
Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Yeni Türkiye Vizyonu

2023’E DOĞRU





2. CİLT

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Yeni Türkiye Vizyonu

2023’E DOĞRU





Ağustos 2015 - Ağustos 2016



Cumhurbaşkanlığı Yayınları; 50

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

2023’E DOĞRU
YENİ TÜRKİYE VİZYONU
2.CİLT

Birinci Baskı: 2018
ISBN : 978-605-9962-19-3 (Tk) - 978-605-9962-21-6 (2.c)

Tasarım ve Basım İşlemleri
Kurumsal İletişim Başkanlığı

© Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2018
Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin yazılı izni olmadan elektronik, 
mekanik, fotokopi ve benzeri yollarla çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz.



S. 09 : 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri | Ankara | 30 Ağustos 2015

S. 11 : “Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses” Mitingi | İstanbul | 20 Eylül 2015 

S. 19 : Türkiye Büyük Millet Meclisi 25. Dönem 2. Yasama Yılı Açışı  
  Ankara | 1 Ekim 2015

S. 31 : Hak-İş 13. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 22 Ekim 2015

S. 41 : Memur-Sen Millete Vefa Yolunda Programı | Ankara | 23 Ekim 2015

S. 47 : TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 3 Aralık 2015

S. 55 : Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni | İstanbul | 26 Aralık 2015

S. 61 : Birlik Vakfı 30. Yıl Kutlamaları | İstanbul | 27 Aralık 2015

S. 69 : 99 Baraj ve Hes Açılış Töreni | Ankara | 14 Ocak 2016

S. 79 : “Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” Temalı Program | Ankara | 28 Ocak 2016

S. 89 : HAK-İŞ 5. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması | Ankara | 7 Mart 2016

S. 97 : Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni  
  İstanbul | 13 Mart 2016

S. 107 : 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. Yılı Töreni  
  Çanakkale | 18 Mart 2016

S. 115 : Sorgun Toplu Açılış Töreni | Yozgat | 25 Mart 2016

S. 125 : Kızılay Olağan Genel Kurulu | Ankara | 4 Nisan 2016 

S. 133 : Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı | İstanbul | 11 Nisan 2016

S. 141 : Kutlu Doğum Haftası Programı | İstanbul | 17 Nisan 2016

S. 147 : Altınova-Gemlik Otoyolunun Açılış Töreni | Kocaeli | 21 Nisan 2016

S. 151 : Samsun Makine Sanayi A.Ş. Adana Fabrikası ve Yapımı Tamamlanan Diğer  
  Tesislerin Toplu Açılış Töreni | Adana | 24 Nisan 2016

S. 157 : Önder İmam Hatip Gençlik Buluşması | İstanbul | 28 Nisan 2016

S. 165 : Kut’ül Ammare Zaferinin 100. Yıl Dönümü Töreni | İstanbul | 29 Nisan 2016



S. 171 : İlim Yayma Cemiyeti 65. Kuruluş Yıl Dönümü Program | İstanbul | 30 Nisan 2016

S. 181 : Malatya Toplu Açılış Töreni | Malatya | 07 Mayıs 2016

S. 185 : TOBB 72. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni 
  Ankara | 10 Mayıs 2016

S. 193 : Türk Siyasi Tarihinde Yerli ve Milli İrade Programı | Ankara | 12 Mayıs 2016

S. 201 : Ahilik Haftası Kutlama Töreni | Kırşehir | 27 Mayıs 2016

S. 209 : Diyarbakır STK Temsilcileri ile Buluşma | Diyarbakır | 28 Mayıs 2016

S. 215 : İstanbul’un Fethinin 563. Yıl Dönümü Töreni | İstanbul | 29 Mayıs 2016

S. 223 : TÜRGEV 20. Kuruluş Yıl Dönümü ve Olağan Genel Kurulu 
  İstanbul | 30 Mayıs 2016

S. 229 : Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 
  İstanbul | 5 Haziran 2016

S. 235 : MÜSİAD İftar Programı | İstanbul | 12 Haziran 2016

S. 239 : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı   
  Mezuniyet Töreni | İstanbul | 22 Haziran 2016

S. 247 : Osmangazi Köprüsü Açılış Töreni ve İftar | Kocaeli | 30 Haziran 2016

S. 253 : Darbe Girişimiyle İlgili CNN Türk Televizyonuna Canlı Telefon Bağlantısı 
  Marmaris | 16 Temmuz 2016

S. 257 : Darbe Girişiminin Ardından İstanbul’da Halka Hitap 
  İstanbul | 16 Temmuz 2016

S. 261 : Millete Hitap | Ankara | 19 Temmuz 2016

S. 269 : Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama | Ankara | 20 Temmuz 2016

S. 275 : Millete Hitap | Ankara | 24 Temmuz 2016

S. 289 : Olağanüstü Din Şurası | Ankara | 3 Ağustos 2016

S. 297 : Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi | İstanbul | 7 Ağustos 2016

S. 305 : Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlara Hitap | Ankara | 10 Ağustos 2016

S. 311 : Yavuz Sultan Selim Köprüsü Açılış Töreni | İstanbul | 26 Ağustos 2016





Recep Tayyip ERDOĞAN

6

C umhurbaşkanı’nın doğrudan milletin oyuyla belirlendiği 10 
Ağustos 2014 seçimleri, Cumhuriyet dönemi siyasi tarihimizin 
en önemli dönüm noktalarından biridir. Özellikle de darbe dö-
nemlerinin etkisiyle, ülkemizde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’da 

sahip olduğu geniş yetkinin tersine, adeta vesayet rejiminin bekçisi haline 
dönüştürülmüştür. 2007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk ta-
rafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliğinin ilk fiili uygulaması 
olan 10 Ağustos seçimleri, Cumhurbaşkanı’nı, gerçek anlamda Cumhur’un 
Başkan’ı haline getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nı ve onunla özdeşleşen Çankaya Köşkü’nü, milletin 
iradesi yerine ikame ettikleri kendi seçkinci iktidarlarının en önemli mü-
dafii olarak görenler, 2014 yılında yaşanan değişimden fevkalade rahat-
sızlık duydular. Başbakanlığım döneminde Beştepe’de inşasına başlanan 
külliyenin Cumhurbaşkanlığı’na tahsisi, bu rahatsızlığı daha da artırdı. 
Özellikle Beştepe Külliyesi’ni üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını iti-
barsızlaştırmak için çok büyük iftira kampanyaları başlatıldı.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilirken, milletime verdiğim, 
“Farklı olacağım, çalışacağım, koşturacağım, mücadele edeceğim” sözünü 
de, ilk günden itibaren yerine getirmeye başladım. Milletimi ve ülkemi il-
gilendiren her meselede, görüşlerimi kamuoyuna ifade ederek,  hükümete 
tavsiyelerimi ileterek, tüm dünyaya mesajlar vererek insiyatif aldım, ön-
cülük ettim. 

Bu süreçte her fırsatta illerimize giderek, toplu açılış törenleri ve resmi ziya-
retlerle, milletimle aramdaki bağı daima sıkı tuttum. Kamu kurum ve ku-
ruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektörümüz tarafından düzenlenen 
programlara katıldım. Bunlarla yetinmedim; milletimizin her kesiminden 
insanları, çeşitli vesilelerle Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
ağırlayarak, hem kendileriyle hasret giderdim, hem de ülke ve dünya me-
selelerini istişare etme imkânı buldum. Aynı şekilde yurt dışı gezileriyle ül-
kemin ve milletimin menfaatlerini uluslararası düzeyde savundum.
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15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ihanet çetesi mensubu terö-
ristlerin en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinin gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve 
milletin hakiki temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milleti-
miz, 29 gün süren demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesini, adeta etrafında etten bir duvar örerek korumaya almıştır.  

Bu kitap, 2014 yılı Ağustos ayından 2016 yılı Ağustos ayı sonuna kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmaların bir bölümünden olu-
şuyor. Adını “Yeni Türkiye Vizyonu” olarak belirlediğimiz eseri, 3 kitap ha-
linde hazırladık. Birinci kitap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ndeki programlarımızda yaptığımız konuşmalardan 
teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıl-
dığımız programlardaki konuşmalarımızı kapsıyor ve iki ciltten oluşuyor. 
Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dışında 
yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. 

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Büyüktür 
kitaplarımızı tarihe not düşmek olarak görüyoruz. Türkiye’nin gerçekten 
çok önemli bir döneminin, bizim gözümüzden analizi mahiyetindeki bu 
kitapların, hem siyasetçiler, hem de bilim insanları için kalıcı bir kaynak 
olacağına inanıyorum. 

      Recep Tayyip ERDOĞAN  
       Cumhurbaşkanı
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Sevgili vatandaşlarım, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin değerli mensupları, kıymet-
li misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, milletimizin ve onun bağrından 
çıkan kahraman ordumuzun 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

93. yıl dönümüne ulaştığımız bu büyük 
zaferin sevincini bizlere yaşatan orduları-
mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşımızı yöneten 
Gazi Meclisimizin tüm üyelerini bir kez 
daha saygıyla yad ediyorum.

Milletimiz Gibi,
Devletimiz de Nevzuhur Değildir, 

Köksüz Değildir

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri | Ankara | 30 Ağustos 2015 
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Malazgirt’ten günümüze kadar bu toprak-
ların bizlere vatan olması için mücadele 
eden, bu uğurda şehitlik mertebesine ula-
şan, gazilik şerefini kazanan tüm askerle-
rimizi, tüm ecdadımızı rahmetle, minnetle 
yad ediyorum.

Anadolu coğrafyasına ayak bastığımızdan 
beri, 7 iklim, 3 kıtada hüküm sürmüş ol-
sak da, kalbimizin attığı yer, gücümüzün 
kaynağı daima bu topraklar olmuştur. Bal-
kanları, Kuzey Afrika’yı, Ortadoğu’yu da 
kaybettiğimizde son sığınağımız yine Ana-
dolu ve Trakya topraklarıydı. Çanakkale’de 
çeyrek milyon kayıpla toprağa diktiği-
miz bağımsızlık fidanı, 30 Ağustos’ta 
Dumlupınar’da kök salmış, Cumhuriyetin 
ilanıyla da genç bir çınar olarak göğe doğ-
ru yükselmeye başlamıştır. Hamdolsun, 
bugün artık Cumhuriyetimizin 100. yıl 
dönümü için kendimize yeni ve büyük he-
defler belirleyebilecek bir güce, bir olgun-
luğa eriştik. Evet, 29 Ekim’de Cumhuriye-
timizin 92. yıl dönümünü kutlayacağız, 
ama bizim bu topraklardaki devlet gelene-
ğimiz 1071 Malazgirt Zaferine ve hemen 
ardından kurulan 1075 Anadolu Selçuklu 
Devleti’ne kadar uzanır. Cumhuriyetimiz, 
işte bu köklü devlet geleneğinin en son, en 
genç temsilcisidir. Milletimiz gibi, devleti-
miz de nevzuhur değildir, köksüz değildir. 
Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti 
ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti’yle kesin-
tisiz bir devamlılığa sahip olan bu süreçte, 
istiklal ve istikbal mücadelemiz hiçbir za-
man bitmedi, bitmeyecektir. 

Bin yıldır bu coğrafyada nice zaferler ka-
zanmış, nice hain emelleri akamete uğrat-

mış olan milletimiz, bugün yaşadığımız 
sıkıntıların da üstesinden gelecek güce ve 
dirayete sahiptir. Biz, işte bunun için tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet di-
yoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dün ol-
duğu gibi bugün de, kara, hava ve deniz un-
surlarıyla maziden atiye giden bağımsızlık 
mücadelemizin en büyük teminatıdır. 

Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal başta 
olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazile-
rimizi minnetle, rahmetle, hürmetle yad 
ediyorum. 

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
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İstanbul! Vatanım İstanbul! Canım İstan-
bul! Sevdam İstanbul! Güleni şöyle dursun 
ağlayanı bahtiyar İstanbul! 

Bugün burada “Milyonlarca Nefesiyle Te-
röre Karşı Tek Ses” olarak biraraya gelen 
İstanbul! Sizleri tüm kalbimle selamlıyo-
rum İstanbul. 81 vilayetimizdeki 78 mil-
yon vatandaşımızı selamlıyorum. 

İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gül bah-
çesine girercesine toprağa düşen şehitleri-
mizi, rahmetle, minnetle yad ediyorum. 
Şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücade-
lede görev alan tüm güvenlik güçlerimize, 
bölgede zor şartlar altında vazifelerini sür-
düren tüm kamu görevlilerimize, milletim 
adına buradan, İstanbul’dan şükranlarımı 
özellikle sunuyorum. 

Bu Toprakları, Devletimizi 
İlelebet Muhafaza ve 

Müdafaa Edeceğiz 

“Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses” Mitingi 
İstanbul | 20 Eylül 2015
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Terör örgütlerinin baskılarına, tehditleri-
ne, saldırılarına rağmen vatanımızın bü-
tünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin 
bekası için sabreden, bu yönde irade orta-
ya koyan tüm kardeşlerime, “Allah sizler-
den razı olsun” diyorum. 

Kardeşlerim, 

Şu andaki birliğiniz, beraberliğiniz daim 
olsun. İnanıyorum ki bu birliğinizi boz-
mayacaksınız, bu beraberliğinizi bozma-
yacaksınız ve bu yolda kararlı bir şekilde 
inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Teröre karşı 
tepkisini elinde bayrağıyla, çakmak çak-
mak gözleriyle, gümbür gümbür atan yü-
reğiyle, dudaklarından eksik etmediği du-
asıyla ve en önemlisi aklıyla, metanetiyle 
ortaya koyan tüm vatandaşlarıma buradan 
şükranlarımı iletiyorum.

Ebedi vatanımızı, son devletimizi, bin yıl-
lık kardeşliğimizi kimi zaman tüm fesat 
odaklarına rağmen o etnik fitneyle, mez-
hep fitnesiyle, sapkın akımlarla bölmek 
isteyenlere en güzel cevabı işte burada, 
Yenikapı’da bugün sizler veriyorsunuz. 

Sizler Yahya Kemal’in, Rabbimize şu hita-
bıyla inanıyorum ki bugün buradasınız. 
Ne diyor Yahya Kemal: 

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi! 

Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi! 

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın.

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın!” 

Diyerek dua ettiği o büyük milletin ta ken-
disisiniz. 

Sizin bu azminiz, bu kararlılığınız, bu sa-
mimiyetiniz sürdüğü müddetçe, evvel 
Allah bu milleti bin yıllık yürüyüşünden 
kimse alıkoyamaz. Rabbim yolumuzu açık 
etsin. Hacı Bektaşi Veli’nin ifadesiyle, ne 
diyor: “Bir olacağız, iri olacağız, diri olaca-
ğız, kardeş olacağız.” Öyle mi? Bunda bir 
sıkıntımız var mı? 

İnsanlar gibi milletlerin de hayatlarında 
imtihan dönemleri vardır. Biz de, millet 
olarak, bin yıl önce bu coğrafyaya ayak 
bastığımızda kesintisiz devam eden bir 
imtihan sürecinin adeta yeni bir safhasını 
yaşıyoruz. Bizim, bu imtihandaki asıl gaye-
miz nedir? Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. 
Bu ölçüyü yakalamak, onun adını yükselt-
mek, en üstte tutmak için bu yolda yürü-
yoruz. Öyle mi? “Hayrun nas men yenfeun 
nas.” Yani insanların en hayırlısı, insanlara 
en çok faydalı olanıdır. İlkemiz bu. 

Bu Bayrağın Yere Düşmemesi 
İçin Hiçbir Fedakârlıktan 
Kaçınmadık, Kaçınmayacağız

Bu davanın sembolü ve en büyük şahidi de 
işte dört bir yanımızda dalgalanan şu ay-
yıldızlı al bayrağımızdır. Çıkmış birisi ne 
diyor? “Bayrağa saldırı mı var” diyor. Daha 
ne olacaktı? Yalan üzerine inşa ettiğiniz bir 
dünyanız var. Cesetleri kendilerine ait pa-
çavraya sararsınız ve ondan sonra da “Bay-
rağa saldırı mı var?’ dersiniz. Zorla kongre-
lerinizde bayrağımızı astınız, zaman geldi 
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bayrağımızı indirmeye kalktınız. Ama şim-
di, bazı beyaz Türklerin destekleriyle ayak-
ta kalmaya çalışıyorsunuz. Sazla-cazla bu 
iş yürümez. Ama gerçek saz sahiplerini bir 
kenara koyuyorum, onlara saygım çok. 

Bayrağımız…Yolumuz karlı dağlara düştü-
ğünde kızıllığında ısındığımız, çöllere düş-
tüğünde gölgesine sığındığımız, doğumu-
muzdan düğünümüze, ölümümüze kadar 
hayatımızın her önemli anında gözümü-
zün önünden ayırmadığımız bayrağımız. 
Bu bayrağın yere düşmemesi için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadık, kaçınmayaca-
ğız. İhtiyaç ortaya çıktığı zaman, sağımıza-
solumuza bakmadan onun uğrunda can 
vermeyi cana minnet sayarak her birimiz 
vazifemize koştuk-koşarız. Malazgirt Ova-
sından İstanbul surlarına, Çanakkale tab-
yalarından Dumlupınar tepesine kadar hep 
bayrağımızla sembolleştirdiğimiz o kutlu 
davanın mücadelesini verdik, veriyoruz.

Kardeşlerim, 

“Akdeniz’e bir kısrak başı’ gibi uzandığı-
mız zafer günlerinden, boynumuza Sevr 
kemendinin geçirilmeye çalışıldığı kara 
günlere kadar her dönemde, mücadelemi-
zin de, samimiyetimizin de şahidi işte bu 
bayraktır.  

Rengini şehitlerimizin kanlarından alan, 
hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızı 
şehidimizin ta kendisi olan bu bayrağın 
anlam olarak dünyada eşi-benzeri yoktur. 
Kim ki bu bayrağa sahip çıkıyorsa, işte 
o yerlidir, millidir, Türkiyelidir. Kim bu 
bayrağa yan gözle bakıyorsa, indirmeye, 

yıkmaya, yakmaya çalışıyorsa, işte o bu 
vatanla da, bu milletle de bağı kalmamış 
olan, köksüz, ruhsuz, aşksız, sevgisiz bir 
mankurttur. 

Açık söylüyorum, bugün milletimizin kar-
şısında kim varsa, dün Malazgirt’te de on-
lar vardı. Bugün milletimizin karşısında 
kim varsa, dün Kılıç Arslan’ın, Selahad-
din Eyyubi’nin karşısında da onlar vardı. 
Bugün milletimizin karşısında kim varsa, 
dün Çanakkale’de de, Kurtuluş Savaşı’nda 
da onlar vardı. Zaman değişti, isimler de-
ğişti, yöntemler değişti, ama amaç hiçbir 
zaman değişmedi. Amaç, her zaman bize 
bu coğrafyayı yar etmemek, birliğimizi, be-
raberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak, bu 
kutlu yoldaki mücadelemizi başarısızlığa 
uğratmaktır. Hamdolsun gayelerine ulaşa-
madılar. Bizi yaktıklarını, yıktıklarını, yok 
ettiklerini sandıkları her dönemde adeta 
küllerimizden yeniden doğarak emanetçi-
si olduğumuz o kutlu sancağı hep yükselt-
meyi, zirveye dikmeyi başardık. Bugün de 
bu ülkenin havasını soluyan, suyunu içen, 
ekmeğini yiyen, kendini bu milletin bir fer-
di olarak hisseden herkes oynanan oyunun 
farkındadır. Ben karşımdaki şu topluluğu, 
bu aziz halkımı, milletimi bunun farkında 
olanlar olarak görüyorum. 

Benim Ülkemde Etnik Sorun 
Değil, Terör Sorunu Vardır

Bakınız, bugün yurt dışında, bilhassa 
Avrupa’da yaşayan milyonlarca kardeşi-
miz, evet belki mekân olarak uzaktadır, 
ama sonuna kadar millidir, sonuna kadar 
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yerlidir. Buna karşılık bedenen ülkemizde 
yaşadığı halde, ruhen gönül coğrafyamız-
dan ve bu milletten kopmuş olan bir kesi-
min varlığını ibretle görüyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, 

Bizi asıl üzen ise; millilikle, yerlilikle, bu 
topraklarla irtibatını koparanların, Tür-
kiye üzerinde oynanan oyuna gönüllü fi-
güranlık yapıyor olmasıdır. Ülkemizdeki 
teröre bulaşanlar da, hangi saikle olursa 
olsun onlara destek verenler de, bu coğraf-
yada niçin bulunduğunu bilmeyenlerdir. 
Bunlar, şu bayrağın renginin, hilalinin, yıl-
dızının anlamına müdrik olmayanlardır. 
Bu ülkede etnik kökeninden dolayı kimse-
yi dışlamadık, dışlamayız. Biz yaratılanı, 
Yaradan’dan ötürü severiz. 

Şimdi soruyorum sizlere, ama hep birlikte 
bir cevap verelim, tüm Türkiye dinlesin. 
Hazır mıyız? Benim Türk kardeşlerim, 
Türkmen kardeşlerim burada mı? Benim 
Kürt kardeşlerim burada mı? Benim Zaza 
kardeşlerim burada mı? Benim Arap kar-
deşlerim burada mı? Benim Çerkez kar-
deşlerim burada mı? Boşnak kardeşlerim 
burada mı? Arap kardeşlerim burada mı? 
Roman kardeşlerim burada mı? 78 milyon 
tüm vatandaşımın Çerkez’iyle, Abhaza’sıy-
la hepimiz burada mıyız? 

Öyleyse biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Öy-
leyse, benim ülkemde etnik sorun değil, te-
rör sorunu vardır. Bizim mücadelemiz de 
herhangi bir etnik gruba değil, terör örgü-
tüne karşıdır, ona destek verenlere karşı-
dır. Nitekim, gerek terör örgütünün içinde, 

gerekse onların güdümündeki diğer kuru-
luşlarda her etnik kökenden kişiye rastla-
mak mümkündür. 

2005’te Diyarbakır’da bir konuşma yapmış-
tım. Bu konuşmamda neler söylemiştim: 

“Kürt sorunu, bu milletin bir parçasının de-
ğil hepsinin sorunudur, benim de sorunum-
dur. Sorunların parça parça adresi olmaz. 
Bütün sorunlar Türk olsun, Kürt olsun, Çer-
kez; Abhaza, Laz olsun, Arap, Roman olsun, 
bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları-
nın ortak sorunudur. Çünkü güneş herkesi 
ısıtır, çünkü yağmur herkes için rahmettir. 
Çünkü herkes aynı toprağın insanıdır, insa-
nıyız. Millet olmak, işte budur.”

 Bir kez daha ifade ediyorum, verilen mü-
cadeleler sonunda artık “Türkiye’nin Kürt 
sorunu yoktur, terör sorunu vardır” diye-
cek bir noktaya geldik. Elbette tüm etnik 
unsurlar gibi Kürt kardeşlerimin de sı-
kıntıları, beklentileri vardır. Peki, Türk’ün 
yok mu, Laz’ın yok mu, Arap’ın yok mu, 
Boşnak’ın yok mu, Çerkez’in, Gürcü’nün 
yok mu, Roman’ın yok mu, Zaza’nın yok 
mu? Velhasıl, 78 milyon içindeki tüm et-
nik unsurların kendilerine has sorunları 
vardır. Bunların konuşulması, tartışılması, 
çözülmesi için bugüne kadar nasıl samimi-
yetle mücadele ettiysek, bundan sonra da 
aynı şekilde devam edeceğiz. 

Tek Bir Şehidimizin Bedeli Hiçbir 
Şeyle Mukayese Edilmez

Bundan 15 yıl önce, Hakkâri’ye havalima-
nı yapılacak denseydi kim inanırdı? Biz, 
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PKK’ya rağmen, teröristlere rağmen Se-
lahaddin Eyyubi Havalimanını yaptık ve 
Sayın Başbakanımızla birlikte de açılışını 
yaptık. Engellediler, yaktılar-yıktılar, buna 
rağmen yaptık. Aynı şekilde Şırnak’ta Şe-
rafettin Elçi Havalimanını yaptık. Yaktı-
lar-yıktılar, yine yaptık. Iğdır’da yaptık, 
Muş’ta yaptık, Ağrı’da yaptık. Terör örgü-
tüne rağmen, terör örgütünün desteklemiş 
olduğu siyasetçilere rağmen yaptık. Bölün-
müş yollar başta olmak üzere, her türlü 
yatırımı yaptık. Ne dedik? “At denize, balık 
bilmezse Halik bilir” dedik. Fakat bütün 
bu olanlara rağmen, biz teröre ve teröriste 
karşı en küçük bir müsamaha göstermeye-
ceğiz. Dağ-taş komadan bunların inlerine 
girerek kovalayacağız. Çünkü 1 şehidimi-
zin bedeli hiçbir şeyle mukayese edilmez. 

Fakat benim sizlerden bir ricam var. 1 Ka-
sım geliyor; sizlerden tarihi bir karar, tari-
hi bir gayret istiyoruz. 

Hani diyorlar ya, “Biz herhangi bir şey yap-
mıyoruz”. 7 Haziran seçimlerinden önce 
muhtarları tehdit ettiler. Ben her ay, en az 
bir kez muhtarlarla toplantı yapıyorum. Bu 
toplantıların birinde, Güneydoğu ve Doğu 
Bölgelerinden davet ettiğim 90 muhtar 
gelemedi. Muhtarlarımıza nedenini sor-
duğumuzda, “Tehdit altındayız, onun için 
gelemiyoruz” dediler. Cici çocuk, siz kimi 
aldatıyorsunuz? Televizyon ekranlarında 
kimi aldatıyorsunuz? Şimdi 1 Kasım’a gi-
diyoruz, aynı oyunu yine oynayacaklar. Biz 
diyoruz ki; bu millet inşallah, bu tehditlere 
kulak asmadan gereğini yapacaktır. 

Değerli kardeşlerim, 

Millet olarak biz, bu sıkıntıyla ilk defa kar-
şılaşmıyoruz. Her dönemde, içimize atılan 
fitne tohumlarından bu şekilde boy veren-
ler olmuştur, hepsi gelip geçmiştir. Ama 
milletimiz vatanıyla, devletiyle dimdik 
ayakta kalmayı başarmıştır. 

Burada devlet ve millet olarak bize düşen 
iki önemli görev vardır. 

Birincisi, 780 bin kilometrekare vatan top-
rağına sımsıkı sarılmaktır. Bunun için dev-
letimiz, güvenlik güçlerimiz başta olmak 
üzere tüm kurumlarıyla mücadelesini ver-
mektedir, vermeye devam edecektir. Bu 
mücadelenin başarısından kimsenin şüp-
hesi olmasın. Terörle mücadele verdiğimiz 
şehitlerin acısı yüreğimizi yakıyor. Ama 
aynı zamanda, onların varlığı ve gösterdiği 
kahramanlık, en büyük gücümüzdür, gele-
ceğimizin güvencesidir.

İkincisi, 78 milyon insanımızın arasında 
birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını 
güçlendirmek, tahkim etmektir. Bunun 
için de bıkmadan, usanmadan, sabırla doğ-
ruları anlatacağız. Kardeşlerim, bizi ayakta 
tutan bağları yeniden güçlendireceğiz. Bir-
birimizi çıkar için, menfaat için değil Allah 
için seveceğiz. 

Kardeş Kavgası Çıkartmak 
İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz

Bulanmış olan zihinleri yeniden berraklaş-
tıracağız. Tereddüde düşen kalpleri yeni-
den kavileştireceğiz. Çünkü inancımızın, 
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tarihimizin ve kültürümüzün bize göster-
diği yol budur. Kardeş kavgası çıkartmak 
isteyenlere, aradıkları fırsatı asla vermeye-
ceğiz. Kapı-kapı dolaşacağız ve anlatacağız. 
Terör örgütünün geçen yılın Kurban Bay-
ramının son günlerinde vahşi bir şekilde 
şehit ettiği Yasin’in de, ekmek almaya gi-
den Fırat’ın da, sokakta, evinde, iş yerinde 
katlettiği tüm masumların da acısı hepi-
mizin acısıdır. Ceylanpınar’da iki polisimi-
zin uyurken şehit oluşunun acısı asla yok 
olamaz. Muş’ta binbaşımızın eşi ve çocu-
ğu yanında şehit edilmesini unutamayız. 
Dağlıca’da yarbayımızın, yanında askerle-
riyle beraber şehit edilmesini unutamayız. 

Bölgede terör örgütünün tehdidi ve tedhişi 
altında hayat mücadelesi veren kardeşleri-
mizin sıkıntısı, evet hepimizin sıkıntısıdır. 
Teröriste karşı celalli ve amansız, kardeş-
lerimize karşı müşfik ve hasbi olacağız. 
Devletimize güveneceğiz, güvenlik güçle-
rimize itimat edeceğiz, bu tezgâhı kuran-
ların oyununu tüm yönleriyle bozacağız. 
Türkiye’nin geldiği noktadan geriye adım 
atılmayacağından herkes emin olsun. 
Milli birlik ve kardeşlik sürecinin geriye 
doğru işletilmesine asla izin vermeyece-
ğiz. Demokrasiyi güçlendirmekte, hak ve 
özgürlükleri korumakta kararlıyız. İşte bu 
şekilde “Yeni Türkiye’nin yolunu açacak, 
kapılarını aralayacağız. Bölgesindeki, hat-
ta tüm dünyadaki mazlumların umudu 
olan, sığınağı olan Türkiye’nin gözden çı-
kartacak tek bir vatandaşı yoktur. ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” diye yola çıkmış bir 
ülkenin, kaybına razı geleceği tek bir ferdi 
olamaz.  

Kardeşlerim, 

Aramıza fitne sokmak isteyenlere, mille-
tin fertleri arasında ayrımcılığı yaratmak 
isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Değil 
canının, malının, namusunun tehlikeye 
düşmesi, tek bir vatandaşımızın kılına za-
rar gelmesi, kem sözle gönlünün kırılması 
dahi bizim için kabul edilemez bir durum-
dur. Biz, yerli ve milli olan herkese, her 
kardeşimize kökenine, inancına, bölgesi-
ne, meşrebine bakmaksızın kucağımızı ve 
gönlümüzü sonuna kadar açık tutacağız. 

1 Kasım’da Sandıkta İradenize 
Sahip Çıkın

Benim bugün burada milletimden, ekran-
ları başında bizleri izleyenlerden bir ricam 
olacak; 1 Kasım seçimlerinde Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne, hangi partiden olur-
sa olsun fark etmez 550 tane yerli, milli, 
bedeni ve kalbiyle bu ülke için çalışacak 
milletvekili göndermenizi istiyorum. Her-
halde ne demek istediğimi anlıyorsunuz 
değil mi? Şu anda Türkiye’nin tek ihtiya-
cı budur. Milli irade dışında bir çözüm 
asla yok. Sandıkta iradenize sahip çıkar, 
Meclis’e yerli ve milli vekiller gönderirse-
niz, gerisi çok kolay. Bu konuda milletimi-
ze inanıyorum, sizlere güveniyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Gün bölücülük değil, fitne değil, kavga de-
ğil, birleşme, kenetlenme, hedeflerimize 
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odaklanma günüdür. Biz, işte bunun için 
ne diyoruz? Rabia diyoruz. Tek millet diyo-
ruz, tek bayrak diyoruz, tek vatan diyoruz, 
tek devlet diyoruz. Eğer millet olarak birli-
ğimizi kaybedersek, inanın bana, bir daha 
asla belimizi doğrultamayız. 

Biz, bin yıl önce ahdettik, “Bu coğrafya bi-
zim ebedi vatanımız olacak” dedik. 23 Ni-
san 1920’de başlattığımız mücadeleyi, 29 
Ekim 1923’te yeni devletimizin ilanıyla 
sonuçlandırdığımızda, yeni bir ahit daha 
verdik. “Elimizde kalan bu toprakları, kur-
duğumuz bu devleti ilelebet muhafaza ve 
müdafaa edeceğiz” dedik. Bugün ahdimize 
sahip çıktığımızı yedi düvele göstermek 
için buradayız, Yenikapı’dayız. “Teröre 
Karşı Milyonlarca Nefes Olarak”, tek ses 
halinde tepkimizi ortaya koyarken, aynı 
zamanda bin yıllık kararlı duruşumuzu da 
ifade ediyoruz. 

Milletimizin bin yıllık yolculuğunda, bu-
gün karşımıza çıkan bölücü terör gibi nice 
badirelerle karşılaştık. İşte er meydanına 
kaldığında iş, hamdolsun hepsinin de üs-
tesinden geldik. Yüreğimizi ve bileğimizi 
ortaya koyarak giriştiğimiz hiçbir müca-
deleyi kaybetmedik. Ama, fitne karşısında 
aynı başarıyı gösteremedik. Bakınız, bizim 
İstiklal Harbimiz boyunca şehit ve yaralı 
olarak toplam kaybımız 50 bin kişiyi bul-
muyor, buna karşılık Balkan faciasındaki 
kaybımız 2 milyondur. 

Güvenlik Güçlerimize Sıkılan 
Her Kurşun, Birliğimize Sıkılan 
Kurşundur

Bugün de, bizi başka türlü yenemeyecekle-
rini bilenler, aynı yöntemi devreye sokma-
ya çalışıyorlar. Polisimize, askerimize, köy 
korucularımıza, kamu binalarına, camile-
rimize sıkılan her kurşunu, atılan her ro-
ketin hedefi birliğimizdir, beraberliğimiz-
dir, kardeşliğimizdir. Bu oyuna, ne Doğu 
ve Güneydoğu Bölgemizdeki, ne de diğer 
bölgelerdeki vatandaşlarımız gelmemiştir, 
gelmeyecektir. Biz aynı delikten iki defa 
sokulmayacağız. 200 yıldır oynanan oyuna 
bir kez daha düşmek, bize yakışmaz. 

Şimdi buradan, İstanbul’dan, Yenikapı’dan 
sizlere ve sizlerle birlikte 78 milyon vatan-
daşıma soruyorum: 

Bu oyunu bozacak mıyız? Bu tezgâhı, ku-
ranların başına geçirecek miyiz? Birliğimi-
ze, beraberliğimize sahip çıkacak mıyız? 
Kardeşliğimizi ebediyen yaşatacak mıyız? 
Minareleri ezansız bırakmayacağız değil 
mi? Bayrağımızı mahzun bırakmayacağız 
değil mi? 

Maşallah, barekallah, işte Türkiye, işte 
millet. Nefesine kuvvet, sesinize kuvvet, 
yüreğinize sağlık. Bu çelikten iradeye el 
uzatmaya cüret edenin vay haline. Allah 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
daim etsin, kuvvetlendirsin inşallah. 
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Sözlerime merhum Arif Nihat Asya’nın o 
güzel “Dua”sıyla son vermek istiyorum: 

“Biz, kısık sesleriz... minareleri, 

Sen, ezansız bırakma Allah’ım! 

Ya çağır şurada bal yapanlarını, 

Ya kovansız bırakma Allah’ım! 

Mahyasızdır minareler... Göğü de, 

Kehkeşansız bırakma Allah’ım! 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 

Müslümansız bırakma Allah’ım! 

Bize güç ver... cihad meydanını, 

Pehlivansız bırakma Allah’ım! 

Kahraman bekleyen yığınlarını, 

Kahramansız bırakma Allah’ım! 

Bilelim hasma karşı koymasını, 

Bizi cansız bırakma Allah’ım! 

Yarının yollarında yılları da, 

Ramazansız bırakma Allah’ım! 

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, 

Ya çobansız bırakma Allah’ım! 

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız; 

Ve vatansız bırakma Allah’ım! 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 

Müslümansız bırakma Allah’ım!”

Ve merhum Mehmet Akif Ersoy gibi, amin 
diyorum:

“Amin desin hep birden yiğitler 

Allahu ekber gökten şehitler 

Amin! Amin! Allahu ekber.” 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin 25’inci Dö-
nem, 2’nci Yasama Yılı’nın açılışında, sizle-
ri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışını gerçekleştiren; o ilk 
Meclis’ten 25’inci döneme kadar bu aziz 
çatı altında vazife yapmış olan tüm millet-
vekillerine şükranlarımı ifade ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden, 
başta ilk Başkan Mustafa Kemal olmak 
üzere, ahirete irtihal etmiş olan herkesi de 
rahmetle yad ediyorum.

Yine bu Yasama Yılı açılışı vesilesiyle 
tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
anıyor; gazilerimizden vefat edenlere 
rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler 
niyaz ediyorum.

Milletimizin Basireti, Her Türlü 
Kilidi Açacak Marifete Sahiptir

Türkiye Büyük Millet Meclisi 25. Dönem 2. Yasama Yılı Açışı
Ankara | 1 Ekim 2015
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Milletin oyuyla, milletimizi temsil etmek 
maksadıyla bu çatı altında vazife üstlen-
miş; ancak vazifeleri sırasında, çeşitli şe-
killerde kendilerine kıyılmış Meclis üyele-
rimizi, bugün özellikle anmak istiyorum.

Ali Şükrü Bey’i, Gün Sazak’ı, Adnan 
Menderes’i, Hasan Polatkan’ı, Fatin Rüştü 
Zorlu’yu ve Meclis üyesi iken katledilmiş 
diğer tüm isimleri, hayatları pahasına de-
mokrasinin yolunu aydınlattıkları için 
rahmetle yad ediyor, mekanları cennet ol-
sun diyorum.

Sayın Başkan,  
değerli milletvekilleri,

Bilindiği gibi, 7 Haziran seçimleri hiçbir 
siyasi partinin tek başına iktidarı sağlaya-
madığı bir tabloyla sonuçlandı. Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin 25’inci döne-
mi, evet, kısa sürmüş olabilir. Ama milli 
iradenin üstünlüğü ve çözüm üretme ka-
biliyetini ortaya koyması bakımından çok 
büyük anlama sahiptir. Yaşadığımız süreç, 
demokrasi tarihimizde ilk kez şahit oldu-
ğumuz bir süreçtir. 

Bir Hükümet kurulmamış olmasına rağ-
men Türkiye, Anayasasını harfiyen uygu-
lamak suretiyle, çok büyük bir demokratik 
olgunluk sergilemiştir. Geçmişte, benzeri 
süreçlerde Türkiye’de ekonominin ve si-
yasetin karşı karşıya kaldığı badireler he-
pimizin malumudur. Hükümet kurulama-
ması, Cumhurbaşkanı seçilememesi gibi 
durumlarda, Türkiye aylarca krizlerin pen-
çesinde kıvranmıştır. Hatta kimi durum-
larda demokrasi dahi askıya alınmıştır. 

“Siyasetin çözüm üretemediği” bahanesine 
sarılan müdahaleciler, vesayetçiler, siyaset 
kurumunu zayıflatmakla kalmamış, de-
mokrasimize de derin yaralar açmışlardır.

7 Haziran Sonrası Yaşananlar, 
Devlet ve Siyasetimizin 
Kurumsallaştığının Göstergesidir

7 Haziran’dan bugüne kadar olan süreci 
Türkiye’nin, demokrasinin, hukukun, si-
yasetin, milli iradenin gereklerine uygun 
şekilde yaşamış olması, hepimiz adına bü-
yük bir kazançtır. Ülkemizde siyasetin de, 
devletin de kurumsallaşma sürecinde kat 
ettiği mesafeyi, bu dönem vesilesiyle test 
ettik, ulaştığımız ileri düzeyi gördük.

Siyasi partilerin varoluş gayesi, siyasal 
alanı savunmak ve temsil görevlerini en 
iyi şekilde yerine getirmektir. Siyaset dışı 
saiklerle bu alanı boşaltan, görev üstlen-
mekten kaçınan siyasi partiler, kendi var-
lıklarını inkar ediyor demektir. Kimse, 
siyasal alanda ortaya çıkartılan boşluğun 
faturasını, Cumhurbaşkanlığı başta olmak 
üzere, başka yerlere kesmeye çalışarak so-
rumluluktan kaçamaz. Bir kez daha vurgu-
lamak isterim ki, Türkiye’nin sorunlarının 
çözümünü siyasetin dışında, siyaset dışı 
odaklarda aramak, bu ülkeye ve bu millete 
yapılacak en büyük kötülüktür.

Milletimizin basireti, her türlü kilidi 
açacak marifete sahiptir. Milli irade, tek 
ve yegane çıkış yoludur. Allah’ın izniyle 
Türkiye, 1 Kasım’da bir kez daha demok-
ratik kurallar çerçevesinde seçimini ya-
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pacak, milli iradeyi tecelli ettirecektir. 1 
Kasım’da millet iradesinin en sağlıklı şe-
kilde sandığa yansıması, parlamento için-
deki ve dışındaki tüm siyasi partiler için 
bir namus ve şeref meselesidir. Terörün 
çirkin yüzünün sandıkları tehdit etmesi-
ni engellemek için tüm siyasi partilerin 
insani ve vicdani bir tavır sergileyecekle-
rini, kolaylaştırıcı bir yaklaşım içinde ola-
caklarını umuyorum.

Siyasetteki farklılıklarımız ile ülkenin ve 
milletin menfaatleri arasındaki ayrımı çok 
iyi yaparak, hep birlikte üzerimize düşen 
görevleri yerine getirmeliyiz. Milletimizin 
birliğinin, ülkemizin bütünlüğünün, bay-
rağımızın, İstiklal Marşımızın, resmi dili-
mizin, hepimizin asgari müştereği olduğu-
nu burada özellikle vurgulamak isterim. 
Bu aziz kürsüde edilen yeminlere, yapılan 
ahitleşmeye uymak, herkes için demokra-
tik bir görevden öte, ahlaki bir vazifedir. 
Türkiye’nin istiklalinin ve istikbalinin söz 
konusu olduğu yerde yekvücut olarak ha-
reket edemezsek, milletimize karşı sorum-
luluğumuzu yerine getirmemiş oluruz.

