Siz genç kardeşlerimin bu 
şuurla hareket edeceğine, küresel barış ve 
adalet için yürütülen bu kutlu mücadeleye 
destek olacağına inanıyorum.

Müslümanın Çoğalması Şart, 
Bundan Asla Geri Adım Atılımaz

Kıymetli misafirler,

Dünya baş döndürücü bir şekilde değişi-
yor. Her değişim sancılı olur, meşakkatli 
olur. Bu değişim süreci de krizlere, gerilim-
lere, hatta ve hatta sıcak çatışmalara sahne 
oluyor. İşte Türkiye, jeostratejik konumu 
itibariyle bu zorlu değişim sürecinin tam 
merkezinde bulunuyor. Komşuda ateş ya-
narken, dumanı bana gelmesin demek, 
ham bir hayaldir. Türkiye’nin etrafı ateş 
çemberine dönmüşken, binlerce yıllık kar-
deşlik bağları bulunan ülkeler sıkıntı ya-
şarken, bizim rahat olmamız beklenemez. 
Pasifikteki dünyanın kalanıyla irtibatı ol-
mayan birkaç tropikal ada dışında krizin 
olmadığı, sorunun yaşanmadığı ülke ne-
redeyse kalmadı. Aslına bakılırsa, Habil ve 
Kabil’den beri, insanın olduğu her yerde 
çatışma da, kriz de, gerilim de hep var ol-
muştur. 

Madem krizden kaçamıyoruz, öyleyse, 
bunları çözecek ve daha önemlisi fırsata 
çevirebilecek adımları atmamız gereki-
yor. Bir ülkenin diplomatik ve siyasi gücü, 
işte bu süreci yönetebilme kabiliyetiyle 
orantılıdır. Hamdolsun Türkiye, Suriye ve 
Irak başta olmak üzere, bölgesindeki tüm 
sıkıntılarda demokrasinin, özgürlüklerin, 
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adaletin ve hakkın yanında yer almıştır. Sı-
nırlarımıza dayanan 3 milyonu aşkın maz-
luma kapılarımızı açıp tüm kurumlarımızı 
seferber etmek suretiyle, insanlık ve kar-
deşlik vazifemizi bihakkın yerine getirdik.

Türkiye, geçtiğimiz yıl yaptığı 6 milyar 
dolarlık insani kalkınma yardımıyla, milli 
gelirine oranla dünyada ilk sırada yer aldı.  
Gelişmiş ülkeler yüksek duvarlar arkasın-
da sıkı güvenlik politikalarıyla huzur arar-
ken; ülkemiz, kökenine, inancına, diline, 
meşrebine bakmadan milyonlarca insanı 
bağrına basarak, dünyaya örnek oldu.

Bu dünyada her şey fanidir, yani geçicidir; 
baki kalan hoş bir sadadır. Kalıcı olan tek 
şey geride bıraktığınız eserlerdir. Çünkü her 
insan eserleriyle anılır. Biz de hayırla yâd 
edilecek eserler bırakmak için çalışıyoruz. 
Bu anlayışla, bayrak yarışı gördüğümüz bu 
görevleri sizin gibi gençlere bırakacağımız 
güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Sizlerin de değişimden korkmadan yolunu-
za devam edeceğinize inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
istikbalimizin teminatı olarak gördüğüm 

siz kardeşlerimi ülkemizde ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifa-
de ediyorum.

Dinimizin emri çok açık ve nettir: 
Nikâhlanın, evlenin, çoğalın. Müslümanın 
çoğalması şart, bundan asla geri adım at-
maması gerekir. Bu konuda Müslüman ka-
dınların hassasiyetini çok önemsiyorum. 
Türkiye’deki terör örgütü bu konuda çok 
çok hassas, en az 5, 10, 15 çocukları var. 
İnanıyorum ki, Rabbimin emri, Sevgili 
Habibi’nin sünneti de yerine gelecektir. 

Geleceğin liderleri, iş kadınları, akade-
misyenleri, siyasetçileri olarak gördüğüm 
sizlere, eğitim ve iş hayatınızda Allah’tan 
muvaffakiyetler diliyorum. Bu toplantının 
düzenlenmesinde emeği geçenlere tekra-
ren teşekkür ediyorum. 

Sizlerden, ülkelerinize döndüğünüzde aile-
lerinize, arkadaşlarınıza, tüm halkınıza se-
lamlarımı götürmenizi rica ediyorum. 

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rab-
bim yolunuzu bahtınızı açık etsin. Kalın 
sağlıcakla.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ti-
cari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 
33’üncü Bakanlar Oturumunu açarken, 
hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hürmetle selamlıyorum. İslam İşbirliği 
Teşkilatının Dönem Başkanı ve İSEDAK 
Başkanı sıfatıyla, tüm misafirlerimize ül-

kemize hoşgeldiniz diyorum. Sizin gibi 
seçkin bir topluluğu kıtaların, medeniyet-
lerin, kültürlerin kavşak noktası, Hazreti 
Peygamberin övgüsüne mazhar olmuş bu 
aziz şehirde, İstanbul’da ağırlamaktan bü-
yük bahtiyarlık duyuyoruz. 

Kritik bir dönemde icra ettiğimiz İSEDAK 
toplantımızın ülkelerimiz, bölgemiz ve 

Yaşadığımız Sıkıntıları İSEDAK’ı 
Etkin Olarak Kullanarak 

Aşabiliriz

33’üncü İSEDAK Toplantısı Açılışı | İstanbul | 22 Kasım 2017
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yazma eserleri talan edildi. Yemen’in zi-
yaretçilerini kendine meftun bırakan 
mekânları giderek bir enkaz yığınına dö-
nüşüyor. Şehirlerimizle beraber tarihimiz, 
1400 yıllık medeniyet müktesebatımız da 
gözlerimizin önünde tek tek yok oluyor. 
Enkaza dönen sadece binalarımız, eserleri-
miz, maddi-manevi birikimimiz değil, aynı 
zamanda geleceğimizdir, istikbalimizdir. 
İzleri silinen sadece İslam medeniyetinin 
o topraklara vurduğu mühürler değil, aynı 
zamanda onurumuzdur, haysiyetimizdir. 

Hepimizin yüreğini dağlayan bu manzara-
nın görünürdeki müsebbipleri elbette hal-
kına zulmeden diktatörler; kan ve gözya-
şından beslenen terör örgütleridir. DEAŞ, 
El KAİDE, BOKO HARAM, YPG, FETÖ 
gibi katil sürülerinin Suriye’den Irak’a, 
Yemen’den Libya’ya kadar tüm bölgemizi 
büyük bir kan gölüne dönüştürdüğünü he-
pimiz görüyoruz. Ancak sahne önündeki 
figüranlar, perde arkasındaki asıl aktörleri, 
asıl senaristleri görmemize engel olmama-
lıdır. Hazreti Mevlana “İnsanı ateş değil, 
kendi gafleti yakar” diyor. Coğrafyamız-
daki hadiselere, Peygamber Efendimizin 
“Mü’minin ferasetinden sakının! Çünkü 
o Allah’ın nuruyla bakar” hadisi şerifinde 
olduğu gibi basiret ve ferasetle yaklaşabil-
meliyiz.

Karşımızdaki fotoğraf bize şu gerçeği net 
bir şekilde göstermektedir: İslam dünyası-
nın birliğini, beraberliğini, zenginliklerini, 
hepsinden önemlisi istikbalini yok etmeye 
yönelik kirli bir senaryo uygulanıyor. Kimi 
zaman etnik, kimi zaman dini, kimi zaman 
da mezhebi farklılıklar kaşınarak İslam 

toplumları içerden çökertilmeye çalışılı-
yor. Müslümanlar arasındaki fay hatları 
derinleştirilerek, enerjileri iç çatışmalarla 
tüketilmek isteniyor. Komşunun komşu-
yu, kardeşin kardeşi, Ali’nin Ömer’i hasım 
gördüğü, daha da kötüsü ötekileştirdiği 
çatışmalı, kavgalı bir toplumsal yapı he-
defleniyor. Açıkçası Batı, kendi tarihinde 
ne kadar hastalıklı unsur varsa hepsini de 
İslam dünyasına ihraç ederek, geleceğini 
garanti altına almaya çalışıyor. Gerilimler 
tırmandırılarak Müslümanların kaynakla-
rı silah şirketlerine, tefecilere,  spekülatör-
lere, sıcak para baronlarına peşkeş çekili-
yor. Böylece gençlerimize, kadınlarımıza, 
ihtiyaç sahiplerine, şehirlerimizin imar ve 
ihyasına harcanması gereken paralar, ma-
alesef batılı devletlerin, şirketlerin cebine 
gidiyor. 

Batı dünyası 2-3 asır önceki kolonyalist dö-
nemde mazlumların kaynakları ve kanla-
rı üzerinden kendilerine bir refah düzeni 
inşa etmişlerdi.  Neo-kolonyalist dönem 
olarak ifade edebileceğimiz bugün de Batı,  
yine mazlumların kaynakları, emeği ve 
canları üzerinden refah düzenlerini tah-
kim etmenin, ömrünü uzatmanın gayreti 
içinde.

İslam Medeniyetinin Hayat 
Pınarlarını Kurutmaya 
Çalışıyorlar

Kıymetli dostlarım,

Elbette burada hedef yalnızca petrolümüz, 
doğal kaynaklarımız, insan gücümüz de-

âlem-i İslam için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum. Yüce Mev-
la mukaddes kitabımız, hayat rehberimiz 
Kur’an-ı Kerim’de; “Ve emruhum şûrâ bey-
nehum”, yani “Onların işleri aralarında 
şûrâ-danışma iledir” buyuyor. Rasul-i Ek-
rem Efendimiz (SAV) de “Yapacağı işi ehli 
ile istişare edene, o işin en güzelinin nasip 
olacağını” müjdeliyor. Biz de gerek İSE-
DAK bünyesinde, gerekse 1,5 yıldır yürüt-
tüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanlığımızda bu ilkeyi tatbik etmenin 
gayreti içerisindeyiz. Hemen her fırsatta 
kardeşlerimizin görüşlerini, fikirlerini, 
daha da önemlisi eleştirilerini almaya ça-
lışıyoruz. İnşallah bugün de siz kıymetli 
dostlarımızın kanaatlerini birinci ağızdan 
dinleme fırsatı bulacağız. 

Burada gündemimizde yer alan ekonomik, 
sosyal ve ticari meseleler yanında, şüphe-
siz bölgemizin ve İslam dünyasının içinde 
bulunduğu ahvali de mütalaa edeceğiz. 
İSEDAK olarak, hem geride bıraktığımız 
bir senenin muhasebesini yapacak, hem 
de geleceğe dair projelerimizi masaya yatı-
racağız. Ben şimdiden teklif, tespit, eleştiri 
ve yorumlarıyla toplantımızı zenginleşti-
recek tüm kardeşlerime gönülden teşek-
kür ediyorum.

Fakat burada eksikliğini hissettiğimiz bir 
noktaya dikkatlerinizi özellikle çekmek 
istiyorum. İstişarenin maksadına ulaşabil-
mesi için samimi olması yanında, alınan 
kararların tatbik edilmesi, hayata geçiril-
mesi de gerekir. Gerçeğe dönüşmeyen her 
fikir, ne kadar ufuk açıcı olursa olsun, hoş 
bir söz olarak kalmaya mahkûmdur. Bu 

tür toplantıların görüş alışverişinden öte 
bir anlamı, manası olmalıdır. Bu açıdan 
tartıştığımız ve karara bağladığımız husus-
ları hep birlikte kuvveden fiile geçirmenin 
mücadelesini vermeliyiz. Ancak bu şekil-
de harcadığımız emekler hakiki anlamını 
bulacak, ümmetin dertlerine deva ürete-
cek sonuçlar doğurabilecektir. İnşallah 
sizlerin de katkısı ve gayretiyle ISEDAK’ın 
önümüzdeki dönemde bu anlayışla yoluna 
devam edeceğine inanıyorum.

Müslümanların Enerjileri 
İç Çatışmalarla Tüketilmek 
İsteniyor

Değerli kardeşlerim,

Biz de, “Dert insanı söyletir” diye bir kela-
mı kibar var. Ben de sizlerle bugün bura-
da “Kalbimle kelimelerim arasına perde 
koymadan” konuşmak istiyorum. İslam 
dünyası olarak son yıllarda, gerek ekono-
mik, gerekse siyasi ve sosyal açıdan olduk-
ça sancılı bir süreçten, kelimenin tam an-
lamıyla bir fitne döneminden geçtiğimiz 
aşikârdır. Asırlar boyunca ilim, irfan ve 
hikmet yolcularının merkezleri olan şehir-
lerimiz, maalesef bugün yıkımla, acıyla, 
gözyaşıyla kıvranıyor. Sadece sakinlerine 
değil, dünyanın dört bir ucundan mazlum-
lara eman yurdu olmuş beldelerimizden, 
bugün çocuklarının cansız bedenlerine 
sarılan annelerin feryatları yükseliyor. 
Halep’in asırlık camilerinin çoğunda ezan 
sesleri artık duyulmuyor. Göz kamaştırıcı 
Şam’ın parıltısı söneli çok oldu. Bağdat’ın 
zengin kütüphaneleri, yüzlerce yıllık el 
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ğildir. Yağmalanan sadece yeraltı ve yerüs-
tü zenginliklerimiz de değildir. Burada asıl 
hedef İslam medeniyetinin hayat pınarla-
rını kurutmaktır. Amaç Müslümanların 
omurgasını çökertmek, ekonomik, siyasi ve 
içtimai olarak hepimizi felç etmektir. Çün-
kü Müslümanlar, son iki asırda yaşadıkları 
onca sıkıntıya, soruna ve saldırıya rağmen, 
küresel anlamda iddialarını sürdürmeyi 
başarmışlardır. Tevhit, adalet, hürriyet ve 
güzel ahlak gibi hasletler, İslam dininin ta-
şıyıcı sütunları olarak halen dimdik ayakta-
dır. Modern bireyi esir alan nihilizm ve ma-
teryalizm kıskacından kurtuluşun yegâne 
yolu olarak, halen İslam gösteriliyor. Batılı 
kurum, kuruluş ve değerlerin itibarı gide-
rek daha fazla örseleniyor.

Birinci dünya savaşı sonrasında kurulan, 
ikinci dünya savaşıyla beraber tahkim 
edilen küresel sistem, bırakın adalet ve 
özgürlük dağıtmayı, çoğu zaman bunların 
önündeki en büyük engellerden biri hali-
ne geldi. Suriye’de 7 yıldır yaşanan vahşete 
karşı sergilenen kayıtsızlık, sınır kapıların-
da mültecilere maruz görülen insanlık dışı 
muameleler, Arakan’daki soykırıma tepki-
sizlik, batının gerçek yüzünü gösterdi.  De-
mokrasi, insan hakları ve özgürlükler gibi 
değerlerin yerini, giderek daha fazla İslam 
karşıtlığı, Neonazizm ve ırkçılık almaya 
başladı.  Bu listeyi olabildiğince uzatmak 
mümkündür. 

Kardeşlerim,

Karşımızdaki bu tablo karşısında, şu so-
ruları samimiyetle kendimize sormamız 
gerektiğine inanıyorum. İslam ülkelerinin 

batıya verdikleri yüzlerce milyar dolar-
lık silah siparişlerinin gerçek kazananla-
rı kimlerdir? Her gün 5 kez aynı kıbleye 
yönelen kardeşlerin, kimi zaman köken, 
kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik 
farklılıklar üzerinden birbirlerine düşman 
edilmeleri kimlerin işine yarıyor? Ülkele-
rimizin yeniden yapay sınırlarla parçalan-
ması aslında kimlerin işine geliyor? Bu so-
rulara verilecek hasbi cevapların bize yeni 
bir perspektif kazandıracağına, meselelere 
daha farklı yaklaşmamıza vesile olacağına 
inanıyorum. Bunu başardığımızda, hem 
tuzakları bozacak, hem de birilerinin bi-
zim kaynaklarımız üzerinden palazlanma-
sının önüne geçeceğiz.

Müslümanlar, kendilerine biçilen rolü sor-
gusuz sualsiz kabul edemez, istikballerinin 
iç çatışmalarla karartılmasına rıza göstere-
mez. Kimler tarafından ortaya çıkartıldığı, 
beslendiği, büyütüldüğü artık tüm çıplak-
lığıyla ortaya çıkmış bu katil sürülerinin, 
İslam düşmanlığının aracı yapılmasına se-
yirci kalamayız.  Terör örgütlerinin eylem-
leri üzerinden tüm Müslümanların töhmet 
altında bırakılması, bu bahaneyle en temel 
haklarının dahi gasp edilmesi, gerçek niye-
ti ele veriyor. 

Öte yandan, elbette iddia sahibi olmak 
imkân sahibi olmayı da gerektirir. Müslü-
manlar gerek nüfus, gerek yer altı kaynak-
ları, gerekse coğrafi olarak, aslında çok bü-
yük imkânlara sahiptir. Asıl mesele bunları 
hakkıyla değerlendirmek, yani unu-şeke-
ri-yağı bir araya getirip helva yapabilmek-
tir. Bize düşen görev, iktisadi, teknolojik 
ve kültürel kalkınma hamleleriyle İslam 
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coğrafyasını önemli bir üretim havzası-
na dönüştürmek, bunun modelini ortaya 
koymaktır.  Aramızdaki ekonomik ve ticari 
işbirliğini geliştirmemiz, insanımıza hak 
ettikleri müreffeh bir hayatı sunabilmek 
için elzemdir. Bunun için, İslam İşbirliği 
Teşkilatı ve İSEDAK gibi platformlarımızı 
daha etkin şekilde kullanmanın yollarını 
bulmalıyız.

Ancak bu noktada halen ciddi sorunlar 
yaşıyoruz. Elimizdeki imkânları olması 
gerektiği etkinlikte kullanamıyoruz. Böl-
gemizde yaşanan gelişmelere, ülkelerimi-
zi etkileyen sorunlara zamanında müda-
hale edemiyoruz. Bilhassa ekonomik ve 
beşeri münasebetlerimizin arzu edilen 
seviyede olmadığına şahit oluyoruz. Yaşa-
dığımız sıkıntıları aşabilmek için elimiz-
deki tüm imkânları, özellikle de İSEDAK’ı 
etkin bir platform olarak kullanmak mec-
buriyetindeyiz. 

Biliyorsunuz, İSEDAK Stratejisi’nin 2013 
yılında fiilen uygulanmaya başlanmasıy-
la, işbirliği faaliyetleri, yeterli olmasa da 
önemli bir ivme kazandı. Strateji’nin uy-
gulanmasına yönelik oluşturulan İSEDAK 
Çalışma Grupları ve Proje Finansman Me-
kanizması, üye ülkelerimizin desteğiyle 
çalışmalarına devam ediyor. Bu grupların 
politika tavsiyeleri, İSEDAK Proje Finans-
manı çerçevesinde desteklediğimiz çok 
taraflı işbirliği projeleriyle uygulamaya ko-
nuluyor. Böylece, bir yandan ülkelerimizin 
kurumsal ve beşeri kapasiteleri harekete 
geçirilirken, aynı zamanda müşterek so-
runların çözümü için birlikte çalışma kül-
türü de geliştiriliyor. Üye ülkeleri, Çalışma 

Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanın-
dan daha aktif olarak yararlanmaya davet 
ediyorum.

Güçlerimizi Birleştirdiğimiz 
Müddetçe Aşamayacağımız Hiçbir 
Engel Yoktur

Değerli kardeşlerim,

Aramızdaki ticaretin artırılmasına yönelik 
projelere ağırlık vermeliyiz. Bunun için 
uzun süredir gündemimizde olan Tercihli 
Ticaret Sistemine ivedilikle işlerlik kazan-
dırmalıyız. Bu konuda adım atmakta geç 
kaldığımız her gün, açık söylüyorum, bi-
zim için çok büyük kayıptır. Tüm ilgili üye 
ülkelerimizi, bu doğrultuda harekete geç-
meye davet ediyorum.

Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımız 
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 
Enstitüsü’nün çalışmalarını da önemli gö-
rüyorum.  Enstitü, üye ülkelerde ve tüm 
dünyada helal standartlarının belirlenme-
si başta olmak üzere, birçok alandaki stan-
dartlar hususunda ciddi faaliyetler yürü-
tüyor. Biz bu çalışmalara en yüksek katkıyı 
sağlamaya çalışıyoruz.  Bu kapsamda bir 
Helal Akreditasyon Komitesi kurduk. Üye 
ülkelerimizin de Komite’nin faaliyetlere 
aktif katılımını bekliyoruz.

Ticaret ve yatırımlarımızı artırırken, ken-
di sorunlarımızı çözme kabiliyetimizi de 
geliştirebilmeliyiz. Geçtiğimiz yıl 13’ücü 
İslam Zirvesinde yaptığım konuşmada 
üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırıma 

ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için bir 
mekanizma geliştirmemiz gerektiğini ifa-
de etmiştim. Bu amaçla İslam İşbirliği Teş-
kilatı Tahkim Merkezi kurulmasının öne-
mi üzerinde durmuştum.  Bu doğrultuda 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İslam 
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın ortak-
laşa yürüttüğü çalışmaları yakından takip 
ediyorum. Kurulacak merkezin ticaret ve 
yatırım alanlarındaki anlaşmazlıkları hızlı 
bir şekilde, en az maliyetle ve adilâne çözü-
me kavuşturacak bir yapıya sahip olacağı-
na inanıyorum.

Ayrıca, İSEDAK Gayrimenkul Kıymetler 
ve Altın Borsalarının kurulması çalışma-
larının yakın zamanda tamamlanacağını 
umuyorum. Bu konuda Borsa İstanbul 
bünyesinde varolan ciddi birikimi ve alt-
yapıyı sizlerin hizmetine sunmaktan mem-
nuniyet duyacağız. 

Değerli misafirler,

Eskiler; “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan 
buğday ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan 
ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan 
insan yetiştir” demişler. Bizim de gelece-
ğimizin teminatı olan genç nesillere özel 
önem vermemiz gerekiyor. Bunun yolu da 
nitelikli, bilinçli ve özgüven sahibi insan 
yetiştirmekten geçiyor. İçinde bulunduğu-
muz yıl bu doğrultuda kıymetli bir adım 
atarak, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve 
Teknoloji Zirvesi’ni Astana’da gerçekleştir-
dik. Burada ülkelerimiz arasında bilimsel 
ve teknolojik işbirliğine dair çok önemli 
kararlar aldık. Teşkilatın Bilim, Teknoloji 
ve İnovasyon Gündemi 2026 Belgesini de 

bu zirvede kabul ettik.  Bilim, sanayi ve 
teknolojide yapacağımız atılımlar, üretim 
teknolojisinde ve hizmetler alanında yapa-
cağımız yenilikler, iktisadi kalkınmamıza, 
ekonomik işbirliğimize çok ciddi katkılar 
sağlayacaktır. 

Aldığımız kararların tam anlamıyla haya-
ta geçirilmesi için öğrenci ve akademis-
yen hareketliliğini artırmamız gerekiyor. 
Türkiye olarak her yıl Türkiye Burslarıyla 
dünyanın 155 ülkesinden 4 bin 500 öğ-
renciye ülkemizde yükseköğretim imkânı 
sunuyoruz. Bu öğrencilerin kahir ekseriye-
tini İslam ülkelerinden gelen evlatlarımız 
oluşturuyor. Hâlihazırda sadece Teşkilat 
üyesi ülkelerden 9 bin 500 öğrenci, bu 
burslar vasıtasıyla, Türk Üniversitelerinde 
eğitim alıyor. Bu sayı inşallah her yıl arta-
rak devam edecek. 

Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Da-
yanışma içinde hareket ettiğimiz, güçleri-
mizi birleştirdiğimiz müddetçe aşamaya-
cağımız hiçbir engel yoktur. Sadece üye 
ülkelerimiz arasında değil, aynı zamanda 
dünyanın onlarca ülkesine yayılmış dias-
pora topluluklarımız arasında da işbirli-
ğini geliştirmeliyiz. Bilhassa İslamofobi, 
yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla 
mücadelede yurtdışında yaşayan insanla-
rımız büyük önem arz ediyor. Bununla il-
gili son dönemde atılan adımları takdirle 
karşılıyor, devam etmesini diliyorum.

Bu yılki Bakanlar Görüş Alışverişi 
Oturumu’nun konusunun “Üye Ülkelerde 
Sınıraşan Ulaştırma Koridorlarının İyileş-
tirilmesi” olarak belirlenmesini son derece 
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önemli buluyorum. Bakanlarımızın, ulaş-
tırma koridorlarının geliştirilmesine dair 
önemli kararlar alacağına inanıyorum. 
Ayrıca, yarın gerçekleştirilecek özel otu-
rumlarda ulaştırma koridorlarına ilişkin 
paydaşların yaklaşımları tüm yönleriy-
le tartışılacaktır.  Tüm delegelerimizi bu 
önemli etkinliklere aktif katılmaya davet 
ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
sizleri İstanbul’umuzda misafir etmek-

ten duyduğum memnuniyeti bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. 33’üncü İSEDAK 
Toplantısının ülkelerimiz açısından ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyor, 
tüm katılımcılara çalışmalarında başarı-
lar diliyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rab-
bim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kalın 
sağlıcakla.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Filistin Devlet Başkanı, Değerli Kardeşim 
Sayın Mahmut Abbas, saygıdeğer devlet ve 
hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, 
kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyo-
rum. Essalemu aleyküm ve rahmetüllahu 

ve berekatuh. Allah’ın selamı, rahmeti ve 
bereketi üzerinize olsun. Kudüs’ün karde-
şi İstanbul’dan şu an kalbi bizimle çarpan 
tüm kardeşlerime, tüm Kudüs dostlarına 
selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. 

Bugün burada, İslam’ın ilk kıblesi ve 
üç mukaddes mescidinden biri olan El 

ABD Provokatif ve Hukuk Dışı 
Adımdan Bir An Evvel Geri 

Dönmelidir

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi | İstanbul | 13 Aralık 2017
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Ey Trump, sana daha neyi anlatalım, her 
şey ortada! İsrail’e zaten bir şey anlatma-
mıza gerek yok, gerçekler ortada. ABD’nin 
bu kararıyla,  yaptığı tüm terör eylemlerin-
den dolayı İsrail adeta ödüllendirilmiştir. 
Bu ödülü veren ise, tek başına Trump’tır. 
“Ben yaptım oldu” diyerek hiçbir yere varı-
lamaz.  Siz tek başınıza böyle bir karar ala-
bilirsiniz, ama dünya sadece sizden ibaret 
değil. Birleşmiş Milletler’in 196 üyesi var. 
Tüm bu ülkelerin, Trump’un kararına tavır 
koyacağına inanıyorum. 

Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsi-
niz, silahlarınız, hatta nükleer silahlarınız 
da olabilir.  Ancak haklıysanız güçlüsünüz. 
Eğer haklı değilseniz, güçlü olamazsınız. 

Barışı imkânsız hale getirenlerin yanında 
duran Amerika Birleşik Devletleri, terö-
rizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü 
böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekme-
ğine yağ sürmüştür. İşte bunu Suriye’de de 
gördük. Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a kar-
şı, başka terör örgütü olan YPG, PYD’yle 
mücadele yürütüyorlar.  Bir terör örgütü-
nü, bir başka terör örgütüyle yok edemez-
siniz. Kuzey Suriye’ye 4 bin tırı aşkın zırhlı 
taşıyıcı, tank, top, mühimmat nakledilmiş-
tir. Peki, Kuzey Suriye’ye bu silahlar acaba 
niçin geldi, neden getirildi? 

Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika 
ve İsrail’le birlikte tüm insanlığa yönelik 
tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde 
yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesi-
ni bize ve insanlığa asla unutturamaz. Fi-
listin meselesine adil ve sürdürülebilir bir 
çözüm bulunmadan, bölgesel ve küresel 

ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edi-
lemez. Hukuku çiğneyen, vicdanları yara-
layan bu tür adımlar, uluslararası sisteme 
ve Birleşmiş Milletlere yönelik güveni de 
dinamitliyor. Hepimizin geleceğini ilgilen-
diren bu duruma seyirci kalamayız. 