Siyasi partiler ve siyasi kadrolar, ülkeye 
ve millete hizmet konusunda rekabet için-
dedir, yarış içindedir. Buna hiç kimsenin 
itirazı yoktur, olamaz. Ama bu rekabetin 
ülkenin ve milletin aleyhine sonuçlar do-
ğuracak bir zemine kayması kabul edi-
lemez. Milletin dışında güç odaklarına, 
özellikle de terör örgütlerine, paralel ya-
pılara sırtlarını dayayanlar, bunlar üze-
rinden algı operasyonlarına girişenler 
millete ve hukuka hesap vermekten kur-
tulamayacaklardır.

Milletimizin feraset ve basireti, milli ve 
yerli olanla, gayri milli ve yabancılaşmış 
olanı en iyi şekilde ayıracak hassasiyete 
sahiptir. 1 Kasım seçimleri bu manada son 
derece önemli bir sınavdır. Türkiye’nin bu 
önemli sınavı da başarıyla atlatacağına yü-
rekten inanıyorum. 

Seçimlerin ardından Türkiye ekonomisi bü-
yümeye, Türkiye demokrasisi emin adım-
larla geleceğe ilerlemeye devam edecektir. 
Türkiye her anlamda emin ellerdedir ve 
tarih, hiç şüpheniz olmasın, Türkiye’nin 
önlenemez büyümesine ve güçlenmesine 
şahitlik etmeyi sürdürecektir.

Türkiye’ye yönelen tüm saldırılar, bu ül-
kenin çelikten iradesi karşısında erimeye 
mahkumdur. Tek bir vatandaşım dahi te-
dirgin olmasın. Türkiye, okun yaydan fırla-
ması gibi, geri dönülemez bir atılım döne-
mindedir ve inşallah 2023 hedeflerimize 
mutlaka ulaşılacaktır.

Türkiye, Büyük Kalkınma 
Hamlesinden Asla 
Vazgeçemeyecektir

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Standartları yüksek bir demokrasinin, 
özellikle de istikrar ve güven ortamının, 
Türkiye ekonomisine etkisini geçtiğimiz 
13 yıl içinde milletçe hep birlikte tecrübe 
ettik. Güçlü, kararlı, dürüst ve şeffaf bir yö-
netim altında, geçtiğimiz 13 yılda Türkiye 
ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5 oranın-
da büyüme kaydetti. Milli gelirimiz 230 



Recep Tayyip ERDOĞAN

22

milyar dolardan 2014 yılı itibariyle 800 
milyar dolara çıktı. İhracatımız 36 milyar-
dan 158 milyar dolara yükseldi. 

Enflasyon ve faizler, bu istikrar ve gü-
ven ortamında tarihi seviyelere geriledi. 
Uluslararası yatırımlar artarken, Türkiye, 
okulları, hastaneleri, yolları, köprüleri, tü-
nelleri ve diğer altyapı yatırımlarıyla dün-
yanın parlayan yıldızı oldu. Sadece yüksek 
hızlı trenlerde bugüne kadar tamamlayıp 
işletmeye alınan hat uzunluğu 1.213 kilo-
metreyi buldu. Ankara-Eskişehir-İstanbul, 
Ankara-Konya hatlarında yolcu taşıma-
cılığı halen yapılıyor. Ankara-Sivas, Bur-
sa-Bilecik, Ankara-İzmir, Konya-Karaman 
hızlı tren hatlarının inşası devam ediyor. 
Hedefimiz, 2023 yılına kadar, ülkemizdeki 
hızlı tren hatlarının uzunluğunu 13 bin ki-
lometreye çıkarmaktır.

Aynı şekilde hava taşımacılığı konusunda 
büyük bir atılım gerçekleştirdik ve havayo-
lunu halkın yolu haline getirdik. 2002 yı-
lında 26 olan ülkemizdeki havalimanı sa-
yısı, 13 yılda 29 yeni havalimanı ilavesiyle 
bugün 55’e ulaştı.

Bu güzel tabloyu eğitimde, sağlıkta, ener-
jide ve diğer tüm alanlarda görmek müm-
kündür. 

Türkiye, bu büyük kalkınma hamlesinden 
asla vazgeçemeyecek, geriye gitmeyecek-
tir. Bakınız, 7 Haziran seçimlerinin hemen 
öncesine ait olan 2’nci çeyrek büyüme ora-
nı, beklentilerin üzerine çıkarak, yüzde 3,8 
olarak gerçekleşti.

2002 sonundan itibaren devam eden is-
tikrar ve güven ortamının, 7 Haziran se-
çimlerinin sonuçlarıyla birlikte sorgulanır 
hale gelmesi, hiç kuşkusuz bir tedirginlik 
oluşturdu. Ancak, 13 yıl boyunca gerçek-
leştirilen yapısal reformlar, ekonomide 
ciddi sarsıntı yaşanmasını engelledi. Ay-
lardır süren belirsizlik ortamına rağmen, 
Türkiye ekonomisi üstesinden gelinemez 
bir şoka maruz kalmadı. Bugün Avrupa’da 
ve içinde bulunduğumuz bölgede, küresel 
krizin etkilerini en az hisseden ekonomi 
durumundayız. 

Bankacılık sistemimiz dünyanın en güven-
li ve sağlam sistemlerinden biridir.

Ekonomik göstergelerde oluşan kısmi dur-
gunluk geçicidir. 1 Kasım sonrası kurula-
cak güçlü hükümet, umuyorum ki ekono-
mik göstergelerin yeniden yukarıya doğru 
seyretmesinin de miladı olacaktır.

Bu ortamı kendileri için fırsata çevirmek 
isteyenlere imkan vermemeliyiz. Özellikle 
ekonomi bürokrasisi kararlı hareket etme-
lidir. Finans sektörünün reel sektörü zor 
durumda bırakacak şekilde davranmasını 
da asla kabul edemeyiz. Bunlar gelip geçici 
dönemlerdir.

Türkiye, ekonomisi, dışa açık yapısıyla, 
küresel rekabetin şartlarına uygun olarak, 
üretime dayalı, adil, kapsayıcı büyüme il-
keleriyle yoluna devam edecektir. Tüm 
saldırılara rağmen Türkiye, ekonomide de 
2023 hedeflerine ulaşacak, dünyanın par-
layan yıldızı olacaktır.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

23

Terör Örgütü ve Uzantıları,  
Ülkeyi Kana Boğan Olayların 
Fitilini Ateşlediler

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin geçtiği-
miz yılın 1 Ekim’inde gerçekleştirdiğimiz 
yasama dönemi açılışından bugüne kadar 
geçen sürede, ülkemiz açısından son dere-
ce kritik gelişmeleri hep birlikte yaşadık. 
Bilhassa önceki dönemin son haftalarında 
görüşülen İç Güvenlik Paketinin, terörle 
mücadele konusunda güvenlik güçlerimi-
ze ve adli birimlerimize çok önemli katkısı 
olduğuna inanıyorum.

Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte, maalesef pek 
çok acı hadiseye de şahit olduk. Yanı ba-
şımızdaki Suriye ve Irak’ta yaşanan hadi-
seler giderek tırmanırken, bunların ülke-
mize de farklı yansımaları oldu. Bir siyasi 
parti başkanının, büyük sorumsuzluk ola-
rak değerlendirdiğim çağrısıyla başlayan 
6-8 Ekim olaylarında 50 vatandaşımız ha-
yatını kaybetti.

O günlerde, Ayn el-Arab veya Kobani ola-
rak adlandırılan bölgeye yönelik DEAŞ 
saldırıları konusunda, ABD Başkanı Sayın 
Obama’nın aktardığı bir bilgiyi kamuoyuy-
la paylaşarak, bölgenin her an düşebilece-
ğini ifade etmiştim. Bu sözümü çarpıtan 
bölücü terör örgütü mensupları ve onlarla 
aynı çizgide hareket eden bir siyasi parti-
nin mensupları, ülkeyi ateşe ve kana bo-
ğan olayların fitilini ateşlediler. Halbuki, 
söz konusu bölgedeki çatışmalardan ka-

çan 220 bin kişiye biz sınırlarımızı zaten 
açmıştık. Bunların önemli bir bölümünü 
hala da misafir ediyoruz. Yine, bölgenin 
savunulması için Peşmerge ve Özgür Su-
riye Ordusu güçlerinin topraklarımızdan 
geçişine izin veren de biziz. Bölgeye yüz-
lerce kamyon insani yardım malzemesini 
gönderen, bu yardımların yerlerine ulaş-
tırılmasına aracılık eden de yine biziz. Ya-
lan ve fitne çarkını durmaksızın işleten bu 
kesimler, gerçek tüm açıklığıyla ortada ol-
masına rağmen, hala aynı iftiraları tekrar-
lamaktan geri durmuyorlar.

Sayın Başkan,  
değerli milletvekilleri,

Şu hususu, burada bir kez daha sizlere ve 
aziz milletimize ifade etmek istiyorum. 
Türkiye olarak biz, tıpkı Balkanlar’daki, 
Orta Asya’daki, Kuzey Afrika’daki, Afrika 
ve Asya’nın diğer bölgelerindeki kardeş-
lerimiz gibi Suriye ve Irak’taki kardeşle-
rimize de gönlümüzü ve kapılarımızı dai-
ma açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. 
Bizim için asıl olan bu kardeşlerimizle 
olan tarihi geçmişimiz, kültürel yakınlığı-
mız, medeniyet ortaklığımız ve paylaştı-
ğımız insani değerlerdir. Bugün Suriye ve 
Irak dediğimiz yerler, daha bir asır önce 
bizim için Mardin’den, Diyarbakır’dan, 
Gaziantep’ten, Hatay’dan farkı olmayan 
coğrafyalardı. Suriye ve Irak’ta yaşayanla-
rı kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmek, 
bizi tarih nezdinde, ecdadımız ve bilhassa 
şehitlerimiz nazarında mahcup eder.

Bizim bu topraklara ve oralarda yaşayan 
kardeşlerimize bakışımız, asla Batı ülke-
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leri başta olmak üzere diğer devletlerle 
aynı olamaz. Kobani’de veya bölgedeki bir 
başka şehirde yaşayan kardeşlerimizin sı-
kıntıya düşmesi, en az onlar kadar bizi de 
ilgilendirir, bizi de harekete geçirir. 

Suriyeli Kardeşlerimize 
Gösterdiğimiz Misafirperverliğin 
Dünyada Benzeri Yoktur

İşte bu anlayışla, Suriye’den ve Irak’tan 
ülkemize gelen tüm kardeşlerimize kapı-
larımızı açtık, açmaya devam ediyoruz. 
Hala bu ülkelerin topraklarında yaşayan 
kardeşlerimize de elimizden gelen her 
türlü yardımı yapmayı sürdürüyoruz. Bi-
zim kimi Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi, 
bu kardeşlerimizi Akdeniz’de ölüme terk 
etme, sınır boylarında, tren istasyonların-
da zulme maruz bırakma hakkımız asla 
yoktur. “Kardeş” sözü bizim ağzımızdan 
bir alışkanlık olarak değil, kalbimizden, 
yüreğimizden kopup gelen, bin yıllık arka 
planı olan bir duygunun ifadesi olarak çı-
kıyor. İmkânlarımız sınırlı olabilir, ama 
hamdolsun gönlümüz zengin. Gönül zen-
ginliğimizin bereketini de 5 yıldır görü-
yoruz, inşallah bundan sonra da görmeye 
devam edeceğiz.

Türkiye’den imkân olarak katbekat güçlü 
Avrupa ülkeleri, birkaç yüz bin mültecinin 
sınırlarına dayanması karşısında paniğe 
kapılırken, biz milyonlarca kardeşimizi yıl-
lardır misafir ediyoruz. Elbette sıkıntılar 
vardır, olacaktır. 2 milyon insan dünyanın 
neresine giderse gitsin, mutlaka birtakım 
sıkıntılara yol açar. Ama şunu da kabul et-

meliyiz ki, ülkemize gelen milyonlara gös-
terdiğimiz misafirperverliğin dünyada bir 
başka örneği yoktur. Gerek kamplarda ka-
lan, gerek şehirlerde kendi imkanlarıyla ve 
yardımlarla barınan misafirlerimizin du-
rumu, diğer ülkelerle kıyaslandığında çok 
iyi düzeydedir. Bunu biz söylemiyoruz. Ül-
kemize gelip durumu kendi gözleriyle gö-
ren insaf ve vicdan sahibi tüm yabancılar, 
bize takdir ve teşekkürlerini ileterek, bu 
gerçeği teslim ediyorlar.

Sınırlarımız dışındaki tüm kardeşlerimize 
karşı bu duyguları beslerken, ülkemiz için-
de herhangi bir bölgeyi, herhangi bir kesi-
mi, herhangi bir grubu dışlamamız müm-
kün müdür? Böyle bir iddiada bulunmak 
bölücülüktür; daha önemlisi Türkiye’ye ve 
milletimize bühtandır.

Geçmişte Kırım’dan, Kafkasya’dan, 
Balkanlar’dan, daha uzaklardaki 
Afganistan’dan, Türkistan’dan, Orta 
Asya’nın muhtelif bölgelerinden gelenlere 
gönlünü açan Türkiye’nin, kapı komşuları-
na karşı farklı bir tavır içinde olmasına, en 
başta ben karşı çıkarım. Bunları, yaptığı-
mız iyilikleri kimsenin başına kakmak için 
değil, istismar konusu yapılan bir meseleyi 
açıklığa kavuşturmak için ifade ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Her şeye rağmen Türkiye, istikrarsızlık, 
çatışma ve kaosun giderek arttığı bir böl-
gede güven ve istikrar adası olarak varlı-
ğını muhafaza ediyor. Türkiye, komşula-
rına ve bölge ülkelerine hiçbir zaman salt 
çıkar penceresinden bakmamıştır. Bölge 
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ülkelerindeki olaylara kesinlikle mezhep 
veya etnik temelli olarak da yaklaşmıyo-
ruz. Kısa dönemli menfaatleri, bizi biz ya-
pan değerlere tercih etmedik, etmeyeceğiz. 
Günü kurtarmanın değil, ortak bir gelece-
ği, bölgedeki kardeşlerimizle birlikte inşa 
etmenin çabası içindeyiz. Bu anlayışla, böl-
gemizde ve dünyada barışın, huzurun, is-
tikrarın ve güven ortamının hâkim olması 
için çalışıyoruz. 

Suriye Kardeşlerimize Sahip 
Çıkarak Tüm İnsanlığın Onurunu 
Kurtardık

Arap, Kürt, Türkmen, Ezidi, Şii, Sünni, Nu-
sayri, Hristiyan, Musevi demeden, kökeni-
ne, mezhebine, inancına bakmadan tüm 
mazlumlara, mağdurlara sahip çıkıyoruz. 
Ülkemize gelen misafirlerimiz için bugüne 
kadar 7,5 milyar doların üzerinde harcama 
yaptık. Harcadığımız bu rakamın sadece 
417 milyon dolarını diğer ülkelerin yap-
mış olduğu yardımlar oluşturuyor. Tür-
kiye, 4 yıldır 2 milyonu aşkın Suriyeli ve 
Iraklı kardeşine sahip çıkarak, komşuluk 
görevini yapmanın ötesinde tüm insanlı-
ğın onurunu kurtarmıştır. Milletimiz, bü-
yük bir özveriyle davranarak, uluslararası 
topluma insanlık dersi vermiştir. Bu vesi-
leyle, buradan 78 milyon vatandaşımızın 
her birine gösterdikleri bu insani duruş 
için şükranlarımı sunuyorum.

4 yıldır görmezden gelinen, birkaç ülke-
nin sırtına yüklenen bu ağır sorunla, artık 
Avrupa devletleri de yüzleşmeye başladı. 
Suriye’de iç savaşın, Libya’da istikrarsız-

lığın, Afrika’daki, Asya’daki sıkıntıların 
beslediği sorunlara duvarları yükselterek, 
sınırları tel örgülerle çevirerek, güvenlik 
tedbirlerini artırarak çözüm bulunamaz. 
Sorunun kaynağına inerek, önce katliam-
lara dur demek, bununla birlikte bölgenin 
gerçeklerine uygun politikalar geliştirmek 
zorundayız. Daha önce de ifade ettiğimiz 
gibi, Suriye halkı, kendini katleden rejim 
ile terör örgütleri arasında bir tercih yap-
maya zorlanamaz. 

Türkiye, sınırlarının hemen yanı başında 
ne terörün kök salmasına, ne de tek yan-
lı oldu-bittilere izin vermeyecektir. Adı ne 
olursa olsun, terör örgütlerinin ülkemiz-
de ve bölgemizde etkinlik kurmasına rıza 
göstermeyeceğiz. Son günlerde yaşanan 
gelişmelerin, yaklaşık 5 yıldır devam eden 
bu sorunun çözümüne vesile olmasını dili-
yorum. Türkiye, bu konuda bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da elinden gelen 
çabayı göstermeyi sürdürecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Bölgemizdeki sorunlara çözüm bulunması 
için mücadele ederken, Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik konusundaki kararlılığımızı da 
sürdürüyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği iliş-
kilerini, “Kazan-kazan” stratejisine dayalı 
olarak bugünlere getirdik, aynı anlayışla 
devam ettirmek istiyoruz. Buna rağmen, 
bazı üye ülkelerce önümüze çıkartılan siya-
si engeller nedeniyle müzakere sürecimiz-
de uzunca bir süredir kayda değer ilerleme 
sağlayamadık. Birlik üyesi bazı ülkelerin, 
Avrupa değerleri ve dayanışmasıyla bağ-
daşmayan yaklaşımlarının bu duruma yol 
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açtığını biliyoruz. Ukrayna’da ve bölgede 
yaşanan olaylar, Türkiye ile Avrupa Birliği 
ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya 
koymuştur. Önümüzdeki dönemde, ülke-
mize yönelik ikircikli tavrın bir tarafa bı-
rakılarak, objektif esaslara dayalı yeni bir 
sayfanın açılacağına inanıyorum.

Diğer taraftan Türkiye, ekonomik kalkın-
masına paralel olarak az gelişmiş ve ge-
lişme yolundaki ülkelere sağladığı kalkın-
ma yardımlarını giderek artırıyor. Resmi 
kalkınma yardımlarımızı 2014 yılında 
4,5 milyar dolar seviyesine çıkartarak, 
bu alanda dünyada üçüncü ülke haline 
geldik. Türkiye, gayri safi milli hasılasına 
oranla dünyada en fazla uluslararası insa-
ni yardım yapan ülke durumundadır.

Gelecek sene, bu konuda çok önemli bir 
adım daha atarak, ilk defa düzenlenecek 
olan Dünya İnsani Zirvesine ev sahipliği 
yapacağız. Bu Zirve, uluslararası insani 
hukuk, insani müdahale ve yardımlar gibi 
alanlarda geleceğin gündeminin belirlen-
mesine önemli katkıda bulunacaktır.

Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin ya-
vaşladığı, finansal piyasalardaki hareket-
liliğin tüm ekonomileri etkilediği zorlu 
bir dönemde Türkiye, 1 Aralık 2014 tari-
hi itibariyle G-20’nin dönem başkanlığını 
üstlendi. 10 aydır sürdürdüğümüz Dönem 
Başkanlığımızda, platformun meşruiyeti-
nin güçlendirilmesi için gayret gösterdik. 
Bu doğrultuda güçlü, dengeli, sürdürü-
lebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinin 
yanı sıra daha demokratik bir G-20’nin 
oluşması için yoğun çaba sarf ettik. İnşal-

lah tüm çabaları 15-16 Kasım tarihlerinde 
Antalya’da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi 
ile taçlandırmış olacağız.

İnsan odaklı bir kalkınma anlayışıyla, barı-
şı, dayanışmayı, adaleti, hak ve özgürlükle-
ri öne çıkaran politikalarımızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. 

Yeni Türkiye’nin, Güçlü 
Türkiye’nin Mücadelesini 
Veriyoruz

Öte yandan İsrail’in Kudüs’te sürdürdüğü 
baskıya, şiddete, saygısızlığa dayalı uygu-
lamalarının, bölgeyle birlikte tüm dünya-
yı tehlikeli bir yere doğru sürüklediğini 
belirtmek istiyorum. İsrail, Müslümanla-
rın ilk kıblesi, Haremi Şerifi olan Mescidi 
Aksa’nın kudsiyetini sürekli ihlal ederek, 
fevkalade yanlış bir politika izliyor. Türki-
ye olarak bu konuda diğer ülkelerin liderle-
riyle görüşmeler yaparak, tepkimizi ortaya 
koyarak, meselenin çözümüne katkı sağ-
lamaya çalışıyoruz. İsrail’in bu tavrından 
bir an önce vazgeçmesini, 3 dinin kutsal 
mekânlarına ev sahipliği yapan Kudüs’te 
huzurun ve güvenliğin sağlanmasını te-
menni ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Gerek bu aziz kürsüde, gerek diğer plat-
formlarda, ısrarla vurguladığım bir husu-
su, önemine binaen burada tekrar hatırlat-
mak arzusundayım. 95 yıl önce, 23 Nisan 
1920’de, bu aziz Meclis, Türkiye’nin tüm 
renklerini kucaklayan bir anlayışla ku-
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rulmuştur. Bugün de 78 milyon vatanda-
şımızın her biri, bu Meclisin, bu devletin 
ve elbette bu vatanın eşit ölçüde sahibidir, 
her biri birinci sınıf vatandaşıdır. 95 yıllık 
süreçte, kimi dönemlerde, farklı etnik kö-
kenlere, inançlara, mezheplere baskı yapıl-
dığı, tabii ki inkar edilemez bir gerçektir. 
Bu manada, inançlı kesime de, farklı dü-
şünenlere de, Kürtlere de, başka kesimlere 
de haksızlıklar yapılmıştır, hatta zaman za-
man bu haksızlıklar zulme dönüşmüştür. 
Biz, ilk gençlik yıllarımızdan itibaren bu 
haksızlıkları bizzat yaşamış, bunlara biz-
zat şahit olmuş kişileriz. Bu haksızlıkları 
inkar etmediğimiz, tam tersine bu haksız-
lıkları yüksek sesle ifade ettiğimiz, tarihin 
kayıtlarında mevcuttur. 

Tüm siyasi hayatım boyunca olduğu gibi 
bugün de, hiçbir şahsi çıkarın, rütbe-
nin, payenin peşinde değilim. Milletim 
beni rütbelerin en büyüğüne, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı maka-
mına layık gördü. 

Ben, Büyük Türkiye, Yeni Türkiye, Güç-
lü Türkiye, 78 milyonun bir, beraber ve 
kardeş olduğu bir Türkiye mücadelesi 
veriyorum.

Buradan Kürt kardeşlerime özellikle ses-
lenmek isterim: Biz Kürt kardeşlerimizle 
her zaman gönül diliyle konuştuk. Bugün 
de gönül diliyle konuşuyoruz. İstiyoruz ki, 
yarın da, öbür gün de, ebediyen aramızda-
ki gönül köprüsü sapasağlam muhafaza 
edilsin.

Her bir Kürt kardeşim elini vicdanına koy-
sun ve Türkiye’nin nereden nereye geldiği-
ni görsün. Bizleri birbirimizden koparma 
çabası, birbirimize düşman etme oyunu, 
aslında her ikimizi de hedef alıyor. Bunun 
için diyorum ki, Kürt ayrıdır, terörist ayrı-
dır. Terör örgütü, Kürt kardeşlerimin tem-
silcisi değildir. Kürt kardeşimin inancı, de-
ğerleri, ahlakı, onuru böyle bir örgütle yol 
yürümeye zaten uygun değildir.

Mücadelemiz, bir etnik kökenle değil, altı-
nı çizerek ifade ediyorum, terörledir, terör 
örgütüyledir, teröristledir. Terörden en bü-
yük zararı gören de yine Kürt kardeşleri-
mizdir. Elif Şimşek’i, Yasin Börü’yü, Fırat 
Simpil’i katleden; bununla da kalmayıp 
cansız çocuk bedenleri üzerinden alçakça 
algı operasyonları yürüten bir zihniyetin 
Kürt kardeşlerimle hiçbir ortak noktası 
olamaz.

Biz, Kürt kardeşlerimizle yine gönül diliy-
le konuşacağız. Bugün, evet, teröre karşı 
amansız bir mücadele veriyoruz. Ama bin 
yıllık kardeşliği bozmamak, özgürlükler-
den taviz vermemek için de son derece 
hassas davranıyoruz.

Silahlar Gömülüp Üzerine 
Beton Dökülene Kadar Terörle 
Mücadelemiz Sürecek 

Çözüm Süreci, 78 milyonun kardeşliğini 
tesis etme noktasında bir son aşamaydı. 
Biz bunun zor olduğunu biliyorduk, ama 
başarmak için denemek, mücadele etmek 
zorundaydık.  Bu süreçte nihai aşama ola-
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rak, kardeşlik adına, huzur adına, Yeni ve 
Büyük Türkiye adına silahların bırakılma-
sı gerekiyordu. Türkiye düşmanı odakla-
ra taşeronluk yapan örgüt maalesef bunu 
yapmadı. Terör örgütü alçakça, canice 
saldırılarına yeniden girişti. Türkiye Cum-
huriyeti devleti de, terör örgütüne hangi 
dilden anlıyorsa, o dilden cevap veriyor, 
vermeye devam edecek. Bu örgüt ülkemiz 
ve milletimiz için tehdit olmaktan çıkartı-
lana, silahlar gömülüp üzerine beton dö-
külene kadar, bu mücadele sürecektir.

Kimi siyasiler, kimi medya kuruluşları, 
kimi hain ve harici odaklar terör örgütünü 
desteklese de, Türkiye, istiklal ve istikbal 
mücadelesinden kesinlikle taviz verme-
yecektir. Milletimiz, kimin gerçekten te-
röre karşı mücadele verdiğini, kimin de 
terörün yanında, arkasında durduğunu, 
terörü perdelediğini görmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin askerini, polisini, korucu-
sunu, A şahsının, B şahsının askeri, polisi, 
korucusu gibi göstermek, teröriste alenen 
sahip çıkmaktır. Teröristler her gün güven-
lik güçlerimize saldırırken, bunlarla müca-
dele edenleri itham etmek, teröre destek 
vermektir. Terörden siyasi rant ummak, 
aynı şekilde terörü desteklemektir.

Terör örgütünün siyasetin üzerinde vesayet 
kurmasına rıza gösterilmesi ise, terörle mü-
cadeledeki en büyük zaaftır. Siyasi partiler, 
terör karşısında tek yürek, yekvücut olma-
dıkları sürece, şehitlerimizin aziz hatırası 
önünde, millet önünde mahcup olacaklardır.

Buradan, terörü ve terör örgütlerini des-
tekleyen ülkelere de sesleniyorum. Ne 
yaptığınızı çok iyi biliyoruz, çok yakından 
takip ediyoruz. Tuttuğunuz maşalar gün 
gelecek, sizin elinizi de yakacaktır. DEAŞ, 
PKK, DHKP-C… Adı ne olursa olsun, sırf 
Türkiye’ye zarar veriyor diye terör örgüt-
lerini destekleyenler bilsinler ki, gün ge-
lecek, bu namlular onlara da dönecektir. 
Çünkü terörün karakteri böyledir; akrep 
gibi, eninde sonunda kendisini taşıyanları 
da sokar. Bunun için terörü, terör örgütle-
rini doğrudan veya dolaylı olarak destekle-
yen tüm ülkelerin bu tavırlarından vazgeç-
melerini bekliyoruz.

Terör Karşısında Birlik, 
Beraberlik, Dayanışma ve İş 
Birliği İçinde Olmalıyız

Sayın başkan, değerli milletvekilleri,

Teröristle mücadele, evet, önemlidir, ama 
yeterli değildir. Asıl olan terörle mücadele-
dir, yani sorunun kaynağına inmektir, bir 
başka ifadeyle bataklığı kurutmaktır. Biz, 
işte bu anlayışla, bir yandan sürekli istis-
mar konusu yapılan bölgenin geri kalmış-
lığı sorununu çözecek adımları atarken, 
bir yandan da hak ve özgürlükleri genişle-
tecek reformları hayata geçirdik.

Demokratik Açılım olarak ilk adımlarını 
attığımız çalışmaları, Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesine dönüştürdük, nihai sonu-
cu almak için de Çözüm Sürecini başlattık. 
Amacımız, terörü tüm boyutlarıyla orta-
dan kaldırmak, teröristlerin ülkemiz için-
deki faaliyetlerini sıfıra indirmekti.
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Tek bir askerimizin, polisimizin, korucu-
muzun, vatandaşımızın canı yanmasın, 
kanı akmasın, evlerine ateş düşmesin, ço-
cuklar yetim, eşler dul, anne-babalar boy-
nu bükük kalmasın diye mücadele ettik, 
uğraştık. Milletimiz de, samimiyetimizi 
gördüğü için bu sürece destek verdi, bizi 
teşvik etti.

6-7-8 Ekim olayları, terörün yeni yöntem-
leri, yeni yüzü konusunda ilk önemli tec-
rübemiz oldu. Geçmişte kendi amaçları 
uğruna onlarca masum insanı gözünü 
kırpmadan öldüren bu yapının, hala aynı 
yöntemlerde ısrar ettiğini gördük ve açık-
çası ürperdik. Biz akan kanı tümüyle dur-
durmak isterken, birilerinin kan akıtmak 
için adeta sabırsızlandığına, el ovuşturdu-
ğuna şahit olduk.

7 Haziran seçimleri öncesinde, milletimi-
zin iradesine tehditle, baskıyla, şiddetle 
ipotek koymaya çalışanların kurdukları 
tezgâhları, ziyaret ettiğim illerimizde biz-
zat tespit ettim. Buna rağmen, seçim son-
rasında sürecin demokrasinin, hukukun, 
vicdanın, ahlakın, izanın sınırları içinde 
yürüyeceğine olan inancımızı muhafaza 
etmeye çalıştık. Ancak terör örgütü ilk fır-
satta silahlarını, bombalarını, tuzaklarını 
harekete geçirmekten geri durmadı. Bu-
nunla da kalmayıp, “Hadiseleri şahsımın 
ve hükümetin başlattığı” propagandasını 
yaparak, gerçeği örtme, hedef şaşırtma 
çabası içine girdiler. Maalesef aynı propa-
gandaya, medya başta olmak üzere, çeşitli 
kesimlerden de destek verenler olduğunu 
görüyoruz.

Buradan terörle mücadelede görev alan 
tüm güvenlik görevlilerimize ve diğer 
kamu personeline başarılar diliyorum. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralıları-
mıza şifalar temenni ediyorum. Şehitleri-
mizin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum.

Amacımız, bu mücadeleyi mutlaka başarı-
ya ulaştırarak, şehitlerimizin dökülen tek 
bir damla kanının dahi boşa gitmemesini 
sağlamaktır.

Terörle mücadele; Cumhurbaşkanıyla, Hü-
kümetle, devletin ilgili kurumlarıyla bir-
likte Meclis’in, burada temsil edilen siyasi 
partilerimizin tamamının ortak görevidir. 
Bunun için, diğer tüm farklılıklarımızı bir 
kenara bırakarak terör karşısında birlik, 
beraberlik, dayanışma, iş birliği içinde ol-
malıyız. Bu safta en küçük bir zafiyete izin 
vermemeliyiz. Yerli ve milli duruşa en çok 
ihtiyacımızın olduğu konu, işte bu mese-
ledir. Küresel sistemde süren değişim ve 
bölgemizde yaşanan çalkantılar karşısında 
çelik gibi bir iradeyle, tek yürek, tek vücut 
olarak hareket etmek mecburiyetindeyiz. 
Çocuklarımıza güvenli, huzurlu ve müref-
feh bir gelecek bırakmak için başka bir yo-
lumuz, başka bir çaremiz yok.

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan 
ve Tek Devlet’ten Taviz Yok

İşte bunun için biz tek millet diyoruz, 
tek bayrak diyoruz, tek vatan diyoruz, 
tek devlet diyoruz. Türkiye’nin gelece-
ğini işte bu dört sütun üzerinde inşa et-
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mek durumundayız. Bu dört sütundan 
hiç kimse rahatsız olmasın. Bu dört sü-
tun, 78 milyonu aynı çatı altında buluş-
turan sütunlardır. Selçuklu Atabeyi Nu-
rettin Zengi ve Eyyubi Sultanı Selahattin 
Eyyubi’nin torunları olarak, bu 4 sütunu 
biz asırlar içinde birlikte inşa ettik, istik-
bale de birlikte taşıyacağız.

Küresel sistem bir hareketlenme, bir yeni-
den yapılanma sürecindeyken, gelin bu fır-
satı iyi değerlendirelim. Türkiye’nin kaza-
nımlarına ve hedeflerine hep birlikte sahip 
çıkalım.

Bugün geriye doğru baktığımızda nasıl 
heba edilen imkânları hayıflanarak hatır-
lıyorsak, bizden sonraki nesillerin de bizi 
benzer duygularla yad etmesine izin ver-
meyelim. Güçlü, Büyük, Yeni Türkiye’nin 
inşasını birlikte gerçekleştirerek, tarihe 
hep birlikte hayırla yad edileceğimiz bir iz 
bırakalım. 25’inci Dönem Meclisinde bu 
imkanı yakalayamadık. 1 Kasım seçimle-
rinde belirlenecek 26’ncı Dönem Meclisi-
nin, bu tarihi fırsatı değerlendireceğine 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle, kısa çalışma dönemin-
de ülkemize önemli bir demokratik tec-
rübe kazandıran 25’inci dönem Meclisi-
mizin siz kıymetli üyelerini bir kez daha 
kutluyorum.

1 Kasım seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, 
tüm siyasi partilerimiz, tüm milletvekille-
rimiz ve milletvekili adaylarımız için ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepi-
nizi Allah’a emanet ediyorum.
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Saygıdeğer divan, değerli Hak-İş Genel 
Başkanı, çok değerli Hak-İş yöneticileri, 
yurt içinden ve yurt dışından bu anlamlı 
buluşmaya iştirak eden değerli misafirler, 
sevgili işçi kardeşlerim, emekçi kardeşle-
rim, sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum. 

40. kuruluş yıldönümünde ve 13. 
Olağan Genel Kurulunda Hak-İş 
Konfederasyonu’na; Türkiye’ye yaptığı 
eşsiz katkılarından dolayı bir kez daha ül-
kem, milletim ve şahsım adına gönülden 
şükranlarımı ifade ediyorum. 

Tabanı İbadet, Ortası Ticaret, 
Tavanı İhanet Olan Paralel 

Yapının Saldırılarına Boyun 
Eğmeyeceğiz

Hak-İş 13. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 22 Ekim 2015 



Recep Tayyip ERDOĞAN

32

40 yıl önce Hak-İş’in kuruluşunu gerçek-
leştiren ve bugün hayatta olan abilerimize 
hayırlı, sıhhatli uzun ömürler niyaz ediyo-
rum. Gerek kuruculardan, gerek yönetim 
kadrosundan, gerekse Hak-İş mensupla-
rından ebediyete irtihal etmiş olanları da 
bu anlamlı günde bir kez daha hayırla yad 
ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun, 
mekânları inşallah cennet olsun diyorum. 

Elbette, Hak-İş üyesi işçilerimizi burada 
özellikle tebrik ediyor, kendilerine hassa-
ten teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin bugünlere ulaşmasında, hiç 
kuşkusuz en fazla emeği olan kesim işçileri-
mizdir, emekçilerimizdir, çalışanlarımızdır. 
Şehitlerimizin o aziz, o mübarek kanları na-
sıl bu ülkeyi inşa etmiş ve bugünlere kadar 
muhafaza etmişse; işçilerimizin de aziz ve 
mübarek alın terleri Türkiye’yi işte bu sevi-
yelere taşımıştır. Hiçbir ücret, işçinin o aziz 
ve mübarek alın terinin karşılığı değildir. 
Allah sizlerden razı olsun. Hayatını kaybe-
den, özellikle de iş kazalarında yitirdiğimiz 
işçi kardeşlerimizi, çalışanlarımızı da bu ve-
sileyle rahmetle yad ediyor, Allah onlardan 
da tek tek razı olsun diyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Açıkçası Hak-İş’i hiçbir zaman sadece bir 
işçi örgütü, sadece bir emekçi örgütü ola-
rak görmedim, böyle değerlendirmedim. 
Geride kalan 40 yılda yaptıklarına baktı-
ğımızda, Hak-İş işçi ve emekçilerin olduğu 
kadar, Türkiye’de demokratikleşmenin, öz-
gürlüklerin, hakların en güçlü savunucula-
rından biri oldu.

Hak-İş,  Hep ‘Yeni Türkiye’ ve 
‘Güçlü Türkiye’ Yanında Saf 
Tutmuştur

Hak-İş, 70’li yılların o zor dönemlerinde, 
1980 darbesi ve sonrasında, 90’lı yılların 
o zor zamanlarında sadece emek mücade-
lesi, sadece ücret mücadelesi veren değil; 
‘Yeni Türkiye’, ‘Güçlü Türkiye’, Özgür ve 
Bağımsız Türkiye mücadelesi veren bir ör-
güt oldu. Bugünün genç nesilleri, Hak-İş’in 
40 yıllık mücadelesini tam manasıyla ta-
hayyül edemiyor olabilirler. Ancak, bizim 
neslimiz, bu salonda bulunan birçok arka-
daşımız, kardeşimiz; yapayalnız olduğu-
muz dönemlerde Hak-İş’in nasıl bir umut 
ışığı olduğunu eminim ki takdir edecekler-
dir. 1980 darbesinin ülke üzerinden bir si-
lindir gibi geçtiği günlerden, 28 Şubat gibi 
değerlerimizin, kutsallarımızın çiğnendiği 
günlerden biz eğer sapasağlam çıkabildiy-
sek, bunda hiç kuşkusuz Hak-İş’in de bü-
yük payı vardır. 

Hak-İş, bu ülkede 40 yıl boyunca diren-
menin, diklenmeden dik durmanın, Hakk 
için, hak için mücadelenin ve kavganın 
mücadelesi olmuştur, o mücadelenin adı 
olmuştur. Bu vasfıyla Hak-İş’i özellikle teb-
rik ediyor, kurucularına, yöneticilerine, 
çalışanlarına ve mensuplarına bu noktada 
özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. 

Elbette Hak-İş bundan da ibaret değil, ge-
ride bıraktığımız 40 yıllı süreçte Hak-İş 
tam anlamıyla bir okul işlevi gördü, buna 
bizzat şahitlik yaptım, bunu bizzat tecrübe 
ettim. 2001 yılında, partimizi kurarken, 
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Hak-İş’ten arkadaşlarımız yanımızda oldu-
lar. Genel başkan yardımcısı, bakan, millet-
vekili, bürokrat, danışman, uzman olarak 
Hak-İş’ten yetişmiş çok sayıda arkadaşla-
rımızla birlikte çalıştık. Bu boyutuyla da 
Hak-İş’i bugünlere taşıyan ve bugün de bir 
okul olarak muhafaza eden değerli arka-
daşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyor, ba-
şarılarınızın artarak devamını diliyorum. 

Çok değerli kardeşlerim,

Hak-İş’in 40 yıllık tecrübesinin bize göster-
diği çok önemli bir nokta var. Bakınız, bu 
40 yıllık süreçte ismi öne çıkan, tanınan, 
mücadelenin bayraktarlığını yapan arka-
daşlarımız oldu. Ancak Hak-İş’in hak mü-
cadelesinin, daha çok ismi hiç bilinmeyen, 
hiç tanınmayan on binlerce, yüzbinlerce 
isimsiz kahraman üzerinden yürüdüğünü 
de hepimiz biliyoruz. Bugüne, bu seviyeler 
geldiysek, bugün eğer Türkiye’yi bu nokta-
lara taşıdıysak, maruf olanların ötesinde 
bu başarı, bu zafer ismi hiç anılmayan, bi-
linmeyen kardeşlerimizin zaferidir. 

‘Yeni Türkiye’ davası, özü itibariyle böyle 
bir davadır. ‘Yeni Türkiye’ davası, gönül-
lülük esasına dayandığı için, isimsiz nice 
kahraman ve bunların emeğiyle, alın teriy-
le, mücadelesiyle, direnciyle ve hak kavga-
sıyla işte bugünlere taşınmıştır. 

Bu salondaki hepimiz şunu çok iyi bili-
yoruz: 22 Ekim 1976’da, yani tam 40 yıl 
önce bugün, Hak-İş’in kuruluşunu ger-
çekleştiren ağabeylerimiz, bu örgütü, isim 
yapmak için, kendilerine bir koltuk elde 
etmek için, bir makam, bir mevki elde et-

mek için kurmadılar. Onların dertleri var-
dı, onlar dertliydiler. İşçinin, çalışanın der-
di kadar; Türkiye’nin, milletin, bu ülkenin 
kadınlarının, erkeklerinin, çocuklarının, 
gençlerinin dertlerini kendilerine dert 
edindiler. Saldırılara direndiler, baskılara, 
zulümlere direndiler, darbelere direndiler, 
28 Şubat’ta üçlü-beşli çetelere direndiler. 
Birtakım örgütler, darbecilerin önünde el 
pençe divan dururken, Hak-İş’te, Hak-İş 
gibi kuruluşlar da tehditlere rağmen dik 
durdular ve hakkı söylediler. 

Bana ‘Diktatör’ Diyenler 28 
Şubat’ta Neredeydiniz?

Bakın, şimdi televizyonlara çıkıp, meydan-
lara çıkıp, sağda-solda pervasızca, edepsiz-
ce, ahlaksızca ‘diktatör’ kavramını kulla-
nanlar var. Allah aşkına soruyorum; Siz 28 
Şubat’ta neredeydiniz? 12 Eylül’de nere-
deydiniz? 12 Eylül’ün Paşası Cumhurbaş-
kanlığı yaparken bir kez olsun bu kelimeyi, 
bu kavramı kullanabildiniz mi? ‘Diktatör’ 
kavramını, 28 Şubat’ta o brifinglere gitti-
ğinizde kullanacaktınız. Kullandınız mı? 
Gerçek diktatörlere, bir kez olsun ‘diktatör’ 
diyebildiniz mi? Diyemezler, diyemediler. 
Çünkü bunlar, cennet mekan Sultan Ab-
dülhamit Han’a ‘diktatör’ diyenlerin adeta 
neslidir, onların devamıdır. Bunlar mer-
hum Özal’a ‘diktatör’ diyenlerin neslidir. 
Hiç değişmez, aynı şablon, aynı kalıp, aynı 
slogan devam ediyor. 

Cumhuriyet tarihinin seçimle gelmiş, yüz-
de 52 oy oranıyla gelmiş bir Cumhurbaşka-
nına karşı bu tür sıfatlar kullanan kişiler 
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ikiyüzlüdürler. Milletim kimin ne oldu-
ğunu biliyor, bunlar hiçbir zaman millete 
konuşmadılar. Bugün de millete konuşmu-
yorlar, çünkü bu ikiyüzlü tavırlarını mil-
lete yutturamazlar. Bunlar başka yerlerde 
iş tutuyorlar, mesajlarını başka yerlere ve-
riyorlar. Kendi hesaplarınca uluslararası 
çevrelerle, uluslararası medyayla, oralar-
daki birtakım kuruluşlarla söylem birliği-
ne girip, güya burada operasyon yapacak-
lar, algı operasyonu yapacaklar, ameliyat 
yapacaklar. Onların, kimlerle yürüdükle-
rini biz çok iyi biliyoruz. Ama biz, milletle 
yürüdük, milletle yürümeye devam edece-
ğiz. Biz akşam olduğunda çevresine bakıp, 
“Bize şu neyi demiş”, “Bize bu neyi demiş” 
diye soranlardan değiliz. Biz, akşam ol-
duğunda kendisine, “Bugün Allah için ne 
yaptın”, “Bugün ülken için, milletin için ne 
yaptın” diye soranlardanız. 

Arkadaşlar, 

Eğer bu saldırılar karşısında boyun eğer-
sek, eğer bu saldırılar karşısında korkar-
sak, yılgınlık gösterirsek, Allah korusun 
geri adım atarsak; şu 40 yıllık emeğe, bu 
davayı bu noktaya taşıyanlara haksızlık 
ederiz, onlara karşı çok büyük mahcubiyet 
yaşarız. 

Biz, elbette onların metotlarını, onların 
araçlarını, onların edep yoksunu dilleri-
ni, söylemlerini kullanamayız. Onlar her 
gün yalan söyleyecek, biz her gün doğruyu 
savunacağız. Onlar her gün iftira atacak, 
biz her gün hak mücadelesi vereceğiz. On-
lar sırtlarını; tabanı ibadet, ortası ticaret, 
tavanı ihanet olan paralel yapılara daya-

yacaklar. Birtakım medya kuruluşlarına, 
manşetlere, silahlı terör örgütlerine daya-
yacaklar. Ama biz sırtımızı önce Hakk’a, 
sonra halka dayayıp öyle yürüyeceğiz. 

12 Eylül’leri aştık, 28 Şubat’ları aştık, ka-
patma davalarını, 27 Nisan’ları, Gezi olay-
larını, 17-25 Aralık darbe girişimini aştık. 
Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet 
olan o paralel yapının, bir kısım medyanın, 
eli kanlı silahlı örgütlerin ortak saldırıları 
karşısında da boyun eğmeyecek, geri adım 
atmayacağız. Bu saldırıları da Allah’ın iz-
niyle, milletin desteğiyle yine aşacağız. 

Ben, şimdi tabanı ibadet olan bu kardeşle-
rime sesleniyorum: Bu ülkede “Biz sırtımı-
zı YPG’ye, biz sırtımızı PKK’ya dayıyoruz” 
diyenlerle ittifak halinde olan tavanınızla  
nasıl yürüyorsunuz? Kişi, arkadaşının di-
nindendir, biz bunu biliriz.

Ankara Garında Yaşanan Terör 
Olayı Kolektiftir

Kardeşlerim, 

100 yıl önce Çanakkale’de nasıl geldikleri 
gibi gittilerse, 100 yıl boyunca her teşeb-
büslerinde nasıl akamete uğradılarsa, bu-
gün de, yarın da geldikleri gibi gidecekler, 
bundan hiç şüpheniz olmasın. 

Bu millet ağırbaşlıdır, vakurdur. Bu millet 
sabırlıdır. Bu millet tahammüllüdür. Ama 
bu aziz millet, istiklali söz konusu oldu-
ğunda, bağımsızlığı, onuru, namusu, şerefi 
söz konusu olduğunda, anlayana anladığı 
dilden konuşmasını da çok iyi bilen bir 
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millettir. Eğer bunu anlamayan, bunu gör-
meyen varsa, açar tarihin sayfalarını bizim 
millet olarak nasıl şahlandığımızı görür. 

İşte neler yaptıklarını görüyorsunuz; şura-
da, Gar’ın önünde yaşanan terör hadisesi-
nin nasıl kolektif uygulandığını gördünüz. 
Şimdi kalkıyorlar, “Efendim burayı DAEŞ 
yaptı”, “Bunu bilmem kim yaptı” diyorlar. 
Bu olay, tamamen bir kolektif terör eylemi-
dir. Burada DAEŞ de var, burada PKK da 
var, burada El Muhaberat da var. Burada 
Suriye’nin kuzeyindeki PYD terör örgütü 
de var, hepsi ortak olarak bu eylemi planla-
mışlardır; bunu özellikle bilmenizi istiyo-
rum. Kimse, kimseyi aldatmasın; Suruç’ta 
yaşananlar belli, Diyarbakır’da yaşanan-
lar belli. Ama benim Kürt kardeşlerim, bu 
oyunu çok iyi ayırt etmek durumundadır. 
Çünkü bunlar için, insan canının değeri 
yoktur, asla ona kıymet vermezler. 

Her terör eyleminin ardından, yurt içinde, 
yurt dışında algı operasyonuna başlıyorlar. 
Daha eylemin olduğu anda kalkıp, “Bunu 
Saray yaptı” diyenlerin hangi mantıkta  ol-
duğunu artık anlayın, çünkü ortak çalışı-
yorlar. Terör örgütü kan akıtacak, bunlar 
da çıkacaklar manşetleriyle, ekranlarıyla, 
siyasetçileriyle o terörü, o terör örgütleri-
ni, o teröristleri himaye edecekler; senaryo 
bu. Paralel yapı, bu malum medya kuruluş-
ları, terör örgütleri ve bazı siyasi partiler 
kendi çıkarlarını, kendi rantlarını düşü-
nüyor olabilirler. Fakat biz, hiçbir zaman 
‘ben’ demedik, her zaman ‘biz’ dedik. Allah 
korusun, memleket yangın yerine dönse, 

uzaktan bunu keyifle seyredecek kadar ül-
kelerinden ve milletlerinden kopmuş du-
rumdalar. Biz, ne bu ülkenin yangın yerine 
dönmesine, ne de bu hainlerin keyiflenme-
sine müsaade etmeyeceğiz. 

Kardeşlerim,

Biz, bu büyük davanın, bu kutlu davanın 
hasbelkader ismi öne çıkmış bir neferiyiz. 
Şahsıma “Muhtar bile olamaz” dediklerin-
de, bunu bana değil aslında, bu millete, 
Hak-İş’in de sancaktarlığını üstlendiği bu 
kutlu davanın neferlerine söylüyorlardı. 
Bugün de Cumhurbaşkanlığı Makamına 
oturan şahsım değildir; cumhurun ta ken-
disidir, bu aziz millettir. Bugün de benim 
şahsıma, benim aileme yönelik saldırıla-
rın tamamı, aslında millete, milli iradeye 
yöneliktir. Milletin doğrudan oylarıyla iş-
başına gelen Cumhurbaşkanına hakaret 
eden kişinin veya kişilerin hedefi, o Cum-
hurbaşkanı değildir, onun temsil ettiği ül-
kedir, onun temsil ettiği millettir. Bunlar 
şahsımdan değil; sizden rahatsızlar, emek-
çiden rahatsızlar, emekçinin alın terinden 
rahatsızlar. Emekçinin o ter kokusundan, 
işine başlarken Bismillah diyen dilinden, 
iman dolu kalbinden, vatan sevdasından, 
millet sevdasından, bayrak sevdasından 
rahatsızlar. Tekrar söylüyorum; hiç kimse-
nin endişesi olmasın, ne terör örgütlerinin, 
ne manşetlerin, ne de paralel yapıların bu 
ülkeye istikamet çizmelerine asla müsaade 
etmedik, etmeyeceğiz. Bu milletin fertleri-
nin arasına fitne tohumlarının saçılması-
na asla göz yummayacağız. 
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Biz, Kürt Kardeşlerimizi 
Ötekileştirenlerden Olmadık

Değerli kardeşlerim,

Hayatım boyunca, bu milletin dertlerine 
çare üretmenin, deva üretmenin müca-
delesini verdik. Kürt kardeşlerimizin bu 
ülkede yaşadıkları sorunlar, aynen be-
nim de sorunum oldu. Onların yaşadığı 
acıyı, maruz kaldıkları zulmü iliklerime 
kadar ben de hissettim. Ama bu ülkede, 
bu tür zulmü sadece Kürt kardeşlerim 
yaşamadı ki; Türk’ü de yaşadı, Laz’ı da, 
Çerkez’i de, Abhaza’sı da, Boşnak’ı da, 
Roman’ı da, Arnavut’u da, hepsi yaşadı. 
Ama varsa yoksa sadece tek unsuru ko-
nuşmanın ne kadar art niyetli olduğunu 
söylemek zorundayım. 

2001 yılında, daha parti kuruluş çalışmala-
rı sonrasında, Kürt kardeşlerimizin sorun-
larını parti programının en merkezine al-
dık. O aşamadan itibaren de, Genel Başkan 
olarak, Başbakan olarak Kürt kardeşlerimi-
zin sorunlarının çözümü için sözümüzün 
arkasında durduk ve gerçekten zorlu bir 
mücadele verdik. Ne dedik? “Bu ülkede biz 
ret sorunun ortadan kaldırdık, inkâr soru-
nunu ortadan kaldırdık, asimilasyon soru-
nunu ortadan kaldırdık ve kardeşlerimiz-
dedik, bağrımıza bastık. Bakın bugün çok 
normalmiş gibi gelebilir, ama öyle adımlar 
attık, öyle reformlar yaptık ki, 2001 yılın-
da bunların değil telaffuzu, tahayyülü bile 
mümkün değildi. Biz, Kürt kardeşlerimizi 
ötekileştirenlerden olmadık. Onlara farklı 
gözlerle bakanlardan olmadık. Ona uzak-

tan, dışarıdan bakanlardan olmadık. Kar-
deş kardeşine nasıl bakarsa, bir evin içinde 
ailenin fertleri birbirine nasıl bakarsa, biz 
de Kürt kardeşlerimize öyle baktık, öyle 
bakıyoruz, öyle bakacağız. Neden? Çünkü 
biz yaratılanı Yaratandan ötürü sevdik de 
onun için. 

Bizim ülke olarak, fiziki sınırlarımızı mi-
sakı milli sınırlarından ibaret olabilir, ama 
bizim gönül sınırlarımız, fikir sınırlarımız, 
kültür sınırlarımızı, değer noktasındaki sı-
nırlarımız, hiç kimsenin tahayyül edeme-
yeceği kadar geniştir. Sınırlar ülkeleri bir-
birinden ayırır ama kardeşliği ayıramaz. 
Şimdi Myanmar’daki benim kardeşim mi, 
Açe’deki benim kardeşim mi, Libya’da, Mı-
sır’daki benim kardeşim mi? Kardeşim. 
Filistin ve Suriye’deki kardeşim mi? Kar-
deşim. Irak’taki kardeşim mi? Kardeşim. 
Ta Türkistan, Doğu Türkistan, Tacikistan, 
Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve 
Azerbaycan’dakiler bizim kardeşimiz mi? 
Kardeşlerimiz. Biz, bunlardan ayrı olabi-
lir miyiz? Olamayız. Her zaman bağrımıza 
bastık, bağrımıza basıyoruz, bağrımıza ba-
sacağız. Biz, sadece aynı topraklarda yaşa-
dığımız Kürt kardeşlerimize, Arap kardeş-
lerimize değil, sınırlarımızın ötekisindeki 
Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimize de 
aynı kardeşlik hissiyatıyla baktık, aynı na-
zarla yaklaştık.

Nasıl ki Saraybosna’ya sıkılan kurşunu 
kendimize sıkılmış gibi hissettiysek… Na-
sıl ki Gazze’ye yağan bombayı kendimize 
atılmış gibi hissettiysek… Halepçe’ye atı-
lan bombayı, Bağdat’a, Basra’ya, Musul’a, 
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Kerkük’e, Şam’a, Halep’e, Kobani’ye atılan 
her bombayı da kendimize atılmış gibi his-
settik. Neden? Çünkü biz kardeşiz. Neden? 
Çünkü biz, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın to-
runlarıyız. Neden? Çünkü biz, aynı kıbleye 
dönen insanlarız. Kürt’ü, Türk’ten, Türk’ü 
de Kürt’ten ayırmaya, Arap’tan ayırmaya, 
hiç kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek.

5. Harem-i Şerefin Olduğu 
Diyarbakır’da Peygamber 
Efendimize Densizlik 
Yapılmamaydı

Bakın, geçtiğimiz hafta çok elim bir hadise 
yaşandı, Diyarbakır’da bir belediye, Haz-
reti Peygamberi, alemlere rahmet olarak 
gönderilmiş Efendimizi, son derece edep-
sizce, ahlaksızca resmeden bir karikatürü 
duvarlara astı. Tabii hemen şu anda hu-
kuki süreç başladı. Temenni ediyorum ki, 
gereğini en ideal şekilde yapılacaktır. Ama 
bu edepsizce hareket, aslında bu zihniyeti, 
aslında bir anlayışı ortaya koyması bakı-
mından son derece önemlidir. 

Diyarbakır nedir bilir misiniz? Diyarba-
kır, Mekke, Medine, Kudüs ve Şam’dan 
sonra 5’inci Harem- Şerif kabul edilen Ulu 
Camii’nin olduğu bir şehirdir. Diyarba-
kır, Mekke ve Medine’den sonra dünyada 
en çok sahabe kabrinin olduğu şehirdir. 
Bu edepsizlik, hiçbir yerde yapılmamalı, 
ama Diyarbakır’da hiç yapılmamalıydı. 
Selahaddin Eyyubi’nin, Kudüs fatihinin 
evlatlarının yaşadığı bir şehirde, böyle bir 
densizliğin altına imza atılmamalıydı; ma-
alesef bunu yaptılar.

Kardeşlerim, 

Bunu kimin yaptığı önemli değil, bunu 
hangi siyasi partinin, hangi siyasi partinin 
mensubu bir belediyenin yaptığı önemli 
değil, burada mesele siyaset de değil, bura-
da mesele zihniyettir zihniyet. Burada me-
sele kan akıtan, masum insanları katleden, 
Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan, 
Hazreti Peygamber’e edepsizce dil uzatan 
bir zihniyetle benim Kürt kardeşimin iliş-
kisidir. Bu benim kanıma dokunuyor, şu 
partinin, bu partinin kurucusu olduğum, 
Genel Başkanlığını yaptığım için değil, si-
yasi görüşlerimden, fikirlerimden, ırkım-
dan, kabilemden, mezhebimden dolayı de-
ğil, bir insan olarak, bir Müslüman olarak 
bu benim kanıma dokunuyor. 

Ben çıkıp da, bu makamda şuna oy verin, 
buna verin veya vermeyin diyemem. Ama 
bugün burada diyorum ki, kime oy verdi-
ğinize iyi bakın, iyi görün ve akledin, dü-
şünün. Ben Kürt kardeşimle her zaman 
gönül diliyle konuştum. Şimdi de diyorum 
ki, teröre, teröriste, terör örgütlerine kar-
şı cesur olun. Diyorum ki, en kutsal de-
ğerlerimize dahi pervasızca hakâret eden 
bu densizlerle aranıza cesaretle mesafeyi 
koyun. Diyorum ki, paralel yapıyla, bir kı-
sım medyayla, Türkiye’nin düşmanlarıyla, 
Ortadoğu’nun canileriyle iş tutan bu Kürt 
düşmanlarına karşı artık ‘yeter’ deyin.

Şunu da herkesin bilmesini isterim: Bu 
ülkede 78 milyonun özgür bir şekilde, 
huzurlu, güvenli bir şekilde, refah içinde 
yaşaması için mücadeleyi kesintisiz sürdü-
receğiz. Bu ülkede kim varsa, hangi etnik 
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gurup varsa, Alevi, Sünni hangi mezhepler 
varsa, bir olarak, beraber olarak birlikte 
yaşama zeminini muhafaza edeceğiz. Ama 
aynı şekilde, aynı kararlılık ve inançla, 
nereden gelirse gelsin terörle ve terörist-
le mücadeleyi de amansız sürdüreceğiz. 
İnşallah, bir ve beraber olarak, bu ülkeyi 
geleceğe taşıyacağız, bir bardağın dolu ta-
rafını göreceğiz. 

Kelkitli Seninle Değil,  
Bizimle Yürüyor

Bu ülkede çok güzel gelişmeler oluyor. Ba-
kınız, sadece geçtiğimiz hafta içinde, yerli 
otomobilimizle ilgili gelişmelerin tanıtımı 
yapıldı, TÜRSAT 4B uydumuz uzaya fırla-
tıldı, 3’üncü havalimanı için kredi finans-
man anlaşmasını İstanbul’da imzaladık. 
Düşünün, 12 milyar avro buranın maliyeti. 
Yılda 150 ila 200 milyon yolcu kapasitesi 
olan bir havalimanına sahip olacağız. Bu-
rası, dünyanın ilk 3 havalimanından bir 
tanesi olacak. Buradan anlaşma süresi bo-
yunca devletimiz, 22 milyar avro kira ge-
liri elde edecek. Milli bütçeden bir kuruş 
çıkmadan havaalanı inşa edilecek. 

O malum medya, havalimanı inşaatını 
üstlenen firmalara saldırıyor. Bunların 
kimler olduğunu biliyorsunuz, bu med-
yanın hangi grup olduğunu biliyorsunuz. 
İşte, paralel medyayla, o malum medya. 
Beraber iş tuttular; niye? Onlar, bu ülkede 
birinci köprüyü ‘hayır’ diyenlerin ta ken-
disidir, ikinci köprüye ‘hayır’ diyenlerin ta 
kendisidir, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 
‘hayır’ diyenlerin ta kendisidir.

Mersin’den, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne Akdeniz’in altına döşedi-
ğimiz borularla su ilettik. Başlıkları attılar, 
ne diyorlar biliyor musunuz? “Bu su Kuzey 
Kıbrıs’a ilk defa gitmiyor ki, daha önce de 
gitti zaten.” Doğru… Balonla gitti ve balon 
patladı. Bunların yaptıkları zaten balon... 
Anamur’dan Kıbrıs’a yılda 75 milyon met-
reküp su borularla taşınacak. Malum med-
ya sayfalarının bir kenarında bile bunu hiç 
zikretmedi. Neden? İşlerine gelmiyor, çün-
kü bunlar hayırlı işte yoklar, bunlar sadece 
şerde var. Ama Hilton Oteli’nin arkasın-
daki o araziye otel müsaadesi verilmiş ol-
saydı, rezidans müsaadesi verilmiş olsaydı 
Aydın Doğan’ın keyfi yerinde olacaktı. Bu 
işe müsaade vermedik diye çılgına döndü. 
Bak şimdi de orası doğal SİT alanı ilan edil-
di, bundan sonra da zaten alamaz. 

Bunlar hükümet devirip, hükümet kuran 
zihniyetlerdir. İktidarımız, bunlara bu 
imkânı vermediği, bu yolu açmadığı için, 
hiçbir zaman bizimle de uyumlu olmadı-
lar, olamadılar. 

Tabii ‘Kasımpaşalıyım’ dediğim zaman ce-
vap veriyor bana, “Ben de Kelkitliyim” di-
yor. Kelkitli seninle yürümüyor, Kelkitli bi-
zimle yürüyor, bizimle... Onun için Kelkit’e 
ve Kelkitli kardeşlerime de Ankara’dan en 
kalbi selamlarımı gönderiyorum. Onlar 
gerçekten 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde istikametlerini belirlediler.
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Çalışma Hayatında  
İlklere İmza Attık

Değerli kardeşlerim, 

Bu ülkeye nice “emekçi dostuyum”, “İşçi 
babasıyım” diyen Başbakanlar geldi. Ma-
alesef, hepsi de çalışanların sırtına daha 
ağır yükleri bindirip gittiler. 12 yıla yakın 
Başbakanlığım döneminde, Allah’a ham-
dolsun, her alanda olduğu gibi çalışma ha-
yatında da ilklere imza atan biz olduk. 

Tasarrufu Teşvik Fonu hesabında biriken 
işçimize, memurumuza, tüm çalışanları-
mıza ait, 15 katrilyon lirayı 4,5 milyon hak 
sahibine biz ödedik. Bu yetmedi, Konut 
Edindirme Yardımı adı altında para kesti-
ler, herkes unutmuştu, ama biz unutma-
dık. Tozlu raflardan, çuvalların içinden bu 
evrakı bulduk ve 3,5 katrilyon lirayı hak 
sahiplerine biz ödedik. Niye bizden önce-
kiler bunu yapmadı? Ama biz yaptık. 

1 Mayıs yıllarca tatil yapılsın denildi, öyle 
mi? Niye yapmadılar? Hiçbir hükümet 
bunu yapamazken, biz yasasını çıkardık, 1 
Mayıs’ı işçimiz için tatil ilan ettik. Örgütlen-
me noktasında, sendikal haklar noktasında, 
ücretler noktasında, işçi sağlığı, güvenliği 
noktasında çok önemli adımlar attık.

Bakın, asgari ücret biz göreve geldiğimiz-
de, 2002 sonunu söylüyorum, neydi? 184 
liraydı. Şimdi bugün bakıyoruz, asgari üc-
ret 1000 lira. 2016 başından itibaren as-
gari ücretin -Hükümetin ben teklifini söy-

lüyorum- 1300 lira olması öngörülüyor. 
Asgari ücretin görüşmeleri, bu yılın Aralık 
ayında yapılacak. 2016 başı itibarıyla da, 
yeni asgari ücret 1300 lira olacak. Yani 5 
kattan fazla artmış olacak. 

Dolar olarak bakalım, 2002’de asgari ücret 
125 dolardı, bugün 346 dolar. Yani biz, ça-
lışanları dolara da ezdirmedik, enflasyona 
ezdirmedik.

Çok daha fazlasının yapılmasının gereği-
ne biz zaten inandık ve böyle çalıştık. Ta-
bii ki bunlar yeterli değil. Ama bu ülkede 
imkânsızın mümkün olduğunu hep birlik-
te yaşadık, inşallah yine birlikte yaşayaca-
ğız. Yeter ki istikrar olsun, yeter ki güven 
olsun. Yeter ki Türkiye, huzur içinde, gü-
ven içinde, bir ve beraber olsun. 

Genel Başkanın biraz önce ifade ettiği tüm 
sorunların da inşallah üstesinden bu ülke 
gelir ve gelecektir. Ama umutsuz olmaya-
cağız, asla yeise kapılmayacağız, özgüveni-
mizi yitirmeyeceğiz. Emeğimizle, alın teri-
mizle bu ülkeyi bugünlere getirdik, isimsiz 
kahramanlarla bugünlere taşıdık, bu dava-
yı bugünlere taşıdık, inşallah çok daha faz-
lasını birlikte yapacağız. 

Kardeşlerim, 

Son olarak benim sizden bir ricam var, o 
da şudur: 1 Kasım’a kadar durmak yok. 
1 Kasım’da “Oy bizim namusuzdur, şere-
fimizdir” diyerek sandıklara muhakkak 
gitmelisiniz. Kim olursa olsun bütün kar-
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deşlerimizi, akrabalarımızı muhakkak 
sandığa götürmeliyiz. 7 Haziran’da yaşadı-
ğımız sıkıntıları bir daha yaşamak istemi-
yoruz. Ben inanıyorum ki, Hak-İş ailesi bu-
nun yaşanmasına da fırsat vermeyecektir.

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, Hak-İş’in 40. Kuruluş Yıl Döneminin 
ve 13. Olağan Genel Kurulu’nun bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Memur-Sen’in değerli Başkanı, kuruluşun-
dan bugüne emeği geçen değerli başkan-
lar, Memur-Sen ailesinin sevgili yöneticile-
ri, değerli mensupları Genç Memur-Sen’in 
değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyor, Millete Vefa Yolunda 20 Yıl 
Programından dolayı sizleri tebrik ediyor; 
coşkunuzdan, muhabbetinizden dolayı her 
birinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. 

Millete Vefa Yolunda 20 yıl boyunca, 
Memur-Sen çatısı altında memurlarımıza, 
çalışanlarımıza, ülkemize ve milletimize 
hizmet eden tüm kardeşlerime bugün bu-
rada bir kez daha teşekkür ediyorum. 20 
yıllık mücadele sürecinde ahirete irtihal 
eden kardeşlerimize de bu vesileyle Rab-
bimden rahmet niyaz ediyorum. 

Elbette bugün bir kez daha Memur-Sen’in 
kurucusu, değerli ağabeyimiz, şair, müte-

‘Yeni Türkiye’ Yolunda Oy 
Kullanmayı Asla İhmal Etmeyin

Memur-Sen Millete Vefa Yolunda Programı | Ankara | 23 Ekim 2015 
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fekkir Mehmet Akif İnan’ı rahmetle, min-
netle yad ediyor, mekânı inşallah cennet 
olsun, Rabbim ondan razı olsun diye dua 
ediyorum. Merhum Akif İnan, 20 yıl önce 
1995 yılında Memur-Sen’i kurarken, aslın-
da sadece bir memur sendikası kurmak 
gayesinde değildi. Zira tek başına sendikal 
mücadele, Akif İnan merhumun o umman-
lar kadar geniş, o yeryüzünü kucaklayan, 
kuşatan gönlü için gerçekten mütevazı bir 
hedefti. Akif İnan, Memur-Sen’i kurarak, 
sadece çalışanların, özellikle de memur-
ların hak mücadelesini vermek istemişti. 
Ancak öyle zannediyorum ki, asıl gayesi 
emek mücadelesini, hak mücadelesini bü-
tün Türkiye’yi, bütün Ortadoğu’yu, İslam 
coğrafyasını, bütün dünyayı sarıp sarmala-
yacak bir vizyona ulaştırmaktı. Akif İnan, 
memurların haklarını savunurken, o acı-
sını her an yüreğinde hissettiği Kudüs’ün, 
Filistin’in mazlum, mağdur tüm insanların 
da haklarını savunacak bir örgüt, bir sen-
dika tahayyül ediyordu. Hamdolsun onun 
hayalleri gerçekleşti.

MEMUR-SEN Olmasaydı, 
Anadolu İhtilalimizi Zaferle 
Buluşturamazdık

Bugün 850 binin üzerinde üyesiyle, 11 
sendikasıyla Memur-Sen Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum örgütlerinden biri 
konumuna yükseldi. Emeği geçenlerden 
Rabbim razı olsun. Şu anda, Türkiye’nin 
daha ileri demokrasiye ulaşması için, daha 
özgür, daha büyük ve daha güçlü bir ülke 
olması için mücadele veren bir Memur-
Sen var. Şu anda 780 bin kilometrekarede 

hak mücadele veren, bununla yetinmeyip 
tam da Akif Hocamızın hayal ettiği gibi 
Kudüs için, Filistin için, Suriye’nin, Irak’ın, 
Somali’nin, tüm yeryüzünün mazlumları 
için sesini yükselten bir Memur-Sen var.

Perşembe günü Hak-İş Genel Kurulu ve 40. 
yıldönümünde de ifade ettim: Eğer bugün 
buradaysak, eğer bugün özgüven içinde 
başımız dik, alnımız ak bir şekilde gelece-
ğe umutla bakıyorsak, bunda Hak-İş gibi, 
Memur-Sen gibi gönül hareketlerinin çok 
büyük payı vardır. Eğer Memur-Sen olma-
saydı, 28 Şubat’ı çok daha ağır yaşayabilir-
dik. Eğer Memur-Sen olmasaydı, Anadolu 
İhtilali dediğimiz, 3 Kasım 2002’de başla-
yan o ‘Yeni Türkiye’ sürecini bu kadar ko-
lay zaferle buluşturamazdık. 

Buradan, genç kardeşlerimize, Genç 
Memur-Sen’in üyelerine özellikle bir hatır-
latma yapmak istiyorum; gençler bugünle-
re kolay gelmedik, bugünlerin kıymetini 
bilin. Ama en önemlisi, bugünleri muhafa-
za etmek için, bu seviyeleri çok daha yuka-
rı taşımak için her zaman özgüvenli olun, 
her zaman ümitvar olun. 

Merhum Akif İnan, yanındaki birkaç arka-
daşıyla yokluk içinde, mahrumiyet içinde, 
tüm baskılara rağmen bu büyük örgütün 
temellerini attı. Menzile ulaşmak, hede-
fe ulaşmak, sancağı burçlara dikmek için 
yola çıkmışlardı. Ama vazifelerinin yol yü-
rümek olduğunu, zaferin ancak ve ancak 
Allah’ın takdiri olduğunu biliyorlardı. Eğer 
Akif İnan ve arkadaşlarının yola çıkarken-
ki hissiyatını, bu gönül hareketinin temel 
felsefesini anlayamazsanız, Allah korusun 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

43

bu yolda takılıp kalırsınız, düşersiniz. Siz 
makam peşinde, mevki peşinde, rütbe, 
paye peşinde olmayacaksınız. Ne güzel 
sözdür: “Gayret bizden tevfik Allah’tan.” 
Siz çalışacak, mücadele edecek, ter döke-
cek; Allah’ın takdirini, Allah’ın zafer nasip 
etmesini bekleyeceksiniz. İşte ancak o za-
man vazifenizi yapmış olursunuz. 

Biz, En Başta Bu Kirli  
Oyunu Bozduk

Bakın sevgili kardeşlerim, 

Türkiye’nin toprakları, Allah’a hamdolsun 
her anlamda bereketli topraklardır. Sadece 
meyvesiyle-sebzesiyle, tahıl ürünleriyle, 
madenleriyle değil; bu topraklar tarihe is-
tikamet çizen insan yetiştirme noktasında 
da son derece bereketli topraklardır. Bu 
bereketli toprakları çoraklaştırmak için, 
on yıllar boyunca çok büyük bir zulüm ve 
baskı politikası izlendi. Bu topraklardan 
‘Adam yetişmesin’ diye ellerinden geleni 
yaptılar. Bize yıllar boyunca sahte isimler 
dayattılar. Birtakım isimleri öne sürdüler. 
Dediler ki, “Münevver mi istiyorsunuz, 
mütefekkir şair-yazar mı istiyorsunuz, işte 
onlar bu isimlerdir” dediler. Biz, sadece 
rükûda eğiliriz, başka yerde asla. 

Şunu unutmayalım: Kula kul olmayacağız, 
sadece Hakk’a kul olacağız, hedefimiz bu 
olacak. Bize on yıllar boyunca, küfürbaz-
ları ‘sanatçı’ diye yutturmak istediler. Bize 
tek sesli, tek renkli diktatörlerin karşısın-
da el pençe divan duran medyayı, “Gazete 
budur, televizyon budur” diye yutturmak 

istediler. Bize birtakım örgütleri, “Sivil 
toplum örgütü budur” diye yutturmak is-
tediler. Bize sahtekârları, şaklabanları, şar-
latanları, insanların hem inançlarını, hem 
de alın terlerini sömürenleri “Din alimi bu-
dur, hoca budur” diye yutturmak istediler. 
Geçen de açıkladım; tabanı ibadet, ortası 
ticaret, tavanı ihanet olanları bu şekilde 
anlattılar. 

İşte biz, en başta bu kirli oyunu bozduk. 
Bu toprakların çorak olmadığını, bu top-
rakların tam tersine son derece bereketli 
olduğunu, hem Türkiye’ye, hem dünyaya 
gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. 

Kardeşlerim, 

Altını çiziyorum, kendimiz için değil, sade-
ce belli bir kesim için değil, 78 milyonun 
her bir ferdi için özgürlükleri genişlettik. 
Onların dayattığı sanatçılar karşısında, 
biz, “Kendi sanatçılarımızı dayatalım” de-
medik, bu ülkede “Gerçek manada sanatçı 
yetişsin” dedik. Onların operasyon medya-
ları karşısında, biz, kendi medyamızı da-
yatalım demedik. Bu ülkede medya özgür 
olsun, rekabet olsun, renk olsun dedik. 
Onların fikir dayatmalarına karşı, biz de 
“Kendi fikrimizi dayatacağız” demedik. 
Bu ülkede “Özgürce fikir üretilsin, fikirler 
özgürce ifade edilsin” dedik. Onların da-
yatmacı, sahte, kendi ülkesine ihaneti dahi 
meşru gören din anlayışları karşısında, biz, 
bu ülkeye din, mezhep, inanç dayatanlar-
dan olmadık, inanç özgürlüğünün önünü 
daha da açtık; işte bundan rahatsız oldular. 
Saltanatları çöktü, tek adam rejimleri çök-
tü, dayatmaları çöktü ve işte ondan dolayı 
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bugün çok rahatsızlar. Sanatçı, yazar, ga-
zeteci, din alimi denildiğinde akla sadece 
bunlar geliyordu, toplumu bunlar ifsad 
ediyordu, bunlar adeta birer virüs gibiydi. 
Şimdi bu bereketli topraklardan gerçek ya-
zarlar, gerçek sanatçılar, sorumluluk sahi-
bi din alimleri yetişmeye başlayınca, altla-
rındaki zeminin kaydığını gördüler, rantın 
elden gittiğini gördüler ve onun için feryat 
ediyor, onun için saldırıyorlar. 

Bakın, şu noktaya özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum: Şu anda, on yıllardır zorbalıkla 
muhafaza ettiği dayatmacı iktidarları sarsı-
lan kim varsa, millete karşı, ‘Yeni Türkiye’ 
hedefine karşı saldırıya geçmiş durumda. 
Bazı siyasi partiler, o eski vesayet günlerini 
özledikleri için ‘Yeni Türkiye’ye pervasızca 
saldırıyorlar. Terör örgütleri, isimleri ne 
olursa olsun, PKK, DAEŞ, DHKP-C, YPG, 
‘Yeni Türkiye’ye karşı ittifak halinde saldı-
rıyorlar. 

İşte hemen burada, yanı başımızda Ankara 
Garı’nın önündeki o saldırı kolektif bir te-
rör eylemidir. 

Pensilvanya Medyası ile PKK 
Medyası Aynı Dili Kullanıyor

Bazı sivil toplum örgütleri, saltanatları sar-
sıldığı için, dayatmaları boşa çıktığı için 
‘Yeni Türkiye’ye taarruz ediyorlar. Bir kı-
sım medya, çok sesli (!), özgür(!) oldukları 
için, ‘Yeni Türkiye’ye saldırıyor. Eğer dik-
katle bakarsanız, hepsinin aynı dili kullan-
dığını, aynı üslubu kullandığını, aynı kay-
naktan beslendiğini görürsünüz. 

Bölücü terör örgütü, güvenlik birimlerimi-
ze karşı alçakça, haince saldırılar düzenli-
yor; bu ülkenin Cumhuriyetle yaşıt olmak-
la övünen bir siyasi partinin Genel Başkanı 
çıkıp, “PKK niye silah bıraksın” diyebiliyor. 
Dikkat edin, Pensilvanya medyası ile PKK 
medyası aynı dili kullanabiliyor. PKK ile 
DEAŞ, aynı istikamet doğrultusunda hare-
ket edebiliyor. Neden? Birbirlerine benze-
mez acaba neden biraraya geldiler? Çün-
kü hedefler aynı, hepsinin de hedefi ‘Yeni 
Türkiye’. Hepsinin de hedefi; güçlü, büyük, 
diklenmeden dik durabilen, Filistin müca-
delesin yüreklice savunan, dünya 5’ten bü-
yüktür diyebilen Türkiye. 

Bunlar, kendi rantlarını, kendi çıkarları-
nı düşünüyor ve bunun için de gerekirse 
PKK’yla, gerekirse DAEŞ ile işbirliği yapabi-
liyorlar. Tel Abyad’da yaptıkları bu değil mi? 
Tel Abyad’a DAEŞ giriyor, daha sonra oradan 
çıkıyor. Tel Abyad’a bu defa PYD giriyor; hep-
si kolektif bir oyun. Peki, orası kime ait? Yüz-
de 95’i Arap ve Türkmen, yüzde 5 Kürt. Şu 
anda orası boşaltıldı. Önce ülkemize geldiler, 
sonra tekrar Tel Abyad’a geri döndüler. Dert-
leri orayı kantona dönüştürmekti. Sonunda 
Tel Abyad’da konton ilan ettiler. Bu durum, 
Türkiye’ye artık bir tehdit oluşturmaya baş-
lamıştır, öyleyse gereğini Türkiye yapacaktır, 
bunu herkes bilsin. 

Bunların ne kadar kolay yalan söyledikle-
rini görüyorsunuz değil mi? İşte Kobani’de 
bu yalanı söylediler. Neydi o yalan? “Kobani 
düştü, düşüyor” demişim. Bu ifade benim 
ifadem değil, bu ifade Sayın Obama’nın ifa-
desidir. Kobani’den 200 bini aşkın insanı 
Türkiye’de misafir ettik, o bombalardan 
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onları biz koruduk. Bu durum karşısında 
benim keyif çattığımı söylediler. Benim 
Kürt kardeşlerim de bu oyuna geldi. Bu 
kapıları açan biziz, onları çadır kentlerde, 
konteyner kentlerde, Türkiye’mizin deği-
şik yerlerinde ağırlayan biziz. Peşmergele-
ri, kendi topraklarımızdan Kobani’ye, biz 
gönderdik. 

Kürt Kardeşlerim, Bu Oyunu  
1 Kasım’da Boz

Ey Kürt kardeşlerim, 

Bu oyunu 1 Kasım’da boz. Unutma, Rab-
bim bizi kavimler halinde yarattı; kavim-
ler bir din değildir. Irkçılık, bir din değil-
dir bunu da unutma. Biz bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. Onun için hafta-
ya Pazar çok önemli, 1 Kasım çok önemli. 
Bizi bölmek isteyenlere, bizi parçalamak 
isteyenlere 1 Kasım’da inanıyorum ki, Ra-
bia diyeceğiz. 

Tek millet diyeceğiz; burada Türk’ü var, 
Kürt’ü var, Arap’ı var, Laz’ı var, Çerkez’i var, 
Gürcü’sü var, Abhaza’sı var, Roman’ı var, 
Boşnak’ı var, 78 milyon var. 

İki Tek Bayrak; İşte rengi şehidimizin kanı, 
hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehi-
dimizin ta kendisi. Biz, o bayrağımıza alter-
natif üretenlere 1 Kasım’da cevabı verelim. 

Üç Tek Vatan; Bayrakları bayrak yapan üs-
tündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır. Evet, biz bu topraklar uğru-
na ölen şehitlerin evlatlarıyız. 

Dört Tek Devlet; devlet içinde devlet ka-
bul etmiyoruz. Paralel devlet yapılanması, 
paralel yapı tanımıyoruz. İşte Milli Güven-
lik Kurulu kararımızı aldık, nedir? Ulusal 
güvenliğimizi tehdit eden, legal görünüm 
altındaki illegal örgütlere karşı bu müca-
deleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her 
gün gazete sayfalarından, ekranlardan, 
maalesef siyaset kürsülerinden hiç utan-
madan, hiç sıkılmadan, hiç haya etmeden 
bu yalanları söyleyebiliyorlar. Askerlerimi-
ze, polisimize kahpece kurşun sıkıyorlar. 
Ertesi gün bakıyorsunuz, PKK medyası, 
Pensilvanya medyası, Doğan medyası ve 
maalesef siyasi partiler çıkıp utanmadan, 
“Bunu Saray yaptı, bunu Devlet yaptı” di-
yebiliyorlar. Aynı dili kullanıyorlar, çünkü 
aynı merkezden talimat alıp ittifak halinde 
konuşuyorlar. İstanbul’un bir yerinde, bu 
yapılar biraraya geliyor ve Amerika’dan 
gelen bir kampanya organizatörü bunlara 
istikamet veriyor. Diyor ki, yalan söyleme-
den çekinmeyin. Doğruyu bile defalarca 
yalan makinesi gibi kullanının ve o yalan 
aynen doğru olarak kabul edilir, kampan-
yalarını da bunun üzerine inşa ediyorlar. 

Son zamanlarda ne demeye başladı ma-
lum bir tanesi, “Bizim PKK ile alakamız 
yok.” Buna bu millet inandı mı? Ama bunu 
söylemesinin sebebi, kampanya yürütü-
cüsünün verdiği talimattır. Bunlara göre 
sadece terör örgütü masum, onun dışında 
herkes suçlu. Bunlar, Türkiye’yi içeride ve 
dışarıda DEAŞ terör örgütüne destek veren 
ülke gibi gösterecek kadar hainler, o kadar 
alçaklar, o kadar yalancılar. 
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Bu Edepsizlere Meydanı 
Bırakmayız

Açık açık ifade ediyorum, bizim edebimize 
güvenip, hiç kimse edepsizlik yapmaya kal-
kışmasın. Biz yalan söylemeyiz, biz iftira 
üretmeyiz, biz mahreme, aileye, kutsallara 
dil uzatmayız. Ama kusura bakmasınlar, 
bu edepsizliğe ve bu edepsizlere de mey-
danı bırakmayız. Bunların meselesi Recep 
Tayyip Erdoğan değil, bunların mesele-
si ‘Yeni Türkiye’, Güçlü Türkiye. Bunlar 
Sultan Abdülhamit cennetmekâna bunu 
yapmadılar mı? Ona, diktatör başlıklarını 
atmadılar mı? Bunlar aynı başlıkları mer-
hum Özal’a atmadılar mı? Bak aynı başlık-
ları, aynı yayın organları, aynı kaynaktan 
beslenenler, şimdi de, bu kardeşinize atı-
yorlar. İşte onun için uyanık olacağız. 78 
milyon için, bir olacağız, beraber olacağız. 
Tarih boyunca olduğu gibi bugün de, yarın 
da, hep birlikte Türkiye olacağız. 