Bağımsız Filistin 
Devleti Talebinden Asla 
Vazgeçmeyeceğiz

Kardeşlerim,

Amerika’nın Kudüs kararı, uluslararası hu-
kuku çiğnemenin yanında, medeniyetimi-
ze de indirilmiş ağır bir darbedir. Ecdadı-
mız, Kudüs’ün tüm ihtiyaçlarını gidermek 
için bu mukaddes beldeye özenle hizmet 
etmiş; hiçbir ayrım gözetmeden tüm şehir 
halkının refahını, emniyetini ve ibadet öz-
gürlüğünü garanti altına almıştır. Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde Osmanlı’nın 
Kudüs surlarında inşa ettirdiği El Halil ka-
pısına “La ilahe illallah, İbrahim halilullah” 
lafzının kazınmış olması, medeniyetimizin 
Kudüs’e bakışının en güzel ifadesidir. 

Hıristiyan alemi için büyük önem taşıyan 
Kudüs’teki kilisenin balkonunda 162 yıl-
dır, hassas mezhebi dengeler sebebiyle 
öylece duran ahşap merdiven, bize şehirle 
ilgili çok şey anlatıyor. Bugün Kudüs’ün 
mahremiyetini hiçe sayan kararlara imza 
atanların, Hazreti Ömer’in büyük bir teva-
zuuyla girerek, mukaddes bir emanet ola-
rak teslim aldığı Kudüs’ten alacakları çok 
dersler vardır.

Aksa’nın şehri Kudüs’ümüzün tarihi ve 
hukuki statüsüne yapılan tecavüzü ele al-
mak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.  
Davetime icabet ederek, Müslümanlarla 
birlikte tüm insanlık için tarihi önemi olan 
bu toplantıya iştirakiniz için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Filistin’le ilgili barış girişimine öncülük 
etmesini beklediğimiz Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Başkanı, 6 Aralık’ta, ulus-
lararası hukuku hiçe sayan bir tutumla, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını 
açıklamıştır. Hiç uzun söze gerek yoktur. 
Kudüs’te, bu kadim şehrin sokaklarında 
bir kaç dakika dolaşan herkes, orasının iş-
gal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten 
işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir 
kararın açıklanmasının hiçbir hükmü ola-
maz. Amerika Birleşik Devletleri’nin veto 
yetkisine sahip olduğu Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nin 1980 tarihinde 
aldığı 478 sayılı karara göre, hiçbir ülke 
Kudüs’te Büyükelçilik bulunduramaz.

Nitekim Amerika’nın bu hukuksuz kara-
rına, sadece Kudüs’ü işgal altında tutan 
İsrail destek vermiştir. Bu gayri meşru ka-
rarı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür 
ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere, 
şu ana kadar yaptığım tüm görüşmeler-
de, Kudüs’le ilgili bu kararlı duruş teyit 
edilmiştir. İslam ülkeleri de, ilk andan iti-
baren ve en açık şekilde, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Kudüs’le ilgili kararını külli-
yen reddetmiştir. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Baş-
kanı olarak, aynı gün dünya kamuoyuna 

bir çağrıda bulunarak, bu kararın vicdan, 
hukuk, ahlak ve tarih önünde hükümsüz 
olduğunu ilan ettik. Bu karar, her şeyden 
önce, şiddet yerine barıştan yana tavır 
koyan, barışı isteyen taraf olduğunu defa-
larca ispatlayan Filistinlilerin cezalandırıl-
maları anlamına geliyor. 

ABD’nin Bu Kararıyla İsrail 
Terörü Ödüllendirilmiştir

Şimdi sizlere harita üzerinde gösterece-
ğim. 1947’den bu yana Filistin’de neler 
olduğunu görmemizde faydalar var.  Bakı-
nız, 1947’de Filistin ve İsrail ne durumda? 
Bu paylaşım planında Filistin ciddi mana-
da bir küçülme yaşıyor, İsrail ise büyüyor. 
Sene 1949-1967 arasına bakıyoruz, Filistin 
ciddi manada küçülüyor, İsrail ise büyü-
meye devam ediyor. Ve geliyoruz bugüne; 
1947’de İsrail neyse, şimdi de Filistin ne 
yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir 
taksimi, kurt-kuzu mücadelesinde kurt 
bile yapmaz. 1947’den günümüze işte Fi-
listin toprakları bu hale getirildi. 

Bu şunu gösteriyor: İsrail bir işgal devleti-
dir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir 
terör devletidir. Erdoğan niye böyle söylü-
yor diyorlar.  Nasıl söylemeyeyim? Terörist 
askerler, 10 yaşında çocukları demir kafes-
lerin içine yığıyorlar. 20 kadar asker-polis, 
gözünü bağladıkları 14 yaşındaki çocukla-
rı dipçikliyor. Öbür tarafta bir kız çocuğu 
dipçikle dövülüyor. Yani bunlar terörist ve 
işgalci değil mi? İnsan olan, vicdan sahibi 
olan bu sahnelerden gerekli dersi çıkarma-
sı lazım. 
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Kudüs’ün tüm inançlar için taşıdığı öneme 
saygı duyan Sayın Papa’ya, adil bir barış 
için gayret eden aklıselim sahibi Musevi-
lere, tahkir edilseler de muhkem duruşla-
rından taviz vermeyen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Tabii en başta da, asırlardır namusları olarak 
gördükleri Kudüs’e hizmet eden, koruyan, 
mücadeleden asla vazgeçmeyen Filistinli 
kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 

Bölgemizde ve Kudüs’te barış, ancak her 
kesimden, her milletten, her inançtan ah-
laklı, dürüst ve adil insanların çabasıyla 
sağlanacaktır. Buradan, uluslararası huku-
ka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, 
Kudüs’ü, Filistin Devleti’nin işgal altında-
ki başkenti olarak tanımaya davet ediyo-
rum. İslam ülkeleri olarak, başkenti Kudüs 
olan, egemen ve bağımsız Filistin Devleti 
talebinden asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail 
askerlerinin, Amerika’nın Kudüs kararını 
protesto eden Filistinli kardeşlerimize uy-
guladığı zulmü lanetliyoruz. Bu vesileyle, 
Filistin davasının tüm şehitlerini rahmetle 
anıyoruz.

Geçen hafta, Kudüs’te İslam idaresinin 
sona erişinin 100’üncü yıldönümüydü. Bi-
rinci Dünya Savaşı sırasında Kudüs’ün ve 
Filistin’in müdafaası için Filistin cephele-
rinde savaşan ve toprağa düşen tüm şehit-
lerimizi de Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Müslümanlara düşen görev, her hal ve şart 
altında Kudüs’e sahip çıkmaktır.  Ülkemiz-
deki ve dünyanın her yerindeki tüm kar-
deşlerimizden, imkân ve fırsat buldukça 

Kudüs’e gitmelerini, Harem-i Şerif ’i ziya-
ret etmelerini istiyoruz. Çünkü orada, ora-
da varılacak secdede, selametle birlikte ba-
rış için çağrı vardır, merhamet için yakarış 
vardır, insanlık için kurtuluş vardır.  

Maddi-Manevi Tüm 
İmkânlarımızı Kudüs İçin 
Seferber Etmeliyiz

Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki, 
Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Mescid-i 
Aksa ve Kubbet-us Sahra’nın içinde bu-
lunduğu Harem-i Şerif, 144 dönüm ala-
nıyla ebediyete kadar Müslümanlara ait 
kalacaktır. Harem-i Şerif ’i hedef alan ve 
giderek artan, adeta ırkçı bir kampanya-
ya dönüşen yerleşimci saldırılarına karşı, 
buranın hamiliğini üstlenen Ürdün Kralı 
İkinci Abdullah kardeşimizle işbirliği için-
de, dik duruşumuzu sürdüreceğiz. 

Filistinli kardeşlerimizin de, kendi arala-
rındaki sorunlarını çözerek, bu imtihanlar 
karşısında vahdet içinde hareket etmeleri, 
artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Ku-
düs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin şu altın 
tavsiyesi hepimize rehber olmalıdır. “Dost-
larıyla uğraşanlar,  hasımlarını yenemez”

Değerli kardeşlerim,

Henüz Filistin Devleti’ni tanımamış olan 
ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları, 
bölgede aklıselimi ve adaleti ayakta tuta-
cak bir dengenin sağlanabilmesi bakımın-
dan şarttır. Özellikle Avrupa’nın, İsrail’in, 
bir taraftan yerleşimleri genişletirken di-
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ğer taraftan “Filistin Devleti’ni tanımayın 
çünkü barışa mani olur” söyleminin esiri 
olmaktan vazgeçmesi gerekiyor.

İşgali devam ettiren devlet kabul görür-
ken, barış isteyen, 1967 sınırlarını, yani 
tarihi Filistin topraklarının neredeyse beş-
te birinde yaşamayı kabul eden tarafın ta-
nınmıyor olmasının hiçbir makul sebebi 
kalmamıştır. Amerika’nın bu açıklamasın-
dan sonra, barış zemini başka türlü canlı 
tutulamaz. 

İsrail’in, işgal ettiği Filistinlilere ait toprak-
lardan daha da fazlasına el koyabilmek için 
dünyayı oyalamasına pirim verilmemeli-
dir. Sözde iki devletli çözümü savunurken, 
uygulamada İsrail’in bu imkânı her geçen 
gün biraz daha ortadan kaldırmasına göz 
yumulması kabul edilemez. İşgal edenle 
işgal edilen arasında tarafsız kalmak, zul-
me destek vermektir. Bunun için, en azın-
dan, Filistin’in uluslararası anlaşmalara 
ve kuruluşlara dahil olma süreci hızlan-

dırılmalıdır. İslam ülkeleri olarak Filistin 
Devleti’nin diplomatik sahada tam temsi-
li konusunda daha güçlü bir irade ortaya 
koymalıyız. Vicdan sahibi, gelecek nesiller 
adına mesuliyet sahibi herkesin maddi-
manevi tüm imkânlarını Kudüs için sefer-
ber etmesini istiyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem 
Başkanı sıfatıyla, Amerika Birleşik 
Devletleri’ni, attığı bu son derece yanlış, 
provokatif ve hukuk dışı adımdan bir an 
evvel geri dönmeye davet ediyoruz. Bu 
adımla kendini barış sürecinde diskalifi-
ye eden, arabuluculuk vasfını tamamen 
yitiren Amerika’nın yerine, uluslararası 
toplumun tamamından, dünya barışı ve 
istikrarı için sorumluluk üstlenmelerini 
bekliyoruz. Bugün burada verdiğimiz me-
sajların tüm dünya tarafından ciddiyetle 
değerlendirileceğine inanıyorum.

İştirakleriniz için sizlere bir kez daha te-
şekkür ediyorum.

İş dünyasının değerli temsilcileri, hanı-
mefendiler,  beyefendiler, sizleri, ülkem 
ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. 2015 yılındaki son ziyaretimden 
sonra bir kez daha dünyanın en güzel şe-
hirlerinden biri olan Paris’te bulunmak-
tan memnuniyet duyuyorum. Ziyareti-
min başından beri şahsıma ve heyetime 
gösterilen konukseverlik ve ilgi için, Sa-

yın Cumhurbaşkanı Makron başta olmak 
üzere tüm yetkililere ve Fransız halkına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sevgili dostlar,

Tabii bu ziyaretimiz gerek Türkiye-Fransa 
arasındaki ikili ilişkiler, gerekse bölgesel 
konuları içermesi bakımından çok çok 

Türkiye, G-20 ve OECD Ülkeleri 
Arasında En Hızlı Büyüyen 

Ekonomidir 

Fransa’da İş Dünyası Temsilcileriyle Buluşma | Paris, Fransa | 5 Ocak 2018
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önemlidir. Bu ziyarette üç tane önemli 
anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalardan 
bir tanesi Eurosam’la ilgiliydi, bir diğeri 
Airbus uçaklarının alımıyla ilgiliydi,  bir 
diğeri de gıda sektörüne yönelik bir anlaş-
maydı. Bu anlaşmalarla birlikte, bölgesel 
konuları da masaya yatırdık.  Bu yakın iş-
birliğimizin, bölgesel ve uluslararası barış 
bakımından da hayati öneme sahip oldu-
ğuna inanıyorum. 

Bugün Değerli Dostum Makron’la ger-
çekleştirdiğimiz görüşmeler, son derece 
verimli ve faydalı geçti. Güçlü ticari ve 
ekonomik bağlantılarımız ile karşılıklı ya-
tırımlarımızı, ilişkilerimizin en güçlü un-
surlarından biri olarak görüyoruz. 

Fransa, dünyanın en büyük 5’inci, 
Avrupa’nın en büyük 2’nci ekonomik gü-
cüyken; Türkiye Satın Alma Gücü Parite-
sine göre dünyanın 13’üncü ve Avrupa’nın 
ise 5’inci büyük ekonomisidir. Fransa dün-
yanın en çok yatırım yapan ve alan 3’üncü 
en büyük ülkesiyken, Türkiye, 2012 yı-
lından beri Batı Asya olarak tanımlanan 
coğrafyanın en çok yatırım çeken ülkesi 
olmayı sürdürüyor. Sadece bu veriler bile, 
halen 14 milyar doları dahi bulmayan tica-
ret hacminin, iki ülkenin gerçek ekonomik 
potansiyelini yansıtmadığını gösteriyor. 
Elele vererek ve yeni projelere imza atarak, 
ikili ticaret hacmimizi hak ettiği noktaya 
ulaştıracağımıza inanıyorum. 

Bilindiği gibi ülkemiz 15 Temmuz 2016 
tarihinde bir darbe girişimine maruz kal-
dı. Demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz, hal-
kımızın cesaret ve fedakârlığı ile bu sına-

madan daha da büyüyerek çıkmıştır. Şu an 
itibariyle Türkiye’nin ihracat hacmi 157 milyar 
doları buldu. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağ-
men bu çok çok iyi bir rakamdır. Ekonomi-
miz de, bu hain saldırıyı, öncesindeki ve 
sonrasındaki diğer tüm tuzaklarla birlikte, 
başarıyla geride bırakmayı bilmiştir. 2017 
yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11’lik, ilk 
üç çeyreğinde de yüzde 7,4’lük bir büyü-
me oranı ile yeni bir rekor kırdık. Öyle ki, 
pek çok kredi derecelendirme kuruluşu ve 
uluslararası ekonomik örgüt Türkiye’nin 
ekonomik büyüme verilerini ciddi olarak 
gözden geçirmek durumunda kaldılar. 
Dördüncü çeyrekte de başarılı bir netice 
elde ederek, 2017’yi yüzde 7’nin üzerinde 
bir büyümeyle tamamlayacağımıza ina-
nıyoruz. Bu büyüme oranı ile Türkiye, bir 
kez daha G-20 ve OECD ülkeleri arasında 
en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. Önü-
müzdeki dönemde de bu başarılı grafiği-
mizi sürdüreceğimize emin olabilirsiniz. 

Türkiye’ye Yatırım Yapan Daima 
Kazanır

Değerli katılımcılar,

2023 yılında inşallah Cumhuriyetimizin 
100’üncü yıldönümünü kutlayacağız. Bu 
önemli tarih için belirlediğimiz vizyonda, 
ekonomik hedeflerimizin önemli bir yeri 
bulunuyor. Dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına girmeyi hedeflediğimiz 2023 
vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyo-
ruz. Bu çerçevede, büyük çaplı yatırımları-
mız sürüyor. Son dönemde dünyada halen 
yürütülen veya tamamlanmış 10 megap-
rojeden 6’sının Türkiye’de bulunması bir 
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tesadüf değildir. Sadece geçtiğimiz 10 yıl-
da yürüttüğümüz büyük ölçekli projeleri-
mizin maliyeti 200 milyar dolar seviyesine 
ulaşmıştır. Örneğin, 2016 yılında Osman-
gazi ile Yavuz Sultan Selim Köprülerinin, 
ayrıca Avrasya Tüneli’nin açılışlarını yap-
tık. Dünyanın en uzun köprüsü olacak Ça-
nakkale 1915 Köprüsü’nün temelini attık. 
2018 yılında da İstanbul’da dünyanın en 
büyük havalimanının ilk etabını hizmete 
açmayı hedefliyoruz. 

Ülkemiz,  Fransız dostlarımızın yatırımları 
için de bir cazibe merkezidir. Devam eden 
bölgesel krizlere rağmen, 2003-2016 yılları 
arasında Türkiye yaklaşık 180 milyar dolar 
değerinde doğrudan uluslararası sermaye 
çekmeyi başarmıştır. 80 milyonluk iç piya-
samız, rekabetçi ve dinamik özel sektörü-
müz, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji 
sektörlerinde oldukça gelişmiş teknolojik 
altyapımız, küresel yatırımcılar için birer 
artı değerdir. İstanbul’dan 4 saatlik uçuşla 
50’den fazla ülkeye ve dünya ekonomisi-
nin dörtte birini oluşturan geniş bir pazara 
erişim sağlanabiliyor. Türkiye’de 58 bine 
yakın uluslararası sermayeli şirket faali-
yet gösteriyor. Türkiye’ye yatırım yapan 
daima kazanır. Halen Türkiye’de yatırımı 
bulunan Fransız işadamlarının da teyit 
edebileceği gibi, ülkemize gelen uluslara-
rası yatırımcının, bizim gözümüzde Türk 
işadamından farkı yoktur. Aynı hak ve yü-
kümlülükler söz konusudur. 

Ülkemiz dünyanın en iddialı yatırım teşvik 
sistemlerinden birine sahiptir. Uluslarara-
sı yatırımcılarla düzenli olarak bir araya 
gelmek suretiyle, ihtiyaçlarına uygun yatı-
rım teşviklerini ele alıyoruz. Proje bazlı ve 

teknoloji girdisine önem veren yatırım teş-
vik sistemi ile yatırımların önünü açmakta 
kararlıyız. Fransız dostlarımız, 2023 pro-
jelerimiz çerçevesinde ulaştırma, enerji, 
çevre gibi pek çok alanda 13 ayrı ihaleye 
teklif sunmuştur. En son Kasım ayı başın-
da Airbus ve Türksat arasında bir işbirliği 
anlaşmasına varıldı. Böylece, Fransa’nın 
da katkısıyla ülkemizin uydu üretimi ve 
fırlatılması alanında yeni bir atılım içine 
girmesini sağladık. Bu işbirliği mutlaka 
diğer sanayii alanlarında da yeni işbirlik-
lerini tetikleyecektir.  Türk Hava Yolları ile 
Airbus Firması arasında imzalanan Niyet 
Beyanının ve Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğımız, ASELSAN ve ROKETSAN ile EURO-
SAM Konsorsiyumu arasında imzalanan 
Sözleşmenin stratejik önemde olduğunu 
düşünmekteyim. Ayın şekilde Türk Exim-
bank ile Bepei Frans Asürans Expor arasın-
da imzalanan anlaşma da ekonomik ilişki-
lerimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
Benzer iyi örnekler yakın gelecekte daha 
da artacaktır. 

Ülkemizdeki Yatırım 
Teşviklerinden İstifade 
Edebilirsiniz

Değerli katılımcılar,

İki yakın müttefik ülke olarak Stratejik 
Eylem Planları temelinde çalışıyoruz. Bu 
konuda iki ülke yönetimlerinin iradesinin 
de tam olması en büyük şansımızdır. Bu 
iradeyi kullanarak, ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizde daha dengeli, daha büyük 
adımlar atabilmek için siz işadamlarımı-
zın desteğine ihtiyacımız vardır. Bugün 

burada size mesajım, Türkiye’nin ekono-
mik ilerlemesinin bir parçası olmanızdır. 
Özellikle yatırım teşviklerinden istifade 
etmeniz noktasında önünüzde en ufak bir 
engel söz konusu değildir. 

2016 yılında Fransa, en fazla ticaret yaptı-
ğımız ülkeler sıralamasında 7’inci durum-
dadır. Fransa’nın potansiyelinin bunun üze-
rinde olduğunu biliyorum. Geçen sene ikili 
ticaret hacmimiz 13,5 milyar dolar civarında 
gerçekleşti. Hedefimiz ise 20 milyar Avro-
dur. Fransa, 7 milyar dolara yakın yatırımı 
ile ülkemizde en çok yatırımı olan ülkeler 
arasında 10’uncu sırada geliyor. Ülkemizde 
1.500 civarında Fransız sermayeli şirket var. 
Bu konuda da daha iyisinin mümkün oldu-
ğunu biliyorum. Sizlere destek olabilecek 
önemli bir mekanizma, Ekonomi ve Ticaret 
Ortak Komitesidir. Bu komitenin kurduğu 
güçlü bağlar sayesinde, pek çok sıkıntıya 
çözüm bulunmuştur. Biz, hastalık sebebiyle 
Fransa’dan canlı hayvan ithalatına getirdi-
ğimiz sınırlamaları sona erdirdik. Benzer 
bir yaklaşımı ülkemizden kiraz alımında 
Fransa’nın da göstereceğini ve bu sorunun 
da çözüleceğini düşünüyorum.

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi An-
laşmasının tadili amacıyla karşılıklı bir 
çalışma yapmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca 
karayolu ulaştırmasında ticaretimizin pü-
rüzsüz akışını sağlamak için gerekli adım-
ları atma sorumluluğunun bilincindeyiz. 
Taşımaların tamamen serbestleştirilmesi 
nihai hedefimizdir. 

Değerli katılımcılar,

Fransa’nın önemini, gücünü ve potansi-
yelini yakından biliyor, son dönemdeki 
ekonomik büyüme oranını, yatırımlarının 
yüksekliğini takdirle takip ediyoruz. Sayın 
Makron’un dirayetli liderliğinde büyük bir 
kararlılıkla yürütülen reformların başarı-
ya ulaşacağından şüphemiz yoktur. Bu ge-
lişmeler, Türk işadamlarını Fransa ile daha 
çok iş yapmaya, üçüncü ülkelerde birlikte 
hareket etmeyak için Ekonomi ve Ticaret 
Ortak Komitesini en kısa sürede toplaya-
lım. İşadamlarımızı, komitenin çabalarını 
tamamlayacak şekilde biraraya getirelim 
ve doğrudan görüşmelerini sağlayalım. İş 
Forumları, ikili ekonomik ilişkilerimizin 
bir vazgeçilmee yöneltecektir. Biz de bu 
yönde gereken telkinleri yapıyoruz. 

Fransız dostlarımızın da bu çabayı kar-
şılıksız bırakmayacaklarına inanıyoruz. 
Bunun için atmamız gereken bazı somut 
adımlar vardır. Örneğin, 20 milyar Avro 
ikili ticaret hacmi hedefimize ulaşmzi ha-
line dönüşebilir.

Üçüncü ülke pazarlarına erişim bakımın-
dan da birlikte çalışmaktan kazançlı çıka-
cağımız açıktır. Fransa ve Türkiye özel sek-
tör temsilcilerinin stratejik ortaklık kurma 
çalışmalarını daha fazla desteklemeliyiz. 
Bu kapsamda ortak iletişim ağı kurma 
çabalarına da ivme kazandırılması gere-
kiyor. Kara Ulaştırma Karma Komisyonu 
Toplantısı biran önce yapılmalıdır. Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması-
nın tadilini de hızla tamamlamalıyız. 
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Tüm bunları yaparken dostum Cumhur-

başkanı Macron’la birlikte, iki ülke Eylem 

Planı ile işadamlarımıza gerekli desteği 

vermekte kararlıyız. Sizlere başarılı, bere-

ketli, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Sizle-
rin görüşlerini dinlemekten de memnuni-
yet duyacağım. 

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Devlet Başkanı, Kıymetli Dostum, 
saygıdeğer heyet üyeleri, sevgili misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri, 
en kalbi duygularımla, saygıyla selamlı-
yorum. Öncelikle Kıymetli Dostum Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’e 

ve heyet üyelerine ülkemize hoşgeldiniz 
diyorum.

Bugün, gerek ülkemizin kalkınması adı-
na, gerekse Rusya Federasyonu ile enerji 
işbirliğimiz adına gerçekten tarihi bir ana 

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 
100’üncü Yılını, 

Enerji Alanında Tarihi Bir 
Eserle Taçlandıracağız

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni | Ankara | 03 Nisan 2018
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şahitlik ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç 
Santralinin temelini, bugün burada Değer-
li Dostum Putin’le birlikte atmanın bahti-
yarlığını yaşıyorum. Kendisine ve kıymetli 
heyet üyelerine, bu anlamlı günde heyeca-
nımıza ortak oldukları için şükranlarımı 
sunuyorum.

Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili 
münasebetlerde kat ettiği büyük mesafe 
geleceğimiz adına çok önemli bir referans-
tır. Bugün 7’nci toplantısını gerçekleştire-
ceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi, ilişki-
lerimizin geldiği seviyenin adeta sembolü 
olmuştur. Ayrıca Rusya Federasyonu ile 
beraber birçok stratejik projeyi de hayata 
geçiriyoruz. S-400 Hava Savunma Sistem-
leri, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, işte 
şu an temelini attığımız Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali bunlardan sadece birkaçıdır. 
Bunun yanında ülkelerimiz bilhassa Su-
riye’deki terör tehdidinin ve çatışmaların 
bir an önce sona erdirilmesi noktasında da 
yakın işbirliği içindedir.

Kıymetli dostlarım,

Türkiye olarak, 2003-2017 yılları arasında 
ortalama yüzde 5,8 büyüdük. 2017 yılın-
da yüzde 7,4 oranında büyüme başarısı ser-
giledik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldö-
nümü olan 2023’de dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. 
Bu durum enerjiye olan ihtiyacımızın da 
artması anlamına geliyor. Gerek petrol ve 
doğal gaz, gerekse yenilenebilir kaynak-
larda, son 15 yılda, daha önce hayali dahi 
kurulamayacak projeleri hayata geçirdik. 
Enerji güvenliğimizin geliştirilmesi hedefi 

doğrultusunda, enerji sektörümüzün her 
alanına yatırımlarımız kesintisiz devam 
ediyor. 

Ülkemizin güvenli, sürdürülebilir enerjiye 
sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız 
planlamalar içinde nükleer enerji önemli 
bir yer tutuyor. Hâlihazırda dünyada 31 
ülke kullandığı elektriğinin önemli bir bö-
lümünü faaliyette olan 450 nükleer sant-
ralden elde ediyor. Halen 16 ülkede 55 
nükleer santral de inşa halindedir. Bugün 
temelini attığımız Akkuyu ile bu sayı 56 
oluyor. Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 
ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alın-
masıyla, Türkiye de nükleer enerji kulla-
nan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. 
Böylece, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yılını, enerji alanında da  tarihi 
bir eserle taçlandırmış olacağız.

Bu Santral, Enerji Güvenliğimize 
Katkı Sağlayacak

Akkuyu, tüm üniteleriyle devreye girdi-
ğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihti-
yacının yüzde 10’unu karşılayabilecektir. 
Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğal 
gaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi 
daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Kar-
bondioksit salınımı bulunmayan nükleer 
santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. Do-
layısıyla bu santral,  enerji güvenliğimize 
katkı sağlarken, aynı zamanda iklim de-
ğişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol 
oynayacaktır. Bu tecrübenin, nükleer ener-
ji alanında yetkin, uluslararası çapta söz 
sahibi insan kaynağımızın yetişmesine de 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

321320

ciddi katkısı olacaktır. Nitekim, şu an yüz-
lerce gencimiz Rusya’daki üniversitelerde 
nükleer enerji konusunda öğrenim görü-
yor. İnşallah bu gençlerimiz öğrenimlerini 
tamamladıktan sonra ülkemize dönerek 
önemli görevler üstlenecektir.

Değerli dostlarım,

Türkiye’nin pek çok yatırımı, pek çok ese-
ri gibi, ülkemizin yarım asırlık hayali olan 
Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize 
nasip oldu. Akkuyu projesine karar verdi-
ğimiz andan itibaren, Sayın Putin başta 
olmak üzere, tüm Rus makamlarıyla siya-
si ve teknik düzeyde çok yakın bir mesai-
miz oldu. Kendileri bu aşamaya gelinceye 
kadar gerçekten takdire şayan bir işbirliği 
sergilediler. Böylesine çetrefilli bir konuda 
kısa sürede mesafe almamızın sebebi, sü-
reç boyunca iki tarafın ortaya koyduğu iş-
birliği ruhudur. Bunun için, Dostum Putin 
başta olmak üzere, tüm Rus yetkililere te-
şekkür ediyorum. Aynı şekilde Sayın Baş-

bakanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan ve milletvekillerine, daha önceki 
enerji bakanlarıma da bu süreçte verdik-
leri destek için teşekkür ediyorum. Ayrıca, 
ekibiyle birlikte gece gündüz demeden ça-
lışarak bu projeyi hayata geçiren, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız ile her düzey-
den yetkilimize de tebriklerimi iletiyorum.