Millet, sözünü sandıkta söyler. 1 Kasım’da 
milletin önüne sandık geliyor. Bugün, Av-
rupa ve diğer ülkeler sandıkta sözünü söy-
ledi, bitti. İnanıyorum ki bu aziz millet, 1 
Kasım’da sandığın başına gidecek. Türkiye 
düşmanlarına, millet düşmanlarına, terö-
rün vesayetiyle siyaset yapanlara, terörden 
medet umanlara, terörle kol kola gezenlere 
cevabını en güzel şekilde verecektir. 

Buradan tüm seçmelere özellikle çağrı-
da bulunuyorum; mutlaka sandığa gidin, 
‘Yeni Türkiye’ yolunda, bu kritik seçimde 
asla ve asla oy kullanmayı ihmal etmeyin. 
Bu bizim namusumuzdur, bu bizim şere-
fimizdir. Bu şerefimize, bu namusumuza 

gölge düşürmeyelim, muhakkak oylarımı-
zı kullanalım. Demokrasiyi, milli iradeyi 
tehdit edenlere meydanı vermeyin, onlara 
fırsat tanımayın. Terör yandaşı medyaya, 
terörle aynı dili kullanan siyasete de asla 
ve asla prim vermeyin, onlara da itibar et-
meyin. 

Bizim sevdamız Türkiye sevdasıdır, biz bu 
ülkeye sevdalıyız, biz bu millete sevdalıyız. 
Biz, Türkiye sevdamızı eserlerimizle gös-
teriyoruz, diğerleri neyle gösteriyor? Biz, 
milliyetçiliğimizi, 78 milyonu kucaklaya-
rak ispat ettik, ispat ediyoruz. Biz, Türk’ü, 
Kürt’ü, Arap’ı, Sünni’yi, Alevi’yi, 78 mil-
yonu hep birlikte kucaklıyor, hem de her 
birinin derdini kendimize dert edinerek 
yürüyoruz. Biz, kutuplaştırmıyoruz, ku-
caklaştırıyor, kucaklaştırmanın mücade-
lesini veriyoruz. İnşallah, son nefesimize 
kadar da bu şekilde yürüyeceğiz. Bu mü-
cadeleyi Memur-Sen ile vermekten her 
zaman gurur duyduk, büyük memnuniyet 
duyduk. 

Millete vefa yolunda 20 yılın kutlu, müba-
rek olmasını niyaz ediyor, tüm Memur-Sen 
ailesini bir kez daha hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. 
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Saygıdeğer divan, Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun Sayın Başkanı ve Yö-
netim Kurulu üyeleri, Türk-İş camiasının 
kıymetli mensupları, saygıdeğer konuklar, 
sevgili emekçi işçi kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum.

Ülkemizin en büyük işçi sendikası olan 
Türk-İş’in 22. Genel Kurulunun hayırlı ol-
masını diliyorum. Emekleriyle, alın teriyle 
bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, bü-
yümesine, güçlenmesine katkıda bulunan 
işçi kardeşlerimin her birinin o pak alınla-
rından öpüyorum.

Rusya, Türkiye’nin DAEŞ’tan 
Petrol Aldığını Belgelerle İspat 

Etmeye Mecburdur

TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 3 Aralık 2015 
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Bizim inancımızda emek, kutsaldır. Çalışa-
nın hakkının alın teri kurumadan, tam ve 
zamanında verilmesini tavsiye eden bir di-
nin mensuplarıyız. Kültürümüzde de aynı 
yönde güçlü bir anlayış vardır. Türkiye’nin 
en köklü işçi sendikaları konfederasyonu 
olan Türk-İş, bu bakımdan büyük bir mis-
yonun sahibidir. Türk-İş, ideolojik saplan-
tıların değil, işçilerin hakkını, hukukunu 
emeğin gücüyle ve meşruiyet sınırları da-
hilinde koruduğu sürece, inanıyorum ki 
çok daha güçlü, çok daha etkili bir yapı 
olacaktır.

Geçmişte ülkemiz, bu konuda çok acı tec-
rübeler yaşadı. Bu ülke, işçinin hakkını sa-
vunmak yerine işçiyi istismar eden parti-
ler, sendikalar, konfederasyonlar, sendika 
ağaları gördü. Ülkemizdeki işçilerin sade-
ce yüzde 11,2’sinin sendikalı olmasında, 
sendikalara duyulan bu güvensizliğin hiç 
mi rolü yoktur?

Bakınız, Türkiye uzun yıllar 1 Mayıs kriz-
leri yaşadı, bunu hepimiz biliyoruz. 1 
Mayıs’ın işçi bayramı olarak kutlanması 
yönende pek çok girişim yapıldı, pek çok 
mücadele verildi. Dikkat ediniz, bu çaba-
ların çoğunda 1 Mayıs sadece bir bahane 
olarak, bir araç olarak kullanılmıştır.

Bu konu samimi olarak hükümetin günde-
mine getirildiğinde, işin rengi değişmiştir. 
Biliyorsunuz, Başbakanlığım dönemim-
de bu meseleye sahip çıktık, gerekli yasal 
düzenlemeleri yapıp, 1 Mayıs’ı resmen işçi 
bayramı olarak ilan ettik. Fakat 1 Mayıs 
bahanesiyle ülkenin ve milletin huzurunu 
kaçırmak için uğraşanları, ne yazık ki bu 
da durdurmadı.

Resmen kabul edilmiş bir bayram olması-
na, bu çerçevedeki her türlü etkinliğe izin 
verilmesine rağmen, yine ortalığı yakıp yı-
kanlar, cam çerçeve indirenler, polise sal-
dıranlar var. Çünkü bunların 1 Mayıs diye, 
işçi bayramı diye dertleri yok. Zaten çoğu 
işçi filan da değildi; üniforma giyerek, 
marjinal örgütlerin flamalarını taşıyarak, 
yüzlerini gizleyerek, ellerinde molotoflar-
la, sopalarla, taşlarla yollara düşen bu ki-
şilerin amacı en başından belli zaten. Kaos 
çıkarmak, terör estirmek ve bu şekilde dik-
kat çekmek; amaçları bu.

Maalesef bizim medyamız ve aralarında 
sendikaların da bulunduğu birtakım si-
vil toplum kuruluşlarımız da, bu güruha 
sahip çıkıyor, onlara eylem zemini hazır-
lıyor. Hâlbuki medya, bu şovları görmese, 
bunları parlatmasa, diğer gruplar, bu pro-
vokatörleri aralarına sokmasa, inanın hiç-
biri sokağa inmeye dahi cesaret edemezler. 
Tabii maksat üzüm yemek değil, ülkede 1 
Mayıs Bayramını kutlama değil; bağcıyı 
dövmek. Amaç, bu tür olaylar üzerinden 
siyasi sonuç devşirmeye çalışmak olunca, 
maalesef her yıl istenmedik, arzu edilme-
dik görüntülere şahit oluyoruz.

İşverenlerimiz, Kanaat 
Ekonomisine İnanmalı

Ülkemizde, medya ve sivil toplum örgütle-
ri dahil, tüm kurumlarımız, gerçekten de-
mokrasinin ve özgürlüklerin yanında yer 
aldığında, inşallah bu sıkıntıyı da hep bir-
likte aşacağız. Bundan endişem yok, ben 
bu konuda umutluyum. Türkiye’nin sade-
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ce geçtiğimiz 13 yılında yaşanan hadisele-
ri şöyle bir gözümüzün önünden geçirdiği-
mizde, umutlu olmak için çok sebebimiz 
var. Türkiye’nin bugünü, dününden daha 
iyi, inşallah yarını da bugününden daha 
iyi olacak.

2002 yılında, bu ülkede asgari ücret 184 li-
raydı, bugün 1000 lira. Şimdi, yılbaşından 
sonra 1300 liralık asgari ücreti konuşuyo-
ruz. Asgari ücreti ne olarak tanımlıyoruz? 
Hiçbir işveren, yanında çalıştırdığı kişiye, 
1300 liranın altında ücret ödeyemez. En az 
vermesi gereken rakam nedir? 1300 lira-
dır. Bu ister batıda olsun, ister doğuda ol-
sun, her yerde bunu vermek durumunda. 
“Efendim, Güneydoğu’da, Doğu’da geçim 
şartları daha kolay, dolayısıyla 600 liraya, 
700 liraya da burada çalışan var” diyemez-
sin; 1300 lira vereceksin.

2002 yılında, ülkemizde emekli maaşları-
nın tabanları 66 lirayla 376 lira arasında 
değişiyordu. Bugün 785 ile 1514 lira ara-
sında değişen bir taban emekli maaşı var. 
Yılbaşından sonra, öyle sanıyorum emek-
li maaşlarının tabanında da 1000 lira alt 
sınır gelecek. O zaman inanıyorum ki, bu 
sorun daha da hafiflemiş olacak. İşte işçi, 
emekçi dostu olmak budur. 

Az önce, G-20’de yaptığım konuşmayı, bu-
rada gündeme getirdiler. Evet, böyle inan-
dığım için bunu söylüyorum. Ben, bir taraf-
tan ‘paylaşımcılık’ derken, diğer taraftan 
da şunu söylüyorum: Gelin bizim değerle-
rimizin içerisinde bir ‘kanaat’ kavramı var, 
kanaati her zaman işçiden beklemeyin, 
işveren olarak siz de kanaat ekonomisini 

öğrenin. Eğer işverenler olarak, bu kanaat 
ekonomisine inanırsak;  kazanç edindiğin 
bu insanlarla ‘O paylaşıma’ girdiğin andan 
itibaren, kazancın daha da bereketlenecek-
tir. Buna aynı zamanda ben, ‘Bereket eko-
nomisi’ diyorum.

Çalışırken de, emekli olduğunda da va-
tandaşımızın geçinebileceği asgari ücreti 
alabilmesi için gayret ettik, hamdolsun 
bugünlere geldik. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda çok daha iyisi olacak, milletçe güç-
leneceğiz. Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, 
kazandıkça, bundan her kesim gibi işçileri-
miz de hak ettikleri payı alacaklardır. Pas-
tayı büyütmezsek, kendimize düşen dilimi 
de büyütemeyiz. Hele pastayı tahrip etmek 
için uğraşırsak, elimizdekinden de oluruz. 
Bunun için, hepimizin aynı gemide olduğu 
bilinciyle hareket etmeliyiz. 

Ülkemizi ne bölücü terör örgütüne, ne pa-
ralel devlet yapılanması çetesine, ne dış 
düşmanlarımıza, ne de sadece kendi çıkar-
ları ve hırsları için bunlara destek olanlara 
bırakmayacağız. Türkiye bizim, hepimizin. 
Bu ülkede ne varsa hepimizin. Onun için, 
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, her birlikte Türkiye olacağız, 
bunu başarmaya mecburuz.

Yeniden 2023 Hedeflerimize 
Yoğunlaşmalıyız

Değerli kardeşlerim,

Bilindiği gibi Türkiye, 7 Haziran seçimle-
rinin sonuçlarıyla başlayan ve 1 Kasım’a 
kadar devam eden önemli bir süreç yaşadı. 
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Bu dönemde yaşananlar, ülkemiz ve mille-
timiz için gerçekten çok büyük bir tecrübe 
oldu. Türkiye, 2003 yılından beri sahip ol-
duğu istikrar ve güven dediğimiz hazine-
nin kıymetini, 5 ay gibi kısa bir sürede ye-
niden anladı, yeniden idrak etti. İstikrar ve 
güven ortamındaki en küçük bir zafiyetin, 
en küçük bir sarsıntının ne sonuçlar doğu-
rabileceğini, farklı alanlarda aynı anda his-
settik ve gördük. Bir yandan terör ve ulus-
lararası sorunlar, bir yandan ekonomik 
belirsizlikler, bir yandan gelecek endişesi, 
gerçekten de milletimizi tarifi mümkün ol-
mayan bir şekilde bunalttı. Bunun için de 
halkımız ilk fırsatta, 1 Kasım seçimlerinde 
tercihini yeniden istikrar ve güven iklimi-
nin devamından yana kullanmıştır.

Şimdi artık önümüze bakma zamanıdır. 
Çünkü Türkiye, son 1,5 yılda yaşadığı 3 
önemli ve kritik seçim sebebiyle, adeta 
yorgun düştü. Bundan sonra yeniden 2023 
hedeflerimize yoğunlaşmalı, yavaşlayan 
projelerimizi hızlandırmalı, yeni projeleri-
mizi süratle hayata geçirmeliyiz. Cumhur-
başkanı olarak, tüm bu çalışmalarda Hü-
kümetimizin ve Başbakanımızın sonuna 
kadar yanındayım. Bu uyum çok önemli, 
senkronize bir adım atmaya mecburuz.

Türkiye geçmişte yaşadığı, siyasi erkler ara-
sındaki uyumsuzluğun ağır faturasını asla 
unutmuş değildir. Anayasa kitapçığı fırlat-
mayla başlayan sürecin, yakın tarihimizin 
en büyük bunalımına kadar nasıl vardığını 
çok iyi hatırlıyoruz. Biliyorum, ben bunları 
söyleyince birileri hemen, “Efendim, Cum-
hurbaşkanlığının veya Cumhurbaşkanının 
tarafsızlığı …” diye başlayan cümleler kura-

caklardır. Daha önce de ifade ettim, ben ül-
kemin ve milletimin aleyhine olacak hiçbir 
konuda tarafsız olmam, olamam; bunun 
bilinmesi lazım. Benim tarafım, ülkemin 
ve milletimin yanıdır. Siyasi istikrarsızlık 
veya erklerin uyumsuzluğu ülkemin aley-
hine olacaksa, elbette benim gönlüm böyle 
bir duruma razı gelmez, bunun yaşanma-
ması için de anayasanın verdiği yetkiler 
neyse bunu kullanırım.

Esasen, tüm bu sıkıntıların temelinde 
mevcut Anayasanın yattığını herkes kabul 
ediyor. Buna rağmen, meseleyi kişiselleşti-
renler, Türkiye’nin ihtiyacı olan anayasaya 
kavuşmasını da engelliyorlar. Bu tavırla-
rından dolayı her seçimde milletimizin 
karşında mahcup olmalarına rağmen, 
inatlardan vazgeçmiyorlar. Başbakanlığım 
döneminde, anayasa değişikliği konusun-
da 4 parti bir araya geldik. Düşünün, 330’a 
yakın milletvekiline sahibiz, diğer 3 parti 
220 milletvekiline sahip, dedik ki, “Her 
partinin 3’er üye vereceği Anayasa İzle-
me Komitesini kuralım.”  Bakın, 330 mil-
letvekilimiz var, Komiteye   3 üye veriyo-
ruz. Muhalefet partilerinin hepsinin 220 
civarı milletvekilleri bulunuyor, onların 
Komite’de 9 üyeleri olacaktı. Buna rağmen 
uyum olmadı. Hatta önce, 47 maddede 
mutabakat sağlandı. Ondan sonra Ana Mu-
halefet, “Hadi hemen bu 47 maddeyi çıkar-
talım” dediler. Arkadaşlarımı gönderdim. 
O zaman çok ilginçtir, “4 partinin 4’ünün 
de imza koyması lazım” dediler. Yani işi yo-
kuşa sürdüler, olay böylece kapandı. 

Mesele ne biliyor musunuz; biz üzüm mü 
yiyeceğiz, bağcıyı mı döveceğiz? Gelin biz 
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milletçe bu üzümü yiyelim, anayasamızı 
yapalım, bir darbe anayasasıyla geleceğe 
yürümeyelim, milletin anayasasıyla yürü-
yelim.

Yeni Anayasaya Geleceğimiz İçin 
İhtiyacımız Var

Değerli kardeşlerim,

Yeni Anayasa meselesi, tam anlamıyla as-
lında bir memleket meselesidir. Türkiye, 
tarihinde ilk defa kendine, siyasetçilerin 
iradesiyle bir sivil anayasanın yapılabile-
ceği dönem açıldı. 1 Kasım’da önümüze 
açılan yeni dönemi, hep birlikte en iyi şe-
kilde değerlendirmeli ve fırsata çevirmeli-
yiz. Sadece Türkiye’nin 4 yıllık bir istikrar 
ve güven iklimini yakalamasının dahi, na-
sıl olumlu sonuçları olduğunu, ekonomiyi 
nasıl hareketlendirdiğini, insanlarımızın 
nasıl umutlandığını hep beraber gördük, 
görüyoruz.

Bu tarihi fırsatı değerlendirmek, yeni ana-
yasanın altında imzası olan herkese inanı-
yorum ki şeref kazandırır. Gelin bu şeref, 
26. Dönem Meclisine, bu Meclis’te görev 
alan milletvekillerine ait olsun. Biz diyo-
ruz ki, gelin bunu Yeni Anayasa ile taçlan-
dıralım. İşte o zaman Türkiye, değil 2023 
hedeflerine ulaşmak, bunları dahi geçecek 
bir ivme yakalayacaktır. Buna kendimiz-
den ziyade, geleceğimiz için ihtiyaç var.

Değerli misafirler,

Türkiye, kadim ilişkileri ve coğrafi konu-
mu sebebiyle teyakkuz halinde bulunmak 

zorunda olan bir ülkedir. Nitekim son 
dönemde bölgemizde yaşanan gelişme-
ler, her geçen gün derinleşerek sürüyor. 
Suriye’de 5 yıla yakın bir süredir devam 
eden hadiseler, bölgesel olmaktan çıkıp 
küresel bir sorun haline gelmiştir. Bölgede 
yaşanan olaylar, uzun süre sadece Suriye 
halkının ve oradan gelen insanlara kucak-
larını açan komşularının sıkıntısı olarak 
görüldü. Dünyanın adeta sırtını döndüğü, 
görmezden, duymazdan geldiği Suriye kri-
zi , nihayet teker teker her ülkenin kapısını 
çalmaya başladı.

Suriye, Türkiye’nin 911 kilometre sınıra 
sahip komşusu olmanın yanında, halkla-
rımızın binlerce yılı bulan ortak geçmişe 
sahip olduğu bir coğrafyadır. Türkiye ola-
rak, nasıl Balkanlar’a, Kafkaslar’a, Akdeniz 
Havzasına, Irak’a bigâne kalmamız söz ko-
nusu olamaz ise, Suriye’de yaşananları da 
kesinlikle yok sayamayız. İşte onun için 
diyorum ki, Rusya, Suriye’de ne arıyor? 
Neymiş?  Birleşmiş Milletler’in kendileri-
ne verdiği böyle bir yetki varmış. Neymiş 
o yetki? Eğer, bir ülkenin yönetimi davet 
ederse, gidilirmiş. Oraya gitme mecburiye-
tinde değilsiniz. 380 bin insanı öldüren ka-
til Esed’in davetine icabet etmeye mecbur 
değilsiniz. O gayrimeşru bir yönetimdir, 
meşru değildir; bunu görmek durumunda-
sınız. Bunu ben, Sayın Putin’in kendisiyle 
çok konuştum, onun için de burada açık 
konuşuyorum.

Tüm komşularımız gibi, Suriye’nin de ege-
menlik haklarına ve toprak bütünlüğüne 
saygılıyız. Ama şu gerçeği de görüyoruz: 
Bugün Suriye’de bu hakları kullanabile-
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cek meşru bir yönetim yoktur. Esed rejimi, 
ülkenin çok küçük bir kısmındaki hakimi-
yetiyle böyle bir iddiada bulunamaz. Esed 
rejiminin şu anda yüzde 14’lük bir hakimi-
yeti var, yüzde 86 tamamıyla oradaki diğer 
örgütlere aittir.

Suriye Konusundaki Aktif 
Tavrımızın En Önemli Sebebi, 
Türkmen Kardeşlerimizdir

Bizim için Suriye’deki meşru muhatap 
Suriye halkıdır, bunu görmeye mecburuz. 
Onları temsil eden, ülkenin de önemli bir 
bölümüne hakim olan ılımlı muhalifler-
dir. Muhalifler arasında çok yakın akra-
balık bağlarımızın bulunduğu pek çok 
gurup da var, Bayırbucak Türkmenleri 
gibi. Bugünlerde hadiseler  Bayırbucak 
Türkmenlerinin yaşadığı bölgede yoğun-
laştığı için, onların ismi sıkça duyuluyor. 
Ama Suriye’deki Türkmenler, sadece Ba-
yırbucak bölgesinde yaşayanlardan ibaret 
değil. Şam, Halep, Lazkiye, Hama, Humus, 
Tartus, Dara, Golan Tepeleri, Rakka başta 
olmak üzere Suriye’nin pek çok yerinde 
sayıları milyonlarla ifade edilen Türkmen 
kardeşimiz yaşamaktadır, bunu görmeye 
mecburuz.

Üstelik Türkmenlerin bu bölgedeki varlık-
ları yeni de değildir. 7. yüzyıla kadar uzan-
maktadır. Suriye toprakları uzun yüzyıllar 
boyunca Selçuklu ve Osmanlı toprakları 
içinde yer almıştır. Bugün ayrı ülkelerin 
şehirleri olabilirler; ama aslında Hatay’la 
Lazkiye’nin, Antep’le Halep’in, Urfa’yla 
Rakka’nın, Mardin’le Haseke’nin bir farkı 

yoktur. Yüzyıllık statü bin yıllık kardeşliği 
ortadan kaldıramaz. Bizim Suriye konu-
sundaki hassasiyetimizin, ortaya koyduğu-
muz aktif insani tavrın sebebi işte budur.

Suriye’deki karmaşa, dünyanın çok fark-
lı bölgelerinden ülkelerin burada faaliyet 
göstermelerine sebep oluyor. DAEŞ terör 
örgütünün en önemli faaliyet alanı olan 
Suriye, bu sebeple müdahalelere açık bir 
yer haline gelmiştir. Rejim de, bu durumu 
kendi varlığını sürdürebilmek için bir fır-
sata çevirmenin çabası içindedir. DAEŞ, 
rejimden beslenmektedir. Rejim, ömrünü 
DEAŞ’la uzatmaktadır.

Değerli kardeşlerim,

Son günlerde,  Rusya’nın başını çektiği 
bir moda ortaya çıktı. Rusya, buna kendi-
si de aslında inanmıyor, ancak başkalarını 
inandırmaya gayret ediyor. Nedir o? “Tür-
kiye, DEAŞ’tan petrol alıyor” iddiasında 
bulunuyorlar. Paris’teki İklim Değişikliği 
Zirvesi’nde de liderlerle yaptığım toplantılar-
da bunu söyledim: Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
DAEŞ’tan petrol aldığını belgelerle Rusya 
ispat etmeye mecburdur, aksi takdirde bu 
bir iftiradır. Eğer ispat ederse, ben Cumhur-
başkanlığı makamında durmam. Ama ispat 
edemezse, kendisi de makamını bırakır mı, 
koltuğunu bırakır mı?

Türkiye’nin petrol aldığı yerler, doğal-
gaz aldığı yerler bellidir. Birinci sırada 
Rusya’dır, ikinci sırada İran, üçüncü sırada 
Azerbaycan, dördüncü sırada Kuzey Irak, 
beşinci sırada Katar, ardından Cezayir ge-
liyor. Zaman zaman da Nijerya’dan bu ih-
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tiyacımızı karşılıyoruz. DEAŞ’tan petrolü 
kim alıyor, onu da söyleyeyim. Hem Rus 
pasaportu sahibi, hem de Suriyeli olan Ge-
orge Haswani bu işin en büyük tüccarıdır. 
Haswani, DAEŞ’tan petrolü alıyor, hem re-
jime satıyor, hem de uluslararası bu işi ya-
pan belli camiaya satıyor. Bunu Amerikan 
Hazine Bakanlığı belgelerle açıkladı. Bir 
de meşhur Rusların satranç ustası var, o da 
petrol tüccarlığını yapıyor. Bu konuda eli-
mizde belgelerimiz var. Belgeleri dünyaya 
açıklamaya başladık. 

Hele hele ailemi bu işe karıştırmak ki, bu 
işin çok daha ahlaki olmayan bir yanıdır.  
Bu yalan haberi önce İran televizyonla-
rı yaptı. İran Devlet Başkanıyla bunu ko-
nuştum, dedim ki; “Bakın siz, çok büyük 
bir yanlışın içindesiniz. Eğer böyle devam 
ederse bunun karşılığı çok ağır olur, bede-
lini siz İran olarak çok ağır ödersiniz.” 10 
gün sonra internet sitelerinden bu yalan 
haberi kaldırdılar. Niye? Çünkü iftira ve 
yalan üzerine, takiyye üzerine kurulu sis-
temler bu işi daha çok kullanıyor.

Değerli kardeşlerim,

Bugüne kadar 380 bin insanın hayatını 
kaybettiği, 12 milyon insanın yerinden 
edildiği, bunlardan 5 milyonun ülke dışı-
na gitmek zorunda kaldığı bir Suriye’yi ve 
onun ilintilerini, bağlantılarını konuşuyo-
ruz. Bize göre Suriye’deki asıl sorun işte bu 
durumdur.

İlişkilerimizi Kin Üzerine Değil, 
Diplomatik Zemin Üzerine Kuran 
Bir Ülkeyiz

Bu sorun çözülmeden, ne terör meselesin-
de, ne de mülteci krizinde gerçek bir iler-
leme sağlanamaz. Bu gerçeğe rağmen, pek 
çok ülke Suriye’de, sebepler yerine sadece 
sonuçlara odaklanıyor ve bunlar üzerin-
den harekât planları yapıyorlar. Elbette 
bu tavrın gerisindeki siyasi, diplomatik ve 
stratejik sebepleri görmüyor değiliz.

Bizim derdimiz, Suriye halkının en kısa 
sürede ülkelerinde kendilerine güvenli ve 
huzurlu bir gelecek kurabilmelerine yar-
dımcı olmaktır. Bu konuda önerilerimizi 
dostlarımızla paylaşıyoruz. Suriye’de fa-
aliyet gösteren diğer ülkelerle zaman za-
man yaşadığımız sıkıntıların temelinde 
işte bu temel anlayış farkı bulunuyor. Biz, 
Suriye’deki kardeşlerimizin can güvenli-
ğini, huzurunu ve geleceğini korumanın 
peşindeyiz. Onlar ise, sadece kendi çıkar-
ları zaviyesinden meseleye yaklaşıyorlar. 
Onlar bugün varlar, yarın, muhtemelen 
olmayacaklar. Ama biz, Suriye’deki kardeş-
lerimizle birlikte aynı coğrafyada yaşama-
ya devam edeceğiz. Dolayısıyla bizim me-
seleye onlar gibi yaklaşmamız, hadiseler 
karşısında onlar gibi tepki vermemiz söz 
konusu olamaz. Yarın bütün bu işler geride 
kaldığında, inşallah, oradaki kardeşlerimi-
zin karşısına gönül huzuruyla başımız dik, 
alnımız ak çıkacağız. Bunun için de Suriye 
konusundaki ilkeli ve insani tavrımızı so-
nuna kadar devam ettireceğiz.
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G-20’de, Kanada bizden 25 bin mülteci 
istedi, “Bununla ilgili bize yardımcı olun” 
dediler ve bunun çalışmasını yapıyoruz. 
Ayrıca dün Katar seyahatinde, “Biz mül-
tecilerden bir kısmını alabiliriz” denildi.  
Yine Katar’la, bir de iş gücü transferi konu-
sunda mutabakata varıldı. Az önce değerli 
Bakanıma da söyledim, İŞKUR vasıtasıyla 
nitelikli-niteliksiz olarak Katar’a bir mik-
tar Türk vatandaşını da gönderebileceğiz. 

Suriye’yle ilgili görüş farklılığımız olan ül-
kelere karşı özel bir husumetimiz yoktur. 
Bununla birlikte, egemenlik haklarımızla 
ilgili hassasiyetimizden en küçük bir taviz 
vermemizi de kimse bizden beklemesin. 
Bu millet aç kalır, açıkta kalır, ama asla 
istiklalinden vazgeçmez. Bakınız, Sokul-
lu Mehmet Paşa, İnebahtı Savaşıyla ilgili 
olarak ne diyor: “Biz, Kıbrıs’ı almakla sizin 
kolunuzu kestik, siz ise İnebahtı’nda bizim 
sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine 
gelmez, ama kesilen sakal daha gür olarak 
yeniden çıkar.”

Türkiye, bugün de kendisine dost olanlara 
kazandıran, husumet besleyenlere kaybet-
tiren bir konumdadır. Biz, ilişkilerimizi 
kin, nefret, hırs gibi duygular üzerine de-
ğil, insani ve diplomatik zemin üzerine 
kuran, yükselten bir ülkeyiz, bu şekilde de 
inşallah devam edeceğiz.

Değerli misafirler,

Bugün Engelliler Günü, akşam Külliyemiz-
de engelli kardeşlerimle beraber olacağız. 
Gerçekten Başbakanlığım döneminde, en-
gelli kardeşlerimizin kamu kurumlarında 

istihdamı noktasında çok büyük gayretle-
rimiz oldu. Az önce rakamlar da verildi. 
Bundan sonra da, atılan temel üzerine, 
engelli kardeşlerimizin devlette istihdamı 
sürecini devam ettireceğiz. Engelli olmak 
bir kader mağduru olmak değildir. Dola-
yısıyla onların, hayata ortak olma, hayata 
katılma aşklarını bu şekilde önce kamuda 
değerlendireceğiz. Özel sektörümüz de, bu 
noktada engelli kardeşlerimize kapılarını 
açsınlar. 

Değerli konuklar,

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sen-
dikacılıkta da yerli ve milli duruşa sahip 
kuruluşlara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 
Türk-İş ülkemizde işçi haklarının savu-
nulması, sendikacılığın geliştirilmesi ya-
nında çalışma hayatımızda, aynı zaman-
da milli meselelerimizle ilgili tavırlarıyla 
temayüz etmiş bir kuruluşumuzdur. Önü-
müzdeki dönemde Türk-İş’ten bu doğrul-
tuda çok daha güçlü, çok daha net, çok 
daha gür sesli duruşlar beklediğimi ifade 
etmek istiyorum.

Sayın Başkana ve yönetimine bugüne ka-
dar yaptıkları hizmetler için teşekkür edi-
yorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim ol-
sun diyorum. Genel Kurul’un Türkiye’nin 
2023 vizyonuna uygun kararların alındığı 
bir iklimde gerçekleşmesini temenni edi-
yorum.

Bir kez daha 22. Türk-İş Genel Kurulunun 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum. Allah’a emanet olun, 
sağlıcakla kalın.
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Değerli misafirler, sevgili gençler, hanıme-
fendiler, beyefendiler, ilim, sanat ve edebi-
yat camiamızın çok kıymetli mensupları, 
Star Medya ailesinin değerli çalışanları, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. 

Bu yıl ikincisi takdim edilen Necip Fazıl 
Kısakürek Ödülleri’nin yayın hayatımız, 

edebiyat ve fikir dünyamız için hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyo-
rum. 

Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i, bugün bir 
kez daha rahmetle, minnetle, özlemle yad 
ediyorum. Rabbim ondan razı olsun, şefka-
tiyle, merhametiyle bizleri kuşatsın. 

Üstadın Mücadelesi, Bizim 
ve Gelecek Nesillerin Yolunu 

Aydınlatacaktır

Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni | İstanbul | 26 Aralık 2015 
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Geçen sene yapmış olduğum konuşmada, 
bu ödüllerin geleneksel hale gelmesini 
arzu ettiğimi ifade etmiştim. Hamdolsun 
bu yılki törenle, bu hayalimizin adım-adım 
vücut bulduğunu görüyor, bundan da bü-
yük bir memnuniyet duyuyorum.

Üstadın aziz hatırasına sahip çıkan Star 
Medya Grubuna, Sayın Ethem Sancak, Sa-
yın Murat Sancak ve Sayın Nuh Albayrak’a 
şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda 
emeği geçenleri huzurlarınızda tebrik edi-
yorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu 
ödüllerin, ülkemizin en prestijli etkinlikle-
rinden biri olarak, yurt dışına da açılaca-
ğına, uluslararası bir boyut kazanacağına 
inanıyorum. 

Ödül Jürisinde yer alan değerli büyükleri-
mize, değerli sanatçı ve akademisyenleri-
mize de emekleri, katkıları, titiz çalışma-
ları için teşekkür ediyorum. Kudemâ, yani 
eskiler ne güzel söylemiş, “Ehli hünerin 
kadrini bilmek de büyük bir hünerdir”.
Evet, hüner sahibi olmak, iyi bir yazar, ufuk 
açan bir fikir adamı, seçkin bir sanatçı, bü-
yük bir zanaatkâr olmak gerçekten önem-
lidir. Bu vasıflar başlı başına bir değerdir. 
İşte bunun kadar önemli olan bir husus da, 
bu hünerin kıymetini idrak etmek, onların 
eserlerine hak ettiği değeri verebilmektir. 

Ben, Necip Fazıl Ödülleri’nin ülkemizin 
fikir, sanat ve edebiyat hayatındaki hüner 
sahiplerinin tanınmasına, taltif edilmesi-
ne, kıymetlerinin anlaşılmasına vesile ol-
duğuna inanıyorum. İnşallah biraz sonra 5 
farklı dalda 5 kıymetli şair, yazar, hikâyeci, 
mütefekkir ve ilim adamımıza ödüllerini 
tevdi edeceğiz.

Şiir alanında,

“Kaybettiğimiz neyse Rabbim, 

Verdiğin şiirler geri getirsin bize…” 

diyerek, ‘Kaşgar’ yolunda bir karınca misa-
li, modern dünyada yitirdiklerimizin, öte-
lediklerimizin, unuttuklarımızın peşine 
düşen şair Cevdet Karal kardeşimi huzur-
larınızda tebrik ediyorum. 

Tercüme alanında, şiirle felsefenin buluş-
tuğu Goethe’in Doğu-Batı Divanını başta ol-
mak üzere, Alman fikir ve edebi hayatının 
eserlerini dilimize kazandıran Senail Özkan 
Beyefendiyi huzurlarınızda kutluyorum. 
Kendisinin, Üstadın ifadesiyle, ak saçlı an-
nemizin dili gibi aziz, saf, temiz ve yetkin 
bir Türkçeyle dilimize aktardığı eserleri, 
‘Söz bir yelpazedir’ anlayışıyla, inşallah ku-
şaklar boyu sürecek bir hazine olarak kül-
tür hayatımızdaki yerini almıştır. 

Fikir, araştırma alanında kadim, ilim ve ir-
fan geleneğimize ait hazinenin tozunu silip 
yeniden ihya etmenin; felsefeyi, aşkı, hik-
meti milletimizin yoluna sermenin gayreti 
içinde olan bir fikir emekçisini görüyoruz. 
Evet, kendi ifadesiyle bir ‘Müzmin felsefe 
talebesi’ olan Profesör Doktor İlhan Kutlu-
er Hocamızı yürekten tebrik ediyorum. 

Hikâye alanındaki ödüle, ‘Zarafetini yitir-
miş hayatlar’ ile incelikle örülmüş hayat-
ların, parçalanan gönüller ile parçalanan 
coğrafyaların öyküsünü anlatan, insana 
ayna tutan bir hanımefendinin layık gö-
rülmüş olmasını gayet yerinde buldum. 
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Evet, benim mesleğim savunmak diyerek 
insanı, vicdanı, bu milleti var kılan değer-
leri savunan, en zor zamanlarda dahi hak 
ve hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen 
Sibel Eraslan Hanımefendiyi kutluyorum. 

Necip Fazıl Saygı Ödülünün de, “Yaşama-
nın ikilemlerden, zor sorulardan” ibaret 
olduğunu; ‘Kendini bilmek’ten maksadın, 
kul olmanın idrakine varmak olduğunu 
ifade eden, Üstadın yol ve dava arkadaşı, 
değerli büyüğümüz Rasim Özdenören’e 
verilmesi kadar isabetli bir tercih olamaz-
dı herhalde. 

Tüm ömrünü gül yetiştirmeye adayan Ra-
sim Özdenören Ağabeyimize, 9 Aralık’ta 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülünü de takdim etmiştik. Orada da ifa-
de etmiştim; Rasim Özdenören, sadece bi-
zim neslimizin değil, nesillerin ağabeyidir. 
Şu anda Nuri Pakdil Ağabeyim de aynısı-
nı söylüyor. Kendisine bir daha Allah’tan 
uzun, hayırlı ve başarılarla, yeni eserlerle 
dolu bir ömür niyaz ediyorum. 

Büyük Devlet Sıfatı İlme,  
Bilgiye ve Fikir Hayatına  
Verdiği Katkıyla Kazanılır

Değerli kardeşlerim, 

Bizim medeniyetimiz, esasen bir söz ve 
yazı medeniyetidir. Tarih boyunca kur-
duğumuz büyük devletlerin arkasında, 
akil devlet adamları, basiretli siyasetçiler 
kadar mütefekkirler, alimler de vardır. 
Bizim tarihimizde, büyük devlet adamla-

rıyla gönül dünyamızın manevi önderleri, 
her biri bizim için adeta kutup yıldızı olan 
arifler hep yan yana, omuz omuza olmuş-
lardır. Şöyle tarihimize bir göz atalım. Bü-
yük Selçuklu’nun inşasında Alparslan’ın 
cesareti, Melikşah’ın kabiliyetinin yanın-
da Nizamülmülk’ün adaletini, dirayetini 
de görürsünüz. Anadolu Selçukluları Sü-
leyman Şah’ın, Kılıç Arslan’ın kahraman-
lıklarının yanında, Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin aşkının vecdinin de eseridir. 
Osmanlı çınarı, Osman Gazi’nin, Orhan 
Gazi’nin, Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin 
siyasi dehasıyla beraber, Şeyh Edebali’nin, 
Yunus Emre’nin, Akşemseddin’in, Hacı 
Bektaş Veli’nin hikmet pınarından da su-
landığını görürsünüz. 

Büyük devletler toprakları geniş, ordula-
rı kalabalık, hazinesi zengin olduğu için 
büyük değillerdir, bunların hepsi de gelip 
geçicidir. Büyük devletler asıl ilme, bilgiye, 
edebiyata, sanata, şiire, mimariye, fikir ha-
yatına yaptıkları katkılarla bu sıfatı kaza-
nırlar. 

Bir devlet sınırları içinde adaleti, barışı, 
huzuru, sevgiyi tesis edebildiği, topraktan 
ziyade gönülleri fethedebildiği ölçüde bü-
yük olur. Temelinde sevgi olmayan, ilim, 
irfan ve fikir olmayan, daha da önemlisi 
vicdan ve merhamet olmayan bir devle-
tin, fiziki gücü ne kadar fazla olursa olsun, 
büyük devlet olması mümkün değildir. Ta-
rih belli bir dönem zulümle, kanla, savaş-
la, geniş topraklar işgal etmiş, ancak kısa 
zaman sonra saman alevi gibi sönmüş bir 
devletler kabristanıdır. Çünkü zulüm pa-
yidar olmaz. Bizi, tarihteki diğer devlet-
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lerden, diğer medeniyetlerden ayıran asıl 
fark işte budur. Bizim farkımız işgal değil 
ihya, yağma değil fetihtir, farkımız budur. 
Bizim farkımız, göçmen kuşlara dahi sığı-
nacak bir yuva kuran inceliktir; Fakirleri 
incitmemek için sokağın köşesine sadaka 
taşını yerleştiren zarafettir. 

Mevlana, Hacı Bayram ve Yunus 
Emre Bu Toprakların Özüdür, 
Köküdür, Ruhudur

Bizim farkımız Yunus’tur, Mevlana’dır, 
Hacı Bayram Veli’dir. Yunus Emre’yi sade-
ce bir şair zannedenler, ciddi şekilde ya-
nılırlar, Fuzuli’yi, Nedim’i, Mehmet Akif ’i, 
Necip Fazıl’ı sadece birer şair olarak gören-
ler, gerçekten büyük bir yanlışa kapılırlar. 
Zira bu isimler, birer söz ustası oldukları 
kadar, aynı zamanda sahip oldukları me-
deniyet tasavvuruyla, eserleriyle, mücade-
leleriyle bu toprakların özüdür, köküdür, 
ruhudur. Onlar, fikir serdettikleri kadar, 
ortaya koydukları güzel eserler kadar, dev-
letin ve milletin mayasını karmışlar, ol-
gunlaştırmışlardır. Fikir, edebiyat, kültür 
ve medeniyet hayatımızın kilit taşları olan, 
köklerimizle aramızdaki en güçlü bağları 
teşkil eden bu isimlerin hepsini de rahmet-
le, tazimle yad ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Kendisiyle teşviki mesai yapma, yol yürü-
me şerefine nail olduğum Üstat Necip Fa-
zıl, işte bu geleneğin, yakın tarihimizdeki 
en önemli temsilcilerinden biridir. Bir jü-
bilesinde takdimini yapacak kişiyi tespit 

ederken, bizi dinlediğinde, görevi fakire 
yüklediği zaman kendisiyle dertleştiğim 
anı unutmam mümkün değildi. O jübile, 
hakikaten çok yakından tanışma imkânını, 
fırsatını o zamanlar bana vermişti. Üstat 
farklı bir insandı ki, şu anda Rasim Abi 
başta olmak üzere, kendisini tabii çok çok 
daha iyi tanırlar. Onun mücadele ve cesare-
tini kelimelere dökmek gerçekten zor. Üs-
tat, her şeyden önce en zor zamanda şanlı 
bir geçmişin, daha da önemlisi, bir mede-
niyet tasavvurunun çiğnenmesine tek ba-
şına karşı çıkmış, gerçek bir cengâverdir. 
O, Tanzimat sonrasında şahit olduğumuz 
fenninden ziyade kültürüyle Batıya bilinç-
siz, körü körüne yönelişlerin karşısında 
kale gibi duran, kök ve cevherin müdafa-
asını yapan bir şahsiyettir. Türkiye’deki 
düşünce ortamının, kendi ifadesiyle, “İlim 
ve fikir yoksunu çapulcuların egemenliği” 
altına girişinden duyduğu rahatsızlığı, çe-
tin bir mücadeleye dönüştürmüştür. Onun 
sadece belli düşüncelere, belli ideolojilere 
hayat hakkı tanındığı bir dönemde sesini 
yükseltmesi, ben de varım demesi, nasıl 
bir sağlam yürek taşıdığının en açık gös-
tergesidir. 

Necip Fazıl, ihtilal içinde bir ihtilal, bir di-
reniş olarak ortaya çıkar. “Ben söylemez-
sem kimse söylemez, ben yazmazsam kim-
se yazmaz, ben yapmazsam kimse yapmaz” 
düşüncesiyle edebiyatın, kültürün, sanatın 
her alanında eserler vermiştir. 

Üstat, onuru, saygıyı, güzeli ve estetiği sa-
dece dışarıda arayanlara, vatan coğrafya-
sını, “Tohum halinde bir çekirdek” olarak 
gördüğü Anadolu’yu ve tarihimizi işaret 
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etmiştir. Onun oyunları, tiyatro eserleri 
medeniyetin, tarihin, bu milleti var kılan 
değerlerin savunulduğu bir mücadele are-
nasıdır. Üstadın tabiriyle, “Allah ve ahlak 
demenin yasak olduğu” yıllarda kendini 
iman ve İslam atlasıyla bir nevi ilmihal, 
‘Çöle İnen Nur’ ile siyer yazmak zorunda 
hissetmiştir. Onun kavgası, makbul olma-
nın, değer verilmenin, kabul görmenin, 
kendi milletinin değerlerini yok saymak-
tan, tahrik etmekten geçtiğini sananlarlay-
dı. 35 yıl boyunca, büyük bir azimle yayın-
ladığı “Mefkûre senfonyası, fikriyatımızın 
çerçevesi” olarak nitelediği Büyük Doğu, 
tam 15 kez kapatılmıştır. Evet, Büyük 
Doğu, bir nesil için fikir dokuma tezgâhı 
olmuştur. Çünkü Necip Fazıl, bir ‘çile’ şairi-
dir, fikir çilesi, dava çilesi çeken bir modern 
zaman dervir aynı zamanda. O, kalabalık-
lar içinde yalnızdır. Hani diyor ya, “Durun 
kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak”, me-
sele bu. Zihni gergindir, bitmek tükenmek 
bilmeyen soruların cenderesi altındadır. 
Bir gün mürşidi Abdülhakim Arvasi Haz-
retlerine şöyle sorar: İmam Gazali’nin buh-
ranı mı daha büyüktü, benimki mi? Mürşi-
dinin cevabı kısa ve nettir; seninki. Bu asla 
bir kibirlenme, böbürlenme değildir, bila-
kis çekilen fikir çilesinin, gönül sancısının 
büyüklüğünün ifadesidir. 

Gençlerimizin Üstadı Tekrar 
Tekrar Okumaya, Anlamaya, Onu 
İdrak Etmeye İhtiyacı Var

Onun hayatı hiçbir zaman dikensiz bir gül 
bahçesi olmadı. Ömrü boyunca, fikir Meh-
metçikleri yetiştirmek için çalıştı, ter dök-

tü, mücadele etti. Her zaman basit olanın 
kolaycılığına karşı ulvi olanın zorluğunu, 
rahatlığa ve konfora karşı meşakkati ve çi-
leyi seçti. 

1947 yılından 1983 yılına kadar 8 kez hap-
se giren Üstat, ukbaya da yine mahkûm 
olarak irtihal etti. Rasim Özdenören Ağa-
beyimizin ifadesiyle, “O bu dünyaya adeta 
bir kefareti ödemek için gelmiş, boynunda 
taşıdığı mahkûmiyet kararıyla bu dünyaya 
gözlerini yumarken de, bu dünyadan ala-
caklı göçmüştü.” 

Değerli kardeşlerim, 

Sezai Karakoç Ağabeyimiz, Üstadın vefatı-
nın ardından hissiyatını şöyle kaleme dök-
müştü: “Bir kahraman düştü toprağa, bir 
kez daha, bin kez daha yeşerip boy atacak 
bir tohum olarak.” 

Evet, Necip Fazıl’ın kitapları, yazıları, şiir-
leri kadar hayatı da bir eserdir. Hepimizin, 
bilhassa da gençlerimizin üstadı tekrar tek-
rar okumaya, anlamaya, onu idrak etmeye 
ihtiyacı var. Onu elbette tabulaştırmadan 
ve putlaştırmadan, ama hatırasına gerek-
li hürmeti de göstererek, ağabeyimiz, yol 
arkadaşımız olduğunu unutmayarak, ken-
disini anlamaya çalışmalıyız. Zira onun 
eserleri ve mücadelesi, bizim olduğu ka-
dar, gençlerimizin ve gelecek nesillerin de 
yolunu aydınlatacak kıymettedir, güçtedir. 

Şunu asla unutmayalım, Üstat, Türkiye ek-
senli düşüncenin, Türkiye merkezli ideal 
siyaset tasavvurunun yılmaz savunucusu 
olmuştur. Yaşadığı dönemde şahit olduğu 
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değişimler, muzdarip olduğu hayal kırık-
lıkları, onu bu arayışından asla vazgeçir-
memiştir. Necip Fazıl’ı sadece retoriğe boğ-
mak, onun bu arayışına sırt çevirmektir. 
Gelenekten kopmadan geleceği inşa etmek 
görevi, bizim ve buradaki kıymetli münev-
verlerimizin, mütefekkirlerimizin en başta 
gelen sorumluluğudur. Ben bu tür prog-
ramları, işte bu yönde atılmış çok önemli, 
çok kıymetli adımlar olarak görüyorum.

Bir kez daha bu Necip Fazıl Kısakürek 
ödüllerini alan edebiyat, sanat, ilim insan-
larımızı gönülden tebrik ediyorum. Star 
Medya Grubunu bu güzel organizasyon 
için kutluyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum, sağlıcakla kalın. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

61

Halef-selef olduğumuz değerli kardeşim 
Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey, değerli 
Meclis Başkanımız, Birlik Vakfı’nın Sayın 
Başkanı, kıymetli Kurucular Kurulu ve 
Mütevelli Heyet üyeleri, değerli misafirler, 
aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. 

Birlik Vakfımızın 30. Yıl Programının ha-
yırlara vesile olmasını Allah’tan temenni 
ediyorum. Birlik Vakfı Başkanımızla bera-
ber, Milli Türk Talebe Birliği ve Genç Bir-
lik başkanlarımıza bu güzel toplantı için 
teşekkür ediyorum. Birlik Vakfımızın ku-
ruluşundan bugüne kadar çalışmalarında 
emeği geçen, katkısı olan herkese şükran-
larımı sunuyorum. 

DEAŞ, PKK, PYD, YPG’yi 
Palazlandıran Suriye Rejiminin 

Arkasındaki Güçlerdir

Birlik Vakfı 30. Yıl Kutlamaları | İstanbul | 27 Aralık 2015 
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Bu dava için emeği geçip de ahirete irtihal 
etmiş tüm büyüklerimize, kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

Cuma gecesi; 

“Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mu-
kaddes, 

Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es….” 

mısralarıyla adeta bu hareketin serencamı-
nı anlatan Necip Fazıl Kısakürek üstadımı-
zın adına düzenlenen ödül törenindeydik. 

Dün gece de; 

“Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli: 

Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem 
eli!..” 

haykırışıyla bize asıl misyonumuzu hatır-
latan İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un hatırasını yad etmek için tertip-
lenen bir programa katıldık. Ben bu vesi-
leyle üstat Necip Fazıl’ı ve bu gece 79. ve-
fat yıldönümünü idrak ettiğimiz Mehmet 
Akif ’i rahmetle anıyorum.

Evet, bugün de Birlik Vakfımızın 30. Yıl 
Kutlamalarında sizlerle beraberiz. Esasen 
bu programların hepsi de aynı gönül dün-
yasının, aynı fikir dünyasının, aynı dese-
nin birbirini tamamlayan farklı birer par-
çalarıdır. Hani o meşhur seçim şarkımızda 
ne diyorduk: 

“Aynı yoldan geçmişiz biz,

 Aynı sudan içmişiz biz. 

Yazımız bir, kışımız bir, 

Anı dağın yeliyiz biz.” 

Evet, biz aynı yoldan geçen, aynı sudan 
içen, yazı-kışı bir, aynı dağın yeli olan kar-
deşleriz, dostlarız, yoldaşlarız, dava arka-
daşlarıyız. 

İlk gençlik dönemlerinden itibaren, Mil-
li Türk Talebe Birliği’nden beri benim bu 
yol, kutlu yolda, hamdolsun, uzun bir geç-
mişim var. Tabii bu sahne, çok hatıralarla 
dolu bir sahne. Bu hatıralar burada unutu-
lur gibi değil. Buralardaki münazaralarda, 
Yeşilay’ın düzenlemiş olduğu münazara-
larda çok ciddi geçmişimiz var. İmam hatip 
okulu sıralarında burada çok şampiyon-
lukları yakaladık, hep bu sahnede bunları 
yaşadık. Hemen şöyle çaprazımızda Yeşi-
lay Merkezi, burada yarışmaları yapardık. 
Şiir okuma yarışmalarımızı burada yaptık, 
hep buradan kupalarla döndük. Hamdol-
sun, o günler unutulur gibi değildi. Gerek 
Tesisler Müdürü olduğum zaman, gerek 
Sosyal İşler Müdürü olduğum zaman bu-
ralar hep bizim unutulmaz hatıralarımı-
zın yad edildiği yerdi. Buradaki pek çok 
ağabeyimin, pek çok arkadaşımın, pek çok 
kardeşimin de aynı yolda, çok uzun yılla-
rı bulan geçmişleri olduğunu biliyorduk, 
beraber yaşadık. Gerek İsmail Ağabeyimiz, 
gerek Abdullah Bey, gerek diğer tüm kar-
deşlerimizle, hep birlikte burada yaşadık. 
Burada hiç unutmam, ekmek, domates, 
peynir yediğimiz anlar oldu. O günlerden 
bugünlere geldik. Bu dava hor kalmasın, 
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öksüz kalmasın, bu dava büyüklüğüne 
yaraşır şekilde sürsün diye bursla, eğitim-
le, irfanla desteklenerek yetiştirilen yeni 
nesilleri de memnuniyetle görüyorum, 
takip ediyorum. Şehit Mustafa Bilgili Ağa-
beyimizi de unutmamız mümkün değil. O 
imam hatipte bizim ağabeyimizdi, biz alt 
sınıflarda bir kardeşiydik, onu da burada 
kaybettik. O günlerden bugünlere bu şekil-
de gelindi. 

Buradaki Gençlik, Necip Fazıl  
ve Mehmet Akif ’in Özlemini 
Çektiği Gençliktir

Birlik Vakfımızın bünyesinde gerçekleşti-
rilen programlarda gördüğüm gençlik, hiç 
şüphesiz Necip Fazıl üstadımızın özlemini 
çektiği, Mehmet Akif ’in ‘Asım’ın Nesli’ de-
diği gençliktir. Ben buna yürekten inanıyo-
rum. Ne mutlu, bu şekilde nesilden nesile 
devredilen o büyük dava için çalışanlara, 
o davaya hizmet edenlere, onları alkışlıyo-
rum. Ne mutlu, bu kutlu yolda bir ömür 
geçirenlere ve geçirecek olanlara. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’de geçtiğimiz 13 yılda her alanda 
tarihi bir dönüşüme, tarihi bir değişime 
hep birlikte şahit olduk. Altyapıda, sağlık-
ta, sosyal yardımlarda, sanayide, ticarette, 
turizmde ve daha pek çok alanda ülke ola-
rak çok önemli mesafeler kat ettik. Ancak 
bu süreçte, iki alanda eğitimde ve kültürde 
arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz, hedeflediği-
miz ilerlemeyi kaydedemediğimizi üzün-
tüyle ifade etmek istiyorum; bunu başar-
mamız, bunu gidermemiz lazım. 

Eğitimde, evet altyapıyı, fiziki imkânları 
güçlendirdik. İlk ve orta öğretimde 240 
bin yeni derslikle, FATİH Projesiyle, yükse-
köğretimde 117 yeni üniversiteyle, barın-
mada 387 yeni yurtla gerçekten çok büyük 
bir atılıma imza attık. Ama eğitimin-öğre-
timin içeriği konusunda, müfredat konu-
sunda çocuklarımızı medeniyet tasavvuru-
muza uygun şekilde yetiştirme hususunda 
aynı başarıyı gösterebildiğimizi, maalesef 
söyleyemiyorum. Ama vakit geçmiş değil, 
bunu başaracağımıza yine inanıyorum, 
ümitsiz değilim, ümidimi koruyorum. 

Yeniden ihya ettiğimiz, yaygınlaştırdığı-
mız, güçlendirdiğimiz imam hatip okul-
larımıza giden öğrenci sayısının 1 milyon 
200 bine çıkmış olması elbette önemli. Bi-
liyorsunuz, 28 Şubat döneminden sonra 
600 binden 60 bine inmişti. İktidarımızla 
birlikte bunu, 60 binden, hamdolsun, 1 
milyon 200 bine çıkarmış bulunuyoruz. 
Şimdi mesele, süratle mazrufu güçlendir-
mek, zarf tamam ama mazrufta sıkıntı var. 
Müfredatı süratle geliştirmemiz, zengin-
leştirmemiz lazım. Bunu hallettiğimiz za-
man inanıyorum ki, gençliğimiz çok daha 
bereketli, farklı bir şekilde gelişecektir. 
Burada, kemiyetteki artışla, keyfiyetteki 
yükselişin orantılı hale gelmesini özellikle 
söylemek istiyorum. Aynı şekilde kültür 
alanında yapılanlarla, yapılması gereken-
ler arasında çok ciddi bir fark var. Tabii 
Türkiye’nin diğer alanlardaki ihtiyaçları-
nın büyüklüğü, milletimizin gırtlağına ka-
dar dayanan sıkıntıları bir an önce çözme 
gayretimiz, ister istemez önceliğimizi böy-
le şekillendirdi. Buna rağmen, daha fazla-
sını yapabilmeliydik, yapabilirdik. 
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Artık önümüze bakacağız. Geçmişten aldı-
ğımız dersler, edindiğimiz tecrübeler ışı-
ğında, önümüzdeki yılları eğitim ve kültür 
alanında bir seferberlik anlayışıyla en iyi 
şekilde değerlendirmeliyiz. Hele hele Si-
vil Toplum Kuruluşlarımızla övünmemek 
mümkün değil. Hamdolsun, STK’larda 
gayet güzel gelişmelerimiz var. Bunların 
da zenginleşerek, yük üstlenerek, yük 
yüklenerek onların da katkıda bulunması 
gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarımıza, 
vakıflarımıza, derneklerimize bu alanda 
çok büyük görevler düşüyor. Eğitim ve kül-
tür alanında, bir yandan mevcut durumun 
analizi, onunla birlikte önümüzdeki dö-
nemde yapılması gereken işler konusun-
da çok ciddi hazırlıklar ortaya koymalıyız. 
Sivil toplum kuruluşlarımızın girmediği, 
olmadığı alan olmamalı. Her alanda sivil 
toplum kuruluşlarımızın olması gerekir; 
bunu bir defa unutmayalım. Aklınıza han-
gi alan gelirse, ilgili-ilgisiz böyle bir değer-
lendirme yapma lüksümüz-hakkımız yok, 
her alanda bu gençlik yerini almalıdır. 

Eğitimde Devleti Yönlendirecek 
Olan Sivil Toplum Örgütleridir

Mevcut birikim önemlidir, ama bilhassa 
teklifler, projeler konusunda yetersiziz. 
Dünyanın pek çok ülkesinde eğitim ve 
kültür faaliyetleri, devletle birlikte sivil 
toplum kuruluşlarının da etkin olduğu 
alanlardır. Burada devleti yönlendirecek, 
devlete istikamet verecek olan, sivil top-
lum kuruluşlarıdır, gönüllü teşekküllerdir, 
akademik çalışmalardır. Çünkü eğitim ve 
kültür gibi esneklik sınırları hayli yüksek 

alanlarda, sadece bürokratik mekanizma-
larla, istenilen neticeleri elde edebilmek 
mümkün değildir. Eğer bürokrasiyi, bu 
noktada kendi başına bırakacak olursak, 
işte orada bürokratik oligarşinin egemen-
liğini görürsünüz. Bu oligarşiye, bu ülkeyi 
asla terk edemeyiz, asla bırakamayız. 

Bakınız, ihracat ve turizm gibi alanlarda, iş 
dünyasının devlete ve bürokrasiye olan yol 
göstericiliği, desteği sayesinde gerçekten 
çok ciddi neticeler elde ettik. Aynı başarıyı, 
eğitim ve kültürde de göstermek mecburi-
yetindeyiz. İhracat ve turizmde muhatap 
iş adamlarıydı; eğitim ve kültürde ise, bu 
alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşları ile ilim ve irfan erbabı aynı çabayı 
ortaya koymalıdır. Malum bir Paralel Dev-
let Yapılanması, STK olarak ortaya çıktı. 
Ülkemiz nereye doğru gidiyordu, nasıl bir 
mücadeleyle karşı karşıya kaldık. Öyleyse 
bu alanda çok ciddi bir adımın atılması 
gerekiyor. İnşallah, 2019 yılına kadar olan 
dönemde, bu konuda gerekli adımlar atılır 
diye bekliyorum. 

Türkiye’nin 2023’te, diğer alanlarda birlik-
te eğitim ve kültürde de hedeflerine ulaşa-
cağına inanıyorum. Bunun için sizlerden 
çok daha fazla gayret, çok daha fazla mesai 
bekliyorum gençler. 

Diğer taraftan, az önce ifade ettiğim Para-
lel Devlet Yapılanması adı verilen ihanet 
ve şer şebekesinin milletimizin gönül dün-
yasında açtığı yaraları da süratle iyileştir-
menin, eksikleri telafi etmenin, yanlışları 
düzeltmenin çabası içinde olmalıyız. Bu 
şer şebekesinin en çok yoğunlaştığı alanlar 
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eğitim ve kültürdür. Milletimiz, bu ihanet 
çetesine karşı net bir tavır alarak üzerine 
düşeni hakkıyla yapmıştır, yapmaya da 
devam etmektedir. Şimdi sıra sizde-bizde, 
ortaya çıkan ihtiyaçları, eksikleri, boşluk-
ları telafi etme görevini en iyi şekilde yeri-
ne getireceğinize inanıyorum. Bu yöndeki 
çabalarınıza, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da tüm gücümle yanınızda 
duracağımdan hiç şüpheniz olmasın. 

Değerli kardeşlerim,

Bölgemizde ve ülkemizde tarihi gelişme-
lerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. 
Millet olarak bin yıldır yaşadığımız bu coğ-
rafyada sürekli yenilenen imtihanlarımız-
dan birini de, işte bu dönemde veriyoruz. 
Allah’ın yardımı ve inayetiyle, bu süreçten 
alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyo-
rum. Ancak şahit olduğumuz haksızlıklar, 
adaletsizlikler, çifte standartlar yüreğimizi 
yaralıyor, bizi üzüyor. 

Bakınız, sadece hemen yanı başımızda 
Suriye’de, vicdanı ve ahlakı olan herkesi 
utandıracak, örneklerle dolu kirli bir savaş 
yürütülüyor. Bir yandan Esad ve onunla 
birlikte hareket eden Rusya ve İran gibi 
ülkeler, diğer yandan DAEŞ, PYD, YPG 
gibi kukla terör örgütleri, masum insanla-
rı acımadan katlediyor. Bu kirli ittifak, bir 
tarihi, bir medeniyeti yakıp yıkmak için in-
safsızca saldırıyor. Bu manzara karşısında 
biz, tabii ki itidalimizi koruyacağız. Ama 
zulüm altında inleyen kardeşlerimizin se-
sine de kulaklarımızı tıkayamayız. Evleri, 
iş yerleri, okulları, camileri, kreşleri, fırın-
ları, pazar yerleri bombalanan bu masum-

ların acılarını yüreğinde hissetmeyenin 
bırakın adaletini, insanlığından şüphe 
ederim.

DAEŞ, PYD, YPG ve PKK 
Suriye’deki Küresel Güç 
Mücadelesinin Sadece Bir 
Aracıdır

Değerli kardeşlerim, 

Bu millet, ta Hint Yarımadası’ndaki bir zul-
me, buradan donanmalarını gönderen bir 
millettir, biz bu Osmanlı’nın torunlarıyız. 
Bu idraki bir kenara koymamız mümkün 
değil. Elimiz nereye kadar uzanıyorsa, biz 
elimizi uzatmak zorundayız. Bu sorumlu-
luğumuzu bir kenara bırakmak mümkün 
değildir. Evladının, annesinin, babasının, 
kardeşinin, arkadaşının, komşusunun ce-
nazesi başında gözyaşı döken bu masumla-
rın hayatlarını karartan, sırf kendisi siyasi 
çıkarı uğruna onları öldüren her ülke, her 
rejim, her örgüt benim gözümde aynıdır. 
Bunların hepsi de zalimdir, hepsi de bel-
hüm adal’dir. 

Açık konuşuyorum; Suriye’de bir terör 
örgütüyle değil, bir tarihe, bir kültüre, bir 
medeniyete karşı savaş veriliyor. Rejim de 
aynı savaşı veriyor, DEAŞ da aynı savaşı ve-
riyor, kimse kimseyi kandırmasın. DAEŞ, 
PYD, YPG, bu tür örgütler, Suriye’deki kü-
resel güç mücadelesinin sadece bir aracı-
dır, bizdeki PKK ile bunlar aynıdır, hiçbir 
farkı yoktur. Bu karanlık yapılar, bölgede-
ki kirli hesapların birer Truva atına dö-
nüşmüştür. DEAŞ’ı, PKK’yı, PYD’yi, YPG’yi 
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ortaya çıkaran da, besleyip büyüten de, bu-
gün hala varlığını sürdürmelerini sağlayan 
da rejimin ve onun arkasındaki güçlerin ta 
kendisidir. 

Bugün bölgenin ve dünyanın gündeminde 
Suriye bu şekilde yer alıyorsa, tek sebebi; 
sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek 
olan ülkelerin, kendi ajandaları sebebiyle, 
farklı tutumlara yönelmiş bulunmalarıdır. 
Batı ülkeleri, Suriye halkını temsil eden 
muhaliflere destek vermede yeteri kadar 
eğer cesur davranabilseydi, bugün her şey 
farklı olabilirdi. Ama, ne zaman ki bu mül-
teciler kapılarına dayandı hepsi o zaman 
tutuştu ve feryat etmeye başladı. Türkiye 
olaya böyle bakmadı. Türkiye, kapısını açtı 
ve sıfır tolerans dedi, 2 milyon 200 bin Su-
riyeli mülteciyi şu anda misafir ediyoruz, 
yine300 bin Iraklıyı’da topraklarımızda 
misafir ediyoruz. 

Bize şimdi birileri akıl veriyor, “Başika’da 
ne işiniz var” diye. Tamam da, bu olaylar 
bir aylık olay değil, 1-1,5 yılı bulan bir olay.  
Irak Merkezi Yönetiminin üst düzey yöne-
ticileri, Başika’daki eğitim veren bizim su-
baylarımızı ziyaret edip, kendilerine teşek-
kür ediyorlardı. Şimdi ise Rusya ve İran, 
Irak Yönetimiyle, Suriye’yle dörtlü olarak 
Bağdat’ta ofisi kurdular ve “Türkiye orada 
niye duruyor” diyorlar. Evet, durmamızın 
sebebi; oradaki eğitimi veren kardeşlerimi-
zin korunması olayıdır ve bunu yapmaya 

da mecburuz, yapıyoruz, yapacağız. 

400 Bin İnsanı Katleden Bir 
Yönetimin Davetine İcabet 
Etmeye Mecbur Değilsin

Değerli kardeşlerim,

Bütün bu adımlar atılırken, olması gere-
ken, yapılması gereken, ulusal uluslarara-
sı her türlü görüşme yapılmıştır ve yapıl-
maya da devam edilecektir. Rusya, Doğu 
Akdeniz’de tutunmak için Suriye’yi bir 
basamak olarak gördü. Peki, Rusya’nın 
Suriye’de ne işi var, Irak’ta ne işi var? Veri-
len cevap ne biliyor musunuz; “Uluslarara-
sı hukukun gereği, eğer ülke yönetimi sizi 
davet ederse, oraya gidebilirsiniz” diyorlar. 
Mecbur değilsin, 400 bin insanı katleden 
bir yönetimin davetine icabet etmeye mec-
bur değilsin. 

Rusya’nın daha önce Tartus’ta bir limanla-
rı vardı, şimdi Lazkiye’nin kuzeyinde de bir 
hava üssünü kurmak suretiyle, orada tam 
bir yerleşim planı uygulaması var. Şimdi 
de Irak’ta da benzer bir adımın atıldığını 
görüyoruz. İran, mezhepçilik gayesiyle, 
Esad rejiminin arkasında durmasaydı, 
belki de bugün ‘Suriye’ diye bir meseleyi 
konuşuyor olmayacaktık. Türkiye olarak, 
biz tüm bu süreçte daima Suriye halkının 
yanında yer aldık. Suriyeli kardeşlerimizin 
hakkını, hukukunu, can güvenliğini sağla-
ma çabası içinde olduk. Bu ilkeli tavrımız 
yüzünden çok ciddi bedeller ödedik, öde-
meye de devam ediyoruz. Bizim harcadığı-
mız para, 9,5 milyar dolar. Bize dünyadan 
gelen destek 420 milyon dolar. 
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Türkiye’nin tavrı ortada, dünyanın bakışı 
ortada. 2,5 milyon Iraklı ve Suriyeli misa-
fire ev sahipliği yapmanın getirdiği bu ağır 
yükü en küçük bir serzenişte bulunmadan 
taşıyoruz, taşıyacağız. Devletin ilgili ku-
rumlarıyla birlikte, hayırseverlerimiz, sivil 
toplum kuruluşlarımız, gönüllü kuruluşla-
rımız bu konuda üzerlerine düşeni zaten 
yapıyor. İnşallah daha da fazlasıyla yapma-
ya devam edecektir. 

Değerli kardeşlerim, 

Burada Müslümanlar olarak bizim üstü-
müze düşen önemli bir görev var. DAEŞ 
gibi, El Kaide gibi, Boko Haram gibi, Eş 
Şebab gibi İslami kavramları istismar ede-
rek, en büyük zararı Müslümanlara veren 
örgütlerin zemin bulduğu iklimi ortadan 
kaldırmalıyız. Bu örgütler, faaliyet göster-
dikleri yerlere başka güçlerin müdahalesi-
ne imkân vermenin dışında, İslam adına, 
Müslümanlar adına en küçük bir kazanım 
ortaya koymuş değillerdir. Bu malum pro-
jenin önüne biz geçmezsek, coğrafyamıza 
yönelik bu hoyrat müdahaleler gözümü-
zün önünde devam edip gidecektir. Müs-
lümanlar bu zilleti daha fazla taşıyamaz, 
taşımamalıdır. Hep birlikte İslam coğrafya-
sında bu bilincin uyanması ve güçlenmesi 
için de çalışmalı, gayret göstermeliyiz. 

G-20 Antalya Zirvesinde, gerek Müslüman 
ülkelerin liderleri, gerekse tüm G-20 ola-
rak ortaya koyduğumuzun özellikle tavrın, 
bu noktada son derece kıymetli olduğunu 
düşünüyorum. Şu gerçeği hep birlikte tes-
pit ve kabul etmeliyiz: Nasıl coğrafyamız-
daki bir tek gencin dahi Allah’ın varlığı ve 
birliğini inkâr eden bir hayat sürmesi bizi 

üzerse, bu tür terör örgütlerinin güdümü-
ne girmesi de, en az bu kadar bizi endişe-
lendirmelidir. Kardeşlik ve merhamet dini 
olan İslam’ın adının tefrikayla ve zulümle 
anılmasına yol açan her hareket, her dav-
ranış Müslümanlara vurulmuş bir darbe-
dir, buna müsaade edemeyiz. Ülkemizle 
birlikte, tüm İslam dünyasında bu anla-
yışı süratle güçlü bir şekilde tesis etmeli-
yiz. Umudumuzu kaybetmeden mücadele 
ederek, Allah’ın “İnanıyorsanız muhakkak 
üstünsünüz” müjdesine nail olabilmenin 
yollarını hep birlikte aramalıyız. İnanıyo-
rum ki o günler yakındır. Mehmet Akif ’in 
dediği gibi: “Kim bilir belki yarın, belki ya-
rından da yakın.” 

2015 yılını geride bırakıp 2016 yılına ayak 
basmak üzere olduğumuz şu günlerde mil-
letimizin, bölgemizin, İslam aleminin ve 
tüm insanlığın huzuru, güvenliği ve refahı 
için gayret göstermeyi, dua etmeyi sürdü-
receğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. 

Bir kez daha Birlik Vakfımıza, Sayın Başka-
na, Kurucu üyelere, Mütevelli Heyet üyele-
rine, kardeş kuruluşların yöneticilerine ül-
kemize ve milletimize yaptıkları hizmetler 
için teşekkür ediyorum. 

İsmail Kahraman Ağabeyimize, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki ça-
lışmalarında da başarılar diliyorum. Yeni 
Anayasa başta olmak üzere, ülkemizin ihti-
yaç duyduğu önemli kararların kendisinin 
riyaseti altında inşallah hayata geçeceğine 
inanıyorum.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum, kalın sağlıcakla. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın kıymet-
li mensupları, değerli iş adamları, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Şu anda canlı bağlantıyla bizleri izleyen Art-
vin, Ardahan, Erzincan, Tokat, Adana, Düz-
ce ve Sakarya illerimize, bu şehirlerimizde 
bizleri takip eden valilerimize, milletvekil-

lerimize, belediye başkanlarımıza, firma 
temsilcilerimize ve vatandaşlarımıza da 
Ankara’dan selamlarımızı gönderiyorum.

Toplu açılış törenini gerçekleştirdiğimiz 
99 baraj ve hidroelektrik santralimizin ül-
kemize, milletimize, bu yatırımları yapan 
firmalarımıza hayırlı olmasını Allah’tan 
diliyorum.

İlgili Kurumlarımızın, Sözde 
Aydınlarla İlgili Yasal Adımları 

Atacağına İnanıyorum

99 Baraj ve Hes Açılış Töreni | Ankara | 14 Ocak 2016 
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Toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bu-
lan bu eserlerin ülkemize kazandırılmasın-
da emeği geçen Sayın Bakanımız ve ekibiy-
le iş adamlarımıza, firmalarımıza teşekkür 
ediyorum.

Kalkınan, büyüyen, üreten ve refah düzeyi 
de buna göre artan Türkiye’nin enerji tale-
bini karşılamak için bu yatırımları kesin-
tisiz olarak sürdürmek mecburiyetindeyiz.

Dikkat ediniz, son yıllarda ülkemizdeki 
güven ve istikrar ortamını zarar vermeye 
yönelik saldırıların ilk hedeflerinden biri 
hep enerji yatırımlarımız olmuştur. Gezi 
olayları sırasındaki taleplerden biri neydi 
biliyor musunuz? HES inşaatlarının dur-
durulmasıydı. 17-25 Aralık darbe girişi-
minde hedef alınan iş adamlarına bakıyo-
ruz, onların da çoğunun ülkemizin enerji 
yatırımlarında büyük pay sahibi şirketle-
rin sahipleri olduğunu görüyoruz.

Türkiye özellikle 2003 yılından beri ger-
çekleştirdiği çok büyük yatırımlara rağ-
men, 180 milyar kilovat saat olarak hesap-
lanan hidroelektrik potansiyelinin, ancak 
91 milyar kilovatsaatini, yani yarısını kul-
lanabilmiştir. Bu oran Amerika’da yüzde 
86, Japonya’da yüzde 78, Norveç’te yüzde 
72’dir. Peki, siz bu ülkelerde HES yatırımla-
rından vazgeçilmesi için eylem yapıldığını 
duydunuz mu, gördünüz mü? Bu yatırım-
ları yapan iş adamlarının hedef alındığını 
duydunuz mu? Elbette göremezsiniz, du-
yamazsınız. Ben ne gördüm, ne duydum. 
Çünkü bu ülkelerde, bizdeki gibi kendi ül-
kesine, kendi milletine husumet besleyen 
kesimler, onları destekleyen siyasetçiler ve 
medya kuruluşları bulamazsınız.

Değerli kardeşlerim,

Maalesef ülkemizde, bedeni bu topraklarda 
yaşayan, ama ruhu bu coğrafyanın, bu mil-
letin tüm birikimine, değerlerine düşman 
sayıca az, fakat sesi çok çıkan bir kesim var. 
Bunlar buldukları her fırsatta içlerindeki 
kini, husumeti, çirkinliği ortaya saçıyorlar, 
dışa yansıtıyorlar. İşte, son örneğini Pazar-
tesi günü hep birlikte yaşadık. Kendisine 
akademisyen diyen bir grup, bir güruh, çı-
kıp alenen terör örgütü yanında saf tutarak, 
devletine ve milletine kin kustu.

Kardeşlerim,

Bu barajların en büyük düşmanı hangi 
güruhtur biliyor musunuz? Bölücü terör 
örgütüdür, terörü destekleyen destekle-
yen siyasetçiler ve akademisyenlerdir. Her 
ne kadar bu bildiriyi ülkemizdeki 151 bin 
akademisyenden sadece 1200’ü imzalamış 
da olsada, ortaya çıkan durum çok düşün-
cüdür. Burada bir hususu özellikle belirt-
mek istiyorum, benim itirazım bu akade-
misyenlerin farklı düşünmelerine, farklı 
görüş ortaya koymalarına değildir.

Terör Örgütü Adına Kurşun 
Sıkınla, Onun Propagandasını 
Yapan Arasında Fark Yoktur

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin demokraside, hak ve özgür-
lüklerde geldiği yer itibarıyla, hoşumuza 
gitmese de farklı görüşlere, düşüncelere, 
bunların ifade edilmesine elbette ki saygı 
duyuyoruz. Buradaki mesele, kendilerine 
akademisyen diyen bu kitlenin tamamı ya-
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landan, saptırmadan, propagandan oluşan 
terör örgütünün dilini, üslubunu kamu-
oyuna dayatmasıdır. Terör örgütü adına 
elinize silah alıp kurşun sıkmanızla, onup 
propagandasını yapmanız arasında hiçbir 
fark yoktur. Bunun düşünce ve ifade özgür-
lüğüyle bir ilgisi kesinlikle bulunmuyor.

Bu ülkenin, bu vatanın birliğine, beraberli-
ğine karşı olan herkes, bilsin ki, bizim kar-
şımızdadır. Çünkü biz, ülkemizde bir şeyin 
müdafaasını, savunmasını açıkça yapıyo-
ruz; nedir o? Biz, tek millet olmanın gayreti 
içerisindeyiz. Yani tüm etnik unsurlarıyla 
tek millet, 78 milyon olarak tek millet… Ve 
biz, tek bayrak peşindeyiz, bu ülkede ikinci 
bir bayrak dalgalandırılamaz. Bayrağımız 
bu, rengi şehidimizin kanıdır, bağımsızlı-
ğın ifadesi olan hilali vardır, şehidimizin 
sembolü olan yıldızlarımız vardır.

Kardeşlerim,

Ekranları başında bizi izleyen tüm milleti-
me Ankara’dan sesleniyorum; zira bu çok 
önemli, bayrakları bayrak yapan üstünde-
ki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır. Tabii ki yeri geliyor canımız ya-
nıyor, kolay değil, şehitlerimiz toprağa dü-
şüyor. Ama şunu bilmemiz lazım ki; toprak 
şehitlerimizle vatan oluyor. Zira, 

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” 

diyen anlayış, bizim anlayışımızdır.

Bütün bu olanları, bildiri imzalarını sine-
ye çektik. Peki, kendi ülkesine yabancıları 
davet etmek neyin nesidir? Bu mandacı 
zihniyeti çok iyi tanıyoruz. 100 yıl önce, bu 
topraklar dört bir yandan düşman işgaline 
uğradığında da, aynı zihniyet, benzer talep-
lerle arzı endam etmişti. Milletimizin istik-
laline ve istikbaline sahip çıkması sayesin-
de, bu mandacı zihniyet hüsrana uğramıştı.

Dünya üzerinde hiçbir devlet, kendi toprak 
bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında 
sessiz ve hareketsiz kalmaz, kalamaz. Hiç-
bir ülke, kendi vatandaşlarının hayatları-
nın, can ve mal güvenliklerinin hendek si-
yasetiyle, hendekle, bombalı barikatlarla, 
silahla tehdit edilmesine rıza göstermez.

Dün gece Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, 
teröristler polis lojmanlarına ve emniyet 
kuvvetlerimizin binalarına saldırdılar. 
Bombalı araç, roket ve silahlarla gerçekleş-
tirilen saldırıda bir polisimiz ve 5 vatan-
daşımız hayatını kaybederken, 6’sı polis, 
kalanı sivil 39 vatandaşımız da yaralan-
dı. Şehit polisimize ve vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temenni 
ediyorum. Çınar saldırısı dahi, tek başına 
terörün ve terör karşısında haysiyetli bir 
duruş sergilemeyenlerin alçak, ahlaksız, 
karanlık yüzünü göstermeye yeter.

Sözde Aydınların, Vatan ve Millet 
Diye Bir Meselesi Yok

Kardeşlerim,

Bu sözde aydınlar ‘Aydın’ değil, ‘karanlık-
tır’. Zira bunların, vatan diye bir meselesi 
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yoktur, bunların millet diye bir meselesi 
yoktur. Bunlar, sadece şu güzel ülkemizi, 
şu güzel vatanımızı “Nasıl karıştırırız, bu 
milleti nasıl birbirine düşürürüz” diye ha-
reket ediyorlar.  Bu mesele, kesinlikle de-
mokrasi meselesi, hak ve özgürlükler me-
selesi, düşünce ve ifade hürriyeti meselesi 
değildir; Türkiye’nin bu konularda hiçbir 
eksiği yoktur. Bu mesele, sadece ve sade-
ce devletin ve milletin bekası meselesidir. 
Milletin varlığına, birliğine, dirliğine yöne-
lik saldırılar karşısında gereken her türlü 
tedbiri almak, ülkeyi yönetenler olarak bi-
zim en başta gelen vazifemizdir.

Unutulmasın ki, devletin olmadığı yerde 
ne özgürlük olur, ne demokrasi, ne hak, 
ne hürriyet olur. Devletin olmadığı yerde 
sadece kaos olur, kan olur, gözyaşı olur. 
Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizde 
yaşanan durum ortada... Güneydoğu Ana-
dolu bölgemizdeki çeşitli ilçelerimizde, 
mahallelerimizde teröristlerin yol açtığı 
sıkıntılar karşısında devlet olarak vatan-
daşlarımızın hakkını, hukukunu korumak 
mecburiyetindeyiz. Güvenlik kuvvetleri-
mizin, sivil vatandaşlarımıza zarar verme-
me hassasiyetiyle hareket etmeleri, bu böl-
gelerin teröristlerin arındırılması sürecini 
yavaşlatıyor.

Düşünebiliyor musunuz, bitişik nizam ev-
lerde, evler alttan birbirlerine tünellerle 
bağlanmış ve bu evlerdeki benim Kürt kar-
deşim evden çıkartılıyor, göçe zorlanıyor. 
Boşaltılan bu evlere dağdaki teröristler 
yerleşiyor. Şimdi devlet olarak bizim göre-
vimiz nedir? Can güvenliğidir, mal güven-
liğidir, akıl güvenliğidir, neslin korunması 

anlayışıdır; bütün bunları biz yapmak zo-
rundayız, bunu yapacağız.

Biz ‘Çözüm süreci’ derken, çözüm sürecine 
bir yerlerden geldik, ‘Demokratik açılım’ 
dedik, ‘Milli birlik ve kardeşlik projesi’ de-
dik. Ama, hiçbirinden bunlar anlamadılar. 
Normal şartlarda, 3-5 günde teröristlerden 
arındırılabilecek yerlerdeki operasyonlar, 
bu hassasiyet sebebiyle haftalarca, aylarca 
sürebilir, sürebiliyor. Burada devletin her-
hangi bir zaafı yoktur, bunu biliniz. Bu işi 
çözmedikten sonra da asla bu operasyon-
lar durmayacaktır, bunu da biliniz.

Değerli kardeşlerim,

Biz, 780 bin kilometrekarelik bu vatan 
topraklarını, 78 milyon vatandaşımızı, bu 
1100 tane sözde aydınlardan izin alarak, 
icazet alarak mı yöneteceğiz? Biz, izni ve 
görevi milletten aldık ve şimdi milletin 
bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz, bunu 
sonuna kadar da kullanacağız. Burada sa-
dece devletin kendi vatandaşlarının can ve 
mal güvenliğine duyduğu saygı vardır.

Buna karşılık terör örgütü mensupları, va-
tandaşlarımızın malına, canına, mahremi-
yetine ve diğer tüm haklarına fütursuzca 
saldırmaktadır. ‘Kürtleri temsil’ diye bir 
şey yok, bunu biliniz. Bunlar, benim Kürt 
kardeşlerimi temsil etmiyor, tam aksine 
bunlar, benim Kürt kardeşlerimin orada-
ki mahremiyetlerini bile çiğniyorlar. 6-8 
Ekim’deki olaylarda, dağın siyasetteki tem-
silcisi eş başkan, benim Kürt kardeşlerimi 
sokağa davet etmedi mi? Sokağa davet et-
tikten sonra, benim o zaman 50 tane Kürt 
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kardeşim ölmedi mi? Bu 50 kişinin ölü-
müyle birlikte, 15 yaşındaki Yasin Börü’yü 
bunlar bir binanın 3’üncü katından atıp, 
arabayla da çiğnemediler mi? Ne yapıyor-
du Yasin Börü? Kurban eti dağıtıyordu. 
Bunları yaşamadık mı? Yaşadık. Buna ben-
zer daha nice olaylar var. Bunların böyle 
bir derdi yok.

Biz, bu ülkede 78 milyon vatan evladına 
hizmet verdik, biz 780 bin kilometrekare-
ye hizmet verdik. İşte şimdi bu 99 barajı 
görüyorsunuz, bu barajlar ülkemin dört 
bir yanında var, şu ana kadar yapılan ha-
keza öyle.