4 reaktörden oluşacak bu santralin ilk re-
aktörünü 2023 itibariyle işletmeye alma 
hedefimiz doğrultusunda hep birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde 
Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki 
işbirliğimizi de, her geçen gün daha da ar-
tırarak sürdürmekte kararlıyız. 

Bu düşüncelerle temelini attığımız bu tesi-
sin inşaatının en kısa zamanda sonuçlan-
dırılmasını, ülkelerimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Diyanet camiamızın kıymetli yöneticileri, 
çok değerli misafirler, aziz kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 

selâmlıyorum. Esselamü Aleyküm Ve Rah-
metullahi Ve Berakâtüh… 

Türkiye’ye,  medeniyetlerin başkenti, İs-
lam medeniyetinin görkemli şehri İstan-
bul’umuza hoşgeldiniz. Sizleri, Peygam-

İslam, Proje Mahsulü Teröristler 
Üzerinden Yaftalanmaya 

Çalışılıyor

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi Açılış Oturumu
İstanbul | 16 Nisan 2018
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rız. Rengimiz, dilimiz, kültürümüz farklı 
olsa da, bizler aynı dine inanan, aynı Pey-
gambere, aynı mukaddes kitaba tabi olan 
insanlarız. Aramızdaki farklılıklar asla 
kardeşliğimize, muhabbetimize mani de-
ğildir. Binlerce kilometre ötede olsak da 
kıblemizin ve kalplerimizin yönü birdir. 
Pasaportlarımız, ülkelerimiz ayrı olsa da 
aynı ümmetin mensuplarıyız. Rabbimiz bu 
hakikati Hucurat Suresinde “İnnemel mü-
minune ihvetun”, “Müminler, ancak kar-
deştirler” diyerek ifade ediyor. Aynı ayetin 
devamında Yüce Mevla, bu hukukun gere-
ği olarak “Öyleyse kardeşlerinizin arasını 
düzeltin” buyuruyor. Evet, Müslümanlara 
kardeş olduklarının hatırlatılmasından 
hemen sonra “arabuluculuk” vazifesinin 
de verilmesi çok dikkat çekidir.

Biz de ayrım yok. Ancak şu an Müslüman-
lar arasında ayrım var mı? Ne yazık ki var. 
İşte bu ayrımı İslam dünyasının belli böl-
gelerinde acımasızca yaşıyoruz. Hep söylü-
yoruz, öldüren “Allahu ekber” diyor, ölen 
de “Allahu ekber” diyor. Bunu anlamak 
mümkün değil. Tarihe şöyle bir baktığımız 
zaman; mızrakların ucuna Kur’an-ı Kerim 
sayfalarını yerleştirmek suretiyle nasıl bi-
zim önderlerimiz öldüler ve öldürüldüler-
se, şimdi de tekrar aynı olayları yaşıyoruz.  
Bunları düzeltmeliyiz. 

Hayatın doğal akışı içerisinde Müslüman-
lar arasında ayrılıkların, anlaşmazlıkların, 
kimi zaman dargınlıkların, hatta kavga-
ların, çatışmaların olması kaçınılmazdır. 
Habil ile Kabil’den bu yana “Kardeş kav-
gası”, her ne kadar hiç istenmese de, insan 
hayatının bir parçası olmuştur. Peygamber 

Efendimizin Hakk’a irtihalinden sonra da 
İslam ümmeti arasında farklı meseleler 
üzerinden tartışmalar vuku bulmuştur. 
Maalesef bu gerilimlerin Sıffin Savaşı ve 
Cemel Vakasında olduğu gibi sıcak çatış-
maya dönüştüğü, kardeşin kardeşe kılıç 
çektiği dönemler de yaşanmıştır. 

Dinimiz İslam, insanın dünya imtihanının 
bir parçası olan bu durumu görmezden 
gelmek yerine, sorunun çözüm yollarını 
göstermiştir. İslam’da kardeşlik hukuku 
mümin kardeşine destek olmak yanında, 
sıkıntılarına taraf olmayı, müdahil olmayı 
da gerektirir. Bir mümin, içinde yaşadığı 
toplumdan kendini kesinlikle yalıtamaz. 
Bir mümin, hangi saikle olursa olsun, ne-
melazımcılığa, boş vermişliğe asla tevessül 
edemez. Mümin aktif olmakla; kardeşleri, 
komşuları, arkadaşları arasındaki sıkıntı-
lara çözüm aramakla mükelleftir. Türkçe-
mizdeki ifadesiyle “Bana değmeyen yılan 
bin yıl yaşasın”, yani “Ne kimse bana karış-
sın, ne de ben kimseye karışayım” anlayışı, 
bir Müslümana, gerçek bir mümine yakı-
şan bir anlayış değildir.

Müslüman; hayatın bizatihi içinde olan; 
yaşayışıyla, çalışmasıyla, eğitimiyle, tica-
retiyle, tavır ve ahlakıyla diğer insanlara 
örnek olan insandır. Müslüman; çevresine 
güven aşılayan, insanların elinden ve di-
linden emin olduğu insandır. Müslüman, 
komşusu açken tok yatamayacak kadar 
etrafıyla hemhal olması gereken insandır. 
Dinimizin, kılıçtan ziyade kalemle, ticaret 
ve ilim erbabının gayretleriyle yayılması-
nın sebebi budur.  Asırlar boyunca gönül 
ve hikmet erlerinin İslam’ın sancaktarlı-

ber Efendimizin övgüsüne mazhar olan 
bu güzel şehirde ağırlamaktan çok büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bugün bizleri 
bir araya getiren, böylesine muhteşem bir 
uhuvvet ikliminde gönüllerimizi buluştu-
ran Yüce Allah’a hamd-ü senalar ediyorum. 
Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve zirvenin 
tertip edilmesine destek sağlayan bütün 
kuruluşlarımıza; emekleri, gayretleri için 
şükranlarımı sunuyorum.

Az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği 
üzere, bugün 100’ü aşkın ülkeden yaklaşık 
250 Müslüman dini lider, temsilci, âlim, 
akademisyen ve yazara burada ev sahipli-
ği yapıyoruz. Güney Afrika’dan Arjantin’e, 
Srilanka’dan Meksika’ya, Avrupa’dan 
Amerika’ya, Hindistan’a kadar dünyanın 
dört bir ucundan din kardeşlerimizi mi-
safir ediyoruz. Binlerce, on binlerce kilo-
metre ötelerden gelerek zirveyi teşrif eden, 
bu önemli toplantıya katkı veren siz seçkin 
misafirlerimize özellikle teşekkür ediyorum.

Ülkemizde ilk defa düzenlenen Dünya 
Müslüman Azınlıklar Zirvesi’nin, İslam 
ümmetinin sorunlarının tartışılmasına, 
sıkıntılarının çözülmesine, geniş işbirliği 
potansiyelinin keşfine imkân sağlayacağı-
na inanıyorum. Diğer hususlar yanında bu 
zirvenin, yeryüzünün farklı bölgelerinden 
gelen siz kardeşlerimiz arasında dostlu-
ğun, dayanışma ve muhabbetin güçlen-
mesine de vesile olacağını düşünüyorum. 
4 gün boyunca burada yapılacak istişare-
lerin, tenkit ve tekliflerin ülkelerimiz ve 
Âlem-i İslam için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Sözlerimin hemen başında bir hususu ifa-
de etmekte fayda görüyorum. Sorunların 
ve bu problemlerle ilgili çözüm yollarının 
tespiti elbette çok değerlidir. Fakat alınan 
kararların kuvveden fiile geçirilmesi çok 
daha önemlidir. Yoksa verilen bunca emek, 
harcanan onca mesai yarım kalacaktır. 
Benim kendime siyasi ve idari hayatım 
boyunca pusula kıldığım dört ilkem var. 
Özellikle istikbalimizin teminatı olarak 
gördüğümüz gençlerimize bu dört pren-
sibi sık sık hatırlatıyorum. “Oku, düşün, 
uygula, neticelendir.” Başarı zincirini oluş-
turan bu dört halkanın her hangi birinde 
kopma veya kırılma olursa, hedeflenen 
noktaya varılması da mümkün değildir.

Burada 4 gün süresince yapılacak samimi 
tartışmalar neticesinde varılacak kararla-
rın önümüzdeki dönemde mutlaka hayata 
geçirilmesi, uygulanması, neticelendiril-
mesi önem arz ediyor. Gerekirse ayrı bir 
platform oluşturularak ya da şu an Dönem 
Başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirli-
ği Teşkilatı bünyesinde bir kurumsal yapı 
tesis edilerek, ama mutlaka bu zirveyle 
yakalanan ivmenin devam ettirilmesini 
gerekiyor. Dünya Müslüman Azınlıklar 
Zirvesi’nin bu bakımdan da örnek olacağına, 
alanında fark oluşturacağına inanıyorum.

Bir Mümin, İçinde Yaşadığı 
Toplumdan Kendini Kesinlikle 
Yalıtamaz

Çok değerli kardeşlerim,

Bizler bir birini Allah için seven, bura-
da Allah’ın rızası için toplanan insanla-
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ve faşist grupların hedefi oluyor. Alman-
ya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ül-
kelerde Müslamanlara yönelik saldırılar 
devam ediyor.  Müslüman kadınlar sırf 
başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, 
işyerlerinde tacize uğruyor. Bunun da en 
önemli örneği Fransa’da yaşanıyor.  Fran-
sa, Avrupa Birliği müktesebatının tam 
tersine Romanları sınır dışı etti. Bunların 
nazarında insanların tefrik edilmesi hak-
tır. Ama biz böyle bakmadık, bakmıyoruz. 
Adı Ahmet, Muhammed, Ali, Mustafa olan-
ların resmi kurumlarda ve özel sektörde iş 
bulma imkânları kısıtlanıyor. Müslüman 
çocukların hiç olmadık bahanelerle eği-
tim-öğretim hakları ellerinden alınıyor. 
Peygamber-i Zişan Efendimiz bir hadisi 
şeriflerinde adeta günümüzü tasvir eder-
cesine; “Öyle bir zaman gelecek ki, dininin 
gereklerini yerine getirme konusunda sa-
bırlı davranıp müslümanca yaşayan kimse, 
avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır” 
buyurmaktadır. Billhassa Müslüman azın-
lıklar, Resulü Ekrem Efendimizin bu tasvi-
rini andıran baskılara ve zulümlere maruz 
kalmaktadır. Daha da ötesi, sırf Müslüman 
oldukları için katledilen; evlerinden, yurt-
larından kovulan yüzbinlerce Müslüman 
var. Arakan, Türkistan, Sri Lanka, kimi 
Orta Afrika ülkeleri başta olmak üzere bir-
çok yerde etnik ve dini kimliğinden dolayı 
şiddet gören, eziyet çeken milyonlarca kar-
deşimiz var. Misyonerler tarafından din 
değiştirilmeye zorlanan, evlatları kendile-
rinden koparılan on milyonlarca Müslü-
man bulunuyor.

Kardeşlerim,

Sizler, dünyanın farklı köşelerinde yaşa-
yan Müslüman azınlıklar olarak bu sorun-
ların ekseriyetini bizzat tecrübe ediyorsu-
nuz. Sizler, bulunduğunuz ülkelerde İslam 
karşıtı dalgaya doğrudan muhatap olan, 
herkesten önce göğüsleyen insanlarsınız. 
Bu süreçte sizlerin duruşu tavrı ve müca-
delesi çok önemlidir. Bakınız giderek kö-
tüleşen bu tablo karşısında Müslümanlar 
olarak bize düşen görev bellidir. Konuş-
mamın başında da ifade ettiğim üzere biz 
asla saldırılar karşısında sinemez, kendi 
kabuğumuza çekilemeyiz. Müslüman-
ların başka din mensuplarıyla bir arada 
barış içinde yaşama problemi yoktur, ta-
rih boyunca da hiçbir zaman olmamıştır. 
Endülüs’ten İstanbul’a, Şam’dan Kahire’ye, 
Timbuktu’ya, Kudüs’e kadar kadim İslam 
beldelerinin tamamı faklı inançlara ev sa-
hipliği yapmıştır.

Bize kurulan kumpası dağıtmamız için 
öncelikle bir araya gelmeli, diyaloğumu-
zu artırmalı, işbirliğimizi daha da güçlen-
dirmeliyiz. Proje sahiplerinin, bilhassa 
gençlerimizi çekmek istediği “pasifizm” 
veya “şiddet” ikilemine kesinlikle düşme-
meliyiz. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, 
ne toplumdan kopacağız, ne de meydanı 
hukuk ve ahlak tanımazlara bırakacağız. 
Meşruiyetten sapmadan ellimizdeki tüm 
imkânlarla haklarımızı korumanın mü-
cadelesini vereceğiz. Tecrübelerimizden 
istifade edecek, kendimizi her konuda ge-
liştirecek, siyaset, eğitim, ticaret ve kültür 
alanında söz sahibi, etki sahibi olmanın 
yollarını arayacağız.

ğını yapmasının altında yatan saik budur. 
Bu açıdan, bizlerin nerede olursak olalım, 
hangi konumda bulunursak bulunalım, 
hayatın içinde olmamız, aktif bir tavır ser-
gilememiz gerekiyor. Kardeşlerimizden 
başlayarak halka halka etrafımızda vuku 
bulan gerilimlere, sorun ve sıkıntılara mü-
dahale etmemiz önem arz ediyor.

Biz Müslümanlar, aramızdaki meseleleri, 
çatışmaları kendi kendimize  çözemiyoruz. 
İslam’ın dışındakiler bizim meselelerizi 
çözmek istiyor.  Onlara kaldığı zaman da 
ne oluyor? İşte varil bombaları yağmaya 
başlıyor. Adını da koyuyorlar; bunun adı za-
man zaman kimyasal, zaman zamanda kon-
vansiyonel silah oluyor. Adı koymak kolay. 
Neymiş, anlaşmalar varmış! Bu anlaşmalar 
sadece kimyasal silahlar için geçerliymiş!  
Neticesi ölüm olduktan sonra, sebebi hangi 
silah olursa olsun bu suçtur. Kimyasal silah-
larla Ortadoğu’da bin kişi öldüyse, konvan-
siyonel silahlarla yüzbinler öldürüldü. Ama 
bu ölümleri gören yok. 

Batı Dünyası, İslam Karşıtlığı 
Üzerinden Kendi İdeolojisini 
Tahkim Etmek İstiyor

Değerli dostlarım,

Bu tespitlerimizin özellikle içinde yaşadı-
ğımız süreçte son derece mühim olduğu-
nu düşünüyorum. 11 Eylül terör saldırıla-
rından bu yana Müslümanlar olarak çok 
taraflı, çok katmanlı bir saldırı dalgasıyla 
yüzleşiyoruz. Eli kanlı çeteler üzerinden 
istikbalimizin karartılmaya çalışıldığını, 

hak ve hürriyetlerimizin gasp edilmek is-
tendiğini görüyoruz. DEAŞ, Boko Haram, 
Eş Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin terör 
eylemleri,  bize zarar vermesinin yanında 
İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledik-
leri fırsatı da veriyor. Bu örgütlerin hun-
harca katlettiği veya hayatını kararttığı 
Müslümanların masumiyeti görmezden 
gelindiği gibi, işlenen vahşi cinayetlerin fa-
turası da dinimize ve müminlere kesiliyor. 
Birçok Batı ülkesi de kendi iç sorunlarını 
perdelemek için adeta bu ateşe benzin dö-
küyor. Çok temizler ya, ahlaksızlığın danis-
kası onlardadır. Katliamların daniskasını 
onlar yaptılar; utanmadan, sıkılmadan kal-
kıp bir de fatura kesiyorlar. Siz Cezayir’de 
5 milyon insanı katletmediniz mi? Önce 
bunun hesabını verin. Daha hesap vere-
cekleri çok katliamlar var. 

Batı dünyası, İslam karşıtlığı üzerinden 
kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini 
tahkim etmek istiyor. Modern insanın 
buhranlarına cevap verebilecek yegâne 
din olan İslam, proje mahsulü teröristler 
üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye ça-
lışılıyor. Dünyanın birçok gelişmiş ülke-
sinde kültürel ırkçılık, yabancı düşmanlığı 
ve Müslüman karşıtlığı gibi hastalıkların 
yayılmasının, Neonazi partilerin iktidara 
ortak olacak konuma gelmesinin sebebi 
budur.

Bugün, demokrasi ve hukuk havariliği 
yapan birçok devlette, Müslümanlara ve 
mültecilere yönelik saldırılar sıradan hale 
gelmiştir. Müslümanların işyerleri, evleri, 
ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların 
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değildir. Asıl mesele, bu ülkelerin insani 
krizleri, çatışma ve iç savaşları engellemek 
yerine fırsata çevirme gayretleridir. Asıl 
mesele, DEAŞ bahanesiyle bir ülkenin kay-
naklarına çökme, bunun için yeni terör ör-
gütlerini palazlandırma düşüncesidir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi 
kâğıt üzerindeki görevi küresel istikrarı 
sağlamak olan kurumların, barış ve gü-
venliğin önünde en büyük engele dönüş-
meleri de bir başka sorundur. Biz, ülke 
olarak dünya sistemini esir alan bu çifte 
standarttan rahatsızlığımızı “Dünya 5’ten 
büyüktür” diyerek her platformda ifade 
ediyoruz. Ama gel gör ki, Müslüman ülke-
lerin liderleri dahi ‘Dünya 5’ten büyüktür’ 
tezini hala kavramış değildir. Çünkü köle-
leştirilme politikalarına onlar da alıştılar. 
Müslüman ülkelerin liderleriye yüz yüze 
görüştüğümüzde, “Doğru söylüyorsun, 
haklısınız” diyorlar. O zaman çıkışımızı ya-
palım, yoksa bu iş çözülmeyecek. 

Asıl Güç Kemmiyette Değil, 
Niteliktedir

Diğer yandan, terörle mücadelemizden sı-
nır ötesi operasyonlara kadar pek çok ko-
nuda dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerin 
riyakârlığıyla karşılaşmaya devam ediyo-
ruz. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı 
şehit eden, 2 bin 193 insanımızı da yarala-
yan FETÖ örgütüne yönelik aldığımız meş-
ru tedbirler, batı ülkeleri tarafından sürek-
li eleştiri konusu oluyor. 34 yıldır yaklaşık 
50 bin insanımızı katleden PKK’ya karşı 
yürüttüğümüz mücadelede yaptığımız 

fedakârlıklar, aynı şekilde örgütün harf 
oyunlarına kurban edilmeye çalışılıyor. 
Buna karşılık, aynı çevreler, İsrail’in Gazze 
sınırında katlettiği gençler karşısında tek 
bir kelime dahi etmiyor. Meşru mücadele-
miz sebebiyle bizi kıyasıya eleştirenler, Fi-
listinlilerin kameraların önünde kurşuna 
dizilmesine ses çıkarmıyor. Ülkemizi, kimi 
hırsızlık, kimi gasp, kimi terör suçundan 
hapse atılan sözde gazeteciler üzerinden 
suçlayanlar, tek suçu İsrail’in katliamla-
rını belgelemek olan gazetecilerin infaz 
edilmesine adeta alkış tutuyorlar. İslam 
ülkelerini azınlık hakları konusunda sıkış-
tıranlar, birçok Afrika ve Asya ülkesinde 
Müslümanlar azınlıklara yönelik etnik te-
mizlik faaliyetlerini görmüyorlar.

Kardeşlerim,

Bu riyakârlıkların bizi yolumuzdan ve 
haklı mücadelemizden alıkoymasına izin 
veremeyiz. Müslüman, İlayı Kelimatullah 
için, tüm dünyada hak ve adaletin tecellisi 
için çalışmak zorundadır. Biz zaferle değil, 
seferle mükellefiz. Biz hakkın sancağını en 
yükseğe taşımakla mükellefiz. Bu yolcu-
lukta en büyük kuvvet kaynağımız kardeş-
liğimizdir. Kardeşliğimiz ne kadar kaviyse, 
Müslümanlığımız da o muhkemdir. Müs-
lümanlar, emrolundukları gibi olurlarsa, 
Allah’ın inayetiyle, önlerinde durabilecek 
hiçbir fani güç yoktur. 

Kalpleri bir, hedefleri bir, inançları, umut 
ve sevdaları bir olan topluluğun aşama-
yacağı engel yoktur. Sizin bir ülkede azın-
lıkta olmanız, asla bir dezavantaj değildir. 
Rabbimizin müjdelediği gibi “Nice az top-

Müslüman Ülkelerin Liderleri 
Dahi ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ 
Tezimizi Hala Kavrayamadı

Etnik ve kültürel farklılıklarımızın kar-
deşlik hukukumuzu zedelemesine, müste-
bitlerin elinde fitne aracına dönüşmesine 
müsaade etmemeliyiz. Milletini, milliye-
tini bilmek ile kavmiyetçilik yapmak ara-
sında ince ama derin bir ayrım vardır. Her 
kim etnik aidiyetini dini kimliğinin önüne 
koyuyorsa, o “Asabiyyet-i cahiliyye” yani 
kavmiyetçilik hastalığına yakalanmış de-
mektir. Çünkü biz; Türk, Arap, Acem, Afri-
kalı,  Peştun, Somali, Malay, Hintli, Kürt ol-
maktan önce Müslümanız. Bu kimliklerin 
tamamı İslam kardeşliğimizin karşıtı, al-
ternatifi değil; tamamlayıcısı, mütemmim 
cüzüdür. Biz inancımız gereği “Yaratılanı 
Yaratandan ötürü severiz.” Biz insanı, in-
san olduğu için, eşrefi mahlûkat olduğu 
için severiz. Kuranı Kerim’de buyruldu-
ğu üzere;  “İnsanların farklı kavimlere ve 
kabilelere ayrılmasının sebebi birbirle-
riyle tanışmaları”dır. Bu hakikati Resulü 
Kibriya Efendimiz Veda Hutbesinde; “Ne 
Arap’ın Arap olmayana, ne de Arap olma-
yanın da Arap olana üstünlüğü vardır; 
üstünlük ancak takvadadır” diyerek ifade 
etmiştir. Müslüman ortak paydasında bu-
luşmaktan, birbirimizi Allah için, O’nun 
rızası için sevmekten başka bir çıkış yo-
lumuz yoktur. Bu temel düsturları hayata 
geçirdiğimiz takdirde hem kendi aramızda 
birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğimi-
ze, hem de küresel planda çok daha güçlü 
bir konuma geleceğimize inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Kıymetli misafirler,

Müslüman, pergel gibi ayağının birini 
kendi toplumuna, kendi meselelerine sa-
bitleyen, diğeriyle dünyayı dolaşan insan 
demektir. Biz, inançta 1,7 milyarlık İslam 
dünyasının, yaratılışta ise 7 milyarlık in-
sanlık âleminin bir parçasıyız. Ümmetin 
bir ferdi olarak şahsımızla, ailelerimiz ve 
komşularımızla beraber, milyarlarca kar-
deşimizin de mesuliyetini taşıyoruz. Bizler 
Suriyeli mazlumların, açlıktan ve hastalık-
tan kırılan Yemenli çocukların, Filistinli 
yetimlerin hukukunu da korumakla mü-
kellefiz. Bizler İslam ümmetinin harim-i 
ismeti, namusu, gözbebeği olan Kudüs’ün 
hakkını, canımız pahasına savunmak zo-
rundayız. Kendi sorunlarımızla ilgilenir-
ken kardeşlerimizin sıkıntılarına bigâne 
kalamayız. Müslümanların kanı, canı ve 
hayatı söz konusu olduğunda sergilenen 
çifte standart karşısında, bizim sahada ol-
mamız gerekiyor. 

Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına doku-
nunca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl aya-
ğa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Me-
sele petrol, altın, elmas, pazar payı olunca 
bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek 
balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup 
geldiklerini de çok iyi biliyoruz. Ama aynı 
ülkelerin Filistin’deki katliamlara, Ara-
kan’daki soykırıma, komşumuz Suriye’de 
yüzbinlerce masumun hayatına mal olan 
zulme nasıl sırtlarını döndüklerinin de 
gayet iyi farkındayız. Burada sorun sadece 
masumların feryatlarına kulak tıkama da 
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Sayın Başkan, Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulumuzun değerli üyeleri, iş dünyamızın 
kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum.  Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lumuz DEİK’in Genel Kurulu’nun ülkemiz, 
milletimiz, işadamlarımız ve siz değerli 
üyelerimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Kuruluşundan bu yana DEİK’in 

faaliyetlerine katkıda bulunan tüm arka-

daşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

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.

luluklar, Allah´in izniyle nice çok topluluk-
lara galip gelmişlerdir.” Tarihte de sayıca 
nice az ama örgütlü topluluk, kendisinden 
katbekat üstün topluluğa hâkim olmuş, yö-
netmiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif ’in 
ifadesiyle;

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. 

 Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Evet, mesele bir olmak, beraber olmak, bir 
duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenet-
lenmektir. Asıl güç kemmiyette, yani nü-
fusta değil; keyfiyette, yani niteliktedir. 

İnşallah bu zirvenin Müslüman azınlıklar 
açısından uhuvvet ve dayanışma iklimi-
nin güçlenmesine vesile olacağını düşü-
nüyorum. 4 gün sonunda daha güçlü, çok 

daha ümitvar bir şekilde buradan ayrılaca-
ğınıza inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Allah kardeşliğimizi daim kılsın, muhab-
betimizi ebedi kılsın diyorum. Rabbim 
bizi Kur’an-ı Kerimizin nurundan, Habibi 
Muhammed Mustafa’nın mübarek yolun-
dan ayırmasın diye dua ediyorum. İdrak 
etmekte olduğumuz Mübarek üç aylarınızı 
gönülden tebrik ediyorum. Ülkelerinize ve 
toplumlarınıza, bizim dostluk ve kardeşlik 
mesajlarımızı iletmenizi, selamlarımızı gö-
türmenizi sizlerden özellikle istirham edi-
yorum.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yor hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. 

Hiçbir İş Adamımıza Karşı Art 
Niyetli Bir Yaklaşımımız Yok

DEİK Genel Kurulu | İstanbul | 21 Nisan 2018
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milyar dolarlık artış, ithalatımızda 12,3 
milyar dolarlık azalışa yol açmasını bek-
lediğimiz bu yatırımlar sayesinde, 34 bini 
doğrudan, 134 bini de dolaylı istihdam ar-
tışı da sağlayacağız. 

Biliyorsunuz, 2023 hedeflerimize ulaşmak 
için, Türkiye’nin mevcut büyüklüğünü 
yaklaşık 2 kat daha artırmamız gerekiyor. 
Türkiye’nin, bu hedefine ulaşabilmesi için 
aşması gereken teknik ve psikolojik bir 
takım engeller var. Yurt içinde ve yurt dı-
şında ekonomimizle ilgili değerlendirme 
yapan kimi çevrelerin önümüze çıkardığı 
soru işaretlerini etkisiz hale getirmenin 
yolu, teknoloji ve sermaye konusunda yeni 
yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. Yük-
sek teknoloji yatırımları, bunların başında 
geliyor. Bu yatırımlar aynı zamanda, yük-
sek teknolojiye dayalı ürünlerin ithalatını 
azaltarak, cari açığımızın iyileşmesine de 
önemli katkı sağlayacaktır. Akkuyu Nük-
leer Güç Santralinden yenilenebilir enerji 
kaynaklarına, yerli otomobilden savunma 
sanayine kadar pek çok alanda başlattığı-
mız hamlelerin gerisinde işte bu anlayış 
vardır. 