Milletimiz, Bu Mandacı 
Artıklarına Hak Ettiği Cevabı 
Verecektir

Değerli kardeşlerim,

Bu bölücü terör örgütü ve onların siyaset-
teki temsilcileri, özellikle Güneydoğu’da 
baraj yapılmasını istemiyorlar biliyor mu-
sunuz? Ilısu Barajı’yla ilgili çektiğimiz çile-
yi, bir ben, bir Bakanım bilir, bir de onun 
müteahhitleri bilir. Barajı inşa ederken, 
yapmadıkları, etmedikleri şey bırakmadı-
lar; ama biz onlara rağmen çok şükür bi-
tirdik. Onlar yıkar, biz yaparız, aramızdaki 
fark bu.

Şimdi bu tablo karşısında, terör örgütü-
nün yanında yer almak için, ancak o bildi-
riye imza atan sözde akademisyenler gibi 
ruhunuzun kirlenmesi, kararması, her tür-
lü insani hasleti yitirmiş olmanız lazımdır. 

Milletimizin bu mandacı artıklarına, hak 
ettikleri cevabı vereceğinden ben şüphe 
duymuyorum.

İlgili kurumlarımızın, anayasamıza ve ya-
salarımıza göre açık suç teşkil eden bu iha-
net karşısında, anayasal ve yasal yönden 
gerekenleri yapacaklarına inanıyorum, 
buradan asla taviz verilemez.

Değerli kardeşlerim,

Sadece bu sözde akademisyenlerin değil, 
kimi siyasetçilerin de, benzer tavırlar için-
de olduklarını üzüntüyle görüyorum. Te-
rör örgütünün güdümündeki siyasi partiyi 
ve siyasi arenada yer alan bu temsilcilerini 
hiç saymıyorum, gerek yok. Çünkü benim 
nazarımda, onlar artık siyasetçi değil, te-
rör örgütünün maşasıdır. Şayet siyasetçi 
olsalardı, kendi görüşleri, kendi iradeleri, 
kendi politikaları olur, onu uygular, ona 
göre hareket ederlerdi. Bunların tek yaptı-
ğıysa, terör örgütünden aldıkları emirleri 
yerine getirmekten ve Türkiye’ye husumet 
besleyen kim varsa gidip ona yanaşmaktan 
ibarettir. Böyle bir siyaset olmaz, bu şekil-
de davranan siyasetçi de olmaz.

Benim asıl üzüldüğüm; Ana Muhalefeti 
temsil eden siyasetçilerin ortaya koydukla-
rı tutum ve beyan ettikleri ifadelerdir. Ana 
Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanı, terör 
örgütünün propagandasına alet olmasın-
dan duyduğu pişmanlığı dile getiren bir 
televizyon programcısını, ‘Dik durmadın’ 
diye eleştiriyor. Bu genel başkana göre; 
o televizyon programcısı, bu durumdan 
üzüntü duymak bir yana, terör örgütünün 
propagandasına devam etmeliymiş.
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Biliyorsunuz aynı zat, daha önce hendekçi 
teröristleri de ‘arkadaş’ olarak ilan etmiş-
ti. Beyefendi sen de eline kazma kürek al, 
git orada hendek açıver. Bu partinin kimi 
mensupları da, çatışmalarda yaralanan 
teröristleri hastanede ziyaret etmekten, 
güvenlik güçlerini tahkir etmeye, terörist-
lerle dayanışma ilanları asmaya kadar ser-
gilemedik kepazelik bırakmadılar.

İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda bir 
terör örgütü bomba patlatıyor, misafirimiz 
olan turistlerin ölümüne, yaralanmasına 
yol açıyor, bu genel başkanın takıldığı yer, 
savcılığın koyduğu yayın yasağı; hale bak... 
Ne olacaktı? Oradaki o tabloları tüm dün-
yaya izletecek miydik?

Sultan Ahmet Saldırısını 
‘Katliam Ülkesi’ Başlığıyla Veren 
Gazetelerimiz Var

Fransa’da terör eylemleri yapıldığında, 
hem bu ülkenin medyası, hem de dünya 
medyası, rahatsız edici en küçük bir gö-
rüntüyü servis etmeme konusunda hassa-
siyet göstermişti, doğrusu da budur. Fakat 
benzer bir hadise ülkemizde yaşanınca, bu 
hassasiyetin zerresini göremiyoruz. Hatta 
ülkemizdeki kimi basın yayın kuruluşları, 
attıkları manşetlerde, sergiledikleri o çifte 
standartla gerçek yüzlerini bir kez daha 
gösterdiler.

Fransa Saldırısı sonrası, bir şey çok ağı-
rıma gitti. Benim ülkemdeki bir gazete, 
Fransa’daki saldırıyı, “Fransa çocuklarına 
ağlıyor” manşetiyle verdi. Aynı gazetenin 

Sultanahmet’teki olayı ise, ‘Katliam ülkesi” 
diyerek sunması doğrusu bizi şaşırtmadı. 
Ama, tüm bu yaşananlar umuyorum ki, 
birilerinin aklını başına getirmiştir. Böyle 
şey olabilir mi? Sen, bu ülkenin bir yayın 
organısın ve benim ülkemi ‘Katliam ülkesi’ 
olarak sürmanşetten veriyorsun.

Tabii, Avrupa menşeili basın yayın kuru-
luşlarının Paris ve İstanbul saldırıları kar-
şısında sergiledikleri çifte standardı da 
gördük, kaydettik. Bundan sonra kimse bi-
zim karşımıza, “objektiflik, tarafsızlık, in-
san hakları, terör karşısında ilkeli tutum” 
gibi argümanlarla gelmesin.

Esasen, Paris’te ölenlerin haklarıyla, 
İstanbul’da ölenlerin haklarını aynı gör-
meyen bu zihniyetin çirkin yüzüne, biz yıl-
lardır, pek çok konuda, sayısız defa şahit 
olduk. İstanbul’daki saldırı sonrasında ser-
gilenen ikiyüzlü tavır ne ilktir, ne de son 
olacaktır. Bu utanç verici çifte standart, 
insanlık tarihine kara bir leke olarak kay-
dedilmeye devam edecektir.

Suriye’de katledilen 400 bin masum insa-
nı, Akdeniz’in, Ege’nin karanlık sularında 
kaybolan hayatları görmeyenlerin, İstan-
bul’daki manzara karşısında hassasiyet ser-
gilemesini beklemenin çok fazla iyimserlik 
olduğunu biliyoruz. Buna rağmen yine de 
“Acaba bu sefer hakkaniyetli davranırlar 
mı?” diye umut etmekten kendimizi ala-
mıyoruz. Biz hayal kırıklığına uğramaktan 
yorulduk, ama onlar bu haksızlıktan, ada-
letsizlikten, ahlaksızlıktan usanmadılar.
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Ne diyor Mehmet Akif:

“Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyu-
num? 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum! 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğe-
rim, 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

‘Adam aldırma da geç git’ diyemem, aldırırım. 

Çiğnerim, çiğnenirim, Hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım, amma severim mazlumu.” 

Evet, biz kanayan yaralar karşısında ciğeri 
yanan, zalimin hasmı, mazlumun da dos-
tu olan bir milletiz. Başkaları ne yaparsa 
yapsın, biz bu şekilde davranmaya devam 
edeceğiz. Biz, 2,5 milyon değil, daha fazla 
da olsa, gelen mazlumlara, mağdurlara bu 
topraklarda ev sahipliği yapmaya, ensar 
olarak görev yapmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin, bölgesel ve küresel krizlerin 
de tetiklemesiyle, sıkıntılı bir dönemden 
geçtiğini biliyorsunuz. Bu süreci herhangi 
bir ekonomik, sosyal, siyasi kayıp yaşama-
dan geçebilmemiz için istikrar ve güven 
ortamına sımsıkı sarılmalıyız.

Halkımız, 1 Kasım’da, 2019 Yılına 
Kadar Ülkenin Önünü Açmıştır

7 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çı-
kan kısmi belirsizliğin, içeride ve dışarıda, 

kimlere nasıl cesaret verdiğini sizler de 
gördünüz. Hamdolsun, 1 Kasım seçimle-
riyle milletimiz, yeniden istikrar ve güven 
ortamını tahkim etmiş, 2019 yılına kadar 
ülkemizin önünü açmıştır.

2015 yılı, tüm zorluklara rağmen kayıp 
bir yıl olmamıştır. Geçtiğimiz yılın ilk üç 
çeyreğinde yüzde 4’lük büyüme oranı ve 
25 çeyrektir kesintisiz süren büyüme istik-
rarıyla ülkemiz, bu alanda OECD ülkeleri 
içinde ikinci sırada, G-20 ülkeleri içinde 
dördüncü sırada yer alıyor.

Yılın ilk 11 ayının sonuçlarına göre, bütçe 
açığımızın milli gelirimize oranı yüzde 1,3 
olarak gerçekleşerek, bu konuda da 23 Av-
rupa Birliği ülkesinin önünde yer aldık, bu 
da önemli bir tablo.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız en ciddi olum-
suzluk, ihracatımızın düşmesidir. İhracatı-
mız, bir önceki yıla göre yüzde 12’lik geri-
lemeyle, yaklaşık 144 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Tüm bunlara karşı, dış ticaret 
açığımızın yüzde 22,2 azalmış olmasını 
önemli bir kazanım olarak görüyorum. 
Otomotiv ve konut satışı gibi, ekonomi ba-
kımından önemli verilerimizin tamamın-
da da, bir önceki yıla göre ilerleme kaydet-
miş durumdayız.

Uluslararası yatırımlar konusunda da ben-
zer bir olumlu tabloyla karşı karşıyayız. 
2014 yılında, 12,7 milyar dolar olan ülke-
mize yapılan doğrudan uluslararası yatı-
rım tutarı, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında 
14,1 milyar dolara yükseldi. Bu tabii bizim 
için ideal değil; çünkü, 22 milyar doları 
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görmüş bir ülkeyiz. Bunu aşmamız lazım 
ve aşacağız. Biz Türkiye’nin büyüdüğünü, 
geliştiğini söylerken kendi kendimizi kan-
dırmıyoruz. 

Bakınız burada bir rakamı daha ifade 
edeyim; 2002-2014 yılları arasında dün-
ya dış ticaret hacmi 2,9 katına çıkarken, 
Türkiye’nin dış ticaret hacmi 4,6 katına 
yükselmiştir. Küresel finans krizinin süren 
etkilerine rağmen, Türkiye büyümesin-
den, kalkınmasından taviz vermemiştir, 
vermeyecektir.

Bölgemizde yaşanan sorunlar ilanihaye 
devam edecek değildir. Daha da önemlisi, 
Türkiye artık sadece bulunduğu bölgeyle 
sınırlı bir ticaret vizyonunu geride bırak-
mış, tüm dünyayı kucaklayabilecek bir 
duruma gelmiştir. İşte son Rusya krizinde 
hep birlikte gördük. Bu ülkenin anlamsız 
ve bizden ziyade kendisine zarar veren 
tutumu karşısında, ilgili kurumlarımızın 
desteğiyle ihracatçılarımız hemen farklı 
pazarlara kaydı. Mesele bu. Aradığı zaman, 
azmettiği zaman evvel Allah bu millet, taşı 
sıkar suyunu da çıkarır, bundan hiç endi-
şem yok.

Dünyanın neresine gidersek gidelim, ora-
da mutlaka iş adamlarımızla karşılaşıyo-
ruz, onların başarı hikâyelerini dinliyoruz. 
İşadamlarımızı ben günümüzün Alperen-
leri olarak, Akıncıları olarak görüyorum. 
Bu kardeşlerimiz, gittikleri yerlerde sade-
ce ticaret imkânlarını araştırmıyor, aynı 
zamanda ülkemizin kültürünün, tarihinin, 
medeniyetinin temsilcisi olarak hareket 
ediyorlar.

Bana göre, parayla birlikte gönül kazan-
mak için de çalışmayan iş adamımız, va-
zifesini eksik yapıyor demektir. İnşallah 
2016 yılı, geçtiğimiz yıldan çok daha iyi, 
çok daha bereketli, çok daha hayırlı bir yıl 
olacaktır. Ülkemizin ve milletimizin gele-
ceği için çalışan, üreten, eser ortaya koyan 
herkese, özellikle iş adamlarımıza şükran-
larımı sunuyorum.

Enerjide Kendi Kaynaklarımızı 
Süratle Devreye Almalıyız

Enerji sektörü, önemli ve öncelikli bir alan-
dır. Nasıl Türkiye’nin hidroelektrik enerji 
üretimini 2003 yılındaki 26 milyar kilo-
vat/saatten 91 milyar kilovat/saate çıkart-
mışsak, inşallah 2019 yılında bu rakamı 
127 milyar kilovat/saate de ulaştıracağız, 
hep beraber el ele bunu başaracağız.

İşte gördünüz, doğalgazda dışa bağımlı 
olmamız, karşımıza hiç beklenmedik za-
manlarda hiç ummadık sorunlar çıkarta-
biliyor. Bunun için, kendi kaynaklarımızı 
süratle devreye almalıyız. İş adamlarımız-
dan daha fazla gayret, daha fazla yatırım 
bekliyorum. Nükleer santral başta olmak 
üzere, enerjide dışa bağımlılığımızı asgari-
ye indirecek diğer imkânları da kararlılık-
la hayata geçirmeliyiz.

2023 Türkiye’si, diğer hedeflerimizle bir-
likte enerji alanında da bizi 2053 ve 2071 
vizyonumuza taşıyabilecek altyapıya sahip 
olmalıdır. Her kim ki, bu ülkenin ve mille-
timizin geleceği için taş üstüne taş koyu-
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yorsa, Allah ondan razı olsun, bizim deste-
ğimiz de sonuna kadar onların yanındadır. 
Her kim ki, bu ülkenin ve milletin tekerine 
çomak sokmaya çalışırsa, biz sonuna ka-
dar onlarla da mücadele edeceğiz, bu da 
böyle bilinsin.

Şu anda burada bizlerle birlikte olan iş 
adamlarımızın her türlü teşekkürü ve 
desteği hak ettiklerine inanıyorum. Bu ba-
rajlarımızın inşasında, yapımında emeği 
geçen tüm mimarlarımıza, mühendisleri-
mize, işçilerimize şahsım ve milletim adı-
na şükranlarımı sunuyorum.

Sözde akademisyenlerin, HES’lerin önüne 
geçmek için neler yaptığını bilirim. Bun-
lar, ‘Greenpeace’çiler ve bazı sözde sivil 
toplum örgütleri bir araya gelerek, böyle 
yararlı yatırımların önünü kesmeye çalı-
şırlar. Yeşili, isminde ‘yeşil’ olanlardan çok 
daha fazla severiz. Bu barajlar, farklı güzel-
likler katar çevreye.

Mesela ben, şimdi Yusufeli’ni düşünüyo-
rum. Yusufeli Barajı bittiği zaman, orası 
ne tür güzellikler arz edecek. Çünkü ba-
rajların yanında, yeni Yusufeli’nin ilçe 
olarak inşası ve ihyasını takip ettim. Sayın 
Bakanım projeyi gösterdi. Projeye göre, 
bambaşka bir Yusufeli, bambaşka bir şehir 
ortaya çıkacak. Diğer yerler de hep öyle. 
Mesela Kayseri’de bir Yamula Barajı’nı dü-
şünün, öyledir. Eskiden birileri geldi ne 
dedi, ‘Kayseri’ye deniz getireceğim’ dedi. 
Onlar getiremedi, ama biz Kayseri’ye deni-
zi getirdik. Neyle? Yamula Barajıyla getir-
dik. Lafla olmuyor bu işler, attığınız hayati 
adımlarla oluyor.

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptı-
ğımız 99 baraj ve hidroelektrik santralinin 
hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıcakla ka-
lın.

Sağ olun, var olun.
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Türkiye Anayasa Platformunu kıymetli 
mensupları, değerli kardeşlerim, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum.

Türkiye Anayasa Platformu çatısı altında 
bir araya gelen 16 sivil toplum kuruluşu-
muzun her biri; Anadolu Platformu, AS-
KON, Birlik Vakfı, Cihannüma Derneği, 
Ensar Vakfı, HAK-İŞ, HUDER, İHH, İlim 

Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeniyet Ha-
reketi, MEMUR-SEN, MÜSİAD, ÖNDER, 
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, TÜM-
SİAD ve TÜRGEV, yöneticileriyle, üyeleriy-
le, gönülleriyle her türlü şükranı, her türlü 
teşekkürü ve takdiri hak ediyorlar.

Türkiye Anayasa Platformu’nun “Yeni 
Anayasa İçin Hep Birlikte” çağrısının, şu 
ana kadar yaklaşık 300 sivil toplum ku-
ruluşumuz tarafından desteklendiğini öğ-

Yeni Anayasanın Ruhu, Çatışma 
Yerine Uyum ve Denge Olmalıdır

“Yeni Anayasa İçin Hep Birlikte” Temalı Program | Ankara | 28 Ocak 2016 
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rendim. Bu sayının, kısa süre içerisinde, 
inanıyorum ki, çok daha yüksek rakamlara 
çıkacaktır. Bunun, ülke genelinde milletin 
birliğine bir çağrı olduğuna inanıyorum. 
Çünkü bu mesele, herhangi bir kurumun 
veya herhangi bir şahsın değil, bizatihi 
milletimizin meselesidir.

Yeni Anayasa konusuna, milletimizin de-
ğerlerini yaşatma noktasında hassasiyet 
sahibi sivil toplum kuruluşlarımızın öncü-
lük etmesi, rastgele bir durum, bir tesadüf 
değildir. Millet, kendi meselesi olan Yeni 
Anayasa talebine, kendisini temsil eden 
sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sahip 
çıkıyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum.

Demokrasiye inanan herkesin, milletin 
talebine saygılı olması gerekir. Her kim ki 
millete sırtını döner, millete rağmen yol 
yürümeye kalkarsa, akıbeti hüsran olur.

Bakınız, merhum Mehmet Akif, İstiklal 
Marşımızda milletin gücünü nasıl ifade 
ediyor: 

“Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşa-
rım, 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.” 

Millet, kükrediği zaman onun önünde ne 
bentler durabilir, ne de dağlar durabilir. 
Yeni Anayasa meselesi de, milletimizin işte 
böyle güçlü bir talebi haline dönüşmüştür.

Bu toplantı, artık meselenin göz ardı edi-
lemeyecek, ertelenemeyecek, öteleneme-
yecek, baştan savılamayacak bir seviyeye 

ulaştığını gösteriyor. Milletimiz, sivil top-
lum kuruluşları aracılığıyla artık konuya 
el koymuştur.

Bu tür toplantılarla, çalıştaylarla, arama 
konferanslarıyla tüm kesimleri içine alan, 
tüm kesimlerin ihtiyaçlarını ve beklentile-
rini yansıtan Yeni Anayasa süreci hızla ol-
gunlaşacaktır. Yeni Anayasa çalışmalarına 
emeği geçen ve geçecek olan herkese şim-
diden şükranlarımı sunuyorum.

Çünkü bu mesele millidir, bu mesele yerli-
dir. Milli olan her meselede, yerli olan her 
meselede Cumhurbaşkanı olarak ben de 
varım, bunu açıkça söylüyorum. Bugüne 
kadar yapılan anayasaların hepsi ithaldir, 
yerli değildir. İthal ürünlerle yönetildik, 
ithal mantıklar bize hâkim oldu, şimdi yer-
liye ve milliye dönmeliyiz.

Mevcut Anayasa Darbelerinin 
Ruhunu Taşıyor 

Değerli kardeşlerim,

Tabii biz, ‘Yeni Anayasa’ dedikçe birileri 
bundan çok ciddi anlamda rahatsız oluyor. 
Yeni anayasadan rahatsız olanlar, mevcut 
durumdan memnun demektir. Halbuki 
mevcut Anayasa, yıllar içinde yapılan tüm 
tadilatlara rağmen, hala 1960 ve 1980 dar-
belerinin ruhunu taşıyan, millete karşı gü-
vensizliğin bir eseri metindir.

Eskilerin güzel bir sözü var, “Tatbiki müm-
kün olmayanın ıslahı da mümkün olmaz” 
diye. Mevcut Anayasa da, sürekli değiştiril-
mesine rağmen, ıslahı mümkün olmayan 
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bir metin durumundadır. Esasen mevcut 
Anayasanın kurduğu siyasi ve idari düzen, 
13 yıl bu ülkeyi yöneten partinin ve kadro-
nun çok işine gelir. Ama dikkat edilirse, Yeni 
Anayasa meselesi, en başından beri, Başba-
kanlığımın ilk dönemlerinden itibaren, bu 
kadro tarafından gündeme getirilmekte, 
güçlü bir şekilde de talep edilmektedir.

İşe asıl sahip çıkması gereken muhalefetin 
ise, tam tersi bir tutum içinde olduğunu gö-
rüyoruz. Bilindiği gibi, 2011 seçimlerinin 
ardından bu konuda ciddi bir adım attık. 
Meclis’te yüzde 60’lık çoğunluğu oluşturu-
yor olmamıza rağmen, grubu bulunan her 
partinin eşit katılımıyla bir komisyon oluştu-
rulmasını temin ettik. Amacımız, mümkün 
olan en geniş katılımlı anayasa metninin or-
taya çıkmasını sağlamaktı. Fakat diğer par-
tiler, anayasa metni oluşturmak için değil, 
adeta anayasa metni oluşmasını engellemek 
gayesiyle hareket ettikleri için, bu komisyo-
nun çalışmaları akamete uğradı.

Peki, bu durum milletimizi Yeni Anayasa 
talebinden vazgeçirdi mi? Hayır. İşte se-
çimler yapıldı, 7 Haziran, 1 Kasım, Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri, Yeni Anayasayı 
konuştuğumuz zaman meydanlar kükrü-
yordu. Niye? Çünkü mevcut Anayasa, bu 
vücuda dar geliyor, artık bunu kaldırmı-
yordu. İşte bugün burada olduğu gibi, mil-
letimizi temsil eden her platformda Yeni 
Anayasa meselesi konuşuluyor, tartışılı-
yor, gündemde tutuluyor.

Artık burada yapılması gereken, Yeni Ana-
yasa çağrılarına kulak tıkayan, oyalayıcı, 
topu taca atıcı tavırlar yerine, samimi bir 

şekilde tekliflerin ortaya konulmasıdır. 
Yeni Anayasa, ne kadar geniş temsil kabili-
yetine sahip bir yapı tarafından inşa edilir-
se, tatbiki, uygulaması da o derece güçlü, o 
derece gerçekçi olur.

Bunun için, gerek Meclis’te temsil edilen 
diğer partilerin, gerekse farklı görüşlere, 
düşüncelere sahip kesimlerin sesi olan siz 
sivil toplum kuruluşlarının Yeni Anayasa 
sürecine dahil olmalarını özellikle bekli-
yoruz. “Bârika-i hakikat müsademe-i efkar-
dan doğar” diye biliyorsunuz bir söz var; 
yani hakikatin ışığı, gerçeğin ışığı, farklı 
fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkar. Şim-
di sizler, bunu yapıyorsunuz. ‘Çoğunlukçu’ 
değil, ‘çoğulcu’ bir anlayışla Yeni Anayasa-
nın hazırlanmasını arzu ediyoruz.

Anayasa metinleri bir toplum sözleşmesi-
dir, öyle de olmalıdır. Oysa bizdeki anaya-
sa metinleri dayatmadır, darbe direktifleri 
olarak hazırlanmıştır. Burada bulunan 
herkes, 1960’dan itibaren darbecilerin 
hazırladıkları anayasalarla hayatlarını ge-
çirdiler, hayatımızı geçirdik. Gelin darbeci-
lerin değil, bizatihi bu milletin, onun tem-
silcilerinin yaptığı bir anayasayı, bizden 
sonraki nesillere armağan edelim. Bu Yeni 
Anayasa, ruhuyla, diliyle, yöntemiyle mil-
letimizin birikimini, kültürünü, tarihini, 
özlemlerini yansıtan bir metin olmalıdır. 
Bu Anayasaya baktığımız zaman, millet, 
kendini görmelidir, geleneklerini görmeli-
dir, tarihini görmelidir.
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Yeni Anayasaya Millet Hazır,  
Ancak Siyasetçiler Hazır Değil

Hukukta usul, bilimde yöntem, en az esas 
kadar, içerik kadar önemlidir. Bu bakım-
dan, Yeni Anayasanın yapımındaki usulü 
çok iyi belirlemeliyiz. 2011’deki yöntemin 
sonuç vermediğini gördük. O kadar ilginç 
ki, dört parti üçer temsilci veriyorsun ve 
daha sonra 47 madde üzerinde mutabakat 
sağlanıyor. Ana muhalefetin başı diyor ki, 
“gelin bunları hiç olmazsa Meclis’ten geçi-
relim.” Arkadaşlarıma gidin Ana Muhale-
fetle görüşün diyorum. Gidiyorlar ve veri-
len cevap şu, “Dört partinin de buna onay 
vermesi lazım.” Arkadaşlarımız, “Dört par-
ti temsilcisinin işte burada onayları var, 
bak buraları paraf ettiler” diyor. Ancak, 
tüm genel başkanların onaylarını istiyor-
lar. Yani işi yokuşa sürüyorlar. 

Değerli kardeşlerim,

Belli bir aradan sonra tekrar Anayasa gö-
rüşmelerine başlanıyor. Arkadaşlarıma, 
“gidin bir daha görüşün” diyorum. Ancak, 
bize verilen cevap hep aynı oluyor.  Yine 
yapılmıyor. Şu anda, 60 maddelik anayasa 
çalışması öylece bekliyor. Kimin dürüst ol-
duğunu, kimin akşam başka, sabah başka 
olduğunu öğrenmek bakımından, aslında 
bu 60 maddelik o çalışma çok önemli bir 
ispattır.

Şimdi sivil toplum kuruluşlarımız aracı-
lığıyla, milletimizin tüm kesimlerini de 
içine alacak bir anayasa yazım süreci yü-
rütmeliyiz. ‘Seçkinci’ değil, ‘kapsayıcı’ bir 
anayasa metnini, ancak bu şekilde ortaya 

çıkarabiliriz. Hani, ‘Türk Tipi Başkanlık’ 
diyorduk ya, işte bu konuda da ‘Türkiye 
Tipi Anayasayı’ hazırlama başarısını orta-
ya koyabilmeliyiz. 

Bu Anayasayı, millet içindeki kadro mu 
hazırlayamadı? Millet hazır da, ‘Sen elitim’ 
diye geçinenler, siyasetçiler buna tam ha-
zır değil; sıkıntı burada. Yoksa millet hazır, 
millet zaten meydanlarda hep kükrüyor, 
bunu bekliyor. Milleti merkeze alan, “İn-
sanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle ifa-
de ettiğimiz kadim yönetim geleneğimize 
yaslanan, bir Türk Tipi Anayasa Modelini 
benimsiyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Yeni Anayasa çalışmalarında üzerinde en 
çok tartışılacak hususlardan biri, hiç şüp-
hesiz güçler ayrılığı meselesi olacaktır. 
Esasen yasama organı olan Meclis’imiz, 
gazi bir Meclis’tir, kurucu bir Meclis’tir. 
Yasama organı olan Meclis’in asli alanına 
yoğunlaşmasını bir defa sağlamalıyız. Do-
layısıyla bu hususta çok fazla bir sıkıntı ya-
şayacağımızı sanmıyorum.

Hukukun üstünlüğü konusunda da hiç bi-
rimizin itirazı olamaz. ‘Kanunların üstünlü-
ğü’ derseniz orada itirazlar olur, ama huku-
kun üstünlüğüne kimsenin itirazı olamaz. 
Yargı organlarıyla, yasama ve yürütme ara-
sında eskiden beri süre gelen sıkıntıların 
temelinde; mevcut Anayasanın, güçlerin 
uyumunu değil, çatışmasını esas alan an-
layışı yatmaktadır. Yeni Anayasanın ruhu, 
çatışma yerine uyum ve denge, birbirileri-
ni yıpratma yerine birbirlerini destekleme 
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mantığıyla oluşturulduğunda, bu sıkıntı 
kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Yeni Anayasada Başkanlık 
Sistemine İhtiyaç Var

Yürütme meselesi, sanıyorum Yeni Anaya-
sa çalışmalarının düğüm noktasını teşkil 
edecektir. Biz parlamenter sistemin, ül-
kemizde miadını doldurduğuna iniyoruz. 
‘Yeni Türkiye’nin inşası sürecinde, Yeni 
Anayasaya ve onunla birlikte hayata geçi-
rilecek Başkanlık Sistemine ihtiyaç oldu-
ğunu düşünüyoruz.

Ekranları başında bizleri izleyen sevgili 
milletime özellikle sesleniyorum, şu yanlı-
şı peşinen düzeltmek istiyorum: Başkanlık 
Sistemi, Tayyip Erdoğan’ın kişisel mese-
lesi değildir, bunu böyle bilelim. Bu siste-
mi, Cumhurbaşkanlığımda da konuştum, 
Başbakanlığımda da konuştum, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum za-
man da konuştum, buna yeni başlamadım. 
Biz dersimizi iyi çalışıyoruz. Benim bu 
konuyu gündeme getirmem, Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşabilmesi için böyle bir yö-
netim sistemine sahip olması gerektiğine 
olan samimi inancımdan kaynaklanıyor. 

Başkanlık Sistemi tartışmasını, akıl süzge-
cinden geçirmek yerine şahsıma indirge-
yen, bu basitliğe düşen herkes, ülkemize 
ve milletimize karşı büyük bir vebalin içi-
ne girer. Konu şahıs değil, ülkenin gelece-
ği meselesidir. Şayet, Türkiye’nin geleceği 
için Başkanlık Sistemi doğru bir tercih ola-
caksa, hiçbir komplekse, hiçbir önyargıya 

kapılmadan bunun tartışılması ve hayata 
geçirilmesi gerekir.

Esasen, ülkemizde Başkanlık Sistemi tartış-
maları yeni değildir, 93 yıla yaklaşan Cum-
huriyetimizin her döneminde bu mesele ko-
nuşulmuş, tartışılmış, çeşitli yönleriyle ele 
alınmıştır. Darbe anayasalarının gölgesinde 
geçen son 56 yılımızda da bu tartışma, hiç 
eksik olmamıştır. Turgut Özal başta olmak 
üzere, hepsini de rahmetle andığımız siya-
si liderlerimizin hemen tamamı, Başkanlık 
Sistemi konusunda olumlu görüş bildirmiş-
lerdir. Şimdi onların arkasından gelenler, 
tamamen onlara ters uygulama veya ifade 
beyanında bulunuyorlar.

Bugün Türkiye, tarihinde ilk defa, olağa-
nüstü bir dönemin dayatması olarak değil, 
milletin kendi tercihi, kendi talebi olarak 
Yeni Anayasasını ve yönetim biçimi olarak 
da Başkanlık Sistemini tartışabilmektir.  
Bu bizim için en büyük avantajdır. Sadece 
bu iklim bile, ülkemiz için başlı başına bir 
kazançtır.

Yapmamız gereken nedir? Bir; halkımızın 
Yeni Anayasa veya Başkanlık Sistemiyle 
ilgili daha da bilgilendirilmesi… İki; tele-
vizyonlarda, gazetelerde bunun anlatımı 
gerekiyor. İşte STK’lar bu adımı atmış du-
rumdalar. Bununla kalmayacak, üniversi-
telerimizin başta hukuk fakülteleri olmak 
üzere, ekonomi, iktisat fakültelerinde pa-
neller, sempozyumlar başlıyor, başlayacak.

Başkanlık Sistemi konusundaki bir diğer 
önemli avantajımız, 10 Ağustos 2014 ta-
rihi itibarıyla Cumhurbaşkanının doğru-
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dan millet tarafından seçilmeye başlanmış 
olmasıdır; adım atıldı, bu iş yürüyor. Ül-
kemizde, bu sistemle seçilen hiçbir Cum-
hurbaşkanının, siyasi gündemden tecrit 
edilmiş bir şekilde, sadece sembolik ko-
numda bulunması düşünülemez.

Değerli kardeşlerim,

Aslına bakılırsa, Meclis’in seçtiği Cum-
hurbaşkanlarının da tümüyle siyasi 
gündemin dışında kaldığını, yetkilerini 
tarafsızlık içinde kullandığını söyleye-
bilmemiz de mümkün değil. Kendimizi 
aldatmayalım, böyle bir şey olamaz. Bu 
gerçeği bizzat kendimiz, 2003-2007 yılla-
rı arasında tecrübe ettik.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve 
Seçilmiş Başbakanla Bu Sistem 
Yürümez

Değerli kardeşlerim,

Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seç-
mesiyle, bu fiili durumun da ilerisine ge-
çen yeni ve çok önemli bir gerçekle karşı 
karşıyayız. Bu gerçek, artık Cumhurbaş-
kanlarının siyasi bir güç olarak görevlerini 
yürütecek olmasıdır. Seçim sürecinde, iç 
ve dış politika alanlarında pek çok değer-
lendirme yaparak, taahhütte bulunarak 
göreve gelen Cumhurbaşkanı, sözlerinin 
arkasında durmak zorundadır. Sandık-
tan çıkan Cumhurbaşkanının bir kenarda 
oturmasını bekleyen, bu milleti tanımıyor, 
siyaseti de bilmiyor demektir. Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanı’nın seçim sistemi konu-

sunda geriye gidişi kesinlikle söz konusu 
olamaz. Böyle bir duruma en başta milleti-
miz izin vermez.

İleriye doğru atılmış bu önemli, ancak 
yarım kalan hamleyi tamamlayacak olan 
Başkanlık Sistemine geçmemizdir. Mevcut 
sistemimiz bir anormallik halidir. Hem se-
çilmiş Başbakan, hem seçilim Cumhurbaş-
kanıyla bu sistemin yürümesi fevkalade 
güçtür. Hadi bugün biz, aynı siyasi gele-
nekten gelen, uzun yıllar mesai arkadaş-
lığı yapmış Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
olarak uyum içinde çalışıyoruz. Ama aynı 
siyasi gelenekten gelmemiş bir Cumhur-
başkanıyla çalışmanın zorluğunu ben ya-
şadım. Damdan düştüm, biliyorum.

Aynısı yarın cumhurbaşkanı farklı, başba-
kan farklı önceliklere sahip, değişik siyasi 
anlayışlardan olursa bu iş nasıl yürüye-
cek? Bunu biz, rahmetli Özal’da, rahmeti 
Demirel’de görmedik mi? Gördük. Nasıl 
birbirlerine saldırılar olduğunu görmedik 
mi? Gördük. Biz, bunlardan ders çıkarma-
yacak mıyız? Çıkarmamız lazım.

Geçmiş dönemlerde, Meclis’in seçtiği Cum-
hurbaşkanlarının dahi bu tür durumlarda 
hükümetlere nasıl güçlük çıkardığını mil-
letimiz gayet iyi biliyor. Sandıktan çıkan 
cumhurbaşkanları, bundan sonra her ko-
nuda çok daha etkin olacak, çok daha cesur 
davranacaktır. Öyleyse yapmamız gereken, 
bu kriz halinin ortaya çıkmasını, yaşanma-
sını beklemeden, bugünden tedbiri almak, 
yarım kalan işi tamamlamaktır, yani Baş-
kanlık Sistemine geçmektir.
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Yeni Anayasanın bu anlayışla hazırlanma-
sı en doğrusudur. Bu ihtiyacı tümden dış-
layan bir yeni anayasa sürecinin, sakat do-
ğacağı da açıktır. Benim teklifim, kararın 
milletimize bırakılmasıdır. Parlamento, bu 
noktada bir karar vermelidir. Ama, Parla-
mentonun kararının arkasından da millete 
gidilmelidir ve nihai kararı vekiller değil, 
asıl millet vermelidir.

Başkanlık sisteminin ne olduğu, nasıl uy-
gulanacağı meselesi, gerçekten çok geniş 
bir tartışma alanıdır. Dünyada bu sistemin 
çok farklı uygulamaları var. Biz, bunların 
hepsini de inceleyip kendi ihtiyaçlarımıza, 
kültürümüze uygun, mevcut birikimleri-
mizden de azami düzeyde faydalanarak 
yeni ve gerçekçi bir sistem oluşturmalı-
yız. Tabii bu durum, mahalle yönetimin-
den ülke yönetimine kadar tüm sistemin 
yeniden yapılandırılmasını gerektirir. 
Türkiye’nin bu yeniden yapılanma ihtiyacı 
zaten hat safhadadır. Halkın seçtiği ve hal-
ka hesap veren yöneticilerin egemen oldu-
ğu bir sistemin, 40 yıllık siyasi tecrübeme 
dayanarak, milletimizin talebi olduğunu 
görüyorum, biliyorum. Bunu başaracak 
birikime ve ferasete sahip olduğumuza da 
inanıyorum.

Başkanlık Sistemiyle İstikrar 
Ortamı Sağlanır

Değerli kardeşlerim,

“At sahibine göre kişner” diye güzel bir 
atasözümüz var. Hiç şüphesiz, her sistemi 
işletecek olan, orada sorumluluk üstlene-

cek kişilerdir. İyi bir yönetici, vasat bir sis-
temle de güzel işler başarabilir. Ama iyi bir 
sistem, vasat yöneticilerle de işlerin belirli 
bir düzeyin altına düşmeden yürümesini 
sağlayabilir. Bizdeki mevcut sistem, maa-
lesef dalgalanmalara, istikrarsızlara, kriz-
lere çok açıktır. Bunun bedelini fert fert ve 
toplum olarak, millet olarak ödüyoruz.

Bakınız, 1994 ve 2001 krizleri, dünyada 
sorun yaşanmadığı, her yerde işlerin yo-
lunda gittiği dönemlerde ülkemizin kendi 
iç dinamikleri sebebiyle ortaya çıkan kriz-
lerdir. Buna karşılık 2008 yılında dünya-
da başlayan finansal kriz, gelişmiş ülkeler 
dahil, pek çok devleti hala etkisi altında 
tutuyor. Aynı kriz Türkiye’yi ise, benim 
deyimimle ‘teğet’ geçti. Niçin biliyor mu-
sunuz? Çünkü Türkiye istikrar ve güven 
ortamının hakim olduğu bir ülkeydi. Eğer 
güçlü bir tek parti hükümetine sahip ol-
masaydık, küresel finans krizinin bizi na-
sıl bir duruma düşüreceğini düşünmek 
dahi istemiyorum. Türkiye, geçmişten beri 
maruz kaldığı siyasi istikrarsızlıkların be-
delini, ekonomik ve sosyal krizlere maruz 
kalarak ödemiştir.

Yine Türkiye, 2002 yılı Kasım ayından bu-
güne kadar şu geçen 13 yılda, Cumhuriyet 
döneminin daha önceki 79 yılına denk, 
hatta pek çok alanda onları katbekat aşan 
hizmetlere kavuşmuştur. Bu başarının ge-
risindeki en önemli unsurların başında, 
istikrar ve güven ortamının kesintisiz şe-
kilde sürdürülmesi geliyor. Burada kadro-
nun çok büyük önem arz ettiğini de söyle-
mem lazım. Eğer mevzuat amcayla bu işi 
yürütmeye kalksaydık biz yanmıştık. Onu, 
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kendimize uydurduğumuz için bu işi ba-
şardık. Ama bürokratik oligarşi de, getirir 
senin önüne mevzuatı yasaları koyar ve 
sen de bunun altından kalkamazsın. Hele 
bir de siyasetçiysen yanmışsın, bu iş başa-
rılmaz.

Geçtiğimiz yıl 7 Haziran ile 1 Kasım seçim-
leri arasında, bu konuda bedelini hala öde-
diğimiz bir tereddüt yaşandı mı? Yaşandı. 
Her taraf kan gölüne döndü mü? Döndü. 
Niye? İşte açık ortada, hemen şöyle bir 
koalisyon zemini ortaya çıktı, bunu fırsat 
bilen yamyamlar ülkemizi kan gölüne dön-
dürdü. Başkanlık Sistemi, sağladığı mutlak 
istikrar ortamı ile, Türkiye’yi bu tür sıkın-
tılardan, risklere koruyabilme özelliğine 
sahiptir, onun sigorta sistemleri çok daha 
güçlüdür.

Milletin seçtiği Başkan’ın görev süresi bo-
yunca, ne hükümet krizi, ne seçim, ne de 
benzeri ani bir makas değişikliği söz ko-
nusu olmayacağı için, orta ve uzun vadeli 
programların kararlılıkla uygulaması ko-
laylaşacaktır. Tamamen Başkan’ın sorum-
luluğunda işleyecek yürütmenin, özellikle 
bu yürütmenin yükünden kurtulacak ya-
sama ve yargı organları da, kendi görev-
lerini çok daha titizlikle yerine getirme 
imkânına kavuşacaklardır.

Değerli kardeşlerim,

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi tartış-
maları, birtakım kesimler tarafından ka-
sıtlı olarak üniter yapımızla, ülke bütün-
lüğümüzle, milli birliğimizle ilişkili hale 
getirilmeye çalışılıyor. Halbuki, biz ne di-

yoruz? Tek millet diyoruz. Hangi köken-
den ve meşrepten olursa olsun, tek millet… 
Ardından ne diyoruz? Tek bayrak… rengi-
ni şehidimizin kanından alan bayrağımız-
da başka bir bayrak asla bu semalarda dal-
galanamaz diyoruz. Üçüncüsü, tek vatan… 
780 bin kilometrekare vatan toprağı üze-
rinde herhangi bir operasyona, herhangi 
bir ameliyata asla göz yumamayız diyoruz. 
Dördüncü olarak ne diyoruz? Tek devlet… 
Adı ve söylemi ne olursa olsun hiçbir dev-
let, paralel devlet veya paralel yapı, bunla-
ra izin vermeyiz, veremeyiz.

‘Özyönetim Kurmaya’ Çalışanların 
Dünyayı Başlarına Yıkarız

Sevgili kardeşlerim,

Nasıl sözde ‘cemaat’ adı altında, devlet 
içinde bir paralel yapı oluşturmak isteyen-
lere dünyayı dar ediyorsak; ‘özerklik’ adı 
altında, ‘özyönetim’ adı altında, devlet için-
de devlet kurmaya çalışanların da dünyayı 
başlarına yıkarız; bunun böyle bilinmesi 
lazım.

Biz, bu şekilde tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet derken; meseleyi bölün-
me, parçalanma edebiyatıyla ele alanlar, 
açık söylüyorum, kesinlikle art niyetlidir. 
Biz, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” 
diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Biz, 
sadece ülkemizi daha büyütmenin, mille-
timizi daha güçlendirmenin çabası içinde 
olabiliriz. Bugüne kadar da bu şekilde ha-
reket ettiğimizin şahidi milletimiz, yani 
sizlersiniz. Bu topraklarda milli ve yerli 
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olan ne varsa, kim varsa, hepsinin de ba-
şımızın üzerinde yeri vardır. Aynı şekilde 
ülkemizin ve milletimizin karşısında kim 
varsa, ne varsa onunla mücadele etmek de 
bizim namus borcumuzdur, bunun böyle 
bilinmesini istiyorum.

Çünkü bu memleket sahipsiz değil. Bu dev-
let, dikkat edin altını çiziyorum, köksüz 
değil. Bu millet balık hafızalı değil. Ema-
netçisi olduğumuz değerlerin kıymetini 
çok iyi biliyoruz. 

Arif Nihat Asya ne diyor? 

“Şehitler tepesi boş değil, 

Toprağını kahramanlar bekliyor! 

Ve bir bayrak dalgalanmak için; 

Rüzgâr bekliyor! 

Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin; 

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye 

Yattığı toprak belli, 

Tuttuğu bayrak belli, 

Kim demiş meçhul asker diye.”

Bizim ecdadımızın yattığı toprak belli, 
tuttuğumuz bayrak belli. Allah’ın izniyle 
dalgalanmak için bekleyen bayrağımızı 
rüzgârsız bırakmayacağız. Şehitlerimizin, 
gazilerimizin fedakârlıklarının hakkını 
verecek, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştı-
racak, 2053 ve 2071 vizyonumuzu hayata 
geçireceğiz.

Bu duygularla Türkiye Anayasa 
Platformu’na, platformu oluşturan ve des-
tek veren tüm sivil toplum kuruluşları-
mıza bir kez daha şahsım, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Yeni Anayasa 
için ortak değeri insan onuru, ortak hedefi 
güçlü ve Büyük Türkiye olan herkese yap-
tığınız çağrınıza milyonların karşılık vere-
ceğine inanıyorum, bundan hiç şüpheniz 
olmasın.

Sevginiz, dostluğunuz, ahde vefanız için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, 
Allah yar ve yardımcınız olsun, sağlıcakla 
kalın diyorum.
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Hak-İş Konfederasyonu’nun değerli Genel 
Başkanı, Hak-İş ailesinin değerli mensup-
ları, 33 farklı ülkeyi temsilen aramızda bu-
lunan kıymetli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler; sizleri en kalbi duygularım-
la, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Hak-İş Konfederasyonumuzu, özellikle de 
Hak-İş Kadın Komitesi’ni 5’inci defa düzen-
ledikleri bu anlamlı buluşma için tebrik 
ediyorum. Emekleriyle hayatın her alanın-
da var olabileceklerini, üretken olabilecek-
lerini, başarılı olabileceklerini gösteren tüm 
kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Parlamento’ya Girip Terör 
Estirenlere Karşı Partilerin 

Adım Atmaları Gerekir

HAK-İŞ 5. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması | Ankara | 7 Mart 2016 
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Sizler, kadınların ‘nisa’, yani insan sıfatıy-
la, diğer tüm özelliklerinden bağımsız bi-
reyler olarak, bu ülkede yaşayabileceğini, 
kendi ayakları üzerinde durabileceğini 
gösteren birer kahramansız. Aynı zaman-
da sizler, kadının metalaştırılmadan, sade-
ce cinsiyeti kullanılarak istismar edilme-
den; kendi kişiliğiyle, kimliğiyle, inancıyla, 
değerleriyle hayatta hak ettiği yeri alabi-
leceğinin de ispatısınız. Sizlerin, kadının 
cinsiyetinden insan sıfatıyla sahip olduğu 
hakları kullanabilmesi yolunda verdiğiniz 
mücadeleyi saygıyla selamlıyorum.

Bizim medeniyetimizde, bizim inancımız-
da, bizim kültürümüzde, kişiler cinsiyetle-
riyle değil, insan sıfatıyla muhatap alınır, 
çünkü bizde insan eşrefi mahlûkattır, yani 
yaratılmışların en şereflisidir.

Dikkat ediniz, dünyada kadın hareketle-
ri; kadınların en çok aşağılandığı, en çok 
istismar edildiği, en çok mağdur edildiği 
yerlerde ortaya çıkmıştır. Kadına, insan sı-
fatıyla yaklaşılan bir yerde, onu korumak 
için başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur.

Bakınız ne diyor Hakk aşığı; 

“İkilik kinini içimden atıp 

Özde ben bir insan olmaya geldim. 

Taht kuralı ariflerin gönlüne, 

Sözde ben bir insan olmaya geldim, 

Serimi meydana koymaya geldim.” 

Evet, aslolan özde ve sözde insan olabil-
mektir. Eşitlik adı altında, kadının her 
türlü sömürüye ve istismara açık hale ge-
tirildiği bir anlayışa, herkesten önce ina-
nıyorum ki kadınlar karşı çıkacaktır. Asıl 
olan, kadının nisa, yani insan sıfatıyla 
kabul edilmesidir. İşte kitabımız Kur’an-ı 
Kerim bir sureyi nereye ayırmış? Kadına. 
Nisa Suresi… İşte o zaman eşitliği değil, 
adaleti tartışmaya başladığımızı göreceğiz. 
Adalet, erkek-kadın, çocuk-yaşlı demeden 
tüm insanları ilgilendiren bir sorundur. 
Unutmayınız, kadının olmadığı yerde in-
san da yoktur.

Bunun için kadın olmak, peşinen imtiyaz-
lı olmak demektir. Kadın çocuk doğurdu-
ğu için cezalandırılmaz; tam aksine kadın 
çocuk doğurduğu için mükâfatlandırılır. 
Onun için bizim değerlerimizde, bizim 
inancımızda cennet babaların ayakları al-
tında değil, annelerin ayakları altındadır. 
Onun için annelerin ayaklarının altı öpü-
lür; ben öptüm, siz de öpün.

İnsanoğlu kendi geleceği için, kendi be-
kası için kadına hak ettiği değeri vermek 
mecburiyetindedir. Kadına haksızlık eden 
tüm insanlığa haksızlık etmiş olur. Esasen 
mazlumla zalimin mücadelesi, insanlık 
tarihiyle yaşıttır. Bugün dünyanın kuze-
yiyle güneyi arasındaki adaletsizlik, aynı 
mücadelenin farklı bir yansıması değil mi-
dir? Öyleyse bizim, bu mücadelede safımız 
bellidir. Nasıl dünyanın her yerinde zalim-
lere karşı mazlumların saffındaysak, ada-
let için, onurları, haysiyetleri, hakları için 
mücadele eden tüm kadınların da sonuna 
kadar yanındayız.
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Kadınların Haklarına Yönelik  
Çok Önemli Düzenlemeleri 
Hayata Geçirdik

Sevgili hanımefendiler, kardeşlerim,

Bizim medeniyetimizde ve tarihimizde 
emek kutsaldır. Bunun için, çalışana hak-
kının alın teri kurumadan verilmesi em-
redilir. Emeğe saygı duyulması, çalışanın, 
üretenin haklarının korunması konusun-
da çok güçlü kurumsal yapılarımız vardır. 
Bu bakımdan, özellikle Ahilik Teşkilatı, 
gerçekten çok özgün ve önemli bir kurum-
dur. Aynı şekilde vakıf müessesemiz de, 
bir yönüyle emeğin korunması işlevine 
sahiptir. Esasen, bizim tarihimizde emek 
bakımından ustayla çırak, işverenle işçi 
arasında bir ayrıma gidilmemiştir. Hepsi 
de alın teri, katkısı, mahareti ölçüsünde 
aynı sistemin içinde, karşılıklı saygı, sevgi 
ve hakkaniyet temeline dayalı olarak yer 
almıştır.

Dünyadaki sendikal mücadelenin tarihine 
baktığımızda ise, sistemin tam tersine, şid-
detli bir çıkar çatışması üzerine kuruldu-
ğunu görürüz. Sanayi devrimiyle birlikte 
ortaya çıkan ağır çalışma şartları, ortada 
düzenleyici kurumlar ve kurullar olmadı-
ğı için, işçileri haklarını aramak amacıyla 
örgütlenmeye yöneltmiştir. Zorlu ve kanlı 
bir sürecin sonunda, ancak Birinci Dün-
ya Savaşı sonrasında, bu mücadelenin et-
kin sonuçları görülmeye başlandı. Daha 
sonraki yıllarda da sendikal mücadeleler, 
ekonomik krizler ve savaşlardan olumsuz 
etkilenmeye devam etmiştir.

Bugün ülkemizde, örgütlenme modeli Ba-
tıya dayansa dahi, ilhamını tarihimizden 
ve medeniyetimizden alan bir sendika an-
layışına ihtiyacımız olduğuna ben inanı-
yorum. Bilhassa çalışma hayatında kadın-
ların emeklerinin korunması bakımından 
bu yaklaşım çok önemlidir.

Nüfusunun yüzde 92’sinin il ve ilçe mer-
kezlerinde yaşadığı bugünkü Türkiye’nin, 
nüfusunun yüzde 70’nin köylerde yaşadı-
ğı dünkü Türkiye’den farklı olduğu elbet-
te biliyoruz. Şehirlerde yaşama oranının 
artmasıyla birlikte, kadınların toplumsal 
hayattaki rollerinde meydana gelen değişi-
minde elbette farkındayız. Ama bu durum 
kadının istismar edilmesine, sömürülme-
sine, ötekileştirilmesine müsamaha göste-
receğimiz anlamına asla gelmiyor.

Bunun için özellikle geçtiğimiz 14 yılda, 
genel olarak işçilerin, emekçilerin, çalışan-
ların, özellikle de kadınların haklarını ko-
rumaya yönelik çok önemli düzenlemeleri 
hayata geçirdik. Anayasadan başlayarak, 
yasalardaki, yönetmeliklerdeki düzenle-
meleri baştan sona elden geçirerek, kadın-
larımızın haklarını gözeten yeni bir mev-
zuat altyapısı oluşturduk. Bu daha önceleri 
yoktu, bunları biz yaptık.

2004 ve 2010 yıllarındaki anayasa deği-
şikliklerinde, kadınların erkeklerle aynı 
haklara sahip olduklarını, bu amaçla alı-
nacak tedbirleri eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamayacağına dair hü-
kümlere yer verdik. “Eşit işe eşit ücret” 
dedik ve bunu uygulamaya biz koyduk. 
Medeni Kanun’da, İş Kanunu’nda, Ceza 
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Kanunu’nda, Gelir Vergisi Kanunu’nda, 
Belediyeler Kanunu’nda, İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nda kadınlarımızın haklarını ko-
ruyacak özel düzenlemeler yaptık.

2010 yılında Başbakanlığım döneminde, 
kadın istihdamının arttırılmasına yönelik 
bir genelge yayımladım. Ailenin Korun-
ması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi 
Kanunu 2012 yılında Meclis’te kabul edi-
lerek yürürlüğe girdi. Kadın- Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu da, 2009 yılında Türki-
ye Büyük Millet Meclisi bünyesinde faali-
yete başladı.

Meclisi’mizde 81 Kadın 
Milletvekili Bulunuyor

Geçtiğimiz dönemde en büyük mesafeyi, 
kız çocuklarının okullaşma oranlarının 
artırılmasında kat ettiğimize inanıyorum. 
Eşimle “Haydi Kızlar Okula” kampanyasını 
başlattık ve Güneydoğu Anadolu’da kızla-
rımız okullara gönderilmiyordu, bu konu-
da eşimin başını çektiği bir çalışmayı baş-
lattık. 2002 yılında ilkokul ve ortaokulda 
yüzde 87 olan kız çocuklarının okullaşma 
oranı, geçtiğimiz yıl yüzde 96 seviyesine 
kadar yükseldi. Bu oran, lise düzeyinde de 
yüzde 45’ten yüzde 79 düzeyine çıktı. Şart-
lı eğitim yardımıyla, maddi imkânsızlıktan 
dolayı hiçbir ailenin çocuklarını, özellikle 
de kız çocuklarını eğitimden mahrum bı-
rakmasına izin vermedik.

Ülkemizde 2004 yılında kadın istihdamı 
yüzde 20 düzeyindeydi, 2014 yılı sonunda 
bu oran yüzde 30’u geçti. Veriler güncellen-

diğinde, günümüz itibariyle bu oranın 3’te 
1’lik düzeye ulaştığını göreceğimize inanı-
yorum. Bu gelişmeler, kadın istihdamı ko-
nusunda uygulamaya geçirilen teşviklerin 
sonuç vermeye başladığını gösteriyor.

Benzer bir gelişmeyi, kadınların siyasete 
katılımında da görüyoruz. 1 Kasım seçim-
leriyle oluşan Meclis’imizde kadın oranı 
81 milletvekiliyle yüzde 15’e yakındır. 
2002 Meclis’inde bu oran yüzde 4,5 bile 
değildi. Daha önce HAK-İŞ Kadın Komi-
tesinin Başkanlığını yapmış olan Jülide 
Sarıeroğlu kardeşimiz de, şu an Meclis’te 
Ankara Milletvekili olarak yer alıyor. Bu-
gün Hükümette iki kadın bakanımız var. 
Az önce yeni Kadın Komisyonu Başkanı 
Fatma Hanımı iftiharla dinledik, arkadan 
Bolu’dan Hacer Hanımı çok duygulu bir 
şekilde yaptığı duygusal konuşmayla ayrı-
ca dinledik, bu temsil kabiliyetleri sebebiy-
le kendilerine teşekkür ediyorum.

İl düzeyinde 4 başkanımızın bulunduğu 
belediyelerde henüz arzu ettiğimiz yere 
ulaşamamakla birlikte, ümit verici geliş-
melerin yaşandığını görüyoruz. Üniversi-
telerde kadın öğretim elemanı oranı yüzde 
43’le oldukça ileri bir düzeydedir. Kamu 
kurumlarında istihdam edilen personel 
içindeki kadın oranı da yüzde 37’yi bulu-
yor. Üst düzey görevlerdeki kadın oranının 
henüz oldukça düşük olduğunu görüyo-
ruz. Bir kadın müsteşar yardımcımız, 2 
kadın valimiz, 32 kadın büyükelçimiz var. 
Ama zaman içinde buralarda da ilerleme 
sağlanacağını düşünüyorum.
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Diğer taraftan, kadına yönelik şiddetin 
önüne geçilmesi konusunda da, çok yönlü 
ve etkili tedbirler hayata geçirildi. Bu ko-
nuda yürütülen kampanyalara, “Kadına 
şiddet insanlığa ihanettir” diyerek eşim de, 
şahsen ben de katıldık. Bundan sonra da 
bir nisa, bir insan olarak haklarını koruma 
mücadelelerinde daima kadınlarımızın, 
sizlerin yanında yer alacağımızı özellikle 
ifade etmek istiyorum.

Değerli kardeşlerim,

Şu gerçeği hep birlikte ve açık yüreklilik-
le kabul etmek mecburiyetindeyiz: Çalı-
şan kadının yükü giderek artıyor. Çünkü 
çalışan kadın, aynı zamanda anne olarak, 
aile içindeki sorumluluklarını da yerine 
getirmeye devam ediyor. Bunun için, kadı-
nın çalışma hayatındaki rolü ile evindeki 
sorumlulukları arasındaki dengeyi sağla-
mak da çok önemli. Son dönemde, bu çer-
çevede pek çok düzenleme yapılmıştır. Do-
ğum sonrası izinlerinden iş yerlerindeki 
kreşlerin yaygınlaştırılmasına kadar pek 
çok düzenlemeyle çalışan kadınlara destek 
sağlanmıştır.

Siyasi hayatımın her safhasında kadınlar-
dan çok büyük destek görmüş birisi ola-
rak, kadınların iş hayatı yanında sosyal ve 
siyasi alanda da etkili olmaları gerektiğine 
inanıyorum. Bunun için sadece çalışanlara 
değil, tüm kadınlarımıza ilgi alanlarına yö-
nelik faaliyetleri yapabilmeleri için gerekli 
imkânları sağlamalıyız. Bizim bu konuda 
en küçük bir tereddüdümüz, en küçük 
farklı bir düşüncemiz yok.

‘Özgürleştirmek’ Adı Altında 
Kadını Kendi İdeolojilerine  
Köle Yapıyorlar

Bununla birlikte, birtakım çevrelerin ıs-
rarla, kendi değimleriyle ‘özgürleştirmek’ 
adına kadınları, kadın yapan farklılıkları, 
güzellikleri, imtiyazları ortadan kaldırma-
ya çalıştığını görüyoruz. İşte bu zihniyetin 
yansımalarına bazı belediyelerin, birtakım 
siyasi partilerin güya Kadınlar Günü için 
hazırladıkları afişlerde, etkinliklerde şahit 
oluyoruz. Bu topraklara yabancı ne varsa 
getirip ‘İşte kadın’ diye sunan, inancını ve 
kılık kıyafetini aşağılayarak, kadına haka-
ret eden bu karanlık zihniyet, esasen en 
büyük kadın düşmanıdır. Kadını “Başında 
örtü var, başında örtü yok” diye ayırıma 
nasıl tabi tutarsın? Yani başında örtü varsa 
kadın değil, başında örtü yoksa kadındır; 
böyle bir tanımlama olabilir mi? Yıllarca 
bu ülkede bu yapıldı. Başında örtü varsa 
üniversiteye almadılar, okullara almadılar. 
Örtü varsa devlet dairelerine almadılar, işe 
almadılar, yoksa aldılar. Ayrımcılığın ta 
kendisi bu, bunu yaptılar. İşte bunu ham-
dolsun, biz değiştirdik. Nisa, insan… Ka-
dına insan olduğu için değer verdik, giyi-
minden, kuşamından dolayı değil.

Bunların kadını özgürleştirmekten anladık-
ları, kadını kendi ideolojilerine, kendi zihin-
lerinde kurdukları dünyaya köle yapmaktır. 
Ailesinden, mahallesinden, toplumundan, 
değerlerinden kopararak savunmasız bırak-
tıkları kadını; emeği ve bedeniyle istismar 
etmenin adını ‘özgürlük’ koyanlar, aslında 
nesillerimizi hedef alıyorlar.
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İşte geçen hafta Afrika’nın 4 ülkesindey-
dim; Fildişi, Gana, Nijerya ve Gine. Bu 4 
ülke de evet insanlara yapılan sömürüyü 
gördüm. Peki, bu dünyada hani o ‘Gelişmiş 
ülke’ olarak geçinenler var, niçin bunlar 
acaba buralara ellerini uzatmazlar? Niçin 
buralara acaba ellerini uzatıp da, oradaki 
yavruları, oralardaki çocukları ele alıp ye-
tiştirmezler, neden? İşte bunun hesabını 
vermek gerekiyor. Onun için biz, ne di-
yoruz? Dünya 5’ten büyüktür. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi görevini ifa et-
miyor. Sadece 5 ülkenin iki dudağının ara-
sına sıkışmış bir dünyayı, biz özgür dünya 
olarak kabul etmiyoruz. 191 ülke, 5 ülke-
nin iki dudağının arasına sıkışmış. İşte 
Suriye’de yapılanlar, Irak’ta yapılanlar... Şu 
anda 3 milyon insan ülkemde ve bu 3 mil-
yon insana şu ana kadar 10 milyar dolar 
harcadık. Bunlar faturalı olan; STK’ların, 
belediyelerin yaptıklarını konuşmuyorum. 
“3 milyar avro destek vereceğiz” dediler, 4 
ay geçti hala verecekler, hala. Sayın Başba-
kan şu anda Brüksel’de, temenni ederim ki 
bu parayı alarak döner.

Bakın, bir taraftan ‘Mülteciler gelmesin’ 
diyorlar. Tamam da, mültecileri biz gön-
dermiyoruz ki, bak denizden geliyorlar ve 
bunların birçoğu da maalesef ölüyorlar. 
Biz, şu ana kadar sadece denizlerden, 100 
bine yakın mülteciyi botlarımızla kurtar-
dık. Ama diğerleri, botları şişleyerek onla-
rın ölümüne neden oldular. Farkımız bu, 
biz insana böyle bakıyoruz, onlar ise öyle 
bakıyorlar.

Evet, bugün topla, tüfekle yapılan saldırı-
lardan çok daha tehlikesiyle, nesillerimizi 

hedef alan bir kuşatma teşebbüsüyle kar-
şı karşıyayız. Bunun için televizyondan 
internete, müzikten sinemaya, modadan 
mimariye her türlü araç kullanılıyor. Genç-
lerimizi ruhsuz bir ceset gibi, sadece dün-
yevi hazların peşinde koşmaya yönlendi-
ren bu tehdide karşı, hep birlikte mücadele 
etmeliyiz. Terör örgütlerinin en büyük güç 
kaynağı, işte bu yeni nesil profilidir. Bu 
bakımdan bölücü terör örgütü de, DAEŞ 
terör örgütü de, paralel devlet yapılanması 
örgütü de aynı kaynaktan besleniyor.

Parlamentoda Mücadeleni Sözle-
Kalemle Ver, Silahla Dersen 
Kusura Bakma

Değerli kardeşlerim, 

Şunu unutmayın: Güneydoğu’daki, Do-
ğu’daki operasyonlar, ülkemizin neresin-
de olursa olsun, bölücü terör örgütü terör 
estirdiği sürece durmayacaktır. Huzuru 
yakalayacağımız ana kadar, bu devam ede-
cektir. Çünkü insanımızın huzuruna kas-
tedenlere karşı, gerekli her türlü tedbiri 
aldık, alıyoruz.

Şunu da söyleyeyim: Bu ülkede, 
Parlamento’ya girip de hala terör estiren-
lere karşı da; ben Parlamentodaki siyasi 
partilerin, hiç gecikmeden adım atmala-
rının gereğine inanıyorum. Bunu birkaç 
kez daha söyledim, yine söylüyorum, söy-
lemeye devam edeceğim. Zira Anayasa 
ortada, yasalar ortada. Bunların yaptığı, 
özgürlükçü bir mücadele değildir, özgür-
lük mücadelesi insanların öldürülmesiy-
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le gelmez. Bütün bunların bedeli, silahla 
Parlamento’ya girmek değildir. Siz silahla 
mı Meclis’e girmek istiyorsunuz? O za-
man, buyurun Anayasanın amir hüküm-
leri ortadadır, yasaların amir hükmü orta-
dadır; bunun gereğini yaparız, iş olur biter. 
Geldin, girdin Parlamentoya; demokratik 
şekilde mücadeleni ver; sözle ver, kalemle 
ver, ama silahla dersen, kusura bakma…

Bu millete ‘Şöyle de yaparım, böyle de ya-
parım’ anlayışını dayatanlar, hem kadın-
larımızın, hem de halkımızın düşmanıdır. 
Bu mesele hayat tarzı meselesi değildir; 
tam tersine bu mesele, ülkemizin ve mil-
letimizin geleceği meselesidir. Hani bir de, 
‘Türkiye’ye Özgü Başkanlık’, ‘Türkiye’ye 
Özgü Anayasa’ diyoruz ya; işte bu konuda 
da Türkiye’ye özgü bir model geliştirmek 
ve uygulamak mecburiyetindeyiz. Kadın 
haklarını, illa Batıdaki formatta ve üslupta 
ifade etmek, savunmak, hayata geçirmek 
zorunda değiliz. Kendi tarihi ve kültürel 
birikimimiz ışığında, yanlışları düzelterek, 
eksikleri tamamlayarak, kadının bir insan, 
bir birey, bir fert olarak varlığını güçlendi-
recek adımları hep birlikte atabiliriz. İna-
nın bana, böylesi çok daha etkili olacaktır.

Eğer Batıda gerçek anlamda bir kadın 
hakları savunuculuğu olsaydı, bugün 
Suriye’de 100 binlerce kadının, çocuklarıy-
la birlikte hayatlarını kaybetmesine böyle 
sessiz kalınmazdı. DAEŞ terör örgütünün 
internete koyduğu şov amaçlı videolar kar-
şısında ortalığı ayağa kaldıranlar, neden 
Esad’ın devlet terörünün katlettiği masum 
çocukları ve kadınları görmezden geliyor-
lar? Rusya’nın uçaklarıyla bombardıman 

ettiği Bayırbucak Türkmenlerini, oradaki 
Arapları ve oradaki kardeşlerimizi niçin 
görmezden geliyorlar? Yine çoğunluğu-
nu kadınların ve çocukların oluşturduğu, 
Akdeniz’in ve Ege’nin karanlık sularında 
yitip giden hayatlar, ağızlarından kadın 
haklarını, hümanizmi düşürmeyenlerin 
niçin umurlarında değil?

Bakınız aramızda, ülkemizde mülteci 
kamplarından gelen Türkmen, Arap ve 
Kürt hanım kardeşlerimiz var. Bu kardeş-
lerimizin her biri, 5 yıldır Suriye’de yaşa-
nan zülüm ve katliamın en yakın şahitleri-
dir. Onların acısına, gözyaşlarına duyarsız 
kalanların, kadın haklarından, insan hak-
larından bahsetmelerinin hiçbir anlamı 
yoktur. Sınırlarına çektikleri tel örgülerle, 
kapattıkları kapılarla, en sert polis müda-
haleleriyle kadınları ve çocukları çaresizli-
ğe terk edenlerin, Suriye’deki DAEŞ şovla-
rına karşı hassasiyeti, bize asla inandırıcı 
gelmiyor.

Bölgede Kurulmak İstenen 
‘Sömürgeci’ Düzene Karşı 
Mücadele Edeceğiz

Biliyoruz ki, bunların aslında kadın diye, 
çocuk diye, mazlum diye, mağdur diye bir 
dertleri yok, onların derdi başka. Biz, ne 
onlar gibi meseleye bakabiliriz, ne de onlar 
gibi davranabiliriz. İnancımız ve tarihimiz, 
böyle bir hoyratlığa, böyle bir vicdansızlığa, 
böyle bir ahlaksızlığa izin vermez. Sonuna 
kadar Suriye başta olmak üzere, dünyanın 
her köşesindeki mazlumların, mağdurların 
yanında olmaya devam edeceğiz.
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Az önce Afrika’yı bahsettim; her biri ayrı 
yeraltı zenginliklerine sahip bu ülkelerde-
ki insanların nasıl zor bir hayat yaşadıkla-
rını, kendi gözlerimizle gördük. Altı zen-
ginlik, üstü sefalet kaynayan Afrika’daki 
sömürge düzeni, çok daha ağır bir şekilde 
bugün Suriye’ye ve tüm Ortadoğu’ya, Ku-
zey Afrika’ya uygulanmak isteniyor. Biz 
buna asla rıza göstermeyeceğiz. Celladına 
aşık kurbanların ihanetine rağmen, bölge-
de kurulmak istenen bu düzene karşı sonu-
na kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadele-
yi, en çok da kadınlarımız için vereceğiz. 
Çünkü onlar, özgürleştirilmek adına, yeni 
bir köleliğe teslim edilecekleri modern kö-
lelik düzenini değil, insan sıfatlarına layık 
bir hayatı hak ediyorlar. Bu düşüncelerle, 
yarın kutlanacak 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününüzü tebrik ediyorum.

HAK-İŞ Konfederasyonumuza, Sayın Baş-
kana ve Yönetim Kurulu üyelerine, Kadın 
Komitesine bu güzel buluşmaya vesile ol-
dukları için şükranlarımı ifade ediyorum.

Buradan ülkemizdeki muhacir kardeş-
lerimiz başta olmak üzere, Suriye’nin ve 
Irak’ın tüm yiğit kadınlarını gönülden se-
lamlıyorum. Toplantıya yurt dışından ge-
lerek iştirak eden tüm misafirlerimizden 
ülkelerine, oralarda yaşayan kardeşlerimi-
zi selamlarımızı iletmelerini özellikle rica 
ediyorum.

Uluslararası 5. Kadın Emeği Buluşması’nın 
hayırlı olması temennisiyle hepinize sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın değerli yöneticileri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin Saygıdeğer 
Başkanı, Başbakan Yardımcımız, millet-
vekillerimiz, Diyanet camiamızın kıy-
metli mensupları, muhterem misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum, esselamü aleyküm 
ve rahmetullahi ve berekatühü. 

Dünyanın dört bir tarafından gelerek prog-
ramımıza teşrif eden, iştirakleriyle bizleri şe-
reflendiren tüm misafirlerimize, İstanbul’u-
muza, Türkiye’mize hoş geldiniz diyorum.

Dönüşüm Sancıları İçinde 
Kıvranan Toplumlar, Türkiye’yi 

Rehber Görüyorlar

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni 
İstanbul | 13 Mart 2016 
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Bugün bizleri böyle anlamlı bir tören ve-
silesiyle buluşturan Türkiye Diyanet Vak-
fımıza, Vakfımızın ve Diyanet Teşkilatı-
mızın yöneticilerine teşekkür ediyorum. 
Ülkemizin en önemli vakıflarından olan 
Türkiye Diyanet Vakfımız, bugün 41. kuru-
luş yıl dönümünü idrak ediyor. Vakfımızın 
41. yılının hayırlı olmasını Rabbimden te-
menni ediyor, 41 kere maşallah diyorum.

13 Mart 1975’ten bu güne kadar Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın büyümesine, gelişmesi-
ne, ülke sınırlarımızı aşarak yeni coğrafya-
lara ulaşmasına katkısı olan herkesi tebrik 
ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş olanlara 
Allah’tan rahmet diliyorum. Vakıf mensup-
larından, hayırseverlerden bugüne kadar 
emeği geçenlere, bundan sonraki süreçte 
de emeği geçecek olanlara şahsım, mille-
tim adına şükranlarımı ifade ediyorum.

‘Dünyayı iyiliğin değiştireceğine’ inanan, 
eylemleri, projeleriyle bunu teyit eden bu 
güzide topluluk karşısında bulunmaktan; 
bu kardeşlik ve dayanışma iklimini tenef-
füs etmekten büyük bir memnuniyet du-
yuyorum.

Biraz önce hep beraber izlediğimiz sine-
vizyonda, insanı insan yapan hasletlerin, 
onu var kılan ulvi değerlerin halen dimdik 
ayakta olduğunu görüyoruz. Bu hikâyeler 
bize, her gün içimizi karartan manza-
ralara rağmen, karşılıksız vermenin, 
diğergâmlığın halen dipdiri olduğunu an-
latıyor. ‘İnsan, insanın şifasıdır’ sözü, işte 
bu iyilik hikâyelerinde de eteğe kemiğe 
bürünüyor. Diyor ya Yunus; “Eteğe kemiğe 
büründüm, Yunus diye göründüm.”

Bu yılki Uluslararası İyilik Ödüllerinin sa-
hipleri:

Afrika’nın merhamet öncüsü Sudan’ın 7. 
Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Abdurrah-
man Swar Ez-Zehep Beyefendiyi;

Bir canı kurtarmak için kendi canını hiçe 
sayan kahraman Mehmedimiz, Mehmetçi-
ğimiz İsmail Ertem’i;

İhtiyaç sahiplerinin, mültecilerin, sığınak, 
çatı arayanların hamisi Doktor Cemile 
Mahmut Hanımefendiyi;

Gazze’nin, Filistin’in can dostu Doktor 
Mads Gilbert Beyefendiyi;

Kötülüğe iyilikle set kuran, az önce Saygı-
değer Diyanet İşleri Başkanımızın da onun 
hikayesini, hatırasını anlattığı Suzin Kar-
land Hanımefendiyi;

İhtiyaç sahibi çocukların yardım meleği 
“Leyla’dan sonra” hareketini başlatan Övgü 
Sinem Buğan, Yüsra Betül Medik ve Kübra 
İlicepınar Hanımefendileri;

Şanlıurfa’da hayatını yoksullara, gariplere 
adayan Osman Gerem Beyefendiyi, şahsım, 
milletim adına gönülden tebrik ediyorum.

Sizler, fedakârlıklarınız, gayretleriniz, öz-
verili çalışmalarınızla ortak yaralarımı-
za merhem oluyorsunuz. Sizin ellerinizle 
dünyanın dört bir yanında dikilen o iyilik 
fidanlarının, inşallah uzun süre meyve 
vermeye devam edeceğine inanıyorum.
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Türkiye Diyanet Vakfı, Milletin 
Desteğiyle Büyüdü

Değerli kardeşlerim,

Türkiye Diyanet Vakfı, her ne kadar Diya-
net İşleri Başkanlığımızla özdeşleştirilmiş 
olsa da, aslında milletimizin desteği ve 
sahiplenmesiyle büyümüş, bugünlere gel-
miş bir kurumumuzdur. 1000 şubesi, dün-
yanın 135 ülkesine yayılan çalışmaları ile 
Diyanet Vakfı, inanç, köken, menşei ve böl-
ge ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerinin 
yanında oluyor. Vakfımızın, eğitim ve din 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması gayretleri 
yanında, iyilik misyonuyla ülkemizde ve 
dünyanın her yerinde yürüttüğü faaliyet-
leri takdirle takip ettiğimi özellikle belirt-
mek isterim.

İSAM gibi seçkin bir ilim merkezini, İslam 
Ansiklopedisi gibi muhteşem bir eseri ül-
kemize ve tüm insanlığa kazandıran vak-
fımız, medeniyetimizin yeniden inkişafı 
yolunda yaptığı hizmetlerle de takdiri hak 
ediyor. 30 yıllık bir emeğin ürünü olan 44 
ciltlik İslam Ansiklopedisi’ni de, Cumhuri-
yet döneminin en muhteşem kültür hazi-
nesi olarak değerlendiriyorum.

Yurt içinden ve yurt dışından 24 bin öğren-
ciye burs ve eğitim yardımı sağlayan vakfı-
mız, yurtları ve evleriyle 6300’e yakın öğ-
renciyi barındırma durumunda bulunuyor. 
Özellikle yurt dışından vakfımız yardımıyla 
ülkemize getirtilip, ilahiyat ve imam hatip 
eğitimi alması sağlanan kardeşlerimize, 
evlatlarımıza, yavrularımıza bu verilen hiz-
meti, çok ama çok önemli görüyorum.

Son olarak, Suriye’den ülkemize gelen mu-
hacir kardeşlerimizin çocukları için ha-
yata geçirilen ‘Farkındayım, yanındayım’ 
kampanyası ve bu çerçevede eğitim imka-
nı sunulan 13 bin öğrenci için ayrıca teşek-
kür ediyorum.

Bugüne kadar 61 imam hatip lisesi binası-
nı tamamlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı-
mıza teslim eden vakfımızın desteklediği 
hafızlığa yönelik Kur’an kursları da, ger-
çekten çok hayırlı hizmetler olarak devam 
ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, son 5 yılda yurt için-
de ve yurt dışında yaptığı 316 milyon lira 
yardımla, ülkemizin bu alanda önde gelen 
sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor.

1975 yılında Kocatepe Camii’nin temeline 
atılan ilk harçla başlayan cami, Kur’an kursu, 
müftülük, eğitim merkezi gibi dini hizmete 
yönelik kurumların inşasını, adeta vakfımı-
zın alametifarikası olarak görüyorum.

Bugüne kadar sayıları ülkemizde 3500’e 
yaklaşan, dışarıda da 100’ün üzerine çıkan 
bu ibadethane ve eğitim-öğretim binala-
rıyla ilgili hizmetlerin kesintisiz sürdürül-
mesini bekliyorum. Orta Asya’dan Güney 
Asya’ya, Filistin’den Kırım’a, Afrika’ya ka-
dar geniş bir coğrafyada süren cami inşaat-
ları, Kur’an kursu, medrese inşaatları, tadi-
latları, tefrişatları da üzerinde hassasiyetle 
durmamız gereken hizmetlerdir.

Arnavutluk’un Başkentinde Tiran’da, Na-
mazgah Camii’nin temelini Sayın Başka-
nımızla beraber attık, inşallah yakında da 
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açılışını yapacağız. Kazakistan’daki Hoca 
Ahmet Yesevi Camii hızla devam ediyor. 
Şimdi 2 Nisan’da, inşallah, Amerika Bir-
leşik Devletleri’ndeyiz, Maryland’da biten 
külliyenin, o muhteşem eserin inşallah açı-
lışını yapacağız, 65 dönüm arazi üzerinde-
ki muhteşem eser…

Terörün Pusuda Beklediği Bu 
Dönemde Gençlerimize Daha 
Fazla Sahip Çıkmalıyız

Günümüzde çocuklar, gençler ve kadınlar 
mutlaka kazanmamız gereken, özel önem 
vermemiz gereken kesimlerin başında ge-
liyor. Öğrencilerimizin ahlaklı, vatanına ve 
milletine bağlı, insanlığa faydalı bireyler 
olarak yetiştirilmesi hususunda vakıfları-
mıza ciddi görevler düşüyor. Terör örgütle-
rinin pusuda beklediği bu dönemde çocuk-
larımıza, gençlerimize, genç kızlarımıza 
daha fazla sahip çıkmalıyız.

Paralel yapıların ‘hizmet’ ve ‘adanma’ kı-
lıfları altında nesillerimizi, kendi kirli 
emellerine alet etmesine seyirci kalama-
yız. Ümmeti parçalayan, ümmeti birbirine 
düşürenlerin bu gayretlerine seyirci kala-
mayız. Anneyi evladına; evladı annesine 
babasına düşman kılan bu anlayışa seyirci 
kalamayız. Yeni nesilleri maddi ve manevi 
olarak beslerken, bu şer odaklarına karşı 
da azami derecede dikkatli olmalıyız.

Tabii burada bir şey özellikle dikkat çe-
kiyor; Diyanet Vakfımızdan bu anlayışla 
Milli Eğitim Bakanlığımız ve Diyanet İşle-
ri Başkanlığımızla birlikte hareket ederek, 

çalışmalarını daha da yaygınlaştırmalarını 
bekliyoruz. Adalet, ihsan, merhamet, isti-
kamet gibi ilkeler doğrultusunda yürütü-
len bu hizmetlerin ilelebet devam etmesini 
temenni ediyorum.

Bakınız, yapılan çalışmaların önemini gös-
termesi açısından, burada sizlere Diyanet 
İşleri Başkanımızın bizzat yaşadığı küçük 
bir hadiseyi aktarmak istiyorum: Bir top-
lantı vesilesiyle Kamerun’dan ülkemize 
gelen Müslüman liderler, Diyanet İşleri 
Başkanımıza 16 maddelik bir talep listesi 
veriyorlar. Başkanımız diyor ki, “Bunların 
hepsini yapamam, bir tanesini söyleyin, 
onu gerçekleştirmeye çalışayım.” Bunun 
üzerine muhatabı, çok manidardır, liste-
nin en son sırasındaki talebi işaret ediyor. 
Bu talep Diyanet İşleri Başkanımızın cüb-
besi ve sarığıyla ülkelerini ziyaret etmesi, 
oradaki Müslümanlarla kucaklaşması iste-
ğidir. “Biz yıllarca kendi ülkemizde cübbe-
siyle, sarığıyla dolaşan Diyanet İşleri baş-
kanı göremedik” diyor. 

Başkanımız, “Onca meseleniz varken zi-
yaret konusu sizin için bu kadar önemli?” 
diye soruyor. Cevap çok şaşırtıcı, diyorki 
muhatabı, “Siz Müslüman olarak, azınlıkta 
yaşamanın ne zor şey olduğunu bilemezse-
niz. Siz bu şekilde ülkemize geldiğinizde, 
bizim sahipsiz olmadığımız görülecek.” 
Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanımız 
ilk fırsatta hemen Kamerun’a gidiyor, ora-
daki Büyükelçimizle birlikte Cuma Na-
mazını kıldırmak üzere camiye giderken 
çevresindekilere, “Gittiğimiz yerde kaç yüz 
kişi vardır?” diye soruyor. Yanındakiler di-
yor ki, “Hocam, 30 bin kişi sizi bekliyor.” 
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Gerçekten de camiye vardıklarında, tabii 
küçük bir mescit, ama gerisinde sahraya 
doğru saf tutmuş on binlerce insanın ken-
dilerini beklediğini görüyorlar.

Namazdan sonra 90 yaşında bir ihtiyar ge-
liyor ve Başkanımıza diyor ki, “Elhamdü-
lillah, bugün Kusseri Seferi tamamlandı. 
-Benim gibi, o ana kadar Sayın Başkan da 
Kusseri olayını duymamış- Sayın Başkan 
soruyor, “Kusseri Seferi nedir?” İhtiyar 
şöyle cevap veriyor: “Bizimle Çad’ın arasın-
da, Kusseri diye bir yer vardır, sizin ataları-
nız oraya kadar geldiler, ama bu topraklara 
geçemediler. Biz, bunun acısını 400 yıldır 
çekiyoruz. Bugün Kusseri Seferi tamam-
landığı için Allah’a hamd ediyoruz.”

Evet, Diyanet Vakfımız yaptığı her hizmet-
le, inşa ettiği her camiyle, imam hatiple, 
yardım eli uzattığı her mağdur ve maz-
lumla, işte bu şekilde ecdadımızın başlat-
tığı bir gönül seferberliğini tamamlamış 
oluyor. Bugün gönlünü kazandırdığımız, 
duasını aldığımız her insan, her toplum, 
yüzlerce yıl sonra sizleri ve bizleri de işte 
böyle hayırla yad edecektir. 

Bundan daha büyük bir ödül, bundan daha 
büyük bir mutluluk düşünülebilir mi?

Bizim Medeniyetimizde Kalem 
Kılıcın Önünde Gelir

Değerli kardeşlerim,

Bizim medeniyetimiz, bir yönüyle de, ‘İyi-
liğin kurumsallaşmış hali’ olarak ifade 
edebileceğimiz bir vakıf medeniyetidir. 