Yüksek teknoloji yatırımlarının çok büyük 
sermaye, çok ciddi kapasite ve bunlarla 
birlikte yeni ihracat bağlantıları kurmak 
demek olduğunu elbette biliyoruz. Proje 
Bazlı Yatırım Teşvik Sistemini, bu ihtiya-
cı karşılamak üzere geliştirdik. Özellikle 
100 milyon doları aşan büyük projeler 
için uygulayacağımız bu teşvik sistemiy-
le, yatırımcılara gerçekten cazip imkânlar 
sağlıyoruz. Gümrük vergisi muafiyetinden 

makine, teçhizat ve inşaat harcamalarının 
KDV istisnasına, kurumlar vergisi indi-
rimlerine, personel desteğine, finansman 
katkısına, hatta kamu arazilerinin ücretsiz 
devrine kadar, gerçekten çok önemli teş-
viklerle yatırımcıların karşısına çıkıyoruz. 
Sizler aracılığıyla tüm girişimcilerimizi, 
tüm uluslararası yatırımcıları bu teşvik-
lerden faydalanmak üzere Ekonomi Ba-
kanlığımızla temasa geçmeye davet edi-
yorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, hem siyasette, hem de ekonomi-
de, kendisine bir adım yaklaşana, bırakınız 
3-5 adımı, adeta koşarak giden bir ülkedir. 
Bugüne kadar ülkemizle yol yürüyüp de 
bundan pişman olan kimse yoktur. Özel-
likle yatırımcıların memnuniyetini, gitti-
ğimiz her yerde bizzat dinliyor, görüyoruz. 
Buna karşılık, son günlerde birileri ısrarla, 
Türkiye’deki kimi firmaların ve işadam-
larının varlıklarını yurt dışına çıkardığı 
yönünde tezviratlar üretiyor. Biz bugüne 
kadar hep, ülkemizde yapılan yatırımlar 
kadar, kendi işadamlarımızın yurt dışında 
gerçekleştirdiği yatırımlarla da iftihar et-
tik. Bugün yurt dışında yaklaşık 233 mil-
yar dolar varlığı olan bir ülke durumunda-
yız. Afrika’dan Balkanlara kadar gittiğimiz 
her yerde işadamlarımızın yatırımlarını 
izliyor, destekliyor, teşvik ediyoruz. Küre-
sel düzeyde iş yapan, bunun için dünyanın 
dört bir yanında yatırıma girişen ticari 
markalarımızın her birine, bayrak taşıyıcı 
kuruluşlarımız gözüyle bakıyoruz. 

Kurucu 101 kuruluşu, 135 ikili ekonomik 
konseyi, 5 sektörel iş konseyi, 2 özel amaçlı 
iş konseyi ile DEİK, gerçekten çok önemli 
hizmetlere imza atıyor. Biz de, yurt dışın-
da gittiğimiz her yerde, işadamlarımızın 
DEİK çatısı altında gerçekleştirdikleri faa-
liyetlere tüm gücümüzle destek oluyoruz. 
Gerek kurumsal düzeyde, gerekse de şirket 
bazında bize bildirilen sorunların çözümü 
için muhataplarımız nezdinde her türlü 
gayreti gösteriyoruz. Ülkemizde, işadam-
larımızın meseleleriyle bu kadar yakın-
dan ilgilenen ve yurt dışı temaslarında 
kendilerini bu kadar önde tutan bir başka 
Cumhurbaşkanı var mıdır, doğrusu bilmi-
yorum. Üstelik işadamlarımız arasında 
asla ayrımcılık da yapmadık. Biz isimler-
le, bu isimlerin meşrepleriyle, fikirleriyle, 
kökenleriyle, siyasi duruşlarıyla ilgilen-
miyoruz. Bizim için önemli olan önümüze 
getirilen konunun ülkemiz için, milletimiz 
için, devletimiz için taşıdığı ehemmiyettir. 
Gerisine teferruat gözüyle bakıyoruz. 

İş dünyamızla yakın işbirliği halinde geçir-
diğimiz 15 yılda kat ettiğimiz mesafe orta-
dadır. Buradaki her bir arkadaşımın, yap-
tıkları işlerin hacmi, şirketlerinin değeri, 
15 yıl öncesine göre onlarca kat artmıştır. 
Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için, 
dün ulaşılmaz gibi gözüken hedefler, ham-
dolsun, bugün sadece zaman ve planlama 
meselesi haline dönüşmüştür. Nitekim, 
ihracatımızın 36 milyar dolardan 160 mil-
yar dolara çıkmasını, bu gelişmenin, bu 
özgüvenin bir neticesi olarak görüyorum. 
Ama bizim hedeflerimiz çok daha büyük. 
Türkiye’yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 tril-
yon dolar milli gelir düzeyine çıkartma he-

defimiz var. Bu konuda iş dünyamızla ka-
villeştik. İnşallah durmadan, yorulmadan, 
bıkmadan çalışacak ve 2023 hedeflerimize 
ulaşacağız. 

Yatırımları Daha Çok Artırmamız 
Gerekiyor

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, tarihin her döneminde cazibe 
odağı olmuş, önemini hiç yitirmemiş bir 
coğrafyanın tam kalbinde yer alıyor. Sa-
dece Avrupa ile Asya ve Afrika kıtalarını 
değil, aynı zamanda farklı medeniyetleri, 
farklı kültürleri ve elbette farklı ekonomi-
leri de birleştiren bir konumda bulunuyo-
ruz. Bu bakımdan, ülkemizin ekonomik 
potansiyeli, sadece kendi pazarımızla sı-
nırlı değildir. Türkiye merkezli bir ticari 
girişim, birkaç saatlik uçuşla 30 trilyon 
dolar milli gelire sahip 1,6 milyar insana 
ulaşma imkânını elde edebiliyor. Böyle bir 
ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey 
olabilir mi? Nitekim, sadece 2006 yılından 
2017 yılı sonuna kadar Türkiye’ye 180 mil-
yar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım 
gelmiştir. Ama bu da bize yetmiyor. Çünkü 
hedeflerimiz büyük. Yatırımları daha çok 
artırmamız gerekiyor. Kendi kaynakları-
mızı sonuna kadar kullanacak, bunun ya-
nında uluslararası yatırımcıları da ülkemi-
ze daha çok çekeceğiz.

Bu yönde geçtiğimiz haftalarda çok önemli 
bir adım attık. Proje Bazlı Teşvik Sistemi-
mizi, yatırım bedeli 135 milyar lira olan 
23 projeyle başlattık. İhracatımızda 6,3 
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Türkiye’de Hiç Kimsenin 
Çözülemeyecek Bir Sorunu Yoktur

Ekonomik büyüklüğümüz arttıkça, küre-
sel düzeydeki yatırım trafiğimiz de elbette 
hızlanacaktır. Bu konuda en küçük bir so-
run yoktur. Ancak, her kim, işini, ticaretini, 
yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yay-
gınlaştırmak için değil de, para kaçırmak 
için böyle bir yola tevessül ediyorsa, kimse 
kusura bakmasın, onu da affetmeyiz. Sade-
ce bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın 
eli, böyle bir yola tevessül edenlerin hem 
bu dünyada, hem öteki dünyada yakasın-
da olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin 
imkânlarıyla büyüyüp gelişen herkese ya-
kışan, kazancını da aynı yolda kullanmak-
tır. Bir kez daha söylüyorum, bu sözlerim 
yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt 
dışına varlık kaçıranlar varsa, onlaradır. 
Böyle bir davranışın hiçbir makul, geçerli 
izahı olamaz. Çünkü Türkiye’de hiç kimse-
nin çözülemeyecek bir sorunu yoktur. 

Cumhurbaşkanı olarak şahsen muttali ol-
duğum her meselede, kimliğine bakmak-
sızın, iş adamlarımızın önünü açmanın 
gayreti içinde bulundum. Başbakanımız, 
zaten iş dünyasıyla çok yakın ilişkileri olan 
bir arkadaşımız. Başbakan Yardımcımız, 
makroekonomi konusundaki uzmanlığını 
herkesin takdir ettiği bir arkadaşımız. Eko-
nomi Bakanımız, bizzat iş dünyasının için-
den gelen bir arkadaşımız. Aynı şekilde 
diğer bakan ve bürokrat arkadaşlarımız, 
daima iş dünyamıza destek olmayı şiar 
edinmiş bir kadrodur. Sistemde eksiklikler, 
aksaklıklar, hatta yanlışlar elbette olabilir. 

Önemli olan, bu tür sıkıntıların doğru ka-
nallar üzerinden muhataplarına iletilme-
sidir. Şayet, buna rağmen netice alamayan 
arkadaşlarımız varsa, işte ben buradayım. 
Herhalde Türkiye’nin en kolay, en rahat 
ulaşılabilir Cumhurbaşkanıyımdır. Çünkü, 
hemen her gün, farklı kesimlerin kamuya 
açık programlarına katılıyor, bu vesileyle 
çok sayıda kişiyle görüşme, konuşma im-
kanı buluyorum. 

DEİK ve çeşitli işadamları derneklerimiz 
başta olmak üzere, iş dünyamızın temsilci-
si durumundaki kuruluşlarla da sık sık bir 
araya geliyorum. Sektörel bazda daha dar 
kapsamlı görüşmeleri de ihmal etmiyo-
rum. Daha geçen gün, TURSAB çatısı altın-
da temsil edilen turizmcilerimiz geldiler, 
kendileriyle oldukça verimli bir görüşme 
yaptık. Hülasaten, bu ülkede iş adamları-
mızın dertlerini Cumhurbaşkanı düzeyine 
kadar her kademede anlatma, çözüm ara-
ma imkânları vardır. Tabii bizim işimiz, 
yanlışlara siper olmak değil, doğru yapılan 
işleri desteklemektir. Doğru işi için destek 
isteyen herkesin sonuna kadar yanında ol-
dum ve olmaya da devam edeceğim. Buna 
rağmen, ülkesini ve devletini karalayarak 
yurt dışına gidenler çıkabiliyorsa, orada 
başka bir problem var demektir. 

Değerli arkadaşlar,

İş yapmak, para kazanmak, tesis ve imkân 
sahibi olmak belli bir noktaya kadar kişi-
sel ihtiyaçlar içindir. Bu aşama geçildikten 
sonra atılan her adımın ise, ülkeye ve mil-
lete karşı sorumluluk boyutu vardır. Sade-
ce kazanmak, daha çok kazanmak, daha da 
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çok kazanmak gibi bir fasit dairenin içine 
giren iş adamı, işte bu sorumluluğunun 
farkında değil demektir. Yanlış anlaşılma-
sın, burada mesele kazanmak değil, kaza-
nılan parayla ne yapıldığıdır. Ülkenin yatı-
rıma ihtiyacı olduğu bir dönemde, iş adamı 
parasını yastık edip üstünde uyumayı veya 
bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi ter-
cih ediyorsa, sorumluluklarının farkında 
olup olmadığını bir düşünmesi lazım. Hele 
hele parasını alıp yurt dışına gidene, zaten 
diyecek bir sözümüz kalmıyor. Dünyanın 
hangi büyük ekonomisini incelerseniz in-
celeyin, gerisinde, en kritik dönemde ülke-
sinde en doğru alanlarda yatırım yapan in-
sanların hikâyelerini görürsünüz. Bugün 
hepsi dünya çapında yıldız olan otomotiv, 
elektronik, beyaz eşya, gıda, tekstil, finans, 
petro-kimya, medya, metal, turizm marka-
larının her biri, hep böyle dönemde, ülkesi-
ne ve milletine katkıda bulunmak idealiyle 
yola çıkan girişimciler tarafından kurul-
muştur. Otomotiv sanayinde Türkiye’nin 
bugüne kadar yerli ve milli otomobilini 
üretememesi, kusura bakmayın, girişimci-
lerimizin bu noktadaki hassasiyetinin ne 
noktada olduğunu çok net göstermektedir. 
İnşallah şimdi yerli otomobil üretimi ko-
nusunda imza safhasına geldik. 

Ülkemiz tarihinde de, bir yanda fırsatları 
değerlendirip işini büyütmüş girişimcile-
rimiz varken, bir yanda da, maalesef önü 
kesilmiş, cesareti kırılmış girişimcilerimi-
zin hikâyeleri mevcuttur. Biz, tarihimiz-
den ibret almayı, yönetim anlayışımızın 
merkezine oturtmuş bir siyasi kadroyuz. 
Bunları gördükten sonra, hiçbir iş adamı-
mıza art niyetli yaklaşmamız söz konusu 

olamaz. Ülkemizin içinden geçtiği sürecin 
nezaketi, tabii ki bizi çok dikkatli hareket 
etmeye mecbur bırakıyor. Son 4-5 yılda 
yaşadığımız hadiselerden sonra, herhalde 
kimse bu dikkatli hareket tarzını bize çok 
görmez. 

Olağanüstü Hal’in, Terörle 
Mücadele Dışında Kullanılması 
Mümkün Değildir

Bununla birlikte, iş dünyasına bakışımız-
daki temel mantığı, yani ön açma, destek 
olma anlayışını asla kaybetmedik. Zaman 
zaman kulağımıza, birilerinin, Olağanüstü 
Hal uygulamasını bahane ederek, iş dün-
yasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı 
yönünde şikâyetler geliyor. Buradaki arka-
daşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dün-
yamıza sesleniyorum. Olağanüstü Hal’in, 
terörle mücadele dışında kullanılması ke-
sinlikle mümkün değildir.

Bir hatırlayın, 15 yıl önce hükümete gel-
diğimizde Türkiye’de olağanüstü hal 
uygulaması vardı. Şöyle 20 yıl öncesine 
doğru gidin, sanayi sektöründe grevlerin 
olduğu o günleri hatırlıyor muyuz? Acaba 
bu grevler niye oluyordu? Grevler karşı-
sında sanayicilerimizin içine düştükleri 
durumu herhalde hatırlıyoruz. Eğer 15 
Temmuz’dan sonra olağanüstü hal uygu-
lanmamış olsaydı, bir takım yollara teves-
sül etmek isteyenler olabilirdi. Bu süreçte 
yatırımcılarımızın önüne kesmek isteyen-
lere karşı olağanüstü hal uygulamasından 
faydalandık. 

Şundan emin olun, olağanüstü halin tek 
gayesi terörle mücadeledir. Olağanüstü 
hal uygulamasının, girişimcilerimiz ve 
işadamlarımızın faaliyet alanlarını kısıt-
layıcı bir yönü yoktur. Buna rağmen, bazı 
işadamları derneklerinin “Olağanüstü 
hal kalkması gerekir” şeklinde açıklama 
yapması ise bizi üzüyor.  Türkiye’deki ola-
ğanüstü hal demokrasi mücadelesini mi 
engelliyor? Hak ve özgürlükleri mi engel-
liyor? Olağanüstü halin gayesi terör örgüt-
lerini yok etmektir. Ülkemizin huzuru için 
olağanüstü hal uygulmasını uzatmaya de-
vam edeceğiz. 

Nerede ve ne sebeple olursa olsun, her kim, 
iş adamlarımızı bu tür bahanelerle sıkıştı-
rıyor, tehdit ediyor, yönlendiriyorsa, lütfen 
en yakınındaki yetkiliden başlamak üzere, 
gerekiyorsa şahsıma kadar bu durumu bil-
dirsin. Haksız ve mesnetsiz yere böyle bir 
davranışın içine giren hiç kimsenin, adı, 
sanı, unvanı ne olursa olsun gözünün yaşı-
na bakmayız. Türkiye bir hukuk devletidir. 
Hukukun dışında iş yapmaya kalkan veya 
elindeki yetkileri ve sahip olduğu ilişki-
leri kumpas kurmak için kullananlardan 
hesap sormak, bu ülkenin yöneticileri ola-
rak bizlerin boynunun borcudur. Bizim bu 
makamlarda bulunmamızın bir sebebi de, 
ülkemizi ve milletimizi işte bu tür alçaklar-
dan, bu tür tefecilerden korumaktır. 

Geçmişte, FETÖ bu yöntemi kullanarak 
çok kişinin başını yakmıştı. Aynı yanlışın 
tekrarlanmasına kesinlikle müsaade ede-
meyiz. Şayet böyle bir gafletin içine düşer-
sek, tarih de, milletimiz de bizi affetmez. 

Bu konudaki hassasiyetimi, işte burada 
sizlerle, en samimi şekilde paylaşıyorum. 
Yeter ki sizler gönül huzuru içinde yatı-
rımlarınızı yapın, çarkları çevirin, istih-
damı artırın, ihracatı yükseltin; biz, ilgili 
arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen-
leri yapmaya hazırız.

Değerli arkadaşlar, 

Biliyorsunuz, 24 Haziran tarihinde bir 
erken seçime gidiyoruz. Aslında Cumhur-
başkanlığı ve Parlamento seçimleri Kasım 
2019’da yapılacaktı.  Eğer koltuk hırsım ol-
saydı, bu makamda 17-18 ay daha durma 
imkânım vardı. Ana muhalefetin ısrarla 
‘hodri meydan’ diyerek erken seçim istek-
leri vardı. Ayrıca Sayın Bahçeli’nin açıkla-
masından sonra arkadaşlarımı topladım 
ve konuyu değerlendirdik. Bu değerlendir-
me sonucunda, erken seçime bir an önce 
gidilmesi yönünde görüş birliğine vardık. 
Daha sonra Sayın Devlet Bahçeli’yle olan 
görüşmemizde, seçimlerin 24 Haziran 
2018’de yapılmasını kararlaştırdık. 

Seçim sözü bir defa ağızlardan çıktıktan 
sonra, artık bunun önünü almak gerçek-
ten çok zor. MHP Genel Başkanının bu 
teklifi tabi ki bizim için de önemliydi ve te-
meli atılan Cumhur İttifakının yol haritası-
nın hassas şekilde çalışması anlamına ge-
liyordu. Bunun için, önümüzde henüz 1,5 
yıllık bir Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet 
süremiz olmasına rağmen, hakkımızdan 
fedakârlık yaparak, ülkemizi bir an önce 
asli gündemine döndürmek üzere, erken 
seçim kararı aldık. 
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İşadamlarımızın Kabinede 
Olmasından Memnuniyet 
Duyarız

Seçimin ardından devreye girecek yeni yö-
netim sistemimizle, önümüzdeki sorunları 
çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözme 
imkânına kavuşacağımızdan şüpheniz ol-
masın. Şu anda sizleri rahatsız eden pek 
çok husus, seçimin ardından yeni yönetim 
mimarimizi hayata geçirmemizle, kendi-
liğinden ortadan kalkacaktır. Yürütmenin 
tüm yetkilerinin Cumhurbaşkanına geçe-
cek olması bize, mevcut sistemde çok da-
ğınık ve açıkçası verimsiz bir şekilde yü-
rütülen işleri, derli-toplu ve etkin şekilde 
gerçekleştirme fırsatı sağlayacaktır. Seçim-
lerin ardından inşallah sizlerle çeşitli ve-
silelerle bir araya gelmeye devam edecek, 
sorunları ve çözüm yollarını konuşacak, 
ardından da mutabık kaldığımız hususları 
hemen kolları sıvayıp hayata geçireceğiz. 

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sisteminde dışarıdan bakan ataması 
yapılabilecek.  Bu sistemde, iş dünyamızın 
içindeki pehlivanları da göreceğiz.  Bazı 
işadamlarımızı kabineye davet ettiğimiz 

de, görevi kabul edecekler mi göreceğiz.  
İşadamlarımızın kabinede olmasından 
memnuniyet duyarız.  

Bugün Türkiye, her alanda, 20 yıl önce-
sinin Türkiye’siyle mukayese kabul edi-
lemeyecek bir yerdedir. Her ne kadar, 
özellikle gençlerimize eski Türkiye’yi 
anlatmakta zorlanıyorsak da, orta yaş 
ve üzeri kuşak, bu sözümün anlamını 
çok iyi takdir edecektir. İnşallah, yarının 
Türkiye’si de, bugünden çok daha ileri bir 
noktada olacaktır. 

Bugünlere iş adamlarımızla birlikte geldik, 
bundan sonra da yine iş adamlarımızla bir-
likte yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin 
gelişmesine, büyümesine, milletimizin re-
fahına yaptığınız katkılar için her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuz 
DEİK’in Genel Kurulu’nun, bir kez daha 
sizler ve ülkemiz için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Sayın Başkan, Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulumuzun değerli üyeleri, iş dünyamızın 
kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum.  Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lumuz DEİK’in Genel Kurulu’nun ülkemiz, 
milletimiz, işadamlarımız ve siz değerli 
üyelerimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Kuruluşundan bu yana DEİK’in 

faaliyetlerine katkıda bulunan tüm arka-

daşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

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 Sistemin-
de amir ne kadar önemliyse, riyasetinde 
çalışan personeller de o derece önemli-
dir. Vali’nin görevi ne kadar kritikse, ka-
rayollarımızın durumunu kontrol eden 
işçinin görevi de o kadar kritiktir. Genel 
Müdür’ün rolü ne kadar mühimse, vatan-
daşlarımızın güvenliği için gece uykusun-
dan fedakârlık yapan bekçimizin görevi 
de o kadar mühimdir. Büyükelçimizin va-
zifesi ne kadar vazgeçilmezse, kançılarya 
binasında farklı görevlerde çalışan perso-
nelinin vazifesi de o derece vazgeçilmez-
dir. Statüsü, konumu, unvanı ne olursa 
olsun, devlet teşkilatımızın tüm kadro-
larının aynı vazife şuuruyla, aynı adan-
mışlıkla meseleye eğilmesi gerekiyor. Hiç 
kimsenin sistemi tıkamasına, yavaşlatma-
sına müsaade edemeyiz. Şüphesiz bunu 
sağlayacak olan da öncelikle kurumların 
üst yöneticileridir. Yeni dönemde üst ka-
deme yöneticilerimizin omuzlarına eski-
sine göre çok daha büyük sorumluluklar 
düşüyor. Özellikle bulundukları ülkeler-
de Devletimizi ve Cumhurbaşkanlığı Ma-
kamını temsil eden Büyükelçilerimizin 
mesuliyetleri 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 hadise-
ler hepimize şu gerçeği bir kez daha gös-
terdi. Türkiye, diğer alanlarda olduğu 
gibi, ekonomide de bir kuşatmayla kar-
şı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan, 
15-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 
Temmuz hain darbe teşebbüsüyle bir üst 
aşamaya taşınan saldırıların, bir müddet 
daha devam edeceği açıktır. Türkiye’nin 
bağımsızlığını, ekonomik çıkarlarını, mil-
li 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 çıkmamız 
da, milletimizin birliği, beraberliği ve deste-
ğiyle mümkündür. Siz büyükelçilerimizin 
de, görev yaptığı her yerde bu çabaya vere-
ceği katkı kritik öneme sahiptir. Şairin ifade-
siyle “Akrebin kıskacında yoğrulmuş” coğ-
rafyamızda, bizim hiçbir gelişmeye seyirci 
kalma lüksümüz yoktur. Kalıpları aşmak, 
ezberleri bozmak, alışkanlıkları değiştir-
mek zorundayız. Ya bir yol bulacağız, ya bir 
yol açacağız. İnşallah bu oyunu hep birlikte 
bozacağız. Ülkemize yönelik operasyonla-
rı hep birlikte göğüsleyeceğiz. Devletimize 
atılan iftiraları hep birlikte boşa çıkaraca-
ğız. Milletimizi hedef alan senaryoları hep 
birlikte hezimete uğratacağız.  Siz Büyü-
kelçilerimizi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin getirdiği enerjiyi, dinamizmi ve 
imkânları en iyi şekilde kullanarak, bu doğ-
rultuda seferberlik ruhuyla çalışmaya davet 

ediyorum. Yeni dönemde sizlerin çok daha 
etkin, çok daha sonuç alıcı çalışmalara imza 
atacağına 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; “Yurt-
ta sulh, cihanda sulh” dış politikamızın 
temel önceliğidir. Nasıl “bal bal” diyerek 
ağız tatlanmazsa, “sulh sulh” diyerek de 
barış tesis olmaz. Barışı sağlamın yolu 
her alanda aktif olmaktan, güçlü olmak-
tan, sözünü dinletebilir olmaktan geçiyor. 
Aktif bir dış politikanın en önemli icracı-

larının başında da büyükelçilerimiz geli-
yor.  Sahada olmadan masada olunamaz 
elbette, ama masada iyi temsil edilmeden 
de sahadaki kazanımlara sahip çıkılamaz. 
Hem sahada, hem masada varlık göster-
meden sulhun idamesini sağlamak hayal-
den 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, şayet 
barış istiyorlarsa daima savaşa hazır olma-
larında yatar. Biz de her alanda işte bu an-
layışla hareket ediyoruz.  Suriye’de gerçek 
anlamda barışın ve huzurun, sadece ülke-
mizin güvenliği sağladığı yerlerde bulunu-
yor olması, bu sözün en açık ispatıdır. Göç 
meselesinden terörle mücadeleye, insani 
krizlerden bölgemizde akan kanın durdu-
rulmasına kadar pek çok meselede bu an-
layışla hareket ediyoruz. Avrupa ülkeleri-
nin yıllardır savunageldikleri prensibleri 
hiçe sayarak, insanları dikenli tel örgülere 
mahkum ettikleri mülteci krizinde biz eli-
mizi taşın altına koyduk. 2011’den beri ca-
nını kurtarmak için kapımıza gelen sığın-
macıların diline, dinine, etnik kimliğine 
bakmadan ev sahipliği yapıyor, insan onu-
runa uygun bir şekilde onları ağırlıyoruz. 
Bu insanlar için kendi bütçemizden Birleş-
miş Milletler hesaplamalarına göre harca-
dığımız rakam 32 milyar doları buldu. Yük 
paylaşımı konusunda Avrupa Birliği verdi-
ği 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 
ekonomik hedeflerimizin uyuşması, bu 
alanda önümüze yeni ve önemli fırsatlar 
çıkartıyor. Arakan Müslümanlarının ma-
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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 ül-
kedir. Bizim yönümüz, Selçuklu Kartalı gibi 
doğuya ve batıya dönüktür. Bu anlayışla 

BRICS, Afrika Birliği, ASEAN tarzı bölgesel 
oluşumlarla işbirliğimizi daha da derinleş-
tirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte 
her alanda tempomuzu artıracak, ufkumu-
zu genişletecek, manevra kabiliyetimizi 
güçlendireceğiz. 2023 hedeflerimizi ger-
çekleştirmek için bırakın projelerimizden 
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.

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 çizmekte 
fayda görüyorum. 15 Eylül 1918 yılında, şu 
an üzerinde bulunduğumuz topraklarda 
yaşanan savaş asla sıradan bir hadise değil-
dir. Bir asır önce burada verilen mücadele, 
bizim kardeşliğimizin, dostluğumuzun, 
birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür. 
Geçmişi bilmeden, bir asır önce Nuri Paşa 
ve askerlerinin ta İstanbul’dan Bakü ve 
Gence’ye koşmalarının sebeplerini anlama-
dan, Azadlık Meydanı’ndaki şu dayanışma 
tablosunun manasını da kavramayız. O gün-
lerde verilen çetin mücadelelerin boyutunu 
tam olarak öğrenmeden, bağımsızlığımızın 
kıymetinin de idrakinde olamayız. Bakınız 
bundan bir asır önce kardeşlerimizin işgal 
altında çektiği zulüm öyle boyutlara ulaş-
mıştır ki; Nuri Paşa, Gence’ye geldiğinde 
Azerbaycanlı çocuklar hep bir ağızdan mut-
luluklarını şöyle dile getirmiştir.

“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 heyeca-
na, işte böyle büyük bir umuda vesile ol-
muştur.

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 
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-
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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 rağmen 
yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görme-
dik, görmüyoruz. Önümüzde çok daha bü-
yük görevler bizleri bekliyor. Bize düşen; 
aramızdaki bağları daha da sağlamlaştıra-
rak gelecek kuşaklara güçlü bir miras bı-
rakmaktır. Bize düşen; binlerce şehidimi-
zin kanıyla yoğrulan bu dostluğu, ilelebet 
payidar kılacak projeleri hayata geçirerek, 
“Bir Millet, İki Devlet” şiarımıza uygun şe-
kilde her alanda işbirliğimizi derinleştir-
mektir.

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 
kutluyor. Bu kutlamalar gelecek nesillere 
bırakabileceğimiz en büyük armağandır. 
Bir asır önce bu topraklarda binlerce şe-
hidimizin kanıyla yazılan destanın unu-
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Amerikalı Müslümanların 
Siyasete Yönelik İlgisi 
Memnuniyet Vericidir

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

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.

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-
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sal Yönlendirme Komitesi’ne gönülden te-
şekkür ediyorum. 

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 gönül 
sınırları, resmi sınırlarının çok ötesindedir. 
İşte bunun için coğrafi bağımız bulunma-
sa da, Arakanlı kardeşlerimizin yaralarına 
merhem olmak için yollara düşüyoruz. İşte 
bunun için coğrafi mesafeye aldırmadan So-
malili kardeşlerimizin dertleriyle yakından 
ilgileniyoruz. İşte bunun için Türk Cumhu-
riyetlerindeki akrabalarımızla bağlarımızı 
güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. 
Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağ-
dur varsa, sıkıntısını sahipleniyor, sessiz yı-
ğınların sesi olmaya çalışıyoruz. Amerikalı 
Müslüman kardeşlerimiz de bizim sınırları 
aşan, mesafe, engel tanımayan gönül coğ-
rafyamızın içindedir. 

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-
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yanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. İs-
rail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs’ün 
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 hepi-
miz için ibret kaynağı, uyanış vesilesi olma-
sı gerektiğine inanıyorum. Müslümanların 
dünya gündemini işgal eden meselelerde 
etkilerinin sınırlı olmasının temel sebebi 
parçalanmışlıklarıdır. Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de,“Va’tasımû bihablillâhi cemîân 
ve lâ teferrakû” buyuruyor. Rabbimiz, 
hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, 
Allah’ın Kur’an’ına sarılınız, dağılmayınız, 
tefrikaya düşmeyiniz buyuruyor. Deva-
mında da, düşerseniz gücünüz gider, zayıf 
hale gelirsiniz buyrulmuştur. Böyle olduğu 
için de ne yazık ki bugün İslam alemi za-
yıf düşmüştür. Ama bir olsaydık, beraber 
olsaydık, iri olsaydık, diri olsaydık, kardeş-
liğimizin gereğini 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 girmesinde 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi 
küresel barış ve istikrarın garantörü kuru-
luşların acziyetini elbette kabul ediyoruz. 
Bu kuruluşların, yapıları gereği, çoğu za-
man küresel barıştan ziyade, belli güçlerin 
çıkarlarının korunmasına hizmet ettikle-
rini biliyoruz. Ancak,  şunu kabul etme-
miz gerekir ki, sorunlarımızın çözümünü 
başkalarına bırakarak, asıl hatayı biz ya-
pıyoruz.  Müslümanlar olarak bizim me-
suliyet üstlenmediğimiz meselelerde, di-
ğer devletlerin yapıcı katkı sağlamalarını 
bekleyemeyiz. Hele medet umduklarımız 
bölgemizle ilgili hesapları olan ülkeler ise,  
bu durumda sorumluluk tamamen bizim 
omuzlarımızdadır. Yanlışı başkasında ara-
mak, bize sadece zaman kaybettirecektir. 
Bu açıdan dertlerimizin devasını başka 
yerlerde değil, kendimizde, kendi içimizde 
aramalıyız. Başkalarını suçlamak yerine, 
önce kendi hatalarımızla yüzleşme erdem 
ve cesaretini gösterebilmeliyiz. Ancak bu 
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şekilde hatalarımızdan ders çıkararak, ta-
rihin tekerrür etmesine mani oluruz.

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 Kurtulu-
şunu 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 
şu ana kadar fiilen verilen tutar itibariy-
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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 zaman-

kinden daha çok ihtiyacı vardır. Türkiye 
olarak, Birleşmiş Milletler çatısı altında bu 
doğrultuda önemli gayretler ortaya koy-
duk. Finlandiya ile birlikte 2010’da başlat-
tığımız Barış İçin Arabuluculuk Girişimi, 
56 üyeli bir dostluk grubuyla desteklen-
miştir. Halen dönem başkanlığını yürüttü-
ğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde 
de bu yönde ciddi adımlar attık. İspanya 
ile birlikte başlattığımız Medeniyetler İtti-
fakı Girişimi, 146 üye ülkenin katılımıy-
la bir Birleşmiş Milletler Girişimi haline 
dönüştü. 

Açlıkla boğuşan Somali’nin ayağa kaldırıl-
ması konusunda, tüm dünyaya örnek ola-
cağına inandığım bir kalkınma programı 
uyguluyoruz. Ülkemizden bir hayli uzakta 
olan Arakan’daki milyonlarca mazluma 
yardım için imkânlarımızı seferber ediyo-
ruz. Körfez krizinin çözümü konusunda 
samimi çaba sarf ettik. Irak’ta, tüm taraf-
ları, ülkenin ortak geleceği doğrultusunda 
çaba göstermeleri için teşvik ediyoruz. Irk-
çılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı 
gibi konularda, Avrupa başta olmak üze-
re, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan 
olumsuzlukların önüne geçmek için gay-
ret gösteriyoruz. 

Dünyadaki ülkelerin pek çoğunun, bünye-
sindeki radikal grupları ihraç ettikleri bir 
yer haline dönüşen Suriye’deki gelişmeler 
karşısında da aktif bir tutum içindeyiz. Ge-
rek Cenevre ve Astana Süreçlerine verdiği-
miz destekle, gerekse sahada oluşturmayı 

sürdürdüğümüz güvenli bölgeler aracılı-
ğıyla, Suriye’nin yeniden huzurlu bir yer 
haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. 
Cerablus ve Rai bölgelerini DEAŞ’tan, Af-
rin bölgesini PKK-PYD-YPG terör örgütün-
den temizleyerek, 4 bin kilometrekarelik 
bir alanı milyonlarca Suriyeli için güvenli 
ve huzurlu bir yer haline getirdik. 

Son olarak Rusya ile birlikte imzaladığı-
mız Soçi Mutabakatıyla, rejimin 3,5 mil-
yon sivilin yaşadığı İdlip Çatışmasızlık 
Bölgesine yönelik kanlı saldırılarının önü-
ne geçtik. Daha önce Halep, Hama, Humus, 
Dera ve Doğu Guta’da yaşanan katliamla-
rın İdlip’te tekrarlanmasını engelleyerek, 
Suriye’de barışa ve siyasi çözüme giden 
yolu açık tuttuğumuza inanıyoruz. Hede-
fimiz, 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 anla-
yışla destek olmaya davet ediyorum. 

Terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım 
sergilenmesini istiyoruz. Taktik çıkarları 
uğruna teröristleri onbinlerce tır ve binler-
ce kargo uçağı silahla donatanlar, gelecek-
te bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Bir 
yandan terör örgütlerini desteklemek, bir 
yandan kapıları mültecilere kapatmak, bu-
nun tüm yükünü de Türkiye gibi birkaç ül-
keye yüklemek, kimsenin geleceğini daha 
güvenli, daha müreffeh yapmaz. Tam ter-
sine, bu şekilde ötelenen sorunlar, bir süre 

sonra artık mevcut tedbirlerle üstesinden 
gelinemeyecek boyuta ulaşır. Onun için ge-
lin, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Afganistan, 
Ukrayna gibi fiili, Balkanlar, Kafkasya, Ku-
zey Afrika, Orta Afrika, Körfez ve Doğu Ak-
deniz gibi potansiyel sorun alanlarının çö-
zümü için daha samimi ve yapıcı gayretler 
ortaya koyalım.  Unutmayınız, dünyanın 
her yerinde asgari bir huzur ve refah düze-
yi oluşturamazsak, hiç kimse kendi sınır-
ları içinde güvenle yaşamayı sürdüremez. 

Değerli delegeler, 

Terör örgütlerinin hepsi tüm güçlerini si-
lahlı eylemlerinden almıyor. Bazıları daha 
karmaşık, daha gizli, daha aldatıcı yön-
temler kullanıyor. Ülkemizde 15 Temmuz 
2016 gecesi darbe girişimine kalkışıp 251 
vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatan-
daşımızı yaralayan FETÖ, işte böyle bir 
terör örgütüdür. Bu örgüt, faaliyetlerini, 
eğitim gibi, yardımlaşma gibi, diyalog gibi 
parıltılı kavramların ardına saklanarak, si-
vil toplum örgütü veya ticari kuruluş görü-
nümünde sürdürmektedir. Ülkemizde 40 
yıl boyunca, işte bu aldatmacayla gelişen, 
büyüyen terör örgütü, kendini yeteri kadar 
güçlü hissedince gerçek yüzünü göstermiş-
tir. Önce emniyet ve yargı kurumlarımız 
içindeki, ardından da silahlı kuvvetlerimi-
ze sızdırdığı elemanları aracılığıyla, ardı 
ardına darbe teşebbüsleri başlatmıştır. Bu 
örgüt, zaman içinde ülkemizde sahip oldu-
ğu 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.

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, 
belli alanlarda görünür olan Türkiye, bu-
gün dünyanın en yaygın 6’ncı diplomatik 
ağına sahip ülkesi konumuna geldi. Bu 
çerçevede kıtada, göreve geldiğimizde 12 
olan büyükelçilik sayımızı 41’e çıkardık. 
Dünyadaki en büyük diplomatik temsilci-
liğimizi, bir Afrika ülkesi olan Somali’de 
açtık. Büyükelçiliklerimiz yanında TİKA, 
Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, 
Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi 
kurumlarımızla, kıtadaki varlığımızı yay-
gınlaştırdık. Afrika kıtasında ise 11 ül-
kede 12 müşavirimiz vardı; şimdi ise 26 
ülkede 37 müşavirimiz var. Mesela TİKA, 
21 koordinasyon ofisiyle tüm kıta gene-
linde kalkınma yardımı faaliyetleri yürü-
tüyor. 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 kayna-
ğımız, 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 temsilciliklerin 
sayılarını 10’dan 33’e çıkardılar. Birleşmiş 
Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi ulus-
lararası platformlarda Türkiye’nin küresel 
barış ve adaletin tesisi için yürüttüğümüz 
haklı mücadeleye Afrikalı dostlarımız güç-
lü destek verdiler. Mesela İsrail yönetimi-
nin Kudüs’e yönelik taciz, saldırı ve ihlalleri 
arttığında, buna en büyük tepkiyi Türkiye 
ile beraber Afrika kıtasındaki ülkeler gös-
terdi. Onun için sizlere ayrıca teşekkür edi-
yorum. Bize her fırsatta demokrasi ve insan 
hakları karnesi düzenleyenler, bizi en ufak 
hadiselerden dolayı acımasızca eleştirenler 
İsrail’in kameralar önünde işlediği cinayet-
lere 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 değişimin-
de öncü rol oynadı. Afrikalı kardeşlerimiz 
aynı insani ve ahlaki tavrı düzensiz göç 
meselesinde de sergiledi. Zengin batılı 
devletler kapılarına sığınan mültecileri 
ölüme, açlığa ve yokluğa mahkûm eder-
ken, imkânları yok denecek kadar kısıtlı 
pek çok Afrika ülkesi, milyonlarca mül-
teciye ev sahipliği yapıyor. Sanılanın ak-
sine, dünyada savaşların, çatışmaların ve 
göçlerin yükünü, gelişmiş Batılı devlet-
ler değil, az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler çekiyor. Tıpkı 7 yıldır 3,5 milyon 
Suriyeliyi bağrına basan Türk milleti gibi 
Afrika halkları da, paylaşmanın 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 geliş-
me-kalkınma modelinin, tek bir yönetim 
sisteminin, kimi zaman tek bir mutfağın, 
kıyafetin, güzellik anlayışının diğer ülke-
lere dayatıldığını görüyoruz. Yerel farklı-
lıklar ve bölgesel dinamikler genellikle 
nazar-ı dikkate alınmıyor. Her toplumun 
kendine ait hassasiyetine, değerlerine, ta-
rihi ve kültürel özelliklerine yeterince kıy-
met verilmiyor. Hatta bu farklılıklar kimi 
zaman ortadan kaldırılması gereken bir 
tehdit, bir engel olarak görülüyor. Örne-
ğin ekonominizi büyütmek istiyorsunuz, 
bu anlayışa göre tek çıkar yol egemenliği-
nizden taviz vererek alacağınız krediler 
ve onlara bağlı yönetim haritalarıdır. Mil-
letinizi enflasyon yükünden kurtarmak 
istiyorsunuz,  yine bu zihniyete göre uy-
gulamanız gereken hazır reçeteler vardır. 
İstihdamı artırmak, sanayinizi güçlendir-
mek, tarımda, ticarette, turizmde, enerji 
ve madencilikte kendi imkânlarınızı ha-
rekete geçirmek isterseniz, karşınıza hep 
belli kalıplar, belli sınırlar çıkar.

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

tejik alanlarda tüketici konumdan üretici 
konumuna geçmenizi asla istemezler. Ül-
kenizin yer altı kaynaklarını katma değer 
üretecek şekilde işleyerek satmanıza da 
kesinlikle iyi gözle bakmazlar. Karşımda 
Afrika var. Şimdi soruyorum: Afrika’nın 
altınları, elmaslar, platinleri, kromları ne 
oldu? Acaba bu zenginlikleri batıya kim-
ler taşıdı? Zaten Afrika’ya bu nedenle gel-
memişler miydi? Batılılar bugün de aynı 
anlayışa sahipler. Bunlar hiçbir zaman, 
“Biz kazanıyoruz, Afrikalı dostlarımız da 
kazansın’ demediler. Enerji maliyetleri-
nizi düşürmek için nükleer güç santrali 
gibi, kendilerinin yıllardır kullandığı bir 
teknolojiye sahip olmanızı hiç arzu et-
mezler. 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.

TÜRKAKIM
Tarihi Nitelikte Bir Projedir

TÜRKAKIM Doğal Gaz Boru Hattı Töreni
İstanbul | 19 Kasım 2018

Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum 
Putin, kıymetli misafirler, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın 
Putin ve heyet üyelerine bir kez daha ül-
kemize hoş geldiniz diyorum. Sizleri ülke-
mizde ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. 

Bugün, Türkiye ve Rusya arasındaki iliş-
kilerin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi 
olarak gördüğüm, enerji işbirliği alanında 
attığımız yeni bir adıma daha şahitlik et-
mek üzere bir aradayız. TÜRKAKIM doğal 
gaz boru hattının, Karadeniz’in altından 
geçen bölümünün tamamlanarak boru 
hattının ülkemiz topraklarına ulaşmasının 
sevincini yaşıyoruz.  Böylece, 2014 yılında 
ilk adımını attığımız, 2016 yılında Hükü-
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metlerarası Anlaşma ile somut çerçeve ka-
zandırdığımız bu tarihi projenin artık son 
aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 

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 olacak. 
TÜRKAKIM’ın bugün tamamlanan deniz 
kesimi ise Karadeniz tabanından birbiri-
ne paralel olarak ilerleyen 930 kilometre 
uzunluğunda iki boru hattı, 2 kilometreyi 
aşan derinliğe döşendi. Boru hattının kara-
ya çıktığı nokta olan Kıyıköy’deki alım ter-
minalinin inşaatı hızla devam ediyor.

Yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz ta-
şıyacak TÜRKAKIM projesinin sadece ül-
kemiz ve milletimiz açısından değil, kom-
şularımız ve çevre açısından da pek çok 
avantajı bulunuyor. Buradan gelecek do-
ğalgazın en az yarısını Avrupa’ya aktarma-
yı planlıyoruz. Ülkemiz içinde ise İstanbul, 
Bursa, Kocaeli, İzmir gibi kritik üretim ve 
ihracat merkezlerimiz yeni bir tedarik hat-
tına kavuşacaklar. Böylece Türkiye, transit 
risklere maruz kalmadan, hem kendisinin, 
hem de Avrupa ülkelerinin doğal gaz talep-
lerini karşılayabilecektir. Rus dostlarımız-
la birlikte, teknik açıdan zorlu bir projeyi 
yüksek güvenilirlik, güvenlik ve sürdürü-
lebilirlik standartlarıyla hayata geçirerek, 
sektörün 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 hususlarda 
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 hiçbir 
zaman diğer ülkelerin taleplerine veya 
dayatmalarına göre belirlemedik. Daima 
Rusya ile uzun vadeli işbirlikleri kurmanın 
çabası içinde olduk. Hem bölgemizde, 
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hem de küresel alanda hakkın, adaletin, 
barışın ve istikrarın temini için Rus 
dostlarımızla birlikte çaba gösterdik. Bu 
ortak duruşumuzun, özellikle komşumuz 
Suriye’deki çatışmalardan kaynaklanan 
insani krizin hafifletilmesinde önemli 
katkılarını gördük.

Değerli misafirler,

Rusya Federasyonu ile işbirliğimiz çok 
geniş bir yelpazede ilerliyor. TÜRKAKIM 
yanında, Nisan ayı başında temelini 
attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
Projesini de Rusya ile beraber hayata 
geçiyoruz. Birbirlerini tamamlayan 
ekonomiler 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 
ayında 5,1 milyon Rus turisti ağırlayarak, 
yeni bir rekora daha imza attık. 2019 
yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak 
kutlayacağız. Gelecek yıl gerçekleştirilecek 
etkinlikler, halklarımızın birbirlerini daha 
da iyi tanımalarına vesile olacaktır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
başta TÜRKAKIM Projesinin kısa sürede 
bu aşamalara gelmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Sayın 
Putin ve Rus halkıyla dayanışmamızın, 
ülkelerimiz için daha büyük projelerin, 
daha büyük müjdelerin habercisi 
olacağına inanıyorum. 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 Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 34’üncü 
Bakanlar Oturumunu açarken, hepinizi en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatının 
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 ağırlamaktan büyük 
bahtiyarlık duyuyorum. Buradan sizlerin 
aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki 
kardeşlerimize, dostlarımıza, gözü ve 
gönlü bize yönelmiş tüm mazlumlara en 
derin muhabbetlerimi iletiyorum.

Peygamberimizin taltif ettiği, fethini 
müjdelediği bu aziz şehirden, Mekke’den 
Medine’ye, Saraybosna’dan İslamabad’a, 
Kahire’den Kabil’e kadar İstanbul’un 
kardeş 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 
canlarını ortaya koyan Filistin’in genç 
evlatlarına, kızlarına, kadınlarına; 
vatan hasretiyle 70 yıldır gözyaşı döken 
Filistinli mültecilere buradan selamlarımı 
gönderiyorum. Merhum Mahmut 
Derviş’in, işgalcilerin yüreklerine bir ok 
gibi saplanan şu muhteşem 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 
olduğu sürece, inşallah Filistin de var 
olmaya devam edecektir.

Allah’ın izniyle hiçbir baskı, hiçbir zulüm 
Filistinlilerin kalplerindeki hürriyet ateşini 
söndürmeye yetmeyecektir. Kadını-erkeği, 
genci-yaşlısıyla her biri cesaret ve fedakârlık 
abidesi olan Filistinliler davalarına sahip 
çıktığı müddetçe, işgalciler hedeflerine asla 
ulaşamayacaktır.

34’üncü İSEDAK Bakanlar Toplantısı’nın 
Filistin başta olmak üzere bölgemiz, 
ülkelerimiz ve insanlık için hayırlara 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. Rabbim, bugün yapacağımız 
istişareler sonucunda alacağımız kararları 
hayata geçirmeyi nasip etsin diyorum. 
Ülkelerini temsilen bugün burada bulunan 
siz dostlarımızın 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 sonuçla-
rıyla doğrudan bağlantılı sorunlara çözüm 
üretmemiz, ancak bu problemlerin kayna-
ğını iyi tespit ve teyit etmemizle mümkün-
dür. Büyük Savaş’ın 100’üncü yıl dönümü-
nü bir “anma” merasiminden ziyade, bir 
“anlama, idrak etme” fırsatına dönüştür-
memiz gerekiyor. Müslümanlar olarak, bil-
hassa da binlerce yıldır aynı coğrafyada ka-
derleri birbirine örülmüş milletler olarak, 
hiçbir komplekse kapılmadan bunu ya-
pabilmemiz son derece önemlidir. Çünkü 
tarih, bizler için asla olmuş-bitmiş olaylar 
bütünü değil; kuvvet, cesaret, ilhamla be-
raber ders aldığımız bir ibret vesikasıdır. 
Geçmişte yaşanmış her hadise, acı-tatlı her 
vakıa, biz Müslümanlar için iyi okunması, 
iyi analiz edilmesi, üzerinde hassasiyetle 
düşünülmesi gereken bir olaylar silsilesi-
dir.

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 
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acıya, yıkıma, kardeş kavgasına sebebiyet 
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. Sı-
nırları kanla çizilmiş olan bu coğrafyada, 
gönüllerimize yeni hudutlar, yeni duvar-
lar örmemeliyiz. Farklılıklarımızı kaşıyarak 
bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların 
oyunlarına artık gelmemeliyiz.

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, kül-
türel ve mezhebi fay hatları üzerinden kan 
dökülmesine önce biz müsaade etmeyece-
ğiz. Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yıl 
dönümünde, bir daha benzer acıların ya-
şanmaması, benzer dizaynların yapılma-
ması için, basiret ve ferasetle davranacak, 
hep birlikte gereken dersleri çıkaracağız. 
Ancak bu şekilde acılarımızı bir nebze 

dindirebilir; çocuklarımıza 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  gele-
cek bu Komitenin işbirliğimize önemli bir 
ivme kazandıracağını ümit ediyorum. Bazı 
üye ülkelerimizde İSEDAK faaliyetlerine 
dair milli koordinasyon sisteminin oldu-
ğunu biliyoruz.  Diğer üye ülkeleri de İSE-
DAK faaliyetlerinin milli düzeyde koordi-
nasyonu için uygun görecekleri önlemleri 
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. 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, ha-
nımefendiler, beyefendiler… Sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle, saygıyla selamlıyorum.

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

letimiz, ekonomimiz ve demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuru-
luşundan bugüne kadar DEİK çatısı altında 
emek vermiş, ülkemizin gelişmesi, güçlen-
mesi için gayret sarf etmiş işadamlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş yıllarda 
DEİK’te görev yapmış, ancak şimdi aramız-
da bulunmayan, ahirete irtihal etmiş tüm 
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kardeşlerimize de Rabbimden rahmet ve 
mağfiret niyaz ediyorum. Bu Genel Kurul 
vesilesiyle, tüm katılımcılara, tüm işadam-
larımıza, 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 Cumhurbaş-
kanlığımız süresince DEİK’in çalışmala-
rına özel önem verdik. Afrika’dan Güney 
Amerika’ya kadar ziyaret ettiğimiz her 
yere DEİK’i de davet ederek, iş adamları-
mız arasında köprüler kurduk. Küçük-bü-
yük demeden firmalarımızın sorunlarını 
çözmek, sizlerin karşılaştığı sıkıntıları gi-
dermek için ciddi gayret gösterdik. Bürok-
rasiden teminat mektuplarına, gümrük 
sorunlarından tır şoförlerimizin mesele-
lerine kadar her işle yakından ilgilendik. 
Bütün bunları iş adamlarımıza daha rahat, 
daha güvenli bir ticaret ortamı tesis etmek 

için yaptık. İhracatımız artsın, yatırımla-
rımız çoğalsın; 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 
sahipliği yaptığımız uluslararası toplantı-
lar münasebetiyle devlet ve hükümet baş-
kanlarını da ülkemizde ağırlıyoruz. İşte 
en son İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani 
ile siz işadamlarımızı bir araya getirdik. 
Ama biz kararlıyız, yapıyoruz ve yapma-
ya devam edeceğiz. Bu ziyaretler ve te-

maslardan şahitlik ettiğimiz tablo şudur: 
Bugün Türkiye, 15-20 yıl öncesine kadar 
esamesinin dahi okunmadığı pek çok ül-
kede, sadece resmi misyonlarıyla değil; iş 
adamlarıyla, firmalarıyla, ürünleriyle, si-
vil toplum kuruluşlarıyla vardır. Müteah-
hitlik hizmetlerimizle, dizilerimizle, sine-
ma filmlerimizle, sağlık hizmetlerimizle 
ve kültürümüzle ülkemizi tüm dünyada 
görünür, tanınır hale getirdik. 2002’de 
göreve geldiğimizde doğru düzgün hiç-
bir yatırımımızın olmadığı bölgelerde, 
bugün Türk girişimciler üretim yapıyor, 
ticaret yapıyor, yüzbinlerce insana istih-
dam sağlıyor.

Müteahhitlerimiz Afrika’dan Rusya’ya, 
Kazakistan’dan Balkanlara çok geniş bir 
coğrafyada göğsümüzü kabartan pro-
jelere imza atıyor. Senegal’in başkenti 
Dakar’a gidiyorsunuz, sizi orada Türk mü-
teahhitlerinin yaptığı Batı Afrika’nın en 
modern havalimanı karşılıyor. Gana’ya, 
Gambiya’ya, Lübnan’a Endonezya’ya gi-
diyorsunuz, Türkiye’nin tersanelerinde 
inşa edilen dev enerji gemilerinin üretti-
ği elektriği kullanıyorsunuz. Güney Afri-
ka bölgesinde insanların, Türk sermayeli 
şirketlerin imal ettiği buzdolaplarını, ça-
maşır makinalarını, fırınları, ev eşyaları-
nı kullandıklarına şahitlik ediyorsunuz. 
Pakistan’dan Kuveyt’e birçok ülkenin mil-
li güvenliğini, Türk savunma sanayinin 
geliştirdiği mühimmatlara, askeri araçla-
ra emanet ettiğini görüyorsunuz.
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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 
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 şirketle-
rin yıllarca sürüncemede bıraktıkları pro-
jeleri, Türk firmaları üstleniyor ve rekor 
sürelerde bitirip teslim ediyor. Bu milletin 
değerlerini temsil ettiğiniz, şahsımla bera-
ber devletimize bu gurur tablolarını yaşat-
tığınız için sizlere gönülden teşekkür edi-
yorum. Hiç şüphesiz bu başarı hepimizin 
ortak eseridir. Bu başarı; öncelikle devleti-
ne, iradesine, demokrasisine, 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 sevi-
yeler, Türkiye’nin sadece ihracat, yatırım-
lar, ekonomi alanında değil; aynı zamanda 
siyasette, uluslararası ilişkilerde ve daha 
benzer birçok konuda kaydettiği ilerleme-
nin sonuçlarıdır. Ülkemiz bu noktalara 

Cumhurbaşkanından bürokratına, siyaset-
çisinden emekçisine, sanayicisinden esna-
fına kadar 81 milyonun her bir ferdinin, 
tam bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi 
neticesinde gelebilmiştir. Aynı hedeflere 
yöneldiğimiz, aynı heyecanı paylaştığımız, 
bir duvarın tuğlaları gibi bir birimize ke-
netlendiğimiz sürece de, Allah’ın izniyle 
Türkiye yeni destanlar yazmaya devam 
edecektir. Bu bakımdan 2019 çok çok fark-
lı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapı-
mıza yaklaştırmadığımız müddetçe, ülke-
mizin şahlanışını durduracak 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,  di-
ğer taraftan da birçok sınamayla, birçok 
saldırıyla yüzleştik. İçerideki vesayet odak-
larıyla birlikte, Türkiye’nin güçlenmesini 
istemeyen dışarıdaki hasımlarımızın ope-
rasyonlarına maruz kaldık. İktidarımızın 
ilk dönemlerinde devletin içine çöreklen-
miş, devleti kendi tapulu mülkü gibi gören 
kesimlerin direnciyle karşılaştık. Sivil si-
yasetin tepesinde “demokles’in kılıcı” gibi 

duran, çıkarları tehlikeye girdiğinde darbe 
yapmaktan bile çekinmeyen bu kesim, ra-
hatsızlıklarını çok farklı yollarla gösterdi. 
Merhum Menderes’in kalkınma hamlesi-
nin önü provokasyonlarla kesildiği gibi, 
bizim demokrasi mücadelemiz de kışkırt-
malarla, darbe çığırtkanlıklarıyla, siyasi 
cinayetlerle test edildi. Hukuku hiçe sayan 
ideolojik yargı kararlarıyla Türkiye’ye çağ 
atlatacak pek çok projemiz engellenmeye 
çalışıldı.

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 
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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 em-
niyet üzerinden yürütülen bir darbe gi-
rişimi ortaya çıktı. Bunda da başarı sağ-
layamayınca, bu sefer 15 Temmuz’da 
ordumuz içindeki teröristler aracılı-
ğıyla silahlı bir darbeye kalkıştılar.  15 
Temmuz gecesi, gencinden yaşlısına 81 
milyonun direnişiyle, 251 şehit vererek 
hainleri yine yenilgiye uğrattık. O gece 
sadece demokrasimizi değil, ülkemizin 
geleceğini de kurtardık. O gece tarihe 
altın harflerle geçen bir milli irade zafe-
rine hep birlikte imza attık. Buradan bir 
kez daha 15 Temmuz gecesi Pensilvan-
ya’daki İblisin 1 dolarlık Haşhaşilerini 
hezimete uğratan milletime teşekkür 
ediyorum. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi 
canları pahasına milletimize ikinci bir 
İstiklal Destanı yaşatan aziz şehitlerimi-
zi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ga-
zilerimizin her birine fedakârlıkları ve 
cesaretleri için ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

Felaket Tellallarına İnat  
Sizlere Güveniyoruz

Değerli kardeşlerim,

24 Haziran seçim zaferimizin hemen akabin-
de döviz kuru üzerinden yapılan saldırıların, 
şimdiye kadarkilerden hiçbir farkı yoktur. 
Tıpkı Gezi Olayları, tıpkı çukur eylemleri, 
tıpkı 15 Temmuz ihaneti gibi, son operasyo-
nun da zamanlaması manidardır. Nasıl Gezi 
Olayları, Türk ekonomisinin IMF’den bağım-
sızlığını ilan ettiği günlerin hemen akabin-
de tertiplenmişse, son ekonomik saldırı da 
Türk demokrasisinin çok çetin bir imtihanı 
alnının akıyla geçmesinin hemen ardından 
yaşanmıştır. Bu dönemde görülen sert kur 
dalgalanmalarının, Türkiye’nin gerçekleriy-
le, ekonomimizin dinamikleriyle hiçbir ilgi-
sinin olmadığı açıkça ortadadır. O günlerde 
sabah-akşam ekranlarda kriz tellallığı yapan 
siyasetçilerin ve sözüm ona ekonomistlerin 
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 ekono-
mik yapıya, manevra kabiliyeti çok yüksek 
bir ekonomik esnekliğe kavuşmuş durum-
dadır. Nitekim zamanında ve kararlılıkla at-
tığımız adımlar sayesinde piyasalardaki dal-
galanma yerini sakinliğe ve normalleşmeye 
bıraktı. Bugün, Ağustos sonuna kıyasla döviz 
kurunda yüzde 20 oranında bir iyileşme ya-
şadık. Böylece Türkiye bu dönemde birçok 
gelişmekte olan ülkeye kıyasla pozitif yönde 
ayrıştı.  Yine aynı dönemde ülke risk primi-
miz 225 puan iyileşirken, 10 yıllık devlet tah-
vili faizleri 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-
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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 ba-
şarılar diliyorum. Türkiye’nin büyümesi-
ne, refahına, huzuruna yaptığınız katkı-
lardan dolayı sizleri kutluyorum.   

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 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 görüş-
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me gerçekleşmiştik. İnşallah bugünkü isti-
şarelerimizin de ülkelerimizin önünde 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 adımla-
rı, 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 ta-
rafından şehit edilmiştir. Hal böyleyken 
FETÖ elebaşının Pensilvanya’da hiçbir ol-
mamış gibi hayatına devam etmesi, mille-
timizi ve şehit ailelerini yaralıyor.

FETÖ’ye ait kurumların ihale yolsuzlukla-
rı, para aklama, sahte evrak düzenleme ve 
rüşvet gibi pek çok kirli işlere bulaştıkla-
rını biliyoruz. Bunlara karşı ABD makam-
larının gerekli adımları bir an önce atma-
larını bekliyoruz.  Biz NATO’da ortağız, 
stratejik müttefikiz, 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 olma-
nızı istiyoruz. FETÖ’nün karanlık ve kanlı 
yüzünün ifşası konusunda da sizlerin des-
teğini bekliyoruz.

Çelik İhracatımıza İki Kat 
Artırılmış Gümrük Vergisinin 
Kaldırılmasını Bekliyoruz

Kıymetli dostlarım, 

Türkiye, tüm olumsuz şartlara rağmen 
bölgesinde istikrar adası olmaya devam 
ediyor. 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 yükselmesi 
bu gayretimizin açık bir göstergesidir.

Bugün 1.800’ün üzerinde Amerikan 
firması ülkemizde faaliyette bulunuyor. 
Son 10 yılda bu firmalar ülkemizde 10 
milyar doların üzerinde doğrudan yatırım 
yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. 

Öte yandan Türkiye ile Amerika 
arasındaki ticaret hacminin 20 milyar 
dolar seviyesinde 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 çıkarılmasını teklif etti. Biz de 
bu öneriyi memnuniyetle kabul ettik ve bu 
hedefe ulaşmak için neler yapabileceğimiz 
konusunda çalışmaya 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 
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milyonu bulan yabancı turist sayısı içinde 
bu rakamın çok düşük kaldığını düşünü-
yorum. Bu alanda da atılabilecek pek çok 
adım olduğuna inanıyorum.

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.

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. Dışarıdan ithal 

bir anlayışla anneler gününü senede bir gün, 
babalar gününü de senede bir gün olarak 
takdim ediyorlar. Biz, anne ve babalarımıza 
her gün saygı duyuyor ve seviyoruz. 

Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 26’ncı Ge-
nel Kurulu’nun ülkemize, ekonomimize, 
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ihracatçılarımıza, özellikle de sizlere ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. İhraca-
tın 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 dövizdeki yükseliş sebebiyle 
ithalatın pahalı hale gelmesi, pek çok 
ürünün içeride üretilmesi ve ihraç 
imkânlarının zorlanması yolunu da 
açmıştır. Nitekim, Nisan ayı itibariyle 
yıllık cari işlemler açığımız 8,6 milyar 
dolara kadar gerilemiştir. Hatta, altın hariç 
baktığımızda bu rakam 2,6 milyar dolara 
kadar iniyor. Bu hesaptan altının yanında 
enerjiyi de çıkardığımızda, son 12 aylık 
dönemde neredeyse 36 milyar dolar cari 
fazlamız ortaya çıkıyor. Doğrudan yabancı 

yatırımlar ise, ülkemiz aleyhindeki 
tüm kampanyalara, bölgemizdeki tüm 
olumsuzluklara rağmen son 12 ayda 13 
milyar doları buldu. Dünyada yatırımların 
gerilediği bir dönemde ulaştığımız bu 
rakamlar, Türkiye’nin hala cazibe merkezi 
olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. 

Turizmde geçtiğimiz yıl bereketli bir 
sezonu 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 bütün 
bu gelişmeler, en çok da ihracatçılarımız 
için avantaj sağlıyor. Sizlerden bu 
imkânları en iyi şekilde değerlendirmenizi 
bekliyorum. Tabii Türkiye’nin, Çin’in ve 
Rusya’nın yaptığı gibi, sürekli olarak örtülü 
veya açık devalüasyonla parasının değerini 
aşağıda tutma şansı yoktur. Çünkü Türkiye, 
bu tür yollara başvuran ülkelerin aksine, 
dünya ekonomisiyle, özellikle de Avrupa 
ile çok fazla içiçe girmiş, bütünleşmiş bir 
ülkedir. Bunun için attığımız adımları, 
serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde 
yürütmemiz gerekiyor. 

İhracatımızın yarısından fazlasını 
yaptığımız, ülkemize gelen uluslararası 
yatırımların yine büyük çoğunluğunda 
imzası olan Avrupa Birliği ile siyasi 
ilişkilerimiz ne kadar dalgalı olursa 
olsun, ekonomi boyutunu sağlam tutmak 
zorundayız. Her ne kadar aynı Avrupa, 

son dönemde ülkemize yönelik spekülatif 
kur ataklarına karşı sessiz kalmış olsa da, 
biz tutarlı duruşumuzu bozmayacağız. 
Hem Avrupa başta olmak üzere gelişmiş 
ülkelerde yürüttüğümüz ticaretin 
kurallarına uyacak, hem de sürekli yeni 
pazarlar arayarak, mevcut pazarları 
genişleterek ihracatımızı artıracağız. 
Sizlerde bu başarıyı gösterecek azmi, 
kararlılığı ve cesareti görüyorum. 

Rızkın onda dokuzu ticaret, ticarette 
başarının onda dokuzu da cesarettir. 
Dışarıdaki ve onların taşeronluğunu yapan 
içerideki kimi kesimlerin, eskiden beri 
milletimizin ve iş dünyamızın moralini 
bozmak için ellerinden geleni yaptıklarını 
biliyoruz. Hiç kimse, yalan, çarpıtma, 
art niyet taşıyan bu tür haberlere itibar 
ederek ne yatırımını ertelesin, ne de 
ticaretini büyütme konusunda tereddüde 
düşsün. Buradan tüm girişimcilerimize, 
iş insanlarımıza, sanayicilerimize, 
tüccarlarımıza, üreticilerimize 
sesleniyorum. Ülkenize güvenin. 
Devletinize güvenin. Geleceğinize güvenin. 
Elinizdeki 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 yaklaştık. 
Biz sizlere güveniyoruz. Sizlerin de bizlere 
güvenmenizi istiyoruz. Gelin hep birlikte 
ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıralım. İşte o 
zaman hep birlikte bambaşka, özlediğimiz, 
hayal ettiğimiz büyük ve güçlü 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 üzerinde 
büyütmenin mücadelesini veriyoruz. 
Ekonomi, üretimiyle, istihdamıyla, 
özellikle de ihracatıyla, bizim hep 
önem verdiğimiz bir alan olmuştur. 
İhracatçılarımıza destek olmak için her 
alanda çok büyük reformları hayata 
geçirdik. Hem dış ticaret altyapısında, 
hem de gümrük süreçlerinde yaptığımız 
iyileştirmelerle ihracatımızı artırmaya 
yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Gümrük kapılarının fiziki 
modernizasyonu kesintisiz sürüyor. Bunun 
yanında gümrüklerde dijitalleşmeye 
yönelik projelere de hız verdik. İhracat 
işlemlerinde kâğıdı ortadan kaldırarak, 
gümrük beyannamesi ve eklerinin 
elektronik ortamda verilebilmesini temin 
ettik. İhracatta kullanılan menşe ispat 
ve dolaşım belgeleri ile TIR sistemine 
kabul işlemleri artık elektronik ortamda 
düzenlenebiliyor. Serbest bölgelere giriş-
çıkışa ilişkin işlemleri de elektronik 
ortama aldık. Karayoluyla ihracatta, 
“İhracat Refakat Belgesi” uygulamasını 
başlatarak, ihracat operasyonlarında 
zaman ve maliyet tasarrufu sağladık. “Tek 
Pencere Sistemi” ile dış ticaret ürünleri 
için gerekli tüm bilgi ve belgeleri artık 
tek bir başvuru noktasından sunuyoruz.   
“Konteyner ve Liman Takip Sistemi” ile 

konteyner trafiğinin yüzde 92’sine tekabül 
eden limanlarımızı etkin bir şekilde izleme 
imkânı elde ettik. Ticaretimizin yoğun 
olduğu ülkelerle yaptığımız girişimlerle, 
ihracat ve transit verilerini elektronik yolla 
paylaşıyor, böylece gümrük işlemlerini 
basitleştiriyoruz. 

İhracatçılarımızı desteklemek için 
geçtiğimiz yıl 2 milyar lira, bu yıl ise 
3,1 milyar lira kaynak ayırdık. Türk 
Eximbank’ın sermayesini 3 milyar liradan 
10 milyar liraya çıkardık. Geçtiğimiz 
yıl sektöre, kredi ve sigorta destekleri 
ile birlikte toplam 44,2 milyar dolar 
tutarında finansman desteği sağladık. 
Böylece, toplam ihracatımızın yüzde 
26’sını finanse etmiş olduk. KOBİ’lerle 
birlikte ihracatçılarımıza sunduğumuz 
desteklerden 11 bin 489 firma faydalandı. 

Üretime ve istihdama verdiğimiz her 
destek, doğrudan veya dolaylı olarak 
ihracatçımıza da katkı sağlıyor. Şimdi 
sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. 
Bugün imzaladığım, inşallah yarın 
da Resmi Gazetede 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 spekülasyonlarını önlemek 
için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı 
etkilemesinin önüne geçiyoruz.  Bu 
Cumhurbaşkanlığı Kararının ekonomimiz 
ve sizler için hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Siyasi ve ekonomik olarak küresel düzeyde 
yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor. Bu 
süreç, dünya ekonomisinde Amerika, 
Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Japonya, 
Hindistan gibi ülkelerin hemen ardından 
gelen grupta yer alan Türkiye’yi çok 
yakından ilgilendiriyor. Çünkü bizim, 2023 
hedeflerimizin en önemli başlıklarından 
biri dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girmektir. 

Bu ay sonu Osaka’daki G-20 Zirvesi’nde 
olacağız. İlgili bakanlarımız, Merkez 
Bankamızın yetkilileri, bütün yetkililer 
ön görüşmeleri yapmak için buralara 
gidiyorlar. Osaka’da başta Sayın Trump, 
Sayın Şi Cinping, Sayın Putin olmak 
üzere tüm liderlerle ikili görüşmelerimiz 
olacak. Japonya’nın ardından Çin’e 
geçeceğiz. Burada 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 
Milletler Genel Kurulu’na gideceğiz. Orada 
da önemli görüşmelerimiz olacak. 

Tabii, biz bunu hedeflerken, başka 
birilerinin de ülkemizle ilgili daha farklı 
hesapları 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 
getirirsek, Allah’ın izniyle hiç kimse 
önümüzü kesemez. Ülkemizin özellikle son 
yıllarda yaşadığı hadiselerin tamamı da, 

bu büyük mücadelenin tezahürlerinden 
başka bir şey değildir. Eğer hala 15 Temmuz 
darbe girişimini tiyatro olarak veya ordu 
içindeki bir grubun yoldan çıkması gibi 
görenler varsa, gafil değilse art niyetli 
demektir. Eğer hala S-400 meselesini, 
sıradan bir savunma sistemi tartışması 
olarak görenler varsa, bu büyük fotoğrafı 
okuyamıyor demektir. Eğer hala Suriye 
meselesini ülkemizdeki Suriyelerin sahilde 
dolaşmaları seviyesinde tartışan varsa, 
bölgemizdeki acımasız oyundan tümüyle 
bihaber demektir. Hatta hatta devletimizin 
bunlara aylık maaş bağladığını söyleyecek 
kadar gaflet içerisinde olanlar var. Biz 
hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz 
sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan yetim, öksüz, fakir, fukaraya 
valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız 
vasıtasıyla 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-
doğalgaz kavgası olarak görenler varsa, 
bu işlerden hiç anlamıyor demektir. 
Doğu Akdeniz’de ekonomik bölgelerde 
blokların içeresinde bize ayrılmış olan 
yerlerde aramalarımızı devam ettiriyoruz, 
devam ettireceğiz. Bizim 4 tane gemimiz 
var. Bunlardan 3 tanesi sondaj, iki tanesi 
aramadır. Birileri, kaşını gözünü oynatırsa 
bütün fırkateynlerimiz ve uçaklarımız 
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bu gemilerin yanında yerlerini alırlar. 
Talimat vermiş bir tanesi, gemi personelini 
tutuklatacakmış. Avucunuzu yalarsınız, 
neyi tutuklatıyorsunuz. 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 değerlendirenler varsa, hiç kusura 
bakmasın, ayakta uyuyor demektir. Dün 
de uçakta gelirken gazeteci arkadaşlarıma 
söyledim, biz bir kabile devleti değiliz. Biz 
Türkiye Cumhuriyetiyiz. Bunu bir defa çok 
iyi bilmemiz lazım. Bizim devraldığımız 
tarih 2 bin 200 yıla dayanıyor. 
Türkiye’nin tüm bu tartışmaların 
merkezinde yer alıyor olmasının sebebi, 
geleceğimizi buralardaki gelişmelerin 
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 hiçbir hüviyetin yok. 
Total şirketi adına sen böyle bir açıklama 
yapıyorsan, o zaman vekâletini göster. 
Demek ki Cumhurbaşkanlığını bırakmış 
avukatlığa başlamışsın. Ama Tayyip 
Erdoğan konuştuğu zaman garantör ülke 
olarak konuşuyor. Yunanistan konuşursa 

garantör ülke olarak konuşur, İngiltere 
konuşursa garantör ülke olarak konuşur. 
Sen ne olarak konuşuyorsun ve biz 
yükümüzün 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. Ekonomide sıkıntıya düşen 
her firmamızın, her vatandaşımızın 
derdini kendi sırtımızda hissediyoruz. 
Kaybettiğimiz her toplumsal ve ekonomik 
değerimizle biz de hüzünleniyoruz. 

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, 
geçmişte nice haleflerimizin yaptığı gibi 
gayet rahat bir programla hayatımızı 
sürdürmeyi biz de bilirdik. Bu ülkenin 
en kıdemli siyasetçisi olarak, sahip 
olduğumuz desteği 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 kendi çıkarımız için 
olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve 
milletimiz için mücadele yolunu seçtik. 
Sonuçlarını bilerek ve isteyerek, her 
taraftan darbe almamızın, her tarafımızın 
adeta kan-revan içinde kalmasının 
kaçınılmaz olduğu bir mücadele 
döneminin içine girdik. Çünkü tarihte 
öyle dönemler vardır ki, ancak yaptığınız 
fedakârlıklar, verdiğiniz mücadeleler, 
çektiğiniz sıkıntılar, aldığınız riskler 

ölçüsünde kazanımlar elde edersiniz. 
Türkiye, tam da işte böyle bir dönemden 
geçiyor. Bize de ülkemize ve milletimize 
karşı sorumluluğumuzun gereği olarak, 
bu dönemi zaferle sonuçlandırmak için 
var gücümüzle çalışmak düşüyor. 

Siyasetçinin gücü halkından aldığı destekle 
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 
yüzde 52’lik, il belediye başkanlıklarında 
yüzde 55’lik bir oranla yanımızda olduğunu 
göstermiştir. Daha önce 24 Haziran 
seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında yine 
yüzde 53’e yakın bir oy oranıyla milletimiz 
bizim yanımızda olduğunu ilan etmişti. 
Bazılarının 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 tamamı 
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 

ilgileniyor? Onların siyasetçileri bu 
seçimlerle 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 
alınmıştır.  Demokrasiye ve hukuka saygısı 
olan herkesin, pazar günkü seçimin 
sonucuna rıza göstermesi, teslim olması 
şarttır. Sonuç ne olursa olsun, inşallah 
kazanan Türkiye olacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Dikkat ederseniz sürekli olarak 
demokrasiyi 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 başına özgürlüğün de toplumları 
mutlu etmeye yetmediğini, çevremizdeki 
pek çok örnekten biliyoruz. Türkiye’yi, 
hedefleri konusunda öne çıkartan en 
önemli husus, her iki alanda da gelişme 
iradesini ortaya koyabiliyor olmasıdır. 
İnşallah küresel düzeyde yaşanan değişim 
sürecini ülkemiz lehine en iyi neticeleri 
alacak şekilde değerlendireceğiz. 
Bunun için siz ihracatçılarımıza çok 
önemli görevler düşüyor. Hep birlikte 
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çalışarak üretimi ve istihdamı artıracak, 

ekonomide hedeflerimize ulaşmamızın 

en başta gelen şartı olan cari açığımızın 

fazlaya dönüştürülmesini inşallah 

sağlayacağız. Dünyanın dört bir yanında 

ülkemizin bayrağını dalgalandıran siz 

ihracatçılarımızla bizi yol arkadaşı yapan 

Rabbime hamd ediyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin 26’ncı Genel 
Kurulunun başarılı geçmesini diliyorum. 
Bugün ödüllerini vereceğimiz Türkiye 
geneli ilk 10 ihracatçımız ile 27 farklı 
sektörde ilk sırada yer alan ihracatçılarımızı 
tebrik ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
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, bizim 
için kötü görünen, sıkıntılı görülen pek çok 
şeyde hayır olabilir. Bugün aleyhimize görü-
nen olaylar, ileride faydamıza olabilir. Gerek 
kişisel siyasi serüvenimizde, gerekse milleti-
mizin tarihinde bu tarz yüzlerce örnek var-
dır. Şahsımın siyasi hayatında okuduğum 
bir şiirden dolayı çarptırıldığım hapis cezası, 
bazı çevreler tarafından adeta bir “son” ola-
rak, “bitiş-tükeniş” olarak görülürken, bizim 
önümüzde yepyeni bir yol açtı. 1999 yılında 
bir mahkeme kararıyla sonlandırılmak iste-
nen hikâyemiz, 2001’den itibaren yeni bir 
kimlikle, yeni bir dinamizmle, çok daha güç-
lü bir kadroyla 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, Temmuz 
ayının sonuna kadar da Kyoto Ulusal Mo-
dern Sanat Müzesi’nde ziyarete açık ka-
lacaktır. Önümüzdeki günlerde Prenses 
Akiko’yla birlikte sergiyi ziyaret edeceğiz. 
Ayrıca, yine seyahatim sırasında Kyoto’nun 
tarihi tapınaklarından olan Tofuku-ji’de 
kendi alanında dünyanın en iyi 7 sanatçı-
sından biri olarak gösterilen Ara Güler’in 
fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştire-
ceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, hi-
mayemizde düzenlenen bu anlamlı sergiye 
sizlerin nezdinde tüm Japon dostlarımızı 
davet etmek istiyorum.

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-
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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 dün-
yada yaşanan hemen her kriz, öncelikle 
kadınları hedef alıyor. Suriye’de, en ağır 
bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar oldu-
lar. Mısır’da, demokrasiye yönelik darbe, en 
fazla kadınları hedef aldı. Filistin’de devam 
eden işgal ve abluka en büyük zararı kadın-
lara verdi. Aynı şekilde bugün Yemen’de, 
Myanmar’da, Irak’ta, Afganistan’da en bü-
yük acıları kadınlarımız yaşıyor. Keza batı-
lı ülkelerde yükselen kültürel ırkçılığın en 
büyük mağdurlarını yine kadınlar, bilhassa 
da mülteci kadınlar oluşturuyor. Sokakta, 
okulda, işyerinde, üniversitede kıyafetin-
den veya dış görünüşünden dolayı en faz-
la ayrımcılığa kadınlar uğruyor. Maalesef 
hemen her gün fiziki saldırıya uğrayan, 
işyerinde mobbinge maruz kalan, sosyal 
hayattan dışlanan kadınların, insanlık adı-
na, demokrasi ve özgürlükler utanç verici 
dramlarına şahit oluyoruz. Aynı şekilde 
dünyanın birçok ülkesinde kadınlar ve ço-
cukların, son derece kötü şartlar altında, 
adeta karın tokluğuna çalıştırıldığını gayet 
iyi biliyoruz. Çoğu zaman ucuz işgücü ola-
rak görülen kadınların emeği ve alınteri 
maalesef yeterince gözetilmiyor, çalışma 
ücretinden sosyal imkânlara kadar kadınla-
ra hak ettikleri verilmiyor.

Kıymetli dostlarım,

Ayrımcılığın arttığı, kadınlara yönelik 
dışlayıcı politikaların yaygınlık kazandı-

ğı bir dönemde, Türkiye olarak, son 17 
yılda, kadın hakları konusunda birçok 
tarihi reforma imza attık. Biz, bugüne ka-
dar kadınlarımızın hak arayışlarında hep 
yanlarında olduk, cinsiyetleri sebebiyle 
istismar ve istiskal edilmelerine de daima 
karşı çıktık. Şahsen siyasette sorumluluk 
üstlendiğim her yerde kadınlarımızla bir-
likte yol yürümeye, onlarla işbirliği içinde 
çalışmaya daima özen gösterdim. 40 yıllık 
siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarı-
larının gerisinde, mutlaka kadınların gay-
reti, emeği, alınteri, fedakârlığı bulunuyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevimizde, sadece siyasi değil, tüm sos-
yal faaliyetlerde de kadınlarımız en başta 
yer alıyordu. Başbakanlığım döneminde, 
kadınların meselelerinin çözümü daima 
önceliklerimin ilk sıralarında yer aldı. 
Cumhurbaşkanlığı dönemimizde de aynı 
hassasiyetle hareket ettik, etmeye devam 
ediyoruz.

Ülkemizin kadınları çalışsın, yönetsin, 
üretsin; kadınlarımız okusun, kadınla-
rımız Türkiye’ye istikamet çizsin diye 
çabalıyoruz. Aynı şekilde kurucusu ve 
genel başkanı olduğum siyasi partide de 
kadınlarımıza her kademede öncelik ve-
riyoruz.  Türk siyasi tarihinde bizim gibi 
kadınları vitrine alan, ön plana çıkar-
tan, çok daha ötesi kadını politikalarının 
merkezine yerleştiren bir başka siyasi 
hareket yoktur. AK Parti Kadın Kolları, 
4,5 milyon üyesiyle çok güçlü, son dere-
ce 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 yanında 
toplam 80 kadın üniversitesini, şu anda Bü-
yükelçime de görev veriyorum, incelemek 
suretiyle ülkemde de benzeri çalışmaların 
adımını atacağız. Binlerce kilometre ötede 
sizin gibi vicdan sahibi dostlarımızın oldu-
ğunu bilmek, Türkiye’nin ve Türk milleti-
nin kararlılığını da arttıracaktır.
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Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bu güzel etkinlik için Sayın Rektöre 
ve Üniversite yönetimine bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Mukogawa Kadın Üniversitesinin Türk 
Üniversiteleriyle kurduğu bağları daha 
da güçlendireceğine inanıyorum. Tecrübe 
paylaşımı ile öğrenci ve akademisyen 

değişim programları başta olmak üzere 
mevcut işbirliğinin ilerletilmesini 
temenni ediyorum. Yöneticileri, öğretim 
üyeleri, araştırmacıları, öğrencileriyle 
üniversitemize çalışmalarında başarılar 
diliyorum. 

Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
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, 
kıymetli hocalarımız, sevgili öğrenci-
lerimiz, sevgili mezunlarımız, değerli 
misafirler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
Birleşmiş Milletler Salonunu andıran 

bu güzel kardeşlik tablosundan dün-
yanın dört bir yanındaki gençlerimizi 
selamlıyorum. Mezuniyet törenleri ve-
silesiyle bir araya geldiğimiz 1.500 öğ-
renci kardeşimizin her birini ayrı ayrı 
tebrik ediyorum. Türkiye Burslarıyla 
üniversitelerimizde halen öğrenim gö-
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ren 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 
olması, atılan hayırlı adımın dalga dalga 
büyüyerek, amacına ulaştığını gösteriyor. 
Türkiye Burslarına en çok başvurunun 
Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, 
Somali, Myanmar gibi ciddi sıkıntılarla 
boğuşan yerlerden gelmesini, programın 
asli gayesine ulaştığının işareti olarak ka-
bul ediyorum. Yükseköğrenimde küresel 
düzeyde bir fırsat eşitliği haline dönüşen 
burs programımızı geliştirerek sürdür-
mekte kararlıyız. 

Ülkemizde halen, kendi imkânlarıyla veya 
burslu olarak eğitim gören 182 ayrı ül-
keden 150 bin uluslararası öğrenciye ev 
sahipliği yapıyoruz. Ülkemizdeki üniver-
sitelerden de, uluslararası öğrencilerin 
akademik ve sosyal ihtiyaçlarını daha fazla 
karşılayacak şekilde kapasitelerini geliştir-
meleri için gayret göstermelerini bekliyo-
rum. Hedefimiz, 2023 yılında uluslarara-
sı öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır. 
Dünyanın en kadim eğitim kurumlarına 
ev sahipliği yapan bu toprakları, inşallah 
yeniden en ön sıralara çıkaracağız. Üni-
versite sayımızı 76’dan 206’ya çıkarmakla, 
akademisyen sayımızı 70 binden 166 bine 
yükseltmekle bunun ilk adımlarını attık. 

G-20 Zirvesi için Japonya’daydık. Japon-
ya’daki 800 üniversiteden yüzde 10’unun, 
yani 80 tanesinin kadın üniversitelerin-
den oluştuğunu gördük. Bu üniversiteler-
den biri şahsına fahri doktora unvanı ver-
di. 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 benzer bir adımı at-
malıdır. Zira daha önceleri ülkemizde kız 
ve erkek liseleri vardı. Sonra bunların hep-
sini birbirine karıştırdılar, bir değişik hale 
getirdiler. Şimdi yeniden bunları toparla-
ma dönemine girmiş bulunuyoruz. Fakat 
Japonya’daki örnek çok çok ilginçti. 

Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt 
dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversi-
te, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek 
çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt 
içinde ve dışında benzer atılımları olduğu-
nu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güç-
lendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır. 
Bunun için ilgili tüm kurumlarımızı 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 gerekti-
ğine inanıyorum. Eğitim öğretim bitti diye 
takibi bırakmayacağız. YTB bunların taki-
bini sürdürecek. Ülkelerine döndüklerin-
de ne yapıyorlar, neyle meşguller, bunlar 
bilinecek. Bu kardeşlerimizle ilişkilerimizi 
devam ettireceğiz. Biz, sizleri Türkiye’nin 

ülkenizdeki misyon şefleri olarak görü-
yoruz. Halen 22 ayrı ülkede 23 mezunlar 
derneğimiz bulunuyor. Mezunlarımızın 
bulunduğu her ülkede, böyle bir kontak 
noktasının olması şarttır. Bunun için diğer 
ülkelerdeki mezun derneklerinin kurulu-
şunu da hızlandırmamız gerektiğini düşü-
nüyorum. 

Mezunlarımız, kendi ülkelerinde veya 
hayatlarını devam ettirdikleri her yer-
de, Türkiye’nin, daima yanlarında olaca-
ğından 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 köp-
rüsü 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 Türkçe 
ile iletişim kurmanız, işinizi yürütmeniz, 
hayatınızı sürdürmeniz mümkündür. Ge-
lin, elimizdeki bu iletişim ağını ve dil avan-
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tajını en güzel, en verimli, en hasbi şekilde 
değerlendirelim. 

Dünyanın en acımasız yöntemlerle sür-
dürülen siyasi, ticari, askeri mücadelelere 
sahne olduğu şu dönemde, böylesine bir 
birliğin, beraberliğin, dayanışmanın üste-
sinden gelemeyeceği zorluk yoktur. Vicda-
nın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim 
olduğu bir küresel düzeni inşa edene ka-
dar, hep birlikte durmadan, dinlenmeden 
çalışmalıyız. Ancak bu şekilde gelecek ne-
sillere 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 du-
rum karşısında ne yapabiliriz? Elbette ta-
rihi geriye saramaz, olana olmamış gibi 
davranamayız. Bize düşen, bu gelişmeleri 
kendi değerlerimiz ve ilkelerimiz çerçeve-
sinde yönlendirmeye çalışmaktır. Siyaset-
çiler, yöneticiler, akademisyenler, öğren-
ciler 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 hadi-
selerin ışığında yarınımıza istikamet çizi-
yoruz. Tarihimizden güç alarak, başımıza 
gelenlerden gerekli dersleri çıkartarak 
istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Ba-
şarılarımızın sayısını artırmaya, zaferleri-
mizin çapını büyütmeye, daha önce yapı-
lan yanlışları düzeltmeye gayret ediyoruz. 
Allah’a hamdolsun bu noktada son 17 
yılda çok büyük mesafe aldık. Siyasetten 
ticarete, eğitimden sağlığa, teknolojiden 
savunmaya kadar pek çok alanda ülkemizi 
ileriye taşıdık. Şayet bugün pasaportu iti-
bar gören, bölgesinde ve dünyada kendin-
den söz ettiren bir Türkiye varsa, hiç şüp-
hesiz bu son dönemde attığımız adımların 
neticesindedir. Eğer bugün “Dünya Beşten 
Büyüktür” gerçeğini cesaretle dillendirebi-

len bir Türkiye varsa, kat ettiğimiz mesa-
fenin verdiği özgüven sayesindedir. Dün-
yanın neresinde olursa olsun haksızlık, 
hukuksuzluk karşısında sesini yükselten 
bir Türkiye varsa, bu bizim dönemimizde 
yakalanan başarının sonucudur. Bugün 
Filistin davasını sahiplenen, Afrika’ya el 
uzatan, Orta Asya ve Balkanlar’daki kar-
deşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu 
ekonomiyle beraber diplomaside imza attı-
ğımız zaferlerin meyvesidir. Birleşmiş Mil-
letlerden G-20’ye, NATO’dan daha pek çok 
uluslararası işbirliği platformuna kadar 
her zeminde, kendimizle birlikte tüm dost-
larımızın 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 ha-
tırlatmakta fayda görüyorum. Sizler tarih 
boyunca din, dil, renk, kültür ayrımı yap-
madan tüm mazlumlara, tüm mağdurlara 
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 dünyasını 
çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. 
Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun 
farklı yüzleri, aynı bataklıktan beslenen 
parazitlerdir. Bugüne kadar şiddeti asla 
sistematik bir mücadele yöntemi olarak 
benimsemedik. Meşru zemin varken, meş-
ru araçlar varken, demokrasi, diplomasi, 
sandık varken asla gayrimeşru yollara te-
vessül etmedik. İnşallah bundan sonra 
da aynı ilkeli tavrımızı sürdüreceğiz. Bize 
yönelik haksızlıklarla mücadele ederken, 
hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet ze-
mininden kesinlikle ödün vermeyeceğiz.

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-
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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.

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 Su-
riyeli kardeşlerimizin huzur, esenlik, gü-
ven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu 
kurmuş olacağız. Atacağımız bu adımla, 
hem ülkemizi hem de Avrupa’yı, Suriye 
kaynaklı düzensiz göç baskısından kurtar-
mayı hedefliyoruz. Böylece, 8 yıldır vatan 
hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin ülke-

lerine 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 edilmeme-
lidir. Biz, her şeye rağmen, yarım asırlık 
tam üyelik mücadelemizi pozitif gündem-
le sürdürmeye çalışıyoruz. Vize Serbes-
tisindeki kalan son 6 kriteri de süratle 
çözerek, vatandaşlarımızın hak ettiği ko-
laylığı sağlamak istiyoruz. Yargı Reformu 
Stratejimiz bu bağlamda çok önemli bir 
adım olacaktır. Yeni yasama döneminin 
başlamasıyla Meclis’imizin yargı paketin-
deki reformlarla 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 yakında 
bu konuda güzel haberler alacağımıza ina-
nıyorum.

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 sözle 
değil, eylemlerimizle de açıkça ortaya koy-
duk.

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 yaşa-
nan kaygı verici hadiseleri yakından takip 
ediyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Sayın 
İmran Han ile bir telefon görüşmesi ger-
çekleştirdim. Hindistan Başbakanı Sayın 
Modi’yle de görüşerek gerilim azaltılması 
için çaba harcayacağız.

Balkanlar’da istikrarı, refahı ve Avrupa-At-
lantik kurumlarıyla bütünleşme sürecini 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 
engelleyenler, insanlıktan nasibini alma-
mıştır. Bu iki mesele uluslararası toplum 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

425424

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.

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 an-
layışıyla, tüm dünyayı ve insanlığı kucak-
layan, sorunlara adil çözümler bulmak için 
çabalayan bir ülkedir. Dünyanın en cömert 
insani yardım yapan ülkesi, en fazla yer-
lerinden edilmiş kişiyi kabul eden devleti 
unvanlarımız boşuna değildir. Bu politika-
nın 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 et-
tiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize 
destek vermeye davet ediyorum. 

Değerli delegeler,

Suriye, bugün insanlığın vicdanını yarala-
yan ve küresel adaletsizliğin adeta sembo-
lü haline gelen bir coğrafya durumunda-
dır. Bu ülkede 2011’den beri yaşanan kriz, 
rejim ve terör örgütleri ile onları cesaret-
lendiren güçler tarafından ısrarla sürdü-
rülmeye çalışılıyor. Yaklaşık 1 milyon in-
sanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın 
yerinden edilmesine, bunların yarısının 
da ülke dışında yaşamak zorunda kalması-
na yol açan Suriye krizini artık sona erdir-
menin zamanı gelmiştir. 

Türkiye, DEAŞ tehdidinden en çok zarar 
gören ülkedir. Bu örgüt bir yandan sınırla-
rımızı 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. Fı-
rat Kalkanı Harekâtı ile yaklaşık 3 bin 500 
DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek, örgütün 
Suriye’deki çöküş sürecini başlattık. Dün-
yanın dört bir yanından DEAŞ’a katılmak 
üzere harekete geçen teröristleri tespit 
etme, ülkemize giriş yasağı koyma, sınır 
dışı etme konusunda da yine en önde ge-
liyoruz. 

Öte yandan bugün Türkiye, milli gelire 
oranla dünyanın en fazla insani yardımda 

bulunan ülkesidir. Çatışma, açlık ve zulüm-
den kaçan 5 milyon sığınmacıya ev sahipli-
ği yapıyoruz. Bir başka ifadeyle Türkiye’de, 
Amerika’daki 29 eyaletin tek tek her bi-
rinin 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 kar-
deşimizi topraklarımızda misafir  ediyo-
ruz. Son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar 
dolar harcama yaptık. Peki, Türkiye’ye ge-
len 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 bölge-
lere geri döndü. Suriyeli sığınmacıların 
yarıya yakını 18 yaşın altındadır. Ülkemiz 
topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı 
ise 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara sa-
dece 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 
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-
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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 
önümüzde 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 önem-
li bir başarıya imza attık. Suriye’de, kalıcı 
siyasi çözüme ulaşıldığında, bu ülkenin 
toprak bütünlüğü de kendiliğinden tesis 
edilmiş 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. 
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 hazırlıkları 
yapmaya başladık. Ülkemizin öncülüğün-
de, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün de katılımıy-
la bu çerçevede bir uluslararası konferans 
planlıyoruz. Aralık ayında Cenevre’de ger-
çekleştirilecek olan ve eş-başkanlığını üst-
leneceğimiz Küresel Mülteci Forumunun 
başarısına da önem veriyoruz. Güvenli böl-
gelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş 
Milletler öncülüğünde bir bağışçılar kon-
feransı düzenlenebileceğini düşünüyoruz. 
Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletlerde kabul 
edilen Küresel Göç Mutabakatı ve Mülteci-
lere İlişkin Küresel Mutabakatın da etkin 
şekilde 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. 

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-
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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 haritalar-
da da gördüğünüz gibi, sene 1947, neredey-
se burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin... 
Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin kü-
çülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967’ye, 
1949’la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçü-
lüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu 
an artık adeta Filistin yok, neredeyse tama-
mına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu, hayır 
doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın 
gayreti içerisinde. Peki Birlemiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin, Birlemiş Milletler’in 
İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu 
kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geç-
miyor. Peki, o zaman Birlemiş Milletler ne 
işe yarıyor. O zaman bu çatının altında biz-
ler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak 
adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkın-
tımız burada.

Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyo-
rum: İsrail devletinin sınırları neresidir? 
1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır, 
yoksa daha başka bir sınırı var mıdır? Tıp-
kı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi, 
Golan Tepeleri ve Batı Şeria’daki yerleşim 
yerleri bu devletin sınırları içinde değil-
se, nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde 
gasp edilebiliyor? “Yüzyılın anlaşması” 
olarak takdim edilen girişimin amacı Fi-
listin devletinin ve halkının mevcudiyetini 
tamamen ortadan kaldırmak mıdır? Bun-
lar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar?

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, 
uluslararası camianın tüm aktörleri, Filis-
tin halkına, vaatlerin ötesinde somut des-
tek vermelidir. Birleşmiş Milletler Yakın 
Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım 
ve Bayındırlık Ajansının çalışmalarının 
etkin şekilde sürdürülmesi, bu bakımdan 
çok önemlidir. Türkiye, bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da, mazlum Fi-
listin 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. Güney 
Asya’nın istikrarı ve refahı, Keşmir mesele-
sinden ayrı düşünülemez. Şu anda Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Birleş-
miş Milletler’in almış olduğu karara rağmen 
Keşmir adeta abluka altındadır.  Bu nedenle 
sekiz milyon insan Keşmir’den ne yazık ki 
dışarı çıkamıyor. Keşmirlilerin, Pakistanlı 
ve Hintli komşularıyla birlikte güvenli bir 
geleceğe bakabilmeleri için buradaki soru-
nun çatışma değil, adalet ve hakkaniyet te-
melinde diyalogla çözümü şarttır. 

Dünyanın bigâne kaldığı konulardan biri 
de Müslüman Rohingaların karşı karşıya 
oldukları insanlık trajedisidir. Birleşmiş 
Milletler bünyesinde kurulan Bağımsız 
Araştırma Komisyonu, Myanmar’ın Arakan 
eyaletinde yaşanan olayların gerisinde “soy-
kırım niyeti” olduğunu kayıt altına almıştır. 
Türkiye, Rohingaların güvenlik ve temel 
haklarının sağlanmasına yönelik girişimle-
ri ile ilk günden beri sürdürdüğü insani yar-
dım faaliyetlerine devam edecektir. 

Afganistan’da, yaklaşık 40 yıldır kesintisiz 
süren işgaller, çatışmalar ve terör faaliyet-
leri, küresel düzeyde sorunlara yol açmış-
tır. Artık bu kadim coğrafyanın huzura ve 
güvenliğe kavuşmasının vakti gelmiştir. 
Uluslararası toplum olarak hep birlikte bu 
konuda sorumluluk üstlenmeli, çaba gös-
termeliyiz. 
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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 bu-
lan terör saldırısı, bunun en çarpıcı örneği-
dir. 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 
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 
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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 sahipliği 
yapan en büyük şehrimiz İstanbul’u da, çok 
daha kapsamlı bir Birleşmiş Milletler merke-
zi haline getirmek istiyoruz. En Az Gelişmiş 
Ülkeler İçin Birleşmiş Milletler Teknoloji 
Bankası, geçtiğimiz yıl İstanbul yakınlarında 
faaliyete geçti. Geçen yıl bu kürsüden günde-
me getirdiğim İstanbul’da Birleşmiş Millet-
ler Gençlik Merkezi kurulması önerimize al-
dığımız 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, hakka-
niyetli, vicdanlı çözümler bulabileceğimi-
zin 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 ırk-
çılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlere hakarete 
en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslü-
manlardır. Müslümanların işyerleri, evleri, 
ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve 
faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman 
kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokak-
ta, çarşıda, işyerlerinde tacize uğruyor. Yurt 
dışındaki 6,5 milyon insanı nefret söylemi 
ve saldırılardan etkilenen bir ülke olarak 
bu soruna gözlerimizi yumamayız. Popülist 
siyasetçiler ve medya tarafından normalleş-
tirilmeye çalışılan nefret söylemini bir kez 
de burada lanetliyorum. 

Mevzuattaki boşluklar düzeltilmeli, nefret 
söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla 
alınmamalıdır. Nefret suçlarının cezasız ka-
lıp kalmayacağı konusunda zihinlerde olu-
şan şüpheler mutlaka giderilmelidir. Polise, 
yargıya ve diğer ilgili mercilere iletilen şika-
yetler ile yapılan işlemlerin kaydı ve rapor-
lanması şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. 
Böylece, suçların üzerinin çeşitli bahaneler-
le örtülmesinin önüne geçilmelidir. 

Özellikle Hindistan’da Keşmir olaylarıyla bü-
tünleşen bir dönemde, Müslüman gençlerin 
sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanması, 
palalarla dövülmesi, ölüme mahkum edil-
mesi neyle savunulacak? Sen nasıl inek eti 
yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi, insan-
lara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman 
biz de inek eti yiyoruz, bizim akıbetimiz ne 
olacak? Onlara mı soracağız bunu? Herke-
sin herhalde vejeteryan olması beklenemez. 
Bir yandan ‘inanç özgürlüğü’ diyeceksiniz, 
bir yandan ‘düşünce özgürlüğü’ diyeceksi-
niz... Benim inancımın gereği bu değil. Senin 
inancının gereği olabilir. Ben senin inancı-
na saygı duyuyorum, sen benim inancıma 
niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde 
domuz eti yiyenler var. Biz “Niye domuz eti 
yiyorsunuz?” 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 nok-
ta anlaşılır değil. Şu anda Keşmir adeta bir 
açık hava hapishanesine döndürülmüş vazi-
yettedir. Bölgede ne tür kanlı eylemler olaca-
ğını şimdiden ben düşünemiyorum. 

Bu gelişmeler üzerine Hindistan’ın dışiş-
leri bakanı, ülkemizdeki büyükelçileri, 
Türkiye’nin Keşmir’e yaklaşımını doğru 
bulmadıklarını söylüyorlar. Yani bizim her-
hangi bir ülkedeki gelişmeler konusundaki 
politikamızı, o ülkelerdeki yöneticilere sora-
rak veya onlardan izin alarak mı belirleyece-
ğiz? 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 devlet 
kurumlarına bu konuda önemli görevler 
düşüyor. Hem devletlerarası, hem de bölge-
sel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler 
nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler 
daha etkin hale getirilmelidir. İşte sayın 
direktör burada... Biz Medeniyetler İttifa-
kını bu yanlışları ortadan kaldırmak için 
kurduk ve medeniyetler çatışmasına karşı 
direndik. “Medeniyetler İttifakında başa-
rılı olursak bunların önünü alırız, keseriz” 
dedik. Gelinen noktada Keşmir’deki geliş-
meler pek hayra alamet değil. Özellikle Bir-
leşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşların çatıları 
altında girişimlerimizi somutlaştırmalı ve 
sonuç odaklı bir yaklaşım benimsemeliyiz. 
Sayın Genel Sekreter, Medeniyetler İttifa-
kı tarafından hazırlanan Dini Mekânların 
Korunmasına Yönelik Eylem Planı’nı açık-
lamıştır. Birleşmiş Milletlerde nefret söyle-
mine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması 
fikrini destekliyoruz. Bununla yetinmiyor, 
Birleşmiş Milletler bünyesinde, nefret söy-
lemine maruz kalanların şikâyetlerini sü-
ratle iletebilecekleri ve takibinin yapılacağı 
bir platform oluşturulmasını öneriyoruz.

İslam’ı Terörle Bir Araya Getirmek, 
Çok Çok Büyük Bir İftiradır

Türkiye olarak, yükselen İslam düşmanlığı, 
ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yö-
nündeki çabalara öncülük etmeye devam 
edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve 
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Dönem Başkanlığımız süresince bu konu-
larda işbirliği yapılması için önemli çalış-
malar 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.

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 
dünyanın 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 göndermiş,  son yıllarda ise 
komşu coğrafyalardan çok ciddi göç 
almış bir ülkedir. Halihazırda 6,5 milyon 
vatandaşımız başta Avrupa olmak üzere 
dünyanın yüzlerce ülkesinde hayatlarına 
devam ediyor. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 
yaşayan Türkiye kökenli insanların 
sayılarının 20 milyonunun üzerinde 
olduğu tahmin ediliyor.  Batı Trakya’dan 
Doğu Avrupa’ya kadar pek çok yerde, hala 
bir asır önce bıraktığımız kardeşlerimiz 
bulunuyor. Türk Cumhuriyetlerinden 
de kendi vatanlarından uzakta yaşayan 
on milyonlarca kardeşimiz, bir başka 
ifadeyle diasporamız var. Değerli Dostum 

İlham Aliyev’in dediği gibi “Bir milletin 
iki diasporası olmaz.” Biz Kazak, Özbek, 
Türkmen, Azeri, Kırgız, Tatar, Çerkez, 
Ahıska, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk 
Diasporasının doğal bir üyesi nazarıyla 
bakıyoruz.

Ailesinin rızkını kazanmak için geçici 
olarak yurtdışına giden insanlarımızın 
önemli bir bölümü, zaman içinde 
bulundukları ülkelere kalıcı hale geldi. 
Elbette bu insanlar ana vatanlarıyla 
bağlarını hiçbir zaman koparmadılar. 
Fakat geleceklerini kendi ülkelerinde değil, 
göç ettikleri yerlerde görmeye başladılar. 
Yurtdışına giden insanlarımız arasında 
artık sadece işçiler değil; doktorlar, 
siyasetçiler, akademisyenler, bakanlar, 
hatta bulundukları şehirleri yöneten 
belediye başkanları var. Ayrıca doğrudan 
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 
duyuyoruz.

Biz de Türkiye olarak Türk Diasporasını 
daha da güçlendirmek için elimizden geleni 
yapıyoruz. Bu amaçla Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığımızı kurduk. 
Dünya Türk İş Konseyi, Türk diasporasının 
ekonomik ve ticari potansiyelini en üst 
düzeyde hayata geçirmeyi amaçlayan 
bir diğer önemli projemizdir. Ekonomik 
bakımdan kalkınmış ve yaşadıkları 
ülkenin sisteminde güçlenmiş bir 
Türk toplumunun anavatana daha çok 
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katkıda bulunacağı açıktır. Dünya Türk İş 
Konseyi; ülkesine ve kökenine bakmadan 
yurtdışında yaşayan tüm Türkler için bir 
referans ve buluşma noktasıdır. Bu çatı 
anavatan sevgisinin merkeze alındığı, 
herkesi kucaklayan, kuşatan, hiç kimseyi 
dışlamayan bir yapıdır. Dünya Türk İş 
Konseyi’ni, diğer dernek ve vakıfların 
rakibi olarak değil, tam tersine onları 
destekleyen, onlara her türlü katkıyı 
yapan bir platform olarak görüyoruz. Yurt 
dışında yaşayan tüm müteşebbislerimizi, 
Dünya Türk İş Konseyine üye olmaya davet 
ediyorum. Dünya Türk İş Konseyi Başkanı 
ve yönetiminden de, Türklerin yaşadıkları 
her yere ulaşmalarını, bir temsilciyle de 
olsa varlık göstermelerini istiyorum. 

Şu gerçeği bir an olsun aklımızdan 
çıkarmamamız gerekiyor. Türkiye ve 
Azerbaycan Türklerinin bulundukları 
ülkelerde “Bir millet iki devlet” şiarıyla 
hareket ettikleri takdirde aşamayacakları 
engel yoktur. Türkiye ve Azerbaycan 
ne kadar güçlü olursa, yurtdışında 
yaşayan kardeşlerimiz de o kadar güçlü 
olur. Aynı şekilde Türk dünyası ne 
kadar güçlü olursa, Türk Diasporası da 
kendini güçlü hissedecek, geleceğine çok 
daha güvenle bakacaktır. Bunun için, 
farklılıklarımızı ortak paydalarımızın 
önüne geçirmeden elbirliği içinde 
çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Sivil 
toplumdan üniversitelere, iş dünyasından 
kültüre kadar her alanda işbirliğimizi 
derinleştirmenin yollarını aramalıyız.

Kıymetli dostlarım,

İnsanlığın barış ve huzurun kasteden 
belaların başında terörizm geliyor. 
Günümüzde ne kadar gelişmiş olursa olsun, 
dünyanın 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 Kaidesine kadar dünyanın 
en kalleş terör örgütlerinin 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 
oyunlarına şahit olduk. Ancak terörle 
mücadele konusunda Suriye krizindeki 
kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz 
kalmadık. DEAŞ’la mücadele bahanesiyle 
soykırımcı ve vahşi bir terör örgütünün 
palazlandırıldığını, 30 bin tır dolusu silah 
ve mühimmatla 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 adımlardan 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 
sahiplerine teslim etmektir. Bunu El 
Bab’da yaptık, 3 bin 500 DEAŞ’lıyı etkisiz 
hale getirdik. Dünya bunu görmüyor. 
Gözleri var görmez, kulakları var duymaz. 
Aynı şekilde Cerablus’u bu teröristlerden 
temizledik mi, temizledik. Cerablus’ta şu 
anda Türkler 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 çıkaranlar, bu operasyon 
sebebiyle yeniden Suriye’yi Arap Ligi’ne 
alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?

Türkiye, NATO’nun üyesi mi, üyesi. 
Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen 
tamamına 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? Anlamak mümkün değil. 
Bu ikiyüzlülüğün, çok yüzlülüğün izahı 
mümkün değil. 

PKK, AB’nin terör örgütleri listesindedir. 
PYD ve YPG, PKK ile birlikte hareket 
ediyor. Operasyon esnasında yapılan 
arama taramalarda bunların kaldıkları 

yerlerde kimin resimleri çıktı? Terörist 
başının resimleri çıktı. İşte ispat...  Bunlar 
hala “PKK değil” gibi ifadeler kullanıyorlar. 
Siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün 
gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her 
şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz 
ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye? 
Güçlenen bir Türkiye karşısında böyle 
bir adımı atıyorsunuz. 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 Mehmetçiklerimiz 
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 siyasi 
organizmasından çatlak ses geliyor. 

Terör örgütlerine ve onların yularını elinde 
tutan şer odaklarına rağmen, “Terörü 
kaynağında yok etme irademizi” asla 
sekteye uğratmadık. Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı Harekâtları, ülkemizin hiçbir ayrım 
yapmadan terörle mücadelede hiçbir ayrım 
yapmama kararlılığımızın nişaneleridir. 
Bu iki harekâtla, Fırat Nehri’nin batısındaki 
4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ’lı ve 
PKK-YPG’li teröristlerden temizlemiştik. 
9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı 
Harekâtıyla ise bu kez Fırat’ın doğusunu 
terörden arındırmayı hedefliyoruz.

Harekâtımızın iki önemli amacı bulunuyor: 
Bunlardan ilki; Suriye’nin kuzeyindeki 
PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin 
tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Zira son 
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dönemde güvenlik güçlerimizi ve sivilleri 
hedef alan terör eyleminin arkasında, 
Suriye’nin kuzeyinde eğitim gören 
PKK/YPG’li teröristler vardır. Bu terör 
örgütünün, işgali altındaki bölgelerde, 
yerel halkı göçe zorladığı, çocuk savaşçı 
kullandığı, etnik temizlik yaptığı, 
muhaliflerini katlettiği, uluslararası 
kuruluşlar tarafından da belgelenmiştir. 

Diyarbakır’daki malum partinin önünde 
haftalardır ellerinde evlatlarının 
resimleriyle ağlayan anneleri Avrupa 
Birliği niye görmüyorsun? Niye oraya 
milletvekillerini 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 roket atıldı. Biri 9 aylık mülteci bir 
bebek olmak üzere 18 insanımız hayatını 
kaybetti, 148 kardeşimiz ise bu saldırılar 
sırasında yaralandı. Şimdiye kadar 550’nin 
üzerinde teröristi de etkisiz hale getirdik. 
Bunların 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 
kalkmışsınız Türkiye ile ilgili ileri geri 
kendinize göre bazı kararlar alıyorsunuz. 
Alın, alsanız ne yazar almasanız ne yazar. 
Keza Avrupa Birliği’ de Suriyeliler için söz 
verdiği parayı vermiyor. 

Kardeşlerim,

Barış Pınarı Harekâtı’nın “Kürtleri” 
hedef aldığı, DEAŞ’la mücadeleyi zaafa 
uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, 
siyasi çözümü tıkayacağı ve insani 
felakete yol olacağı iddialarının hepsi 
yalandır, iftiradır, bühtandır. Bizim işimiz 
teröristlerledir. 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 ayrımcılık 
bizde yok. 

Suriye’nin kuzeyindeki terör bataklığı 
kurutulmadan, ne ülkemiz ne bölgemiz 
ne de Suriye halkı huzura kavuşacaktır. 
Harekâtın ikinci gayesi ise 8 yıldır 
ülkemizde misafir ettiğimiz 3 milyon 650 
bin Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir. 
Bunun dışında da 350 bin Kürt var, onları 
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 

bedelleri ödeyen ülkelerin başında 
geliyor. Ülkemizdeki yaklaşık 4 milyon 
sığınmacı için bugüne kadar 40 milyar 
doların üzerinde harcama yaptık. Bütün 
liderlere Suriye’nin kuzeyinde Güvenli 
Bölge oluşturulmasını teklif ettim. 
Hazırladığımız projeleri önlerine koydum. 
Bunları beraber yapmayı teklif ettim. 
Hiçbiri gerekli desteği vermedi.  Durum 
böyle olunca, Suriye’nin kuzeyindeki 32 
kilometre derinlikteki ve 444 kilometre 
uzunluğundaki alanı güvenli bölge ilan 
ettik. Buraya bizdeki mülteciler gelecek. 
Bu süreçte uluslararası toplumdan arzu 
ettiğimiz desteği de alamadık. Ülkemize 
verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığı gibi, 
milletimizin 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 
vermiştir. Mülteciler meselesine Suriye’nin 
içinde çözüm bulunması gerektiğini daha 
önce defalarca ifade ettik. Hatta bundan 
4 yıl önce G20 Antalya Zirvesinde tüm 
dünyaya bu sorunu çözecek somut bir 
öneride de bulunduk. Fakat aradan geçen 
süreye rağmen, birkaç güzel söz dışında, 
hiçbir adım atılmadı. Bunun bedelini de 
Suriyeli anneler, babalar, minicik bedenleri 
sahile vuran çocuklarla beraber Türkiye, 
Avrupa ve tüm dünya ödedi. Bugün sabah-
akşam bizi eleştirenlerin hiçbiri terör 
örgütünün katlettiği veya göçe zorladığı 
insanların dramları karşısında kılını 
bile kıpırdatmadı. Etkisiz hale getirilen 
teröristlere gösterilen empatinin binde biri, 

iki gün önce teröristlerin vahşice şehit ettiği 
9 aylık Muhammed Ömer’e gösterilmedi. 
Barış Pınarı Harekâtıyla inşallah bunu 
ülke olarak biz kendimiz yapıyoruz. 
Suriye sınırımızım tamamını güvenli hale 
getirerek, ülkemizdeki mültecilerin kendi 
topraklarına dönebilecekleri bir iklimi 
tesis edeceğiz. Terörden arındırılmış 
bölgelerde, uluslararası toplumun da 
katkısıyla, yeni yerleşim birimleri inşa 
edeceğiz. Böylece bir taraftan ülkemizin 
güvenliğini ve Suriyeli sığınmacıların geri 
dönüşünü temin ederken, diğer taraftan da 
bölücü terör örgütünü ortadan kaldırarak 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi 
birliğini tahkim edeceğiz.

Tehditlere ve Baskılara 
Aldırmadan 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 sonuna kadar 
götürmekte kararlıyız. Açık söylüyorum; 
başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. 
Merhum Mehmet Emin Resulzade’nin 
dediği gibi, “Bir kere yükselen bayrak, bir 
daha inmez.” Biz de nihai zafere ulaşana 
dek mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Bu süreçte Türk dünyasının desteği ve 
duasının bizimle olduğunu biliyoruz. 
Aynı şekilde Ortadoğu’dan Afrika’ya, 
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Güney Asya’dan Balkanlara kadar tüm 
kardeşlerimizin de Türkiye’ye dua ettiğini 
biliyorum. Siz kıymetli işadamlarımızdan 
da güçlü destek beklediğimizi burada 
özellikle ifade etmek istiyorum. Bu 
vesileyle başta Azerbaycan olmak üzere 
harekâtın ilk anlarından itibaren ülkemizle 
dayanışma sergileyen tüm kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşmasının 
hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın 
dört bir yanından gelen siz kıymetli 
girişimcilerimize selamlarımı, saygılarımı, 
başarı dileklerimi ifade ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet 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
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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-



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

451450

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 kay-
naklarını sömürenler, Afrikalı mazlumla-
rın kanı, canı, elması, petrolü üzerinden 
kendilerine ikbal devşirenler, Türkiye’nin 
eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yürüt-
tüğü işbirliğini hazmedemiyor. İstiyorlar 
ki, Afrika halkları kendilerine bağımlı ol-
maya devam etsin. İstiyorlar ki, Afrika’nın 
doğal kaynakları kıtayı değil, batılı şir-
ketleri, 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, eko-
nomik kalkınmayı size ve bize “çok” görü-
yorlar. Bunun için de etnik ve dini fark-
lılıkların kışkırtılmasından darbelere, iç 
savaş tahrikinden yaptırımlara kadar el-
lerindeki 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 Soykı-
rımında hangi sömürgeci devletin par-
mağı 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 insa-
nın cesedi kıyıya vurmuştur. Barış Pınarı 
Harekâtından dolayı bugün bize silah am-
bargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı 
katilleri silah ve mühimmata boğmuştur. 
Sahada devam eden vahşete rağmen, bu 
batılı devletler soykırımcılara silah satışı-
nı durdurmayı akıllarından dahi geçirme-
miştir. 

Aynı şekilde Somali’nin senelerce iç sa-
vaşla boğuşmasının arka planında kim-
lerin menfaati olduğu malumdur. Çok 
uzun yıllar, kıtanın en huzurlu ülkelerin-
den biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti-
ni karıştıranlar da yine aynı odaklardır. 
Libya’nın istikrara kavuşmaması için sa-
vaş baronlarını destekleyenlerin kimler 
olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Kıtada-
ki birçok karışıklığın arkasından batılı 
silah ve petrol şirketleri çıkıyor. Bugün 
bize hak, hukuk ve özgürlük dersi veren-
lerin neredeyse tamamının mazisinde ya 
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inancıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Sömürmenin değil, Afrika ülkeleriyle iş-
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 
yarısından fazlası Müslüman olan 
Afrika’nın, giderek bu özelliğini 
kaybettiğini görüyoruz. 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 Müslüman olan 
Doğu ve Batı Afrika’daki birçok ülkede, 
Müslümanlar artık azınlık durumundalar. 
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 
büyük güçlerin himayesinde yürütülen 
Misyonerlik faaliyetlerinin etkisi vardır. 
Öte yandan DEAŞ, BOKO HARAM, EŞ 
ŞEBAB, FETÖ gibi terör örgütleri, sebep 
oldukları kötülüklerle bu sürece katkı 
sunuyor. Uluslararası medya kuruluşları 
da yanlı, yanlış ve art niyetli haberleriyle, 
kamuoyunu İslam’dan soğutmaya çalışıyor. 
Yaşanan her menfur hadise sonrasında 
“İslami terör” ifadesinin kullanılmasının 
altında yatan sebep budur. Kelime anlamı 
itibarıyla 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”, Arakan’daki vahşet için “Budist 
terörü” gibi ifadeler kullanmamıştır. Biz 
bunun tesadüf olmadığını, arkasında 
bilinçli bir İslam düşmanlığının yattığını 
çok biliyoruz.

katliam, ya işgal, ya da sömürgecilik le-
kesi muhakkak vardır.

Burada bir batılı devlet adamının şu ibret-
lik 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 ola-
rak halen geçerlidir. Bunlar, 300 yıl önce 
Dakar’da dünyanın en büyük köle pazarını 
kurmuşlardı.  Gore Adasından yüzbinler-
ce insanı gemilere istifleyip Amerika’ya, 
Avrupa’ya taşımışlardı.  Kongo’daki kau-
çuk tarlalarını insanların ölüm tarlasına 
çevirmişlerdi.** Cezayir’de işledikleri ci-
nayetlerle, Namibya’da yaptıkları katliam-
larla ise insanlık tarihine kara birer leke 
eklediler. Aynı çevreler bugün de menfaat-
leri 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 ır-
kın üstünlüğüne dayanan kibrinde hiçbir 
azalma olmamıştır. Bittiği iddia edilen sö-
mürgecilik, yeni yöntemler kullanılarak, 
yeni biçimler verilerek devam ettirilmiştir. 
Günümüzde kıtanın onca zenginliğine rağ-
men halen açlıkla, yokluk ve yoksullukla 
gündeme gelmesinin sebebi Neo-Kolonya-
lizmdir***.

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” 
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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

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 birimizin Kuran ve 
Sünnet rehberliğinde yeryüzünde hakkın, 
adaletin, barış ve huzurun 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 öncelikle 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılacak, fitneye 
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 
Allah için, Allah’ın rızası için seveceğiz. 
Müslümanlar olarak ümmet bilincini, 
kardeşlik ahlakı ve hukukunu daima 
gözeteceğiz. Aramızda çizilen yapay 
sınırlar, bizim ufkumuzu belirleyemez. 
Ufkumuz, ülkelerimizden hareketle tüm 
Afrika’yı, Afrika’dan hareketle de tüm 
dünyayı kuşatmalıdır. Rabbim bizi Kur’an 

ışığından, Habibi Muhammed 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 
sunuyorum.  Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet 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
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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 
çalışabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin 
bölgedeki 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 yabancı terörist savaşçı yakaladık 
ve ülkelerine geri gönderdik. DEAŞ’la 
bağlantılı olabileceğini 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 bulunduğu 
287 kişiyi yakaladık. Şahsımı yayınlarında 
manşet yaparak hedef gösteren, sadece 
Türkiye’de 304 vatandaşımızın ölümüne 
yol açan bu terör örgütüyle mücadelemizi 
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 
uzunluğunda sınırı bulunuyor. Bu 
ülkede yaklaşık 9 sene önce çatışmalar 
başladığında, hadiselerden en fazla 
etkilenen biz olduk. Hâlihazırda 3 milyon 
650 bini Suriyeli olmak üzere 4 milyonu 
aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. 
Bu insanlar için bütçemizden 40 milyar 
doların üzerinde harcama yaptık. Aynı 
şekilde Suriye toprakları içinde yaşayan 
3 milyon insana da düzenli insani yardım 
götürüyoruz. 2015 G20 Antalya Zirvesinde 
yaptığım güvenli bölge oluşturma çağrısı, 
zamanında hayata geçmediği için on 
binlerce masum hayatını 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 
katılıyorum, bunu gerçekleştirmemizin 

çok çok önemli olduğuna da inanıyorum. 
Böylece 365 bin Suriyelinin kendi 
topraklarına geri dönüşünü sağladık. 
Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale 
getirdiğimiz şehir ve köylere de geri 
dönüşler başladı. Hazırladığımız ve Sayın 
Trump’la paylaştığımız projeyi, Birlemiş 
Milletler ve uluslararası toplumun 
da desteğiyle hayata geçirebilirsek, 
önümüzdeki dönemde geri dönenlerin 
sayısı daha artacaktır. Hedefimiz 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 rakamına ulaşılabilir. 

Bilindiği üzere FETÖ, Türkiye’nin anayasal 
düzenini başarısız bir darbe girişimiyle 
ortadan kaldırmaya kalkışmış bir terör 
örgütüdür. 251 insanımızı katleden, 2 bin 
193 insanımızı yaralayan bu teröristler 
Parlamentomuzu havadan bombalama 
cüretini dahi gösterebilmişlerdir. 
Görüşmelerimizde, FETÖ’nün ABD’deki 
mevcudiyetinin sona erdirilmesi 
yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi 
bir kez daha vurguladık. 

Sayın Trump’la birlikte ortaya koyduğumuz 
100 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine 
en kısa sürede nasıl erişebileceğimizi de ele 
aldık. Siyasi meseleler ile ticari konuların 
birbirine karıştırılmaması gerektiğine 
inanıyoruz. 100 milyar dolar hedefimiz 
bağlamında Ticaret Bakanlarımızın 
çalışmaları devam ediyor. Temennimiz ve 
arzumuz, bu hedefe ulaşmayı zorlaştıracak 
adımlardan imtina edilmesidir.
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Savunma sanayii alanındaki köklü 
ilişkilerimiz konusu da tabiatıyla 
gündemimizde yer aldı. S-400 sistemi ve 
F-35 programı başta olmak üzere, bu alanda 
karşılaştığımız sınamaların üstesinden 
ancak diyalogla gelebiliriz. Değerli Dostum, 
Türkiye’nin Patriotlar konusunda maruz 
kaldığı haksızlıkları Osaka’da bizzat ifade 
etmiştir. Sayın Başkan’a şayet istediğimiz 
şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot 
satın alabileceğimizi tekrar söyledim. 
Türkiye olarak, ABD Kongresi’yle de, yapıcı 
bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye 
hazır olduğumuzu Sayın Başkan’la 
paylaştım. 

Bu düşüncelerle Sayın Başkanla 
gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmelerin 
hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni 
ediyorum. 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 Hristiyanlar 
noktasında da bizim özel gayretimiz, 
çalışmamız var. Gerek Suriye tarafında 
kalan ve ibadethaneleri bile yıkılmış 
durumda olanların ibadethanelerini de 
yeniden restore etmek suretiyle o insanların 
kendi ibadethanelerinde ibadetlerini 
yapma fırsatını da onlara biz hazırlamış 
vaziyetteyiz. Şu anda Keldani, Ezidi, 
Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim 

tarafımıza geçmiş olanlar zaten herhangi 
bir sıkıntı yaşamıyor. Ancak Suriye 
tarafında kalanlarla ilgili de onların 
oradaki imkânlarını mümkün olduğunca 
daha özel bir şartta hallediyoruz. Onlara 
da yiyecek, giyecek, ilaç götürüyoruz.

SORU- Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri 
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 
vatandaşımız şehit olmuştur, devlete bir 
darbe yapılmıştır. 2 bin 193 vatandaşımız 
gazi olmuştur. Bütün bu olayların faili 
olan bir insanın Amerika’da 400 dönüm 
bir arazide yaşayarak, oradan dünyadaki 
diğer yerleri idare etmesi gerçekten 
kabul edilebilir bir durum değildir. Şimdi 
seyahatimizde belgeler falan ayrıca 
getirdik. Bu belgeleri de kendilerine takdim 
edeceğiz. Temenni ederim bu belgeler 
ışığında herhalde bizden nasıl teröristler 
istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da 
bu teröristi bize verirler.

SORU- ABD Başkanı Trump’ın şahsınıza 
gönderdiği belirtilen mektup konusu 
görüşmede 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 
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başkanı tarafından muhatap alınmasını 
üzüntüyle karşıladım. Ferhat Abdi Şahin, 
yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile 
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 müzakerede 
bulunmuyorsunuz?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN- Bir şeyi birbirinden ayırt 
etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir 
sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör 
örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir 
kısım teröristler. Kim bunlar? YPG/PYD 

ki bunlar PKK’nın uzantılarıdır. Nasıl 
ki Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimizle 
bizim münasebetlerimiz gayet iyiyse, 
Kuzey Suriye’deki Kürt kardeşlerimizle 
de bizim bir sorunumuz yok. Esed’in 
Kuzey Suriye’deki Kürtleri kabul 
etmediği dönemde ben o zaman Esed’e 
“Yanlış yapıyorsun, pasaportlarını ver” 
demişimdir. Benim böyle bir konumum var. 

İki, çok daha önemlisi, şu anda bilmeni 
isterim Parlamentoda benim partimin 
50’yi aşkın Kürt milletvekili vardır. 
Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Bizim 
sorunumuz teröristlerledir. Herhalde 
teröristlere sizler de sahip çıkmazsınız. 
Çünkü teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı 
olmaz. Terörist teröristtir. Eğer mücadeleyi 
vermezseniz, bedelini yarın çok ağır 
ödersiniz.

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
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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” 
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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. 

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-
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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 Baş-
kanlığımız sırasında, bilhassa da 52 
Müslüman’ın hayatını kaybettiği Kırayst-
Çörç terör eyleminin ardından bu konuda 
bazı adımlar attık. Konunun ehemmiye-
tine binaen, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
Zirve Dönem Başkanı olarak Acil İcra 
Komitesi’ni toplantıya çağırdık. Toplan-
tı sonrası kabul ettiğimiz nihai bildiride 
Birleşmiş Milletlere, diğer uluslararası ve 
bölgesel örgütlere, 15 Mart’ın “İslamofo-
biye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” 
olarak kabul edilmesi çağrısında bulun-

duk. İslam dünyasında ve uluslararası 
camiada bu problemin gündeme gelmesi 
için yoğun çaba harcadık. Bilahare Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’nu da toplan-
tıya çağırdık ve bu konudaki kararın ka-
bulüne 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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kullanmak varken, bölgeye yeni bedeller 
ödetecek yollara tevessül etmeyelim.

Değerli dostlarım,

Artan nüfus ve büyüyen küresel ekonomi 
neticesinde, enerjinin çok ciddi bir küresel 
mesele olarak önümüzde bulunduğunu he-
pimiz biliyoruz. Aynı şekilde dünya enerji 
haritasının değiştiğini, bu alanda yeni ak-
törlerin, yeni projelerin, işte bugün burada 
olduğu gibi yeni işbirliği modellerinin orta-
ya çıktığını görüyoruz. Enerji güvenliğinin 
sağlanmasında, üretici, transit ve tüketici 
ülkeler arasındaki etkin işbirliğinin önemli 
olduğuna inanıyoruz. Türkiye, stratejik ko-
numuyla enerji üreten ve tüketen ülkelerin 
tam kavşağında yer alıyor. Bugün yerkü-
rede yer alan doğal gaz rezervlerinin yüz-
de 70’i, petrol rezervlerinin ise yüzde 60’ı 
komşularımızın topraklarında 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 bunlara 
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 sev-
kinin başlaması için Trans-Adriyatik Doğal 
Gaz Boru Hattı TAP’ın bir an önce tamam-
lanması gerekiyor. İnşallah TAP’ın da 2020 
yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz.

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 acıya, 
ölüme, yıkıma rağmen, ne yazık ki, bu anla-

yışın belli güçler tarafından devam ettirildi-
ğini görüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz’de 
bulunan hidrokarbon kaynaklarının pay-
laşımı konusunda, birileri hakça paylaşım 
yerine gerilimi körüklemeye çalışıyor. Ada-
letli paylaşım imkânı varken, tehdit diline 
ve şantaj politikalarına başvuruluyor. Oysa 
hiç kimse, hiçbir ülke uluslararası hukuk-
tan üstün değildir. Emrivakilerle netice 
alınamayacağı artık idrak edilmelidir. “Ben 
yaptım oldu” mantığıyla kimse bir yere va-
ramaz. Aba altından sopa göstererek, hiçbir 
ülke bir başkasına haklarından sarf-ı nazar 
ettiremez. Bilhassa Türkiye, böyle bir zil-
lete asla boyun eğmez. Ülkemiz, ne kendi 
hukukunun ne de Kıbrıs Türk’ünün çıkar-
larının 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 vereceğine 
inanıyorum. Bizim sondajlarımızdan çatış-
ma ve kan değil barış ve refah fışkıracaktır. 
Ben bu inançla sizlerin vasıtasıyla Doğu 
Akdeniz’deki tüm taraflara samimi bir çağ-
rıda bulunmak istiyorum. Gelin, enerjiyi 
bir çatışma aracı yerine işbirliği zeminine 
dönüştürelim. Diplomasinin imkânlarını 
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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. Şim-
di Azerbaycan, Gürcistan üzerinden yüzler-
ce, binlerce kilometrelik TANAP 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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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. 
Esas itiraz edilmesi gereken; bir göçme-
nin, yaşadığı topluma entegre olabilmek 

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 böl-
gesinin istikbalini garanti altına alacak 
adımları kararlılıkla atıyor. Türkiye’nin 
gayretleriyle merkezinde çatışma yeri-
ne dayanışmanın; zulmün yerine adale-
tin; kavga yerine barışın olduğu yeni bir 
dünya kuruluyor. Silah üzerinden, ölüm 
üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üze-
rinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi 
çöküyor. Türkiye’yi terörle, şantajla terbiye 
edeceklerini zannedenler, hedeflerine ula-
şamamanın mahcubiyetini yaşıyor. 82 mil-
yon, 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.

Öte yandan burada bir özeleştiride de 
bulunmak istiyorum. Vatandaşlarımızın 
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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 Avrupa 
Birliği’nden ayrılmasıyla ilgili süreci de ya-
kından takip ediyoruz. Birleşik Krallık’ta 
yaşayan ve çalışan siz vatandaşlarımızın 
bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için 
ilgili Bakanlıklarımız temaslarını sürdü-
rüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa 
Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan 
göçmenlik haklarının Brexit sonrasında 
da mevcut düzeyinden geriye gitmemesi-
ne önem veriyoruz.  Birleşik Krallık ma-
kamlarıyla önümüzdeki süreçte de bu ko-
nudaki yakın işbirliğimizi 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 
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 
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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

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.
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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. 
İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odalarını 

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 dö-
nüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, 
konuştuğumuz ve karara bağladığımız hu-
susları hep birlikte kuvveden fiile geçirme-
miz son derece önemlidir. Toplantılarımız, 
ancak bu şekilde değerlendirildiği zaman 
hakiki anlamını bulacak, ümmetin dertle-
rine deva üreten platformlara dönüşecektir. 

Diğer türlü yapılan çalışmaların, burada 
alınan kararların etkisi çok sınırlı kalacak-
tır. İnşallah sizlerin bizlerin ortak gayretiy-
le, kendi alanında bir ilki teşkil eden İslam 
İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu-Özel Ya-
tırım Konferansının bu manada da iyi bir 
örnek olacağına 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 
Okyanusu’na bağlayan Süveyş Kanalı; Bas-
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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-

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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Değerli devlet ve hükümet başkanları, Sa-
yın Genel Sekreter, Sayın Yüksek Komiser, 
saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri ülkem ve milletim adına saygıyla 
selamlıyorum.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko-
miseri Sayın Grandi’ye ve İsviçre Federal 

Dışişleri Bakanı Sayın Cassis’e sergiledik-
leri ev sahipliği için teşekkür ediyorum. 
Şahsımı bu önemli ve anlamlı etkinliğe eş-
başkan olarak davet eden Sayın Genel Sek-
reter ve Sayın Yüksek Komisere şükranla-
rımı sunuyorum.

Petrol Kuyularını Koruma 
Uğruna Harcanan Çabaların 
Hiçbiri, Bombalardan Kaçan 
Çocuklara Harcanmamıştır

Küresel Mülteci Forumu | Cenevre, İsviçre | 17 Aralık 2019

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.
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eğitimden, sağlığa, istihdamdan kadınlar 
ve çocuklar gibi hassas kesimlerin korun-
masına kadar gereken her türlü çabayı 
gösteriyoruz.

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   kriterleri-
ne göre 40 milyar doları aşmıştır. Aynı dö-
nemde dışarıdan ülkemize gelen yardımlar 
ise son derece kısıtlıdır. Avrupa Birliği’nin 
taahhüt ettiği 3+3 milyar Avronun ancak 2 
milyarı Suriyelilere ulaşmış durumdadır. 
İkinci 3 milyar ise daha ancak geçen sene-
nin sonunda kabul edilebilmiştir.

Bu vesileyle Birlemiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğine, ülkemizle sergile-
dikleri dayanışma için teşekkürü bir borç 

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 
kapımızı kapayamazdık. Çünkü onlar bi-
rer insandı. Suriyeli kardeşlerimizin kendi 
kendilerine yeter konuma gelmeleri için 
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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 illerimize 
saldıran, kan döken, Suriye’de etnik temiz-
lik yapan terör örgütlerine destek verildi. 
Suriye’de 9 yıldır yaşanan insanlık dramı-
nı Halep’teki şu duvar yazısı çok net an-
latmaktadır. “Suriye’de ölen çocuklardan, 
kan yerine petrol aksaydı, dünya anında 
müdahale ederdi.” Evet, petrol kuyularını 
koruma uğruna harcanan çabaların hiçbi-
ri, canını kurtarmak için varil bombaların-
dan kaçan çocuklara harcanmamıştır. 

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 kilometre-
karelik alanı DEAŞ ve YPG/PKK terörün-
den temizledik. Soçi Mutabakatıyla İdlip’te 
yaklaşık 4 milyonu etkileyecek büyük bir 
insani trajedinin önüne geçtik. 9 Ekim’de 
başlattığımız Barış Pınarı Harekâtıyla ise 
Suriye sınırımızda 120 kilometre genişli-
ğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanı 
tüm terör unsurlarından arındırdık. Böy-
lece 8 bin 200 kilometrekarelik bir bölge 
terör örgütlerinden kurtarılmış oldu. 

Ben de sesleniyorum diyorum ki; o petrol 
kuyularında bulunan petrolü gelin beraber 
çıkaralım. Buradan elde edilen kaynaklar-
la da mağdur insanlara ev, okul ve hastane 
yapalım. Ama buna yanaşmıyorlar. 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.

Değerli katılımcılar,

Mülteci krizine kalıcı çözümlerden bir di-
ğeri, mültecilere üçüncü ülkelerde hayat-
larını devam ettirmeleri için imkân sağ-

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 sürdürü-
lebilir şekilde çözülmesi, ancak küresel dü-
zeyde atılacak adımlara bağlıdır. Küresel 
sahiplenme konusunda halen arzu edilen 
seviyenin çok uzağında olduğumuzu görü-
yoruz. Geçtiğimiz yıl kabul edilen Küresel 
Mülteci Mutabakatının uygulanmasına 
önem veriyoruz. Küresel Mülteci Forumu-
nun, Mutabakat hükümlerinin hayata ge-
çirilmesi sürecinde önemli bir adım olma-
sını temenni ediyorum. 

Öte yandan Suriye kaynaklı göç proble-
minin tek çözüm yolu, mültecilerin bi-
zim sınırlarımız içinde tutulması olarak 
görülemez. Türkiye’nin uluslararası top-
lum adına 9 yıldır taşıdığı bu sorumlulu-
ğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir. 
Mültecileri kendi topraklarında tutacak, 
ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına 
döndürecek formüllerin devreye alınma-
sı gerekiyor. Mültecilerin terk etmek zo-
runda bırakıldıkları yurtlarına geri dönüş 
hakkı tartışma götürmez. Suriye’de kalıcı 
istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri 
dönüşler en az terörle mücadele kadar 

önemlidir.  Birçok devlet başkanı ve li-
derlerle 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 kalı-
yoruz. Biraz önce Pakistan Başbakanı İm-
ran Han da,  Afganistan’dan Pakistan’a gi-
den mülteciler konusuna değindi. Sayılar 
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 bü-
tün ülkelerin destek vermesi lazım. Bu ko-
nuda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğini 
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 
botlarının batırılması dâhil ileride utanç-
la hatırlanacak önerilerle karşılaştık. Bu 
botları şişleyerek batırdılar ve o insanları 
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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

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, mülte-
cilerle ilgili doğru bilinen yanlışları düzelt-
me yönünde özel çaba harcıyor. Alanında 
bir ilki teşkil eden Küresel Mülteci Forumu-
nun “Ortak geleceğimiz için ortak sorumlu-
luk” anlayışının benimsenmesi ve mülteci-
lerin hayat standardının iyileştirilmesi için 
önemli bir vesile olacağına 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.



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür / Eylül 2014 - Aralık 2019Recep Tayyip ERDOĞAN

495494

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 yapı-
yoruz. Kuala Lumpur Zirvesine, Birleşmiş 
Milletler öncülüğünde ilk kez düzenlenen 
Küresel Mülteci Formundan geldim. Ce-
nevre’deki toplantıda, hem Suriye’de hem 
de bölgemizde yaşanan insani dramlara 
dikkat çektim. Çıkar odaklı bakış açısı yeri-
ne insanı ve vicdanı merkeze alan bir anla-
yışla küresel sorunlara çözüm bulunması 
gerektiğini ifade ettim.

Son yıllarda katıldığımız veya sorumluluk 
üstlendiğimiz tüm platformlarda insanlı-
ğın, bilhassa Müslümanların karşılaştığı 
sıkıntıları gündeme taşıyoruz. Sadece otu-
rup konuşmakla problemlerin çözüleme-
yeceğini, haksızlıkları giderecek mekaniz-
malara ve iradeye ihtiyacımız olduğunu 
dillendiriyoruz. Dünya sisteminin adalet 
ve hakkaniyet eksenli yeni bir yapılanma-

ya ihtiyaç duyduğunu söylüyoruz. İkinci 
Dünya Savaşının galipleri tarafından ken-
di çıkarları korumak gayesiyle kurulan 
mevcut dünya sistemi, artık ömrünü ta-
mamlamıştır. 

İslam dünyasını bir araya getiren İslam 
İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da et-
kinliğini artıracak şekilde güncellenmesi 
şarttır. Bizim geçmişe odaklanmak yerine 
geleceği inşa edecek, gelecekte söz sahibi 
bir perspektifle kendimizi sorgulamamız 
gerekiyor. 3 yıl boyunca yürüttüğümüz 
İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkan-
lığımız sırasında bu konulara özel önem 
verdik. Sadece konuşmakla, sorunlarımızı 
tespitle kalmadık, aldığımız kararların biz-
zat takibini yaparak fiiliyata geçmesi için 
de gayret sarf ettik. İsrail yönetiminin hu-
kuk tanımaz tacizleri karşısında Kudüs’ün 
ve Filistin’in onurunu korumak için mü-
cadele ettik. Türkistan’dan Keşmir’e, 
Yemen’den Libya’ya, Arakan’a kadar her 
türlü hukuksuzluğa tepki gösterdik. İslam 
dünyasının potansiyelini harekete geçire-
cek, ticaretimizi artıracak, teknoloji ve fi-
nans alanında işbirliğimizi güçlendirecek 
projeler yürüttük. Teşkilatın tarihinde ilk 
defa Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatı-
rım Konferansı ile Sosyal Gelişim Bakanla-
rı Konferansı’na ev sahipliği yaptık. 

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-

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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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.

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. 

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 