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde yaygın 
şekilde kabul gören, işlerlik kazanmış olan 
vakıf anlayışının kaynağı bu topraklardır. 
Kendini insanlığa ve hatta tüm mahlukata 
vakfetme, insanlığın ve mahlukatın yararı-
na çalışma anlayışı üzerine kurulu bu me-
deniyete bütün samimiyetimizle hep bir-
likte sahip çıkmalıyız. Yolda kalmışlardan, 
göçmen kuşlara kadar hayata ve insana 
dair ne varsa her şeyi içine alan bu muhte-
şem medeniyet, ecdadımızın bize bıraktığı 
en büyük miraslardan biridir.

Tarihimize bakın, sizim ecdadımız gittiği 
yerlere gerektiğinde kılıcını da kullanarak 
girmiştir; ama oradaki kalıcılığı, gönülleri 
fethetmesi sayesinde olmuştur. Bugün Os-
manlı coğrafyasına baktığınızda, Selçuklu 
coğrafyasına baktığınızda hep bu gerçeği 
görürsünüz. Alp Arslan gibi, Kılıç Arslan 
gibi, Selahaddin Eyyubi gibi, Osman Gazi, 
Fatih, Kanuni, Yavuz gibi büyük devlet 
adamları bu topraklarda yetişmiştir. Öte 
yandan, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı 
Bayram-ı Veli gibi, Akşemseddin gibi, Fu-
zuli gibi büyük gönül insanları da yine bu 
topraklardan ses vermiştir.

Her zaman söylüyorum, bizim medeniyeti-
mizde kalem kılıcın önünde gelir. Biz, kılı-
cın geçiciliğine, kalemin, yazının, irfanın ka-
lıcılığına inanırız. Fatih’in Akşemseddin’e, 
Yavuz’un İbn-i Kemal’e hürmeti, bir devlet 
adamına hocasına saygısının ötesinde, sa-
hip olduğumuz o medeniyet tasavvurunun 
da yansımasıdır aslında.

Bugün dahi, Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya 
kadar, nereye giderseniz gidin karşınıza 
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köprü olarak, cami olarak, medrese olarak, 
han olarak, hamam olarak, kervansaraylar 
olarak, çarşılar olarak mutlaka bir Osman-
lı eseri çıkar. Herkesin sömürmek için, pet-
rolünü yağlamak için gittiği Ortadoğu’ya 
biz, demir yollarımızla gittik, su kanalla-
rımızla gittik, hanlarımızla gittik, çarşıla-
rımızla gittik, en önemlisi birlikte yaşama 
kültürümüzle gittik; bizim farkımız bu. 

Geçen hafta Afrika’nın 4 ülkesine gittim, 
hepsi de ne anlattı biliyor musunuz? 

“Batı, bize elmaslarımızı yağmalamak için 
geldi, altınlarımızı yağmalamak için geldi, 
bakırlarımızı yağmalamak için geldi. Ama 
Osmanlı, bize öyle gelmedi. Osmanlı, bize 
farklı geldi. Şimdi bakıyoruz ki, siz de teklif-
lerinizde aynı şeyleri yapıyorsunuz” dediler.

Biz de, “Bunun için varız, bunun için mü-
cadelemizi sürdürüyoruz. Biz, tam aksine 
sizinle, dayanışma için buradayız. Ama 
bizi, ne olur çabuk anlayın. Eğer çabuk an-
lamazsanız, yine kaybetmeye devam ede-
ceksiniz” dedik. 

Biz, bugün huzurun mumla arandığı 
Kudüs’te asırlarca Müslüman’ıyla, Hıris-
tiyan’ıyla, Musevi’siyle tüm dinlerin men-
suplarını kardeşlik içinde, barış içinde ya-
şatmayı başarmıştık. Bugün de insanlığın 
ihtiyaç duyduğu barış özleminin, bizim 
medeniyetimizin çağrısına yankısını bul-
duğunu görüyorum, buna inanıyorum.

Kardeşlerim,

Tabii bu dönemde asıl büyük görev yine 
bize düşüyor. Dünyanın siyasi, sosyal, 

ekonomik, kültürel, ahlaki, her bakımdan 
mihengini kaybettiği, büyük savrulmala-
rın yaşandığı günümüzde, biz önce kendi 
ölçülerimizi, kendi değerlerimizi sağlam 
tutmamalıyız. Biz de, bu savrulmaların 
içine yuvarlanıp istikametimizi şaşırırsak, 
inanın kaybeden sadece kendimiz olmayız.

İyilik Medeniyetinin Mensupları, 
Mazlumlara Kapılarını Açık 
Tutuyor

Bugün bir büyük dönüşüm sancıları için-
de kıvranan tüm kardeş toplumlar, gözle-
rini Türkiye’ye dikmiş durumda, umutla 
çıkış yolu arıyorlar, rehber olarak da bizle-
ri görüyorlar, sizleri görüyorlar. Biz nereye 
yönelirsek, onlar da aynı tarafa yöneliyor-
lar, yönelmek istiyorlar. Bu büyük medeni-
yetin günümüzdeki varisi olarak gördük-
leri Türkiye’nin, kendilerine de rehberlik 
etmesini bekliyorlar. Ne kendi evlatlarımı-
zı, ne de bu insanları hayal kırıklığına uğ-
ratmaya hakkımız yoktur, böyle bir vebali 
asla üstlenemeyiz.

Eğer biz, sınırlarımıza dayanan Suriye’de-
ki o mazlumlara, Irak’taki o mazlumlara 
kapılarımızı açtıysak, iyilik medeniyetinin 
mensupları olduğumuz için açtık. Kaç kişi 
gelecek diye sormadık. Batı ne yapıyor? 
“Biz 300 kişi alırız, biz 500 kişi alırız” diyor. 
Sonra ne yaptılar? Dikenli telleri koydular. 
Şu an Türkiye’de 3 milyon mülteci var. Bun-
dan sonra da yine açık kapı politikasıyla, o 
bombalardan kaçan insanları, ne olursa ol-
sun almaya mecburuz. Çünkü bu medeniye-
tin evlatları, bunu yapmakla yükümlüdür.
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Müessif bazı olaylar, dünyanın geri kalanı 
nezdinde, tüm Müslümanları töhmet altın-
da bırakmaya, tüm Müslümanları terörist 
gibi göstermeye çalışanlara fırsat veriyor. 
Ama biz, onlara fırsat vermeyeceğiz. Bu 
bir proje olabilir, bu bilinçli olarak altya-
pısı hazırlanmış bir süreç olabilir, birileri 
yaşananları istismar etmek, kendi emelleri 
için kullanmak istiyor olabilir. Bize düşen, 
buna karşı kendi medeniyetimizin, o tüm 
insanlığı kucaklayan, kuşatan değerleriyle 
mukabele etmektir.

Kudema, yani eskiler, “Kem aletle kemâlât 
olmaz” derler; kötü vasıtalarla, yanlış 
araçlarla doğru sonuçlar elde edemeyiz. 
Müslüman’ı terörist, İslam dünyasını te-
rörün, cinayetlerin, kavgaların kaynağı 
olarak göstermeye çalışanlara karşı, kendi 
değerlerimizle mücadele edeceğiz. Onlar, 
masumları öldürebilir, biz, daima masum-
ların yanında yer alacağız. Onlar, milyarca 
insanın mağduriyeti pahasına kendilerine 
bir refah düzeni kurabilir, ama biz, asla 
adaletten ayrılmayacağız. Onlar, çıkarları 
için tüm dünyayı ateşe atmayı göze alabi-
lir, biz, hakkın, merhametin, şefkatin, iyili-
ğin yanında yer alacağız.

Çünkü bizim inancımız, bizim medeniye-
timiz, bizim tarihimiz, bizim kültürümüz 
bunu emrediyor. Ne diyor sevgili Peygam-
berimiz? “Müslüman, dilinden ve elinden 
insanların selamette olduğu kişidir” diyor. 
Ayrıca bir başka hadiste de Peygamberimiz 
yine, “Mü’min ise, insanların canları ve 
malları konusunda emin olduğu kişidir” 
buyuruyor. Çerçeve burada çizilmiş zaten. 
Bu emri alan hiçbir Müslüman, hiçbir mü-
min masumlara kötü söz söyleyemez, ma-

sumlara el kaldıramaz, masumların gırtla-
ğını kesemez, masumlara kurşun sıkamaz, 
masumlara bomba atamaz. Bizim medeni-
yetimizin olduğu hiçbir yerde DAEŞ ola-
maz, Boko Haram olamaz. Bizim medeni-
yetimizin olduğu yerde PKK olamaz, PYD 
olamaz, YPG olamaz. Aynı şekilde, bizim 
medeniyetimizin olduğu hiçbir yerde Ku 
Klux Klan da olamaz, Holokost da olamaz.

Bugün İslam dünyası, mezhepçilik fitnesi-
nin, siyasi bölünmüşlüğün, sosyal çalkan-
tıların sancısı içinde kıvranıyorsa, dönüp 
önce kendimizi sorgulayacağız. Demek 
ki yeteri kadar sesimizi duyuramıyoruz, 
demek ki yeteri kadar hakkın, hakikatin, 
adaletin mücadelesini veremiyoruz. Fert-
ten başlayarak, kurumlarımıza kadar hep 
birlikte bu muhasebeyi yapmalı, medeni-
yetimizin bize yüklediği sorumluluğa dört 
elle sarılmalıyız. Kaybettiğimiz her an, iyi-
lik karşısında kötülüğün, masum karşısın-
da zalimin fersah fersah mesafe kat edişini 
izlemek durumunda kalırız.

Ziya Paşa geçmişte ne diyordu? “Dolaştım 
mülki İslam’ı, bütün viraneler gördüm.” 
Bugün Ziya Paşa aynı yerleri dolaşsa, 
herhalde şöyle söylerdi: “Dolaştım mülki 
İslam’ı, akan kanlar gördüm, ağlayan ço-
cuklar, kadınlar, yaşlılar gördüm.” 

Medeniyetimizi Vakıfları 
Güçlendirerek Ayağa Kaldıracağız

Kardeşlerim,

“Tabiat boşluk kabul etmez”, böyle bir söz 
var. Bizim medeniyetimizin, değerleri-
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mizin boş bıraktığı her yer, başkalarının 
hoyrat, zalim, ayrıştırıcı, gönül yıkıcı, kan 
dökücü elleriyle dolduruluyor. Buna karşı 
medeniyetimizi yeniden ayağa kaldıraca-
ğız. Bunu da medeniyetimizin tüm unsur-
larıyla birlikte, vakıflarımızı, vakıf gele-
neğimizi güçlendirerek, yaygınlaştırarak 
yapacağız. Hamdolsun güzel hamleler var, 
güzel çalışmalar var, her geçen gün daha 
iyiye gidiyoruz, daha da iyi olacağız. Tür-
kiye Diyanet Vakfı’na, diğer hizmetlerinin 
yanı sıra, işte böyle büyük bir misyon da 
düştüğüne inanıyorum.

Peygamberimizin, “Müslüman 
Müslüman’ın kardeşidir, ona zulmetmez, 
onu yardımsız bırakmaz, onu tahkir et-
mez” emrine uygun şekilde, tüm kardeş-
lerimizin yardımına koşacak, tüm kar-
deşlerimizin elinden tutacağız. İmkân 
konusunda, kaynak konusunda evvel Al-
lah en küçük bir endişemiz, endişeniz ol-
masın. Çünkü bu millet, evvel Allah iyilik-
severdir. Milletimiz samimiyetle, ihlasla, 
kalpten gelerek yapılan her işin sonuna 
kadar destekçisi olur. Gerekirse tabağın-
daki yemeğin yarısını, çolunun çocuğu-
nun rızkından arttırdığı her kuruşu, bu 
işler için tahsis eder, etmiştir. Yeter ki, bu 
yola revan olalım, yeter ki bu yola baş ko-
yalım. Niyet hayr, akıbet hayr...

Değerli kardeşlerim,

Bizim vakıf medeniyetimiz, evet, çok güç-
lüdür, çok yaygındır, ama bir o kadar da 
ölçüleri serttir. Bakınız, Kanuni Sultan Sü-
leyman, vakıf malına el uzatana, vakıf işini 
ihmal edene, “Malik onun isteklisi, zebani-

ler denetçisi ve cehennem nasibi olsun.” 
diyerek beddua ediyor. Ecdadımız daima, 
“Vakfa yan gözle bakan kedinin dahi gözü 
kör olur” der ve bu prensiple hareket et-
mişler. Bugünkü vakıflarımızın pek çoğu, 
milletimizin desteğiyle, imkânıyla faaliyet-
lerini yürütüyorlar.

Geçenlerde burada Vakıf Katılım’ın açı-
lışını yaptık. O açılışta da söyledim; 
Vakıfbank’ın yüzde 58’ine, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü sahip. Bunca yıldır, maalesef 
bir takım yanlışlar yapıldı. Şimdi Vakıf 
Katılım’ın faizsiz uygulamasıyla birlikte, 
inşallah, kârı bundan sonra vakıf hizmetle-
rine aktarılacaktır. Faizsiz ekonomi işte bu 
kadar önemli. Bu vakıflara bağışlanan her 
kuruş, sağlanan her imkân, kuyumcu titiz-
liğiyle ölçülüp biçilmeli ve kullanılmalı.

Unutmayalım ki, ‘La galibe illallah’, 
Allah’tan başka zafer sahibi yoktur. Biz-
ler, sadece onun verdiği güçle, kudretle, 
imkânla, açtığı yolda çalışan birer faniden 
ibaretiz. Bugün varız, her an biz de gidebi-
liriz. Bununla birlikte, bu hizmetleri yürü-
tenleri de desteklemek, teşvik etmek, yar-
dımcı olmak gerekiyor.

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: 
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden, ya 
hayır söylesin, ya da sussun.” Her konuda 
olduğu gibi, vakıflarımızın faaliyetleri ko-
nusunda da bu ölçüyü muhafaza edeceğiz. 
Yanlışa karşı mücadele ederken, doğrunun 
da destekçisi olacağız. Bu milletten temin 
ettiği imkânları, biraz önce ifade ettiğim öl-
çüler içinde yine bu millet için, bu ümmet 
için kullanan herkesin hem şahsım olarak, 
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hem Cumhurbaşkanı olarak sonuna kadar 
yanındayım. 

Türkiye Diyanet Vakfımızın, daha nice 41 
yıllar boyunca bu şuurla faaliyetlerine de-
vam edeceğine inanıyorum. Ülkemizde ve 
dünyanın dört bir yanında iyilik için, hayır 
için faaliyet gösteren vakfımızın, hizmet 
çıtasını her geçen yıl daha da yükselterek, 
kendisinden beklenen misyonu yerine ge-
tireceğine inanıyorum.

Vakıfımızın kurucuları olan hocalarımızı 
bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum. 
Bu yıl iyilik ödüllerine layık görülen herke-
si bir kez daha tebrik ediyor, çalışmaların-
da başarılar diliyorum. Rabbim iyileri ara-
mızdan eksik etmesin. Rabbim iyilik için 
çalışan herkese güç versin, kuvvet versin, 
yardımcısı olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Allah’a emanet olun diyorum. 
Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum.

Bugün Çanakkale Deniz Zaferimizin 101. 
yıldönümünü ülke ve millet olarak hep bir-
likte idrak ediyoruz. Bundan 1 asır önce, 
Çanakkale’de destan yazan tüm kahraman-
larımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rah-
metle, minnetle, şükranla yâd ediyorum.

Teröre Kucak Açanlara 
Sesleniyorum: Beslediğiniz Yılan 

Her An Sizi de Sokabilir

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin  
101. Yılı Töreni | Çanakkale | 18 Mart 2016 
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Evlatlarını Çanakkale’ye: 

“Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım 

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. 

Haydi yavrum, haydi git; ya gazi ol, ya şehit” 

diyerek yollayan, kimi zaman da çocuğu-
nun şehadet haberini dahi almadan ha-
yata gözlerini yuman analara-babalara, 
Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Allah 
hepsinden razı olsun, mekânlarını cennet 
eylesin.

Aynı şekilde binlerce kilometre öteden ge-
lip, burada hayatlarını kaybeden, o günden 
beri topraklarımızda misafir ettiğimiz di-
ğer ülke askerlerini de tazimle anıyorum.

Çanakkale Destanı’nı okuyan yavrumuzu 
gözlerinden öpüyorum. İşte bu destanı, 
inanıyorum ki, bu nesil de aynı şekilde ya-
zacaktır. Duamızı yapan kızımızı da tebrik 
ediyorum; zira “Dua, dua, eller karıncalan-
mış, gökyüzü bir tarla, hep yoncalanmış.” 
Evet, o gözyaşı damlalarına hasretiz. İşte 
bu topraklar o gözyaşıyla hep sulandı.

Çanakkale Savaşlarını, “Bugünümüzü 
kurtaran, maziye kahramanlığını ve bü-
yüklüğünü iade eden, bu toprakları bize 
sonsuz vatan yapan bir mücadele” olarak 
tanımlayan Gazi Mustafa Kemal’i de rah-
metle yad ediyorum. Gazi’nin: “Tarihlerini 
bilmeyen milletler, başka milletlerin avı 
olurlar” sözünün en müşahhas tezahürü 
Çanakkale’dir, bu topraklardır. Çanakkale 

Zaferi’ni bilmeyenler, bu savaşın nerede, 
hangi şartlarda, hangi fedakârlıkla yapıl-
dığını anlamayanlar, bugün yaşadıklarımı-
zın manasını da kavrayamazlar.

Bunun için ülkemizde Çanakkale Savaşla-
rının gerçekleştiği mekânları görmeyen, o 
havayı teneffüs etmeyen hiçbir evladımız 
kalmamalıdır. Bugün ortaokuldan liseye, 
liseden üniversiteye geçişte sınavlar var 
değil mi? İşte ben Çanakkale’nin ziyaret 
edilmesini ve burada verilen mücadelenin 
tarihi öneminin hıfzedilmesini de aynı dü-
zeyde önemli bir hadise olarak görüyorum.

Milli Savunma Bakanlığımızdan, Milli Eği-
tim Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızdan, Gençlik ve Spor Bakan-
lığımızdan, diğer ilgili tüm kurumlarımız-
dan bunu öncelikli bir mesele olarak gör-
melerini istiyorum. 

Çanakkale 1915 Köprüsü’nü 
2023’e Bitirme Gayretindeyiz

Çanakkale geçilmez destanıyla düşmana 
‘dur’ diyen Çanakkale Boğazı, Çanakkale 
1915 Köprüsü’yle Cumhuriyet’in inşallah 
100. Yılında geçilecek. Hükümetimiz, köp-
rüyü 2023’e yetiştirme gayreti içerisinde. 
Temennimiz, köprünün daha önceden bi-
tirilmesi. 

Köprünün bitmesiyle birlikte, buradan 
Gelibolu’ya, Anıttepe’ye gemilerle değil, 
araçlarımızla, otobüslerimizle rahatlıkla 
geçeceğiz.
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Çanakkale’nin anlamını öğretemediğimiz, 
bu mücadelenin geçmişimiz, bugünümüz 
ve geleceğimiz için ifade ettiği manayı zih-
nine ve gönlüne nakşedemediğimiz her 
evladımızın vebali, bu işin sorumlularının 
üzerindedir. Bilhassa son üç yıldır yaşadığı-
mız hadiseler, Çanakkale’deki mücadelenin 
mesajını çok daha önemli hale getiriyor.

Kardeşlerim,

Biz şehitlerin nesliyiz, biz şehitlerin kan-
larıyla suladığı bu topraklarda yetişmişiz. 
Şehadet, bizim için korkulacak bir makam 
değil, ulaşılması gereken bir makamdır. 
“Onlar ölü değildir, onlar diridirler, ama 
siz bilemezsiniz. Onların rızkının kefili 
Allah’tır” bu müjdeyle onlar yürürler. Kab-
rinden sonra da oradaki hali görünce, 10 
kez tekrar bu dünyaya dönmek isterler. 
Ama birileri anlamaz, zannederler ki onlar 
normal tabutta götürülen cenazedir. Değil, 
değil; bunu anlamamız lazım.

Bundan 101 yıl önce, tarihe gömülmek 
istenen, Balkan faciasının utancıyla şaş-
kınlık içinde olan bir millet, Çanakkale’de 
yeni bir dirilişin, yeni bir şahlanışın desta-
nını yazmıştır. Çanakkale’de verilen mesaj, 
sadece milletimize değil, tüm dünyaya hi-
tap etmektedir. Dönemin tüm savaş yön-
temlerinin denizde, karada, havada en üst 
düzeyde kullanıldığı Çanakkale muhare-
beleri, asıl gücün teknoloji değil, inanç ol-
duğunu dünyaya bir kez daha göstermiştir. 
Yahya Çavuş bunun ispatıdır, Seyit Onbaşı 
bunun ispatıdır. Ama gözü olup da bunu 
göremeyenler var. 

Onun için de Yahya Kemal ne diyor: 

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yârabbi! 

Senin uğrunda ölen ordu budur Yârabbi! 

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, 

Gaalib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın!” 

İşte onlar böyle yürüdüler, böyle yürüye-
rek Çanakkale kurtuluş destanını yazdılar. 
Çanakkale, hem istiklal, hem istikbal mü-
cadelemiz oldu.

Evet, vatanını ve hürriyetini canı pahası-
na korumaya kararlı bir millet karşısında 
durabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Bu yö-
nüyle Çanakkale, gözü ve gönlü Türkiye’ye 
kilitlenmiş milyonlarca mazlum için de 
umudun adı olmuştur. Ama Çanakkale’ye 
Muş’tan gelen de vardı, Bitlis’ten gelen de 
vardı, Van’dan gelen de vardı. Çanakkale’ye 
Anadolu’nun dört bir yanından oldu-
ğu gibi, ta Üsküp’ten gelen de vardı, ta 
Bosna’dan gelen de vardı. 

Kardeşlerim, 

Çanakkale, bir varoluş mücadelesiydi. 
Pek çok sömürge ülkesi, Çanakkale’den ve 
daha sonra Kurtuluş Savaşımızdan aldık-
ları cesaretle, ilhamla bağımsızlıklarına 
giden yola girmişlerdir.

Buraya gelen Avustralyalılar, Yeni Zelan-
dalılar, “Biz, o kadar uzun mesafelerden 
buraya niye geldik?” diye soruyorlardı. 
Öbür tarafta Senegal’den aldatılmış, bu-
raya getirilen o Müslüman kardeşlerimiz, 
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burada ezan seslerini duyunca, ‘Biz nereye 
geldik?’ deyip silahlarını ters döndürüp, 
saf değiştirerek gerçek yerlerine döndüler. 

Millet Olmak Zor,  
İllet Olmak Kolay

Ama bugün ne oldu? Bugün acaba 6-7-8 
Ekim tarihlerinde, benim Kürt kardeşimi 
sokağa dökenler, Kürt’ü, Kürt kardeşime 
öldürtenler kimler? Acaba şu anda benim 
Mehmetçiğimin karşısına çıkanlar kim-
ler? Benim polisimin karşısına dikilenler 
kimler? Peki, bunlara alkış tutanlar kim-
ler, bunları övenler kimler, bunlara destek 
verenler kimler? Millet olmak kolay değil, 
ama unutmayın illet olmak kolay…

Bölgemiz bugün tarihi bir yol ayrımın-
da. Bu önemli süreçte gözler bir kez daha 
Türkiye’ye yönelmiş, ümitler bir kez daha 
Türkiye’ye bağlanmıştır. Karşımızdaki zor-
luklar ne kadar büyük olursa olsun, mü-
cadele etmek ve başarıya ulaşmak, millet 
olarak bizim en önemli vasfımızdır. Genç-
ler, sakın umudunuzu yitirmeyin, Allah’ın 
izniyle bu millet güçlüdür. Biz bir ölür, bin 
diriliriz, bunu böyle biliniz.

Onun için ne diyoruz, ‘Tek millet’ diyoruz, 
79 milyonuyla. Onun için ne diyoruz, ‘Tek 
bayrak’ diyoruz. Bayrağımızın dışında bir 
bayrak tanımıyoruz. Paçavraları, bu mille-
tin evladına bayrak diye sunanlara karşı; 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

diyoruz.

Bir toprağın vatan olması için şehit kanla-
rına ihtiyacı vardır. Üç, ‘tek vatan’; 780 bin 
kilometrekareyle tek vatan. Dört, ‘Tek dev-
let’; devlet içinde devlet tanımıyoruz, onun 
için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden 
başka bir devlet asla… Yok paralel devlet-
miş, yok bilmem şuymuş-buymuş, asla 
asla…

Dün Çanakkale önlerine en modern ge-
mileriyle, toplarıyla, uçaklarıyla, en do-
nanımlı ve eğitimli askerleriyle gelenler, 
hiç ummadıkları bir mağlubiyetle karşı-
laşmışlardır. Çanakkale sahillerine, geri-
sindeki tepelere güneşlenip denize gire-
cekleri bir sayfiye yeri nazarıyla bakanlar, 
buraların mezarları olacağını herhalde hiç 
düşünmemişlerdi. Öyle ki, düşman gemi-
leri birer birer Boğazın o karanlık sularına 
gömülürken, dünyanın dört bir yanından 
getirilmiş seçkin birlikler eriyip gitmeye 
başladığında dahi, karşılarında tüm çıp-
laklığıyla duran gerçeğe inanmak isteme-
mişlerdir.

Dönemin en ağır maliyetli askeri harekâtı, 
Çanakkale’de bir karış toprağın elde edi-
lemediği bir büyük hezimete dönüşmüş-
tür. Çünkü onlar için tek hedef vardı, 
İstanbul. İstanbul’u biz feda edebilir miy-
dik, İstanbul’u verebilir miydik? Onun 
için de ‘geçilmez’ denilen yer neresiydi? 
Çanakkale’ydi. Geçemediler Çanakkale’yi. 
İstanbul’un üzerinde çok hevesi olanlar 
var; ama hepsinin hevesleri kursaklarında 
kaldı. Bugün de içeride ve dışarıda milleti-
mizi köşeye sıkıştırmak için her türlü oyu-
nu oynayanları, hiç şüpheniz olmasın aynı 
akıbet bekliyor. 
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Güneydoğu’daki operasyonlarda şehitleri-
miz var, bu güne kadar 300’ü aşkın şehit 
verdik. Ama gördüğünüz gibi, şu anda bü-
tün operasyonlarda 2000’i aşkın teröristte 
etkisiz hale getirildi. Bölgemizde, bu coğ-
rafyayı tanımayanlar için çok kolay ve ba-
sit gibi gözüken işler, bir anda içinden çıkı-
lamayan dev krizlere dönüşebilir. Yaşanan 
krizlerin insani ve ekonomik maliyetleri, 
asla bölgemizle de sınırlı kalmamıştır, kal-
mayacaktır.

Çanakkale Savaşı’nın o dönemde nasıl çok 
önemli sonuçlara yol açtığını tarih kitapla-
rından biliyoruz. Şu dönemde bölgemizde 
yaşananların da kimler için ne tür tarihi 
değişimlere vesile olacağını, inşallah hep 
birlikte yaşayacak ve göreceğiz. Bu süreçte 
bize düşen, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya 
sarılmaktır. Unutmayın, “Zor oyunu bo-
zar” diye bir atasözümüz var. Bölgemizde 
ve üzerimizde oynanan oyunları bozacak 
olan en büyük kozumuz, en önemli ens-
trümanımız 2023 hedeflerimizdir. Şayet, 
bu rotadan sapmaz, projelerimizden taviz 
vermez, konsantrasyonumuzu kaybetmez-
sek; Çanakkale 2015 Köprüsünü de yapa-
rız, İstanbul’da üçüncü havalimanımızı da 
bitirip, dünyaya örnek oluruz. 

Türkiye’yi 21. Yüzyılın Büyük ve 
Güçlü Ülkesi Haline Getireceğiz

Ülke ve millet olarak yeni bir destan yaz-
mamıza kimse engel olamaz. Yeter ki, mil-
let olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kar-
deşliğimizi, dayanışmamızı güçlü şekilde 
muhafaza edebilelim. ‘Birlikte Türkiye’ 

olmaya devam edeceğiz. Yeter ki, rengini 
şehitlerimizin kanından alan bayrağımı-
zın indirilmesine, şehadetleri dinin teme-
li olan ezanlarımızın susturulmasına asla 
izin vermeyelim. Yeter ki, vatanımızı böl-
mek isteyenlerin heveslerini kursakların-
da bırakalım. Yeter ki, devletimizi yaşata-
lım, büyütelim, güçlendirelim, müreffeh 
hale getirelim.

Kardeşlerim,

İlkelerimizden taviz vermeyelim. Dün 
‘Çanakkale geçilmez’ diyerek, üzerimizde 
oynanan oyunları bozmuş, ‘Ya istiklal, ya 
ölüm’ diyerek kararlılığımızı ortaya koy-
muştuk. Bugün de ‘Yeni Türkiye’yi işte bu 
sütunlar üzerine inşa edecek, yükseltecek, 
21. yüzyılın büyük ve güçlü ülkesi haline 
getireceğiz.

Biz millet olarak, karşımıza mertçe çıkan 
kim olursa olsun, ne kadar güçlü olursa 
olsun yılmayız, korkmayız, mücadeleden 
kaçmayız. Ama terör denen ve karşımıza 
en alçak, en sinsi, en ahlaksız, en insanlık 
dışı yöntemlerle çıkan musibet, işimizi 
gerçekten zorlaştırıyor. İşte son örneğini 
geçtiğimiz Pazar günü Ankara’da Kızılay 
Meydanı’nda yapılan bombalı saldırıyla 
yaşadık. Masum insanların arasına giren 
bir bombalı araç 35 vatandaşımızın haya-
tına mal oldu, çok sayıda vatandaşımızın 
yaralanmasına sebebiyet verdi. Terör ör-
gütlerinin maşa olarak kullandıkları, rah-
metli Cengiz Aytmatov’dan ilham alarak 
‘mankurt’ olarak nitelendirdiğim bu aşağı-
lık varlıkların hainlikleri karşısında öfke-
ye kapılmamak mümkün değil. 
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Dikkat ediniz, bölgemizde ve ülkemizde fa-
aliyet gösteren ne kadar terör örgütü var-
sa, hepsi de Türkiye’ye karşı birleşti. Buna 
karşılık başta Batı ülkeleri olmak üzere pek 
çok devlet, hala bu örgütler karşısında il-
keli bir tavır ortaya koyamıyor. Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de bugün toplantı var. 
Toplantının yapıldığı binanın hemen arka-
sında, bölücü terör örgütünün paçavrası-
nın dalgalanmasına ve çadır kurmalarına 
izin verebiliyor. İşin garibi bu rezilliğe izin 
veren de, bölücü örgütü, terör örgütü ola-
rak gören Belçika devleti. Bunlar dürüst 
değil, bunlar samimi değil, bunlar ikircikli 
davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, 
oradaki posterleri kaldırmışlar. Kimi alda-
tıyorsunuz? Dürüst olun dürüst, samimi 
olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye ve 
Türk milleti yok, bunu biliniz. Bunun adı 
teröre teslim olmaktır.

Ankara Patlayan Terör Bombası 
Brüksel’de de Patlayabilir

Bugün Ankara’da patlayan terör bombası, 
yarın, şehrin göbeğinde terör örgütü yan-
daşlarına şov yapma imkânının sağlandığı 
Brüksel’de de veya Avrupa’nın herhangi 
bir şehrinde de patlayabilir. Bu açık gerçe-
ğe rağmen, Avrupa ülkelerinin hala aymaz-
lık içinde hareket ediyor olmaları, mayın 
tarlasında dans etmek gibidir. Ayağınızın 
ne zaman mayına basacağını asla bilemez-
siniz; ama bunun kaçınılmaz bir son oldu-
ğu da açıkça ortadadır.

Buradan bir kez daha terör örgütlerine 
doğrudan veya dolaylı kucak açan, des-
tek veren ülkelere sesleniyorum: Koynu-

nuzda yılan besliyorsunuz, beslediğiniz o 
yılan her an sizi de sokabilir. Türkiye’de 
patlayan bombaları televizyon ekranların-
dan seyretmek size bir şeyler ifade ediyor 
olmayabilir. Aynı bombalar sizin şehir-
lerinizde patlamaya başladığında, bizim 
ne hissettiğimizi mutlaka anlayacaksınız. 
Ama o zaman her şey için çok geç olacak. 
Kendi ülkenizi hedef aldığında asla taham-
mül edemeyeceğiniz, izin vermeyeceğiniz 
faaliyetleri, sırf Türkiye’ye yönelik olduk-
ları için desteklemekten vazgeçin.

Ülkenizde bir bombalı saldırı olduğunda 
ve sizin bir milletvekiliniz o intihar eylem-
cisinin taziyesine gittiğinde, ona karşı ne-
ler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Aynı 
şekilde ülkenizde akademisyen, gazeteci, 
sivil toplum temsilcisi sıfatı taşıyanların, 
ülkenizin birliğine, bütünlüğüne yönelik 
eylem yapan terör örgütüne destek verdi-
ğinde, sizin tavrınızın ne olacağını da ga-
yet iyi kestirebiliriz. Şundan emin olunuz: 
Türkiye bugüne kadar, benzer bir tehdide 
maruz kalan veya kalacak olan Batılı ülke-
lerden çok daha demokrat, çok daha hoş-
görülü, çok daha hukuk devleti ilkelerine 
uygun bir terörle mücadele pratiği ortaya 
koyuyor. Biz, bundan sonra da aynı şekilde 
yolumuza devam edeceğiz.

Avrupa ülkelerinden beklentimiz, biraz 
empati yapmalarıdır. Bizdeki terörle mü-
cadele yöntemleri, Fransa, İngiltere ve 
Amerika’da yapılan-yapılacak olan uygu-
lamalardan çok daha insaflıdır, temel hak 
ve özgürlüklere çok daha uygundur. Biz, 
ne yaptığımızı, nasıl bir mücadele verdi-
ğimizi, kimlere karşı mücadele ettiğimizi 
gayet iyi biliyoruz. Avrupa Birliği’nin, di-
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ğer uluslararası kurumların ve ülkelerin 
eleştirilerine bakarken de gerçekten adilse 
kulak veririz, değilse kusura bakmasınlar. 
Söz konusu ülkemizin ve milletimizin be-
kası olduğunda, hiç kimse kusura bakma-
sın yapılması gerekeni yaparız.

Bizim tarihimizde kıyım yoktur, bizim ta-
rihimizde katliam yoktur, insanların ve 
toplumların iliğini sömürme anlayışı hiç 
yoktur. Dolayısıyla bizim terörle mücade-
lemizin de ahlakı bir ölçüsü, bir meşrui-
yeti vardır. Birileri bizi zorladığı, birileri 
bizden talep ettiği için değil, zaten kendi 
kültürümüzde var olduğu için bu şekilde 
davranıyoruz, davranmayı da sürdürece-
ğiz. Türkiye 3 milyonu aşkın sığınmacıya 
ev sahipliği yaparken, bir avuç mülteciye 
yer bulamayıp, Avrupa’nın ortasında bu 
mazlumları utanç verici şartlara mahkûm 
edenler, önce dönüp kendilerine baksın-
lar. Bizler, Çanakkale’deki kahramanların 
evlatları olarak, onların şanına, şerefine 
mücadelesine gölge düşürecek en küçük 
bir yanlışın içinde olmayız. Şehitlerimizin 
ruhlarını muazzep etmedik, etmeyeceğiz.

Ben bu düşüncelerle, bir kez daha, 18 
Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. Yıldö-
nümünde, bu toprakları bize vatan kılan 
ecdadımızı rahmetle, minnetle yâd ediyo-
rum. Rabbim mekânlarını Cennet kılsın is-
tiyorum; duam budur, niyazım budur. Bu 
törenlerin düzenlenmesinde emeği geçen-
leri tebrik ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli Yozgatlılar, sevgili Sorgunlular, kıy-

metli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygula-

rımla saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Çanakkale Savaşımızın sembol ismi Kınalı 

Hasan’ın hemşehrilerine gönül dolusu se-

lamlarımı iletiyorum. 

Yozgat’ta önemli ve kökleri eskilere daya-
nan bir kına kültürü olduğunu biliyorum. 
Bunların içinde üç durumda yakılan kı-
nanın ayrı yeri vardır. Birincisi; kurbanlık 
koça kına yakılır ki, Hakk yoluna adandığı 
belli olsun. İkincisi; gelin olup evden çıkan 
kıza kına yakılır ki, erine, evine, çocukla-
rına bağlılığının nişanesi olsun. Üçüncüsü 

Sorgun 2023 Türkiye’sinin 
Parlayan Yıldızlarından Biri 

Haline Gelecek

Sorgun Toplu Açılış Töreni | Yozgat | 25 Mart 2016 
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de; askere giden delikanlıya kına yakılır ki, 
gerektiğinde vatanı uğruna kurban olsun.

Kınalı Hasan, 100 yıl öncesinin o puslu 
günlerinde, anaların vatanları uğruna ha-
yatını feda etsin diye gönderdikleri yüz-
binlerce evladımızdan biridir.

Bugün de hamdolsun ülkemizden, Yozga-
tı’mızdan kınalı Hasan’lar eksik olmuyor. 
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından beri 
gerçekleşen terör eylemlerinde Yozgat, 
şehadet mertebesine ulaşan 7’si polis, 3’ü 
asker olmak üzere 10 evladını toprağa 
verdi. Yozgatlı polislerimiz Nuri Yazanel’i, 
Savaş Akyol’u, Haydar Çetin’i, Adem 
Cankurtaran’ı, Muzaffer Tufaner’i, Gökhan 
Osman Karaduman’ı; Yozgatlı astsubay ve 
uzman askerlerimiz Mehmet Koçak’ı, Nus-
ret Atmaca’yı, Bekir Şimşek’i rahmetle anı-
yorum.

Aslında Cuma namazını Sorgun’da, he-
men yanı başımızdaki Yeni Camide kılmak 
arzusundaydım, ancak dün Şefaatli ilçe-
mizden bir evladımızı, polis memurumuz 
Osman Belkaya’yı Şırnak’ta şehit verdik. 
Şehidimizin cenaze namazına katılabil-
mek, ailesine başsağlığı dileyebilmek için 
Cuma namazını Şefaatli’de kıldık.

Buradan bir kez daha Osman Belkaya ev-
ladımıza, tüm şehitlerimizin ailelerine, 
sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dili-
yorum. Temmuz ayından bu yana terörle 
mücadele sırasında ülke genelinde verdiği-
miz şehit sayısı 300’ü geçti. Tabii, terörist-
lerin yurt içinde ve yurt dışında verdikleri 
kayıplar, bunun en az 10 katı. Şehitlerimi-

zin kanını yerde bırakmadık, bırakmaya-
cağız. Her birinin acısını her an yüreğimiz-
de hissetmekten de kendimizi alamıyoruz. 
Milletimiz, bayrağımız, vatanımız, devleti-
miz saldırı altındayken; “Hadi yavrum git, 
ya gazi ol, ya şehit” diyerek evlatlarını va-
zifeye gönderen tüm annelerin ellerinden 
öpüyorum. Annelerin ayaklarının altı niye 
öpülür, neden? Rabbim, cenneti niye anne-
lerin ayaklarının altına serdi? İşte bunun 
için. Bak, babaların ayakları altında değil. 
Öyleyse, annelerin kadr’ü kıymeti farklı. 
Onun için de ölürsem şehit, kalırsam gazi-
yim diyerek tereddüt göstermeden vatan 
hizmetine koşan tüm evlatlarımızın alınla-
rından öpüyorum.

Şehitlerimiz, Tarihe Altın 
Harflerle Kazınan Bir 
Mücadelenin Sembolü Olarak 
Anılacaklardır

Kardeşlerim,

Kur’an-ı Kerim’de şehitlerimiz için: “Onla-
ra ölü demeyin, hiç şüphesiz onlar diridir-
ler” buyuruluyor. Nasıl ki Kınalı Hasan’ı 
ve onun yolundan gidenleri, 100 yıl sonra 
adeta gıptayla yad ediyorsak, bugünkü şe-
hitlerimiz de aynı şekilde tarihe altın harf-
lerle kazınan bir mücadelenin sembolü 
olarak anılacaklardır.

Kardeşlerim, ey Sorgun,  ekranları başında 
bizi izleyen milletim, 

Bizim bir Rabiamız var.
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Birincisi; tek millet, biz tek milletiz. 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iy-
le, Roman’ıyla, Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, 
Boşnak’ıyla tek millet. Yani 79 milyon tek 
millet. Bizi bölmek isteyenler, buna mu-
vaffak olamayacaklar. Çünkü yaratılanı 
Yaratandan ötürü sevdik, onun için bizi 
bölemeyecekler. Kimseyi makamından, 
mevkiinden, parasından, pulundan dolayı 
sevmiyoruz ki, bizi Yaratan, onları da ya-
rattığı için seviyoruz; farkımız o.

İkincisi; tek bayrak. Bundan başka bayra-
ğımız var mı? Sevgili Sorgunlular, sevgili 
Yozgat; bu bayrak niye kırmızı? Çünkü ren-
gini şehidimizin kanından alıyor da onun 
için. Dünyada eşi, benzeri yok; oradaki an-
lamı farklı. Hilal, neden? O da bağımsızlık 
mücadelesinin ifadesi. Ama bakın bir de 
orada ne var? Yıldız. Bilin ki her şehit bir 
yıldızdır.

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

İşte onun için ne diyoruz? Tek vatan diyo-
ruz. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. 
Bazı zavallılar çıkmış operasyon yapmak 
istiyorlar. Siz, ne zannediyorsunuz bu top-
rakları? Bu topraklar, kuru bir toprak de-
ğildir, burada şehitlerimizin kanı vardır, 
onunla yoğrularak tek vatan olmuştur; far-
kımız budur.

Dördüncüsü; tek devlet. Devlet içinde dev-
let yok. Devlet içinde ne ayrımcılar, ne de 
paralel yapılar var. Pensilvanya’dan bed-

dualar sallıyor, ne oldu, hangisi tutuyor? 
Tutmaz ya, tutmaz. Samimi değilsin, dü-
rüst değilsin, bu toplumu, bu milleti, bu 
ümmeti parçaladın. Bu devletin içerisinde, 
bu milletin içerisinde temenni ederim ki 
yanlış istikamette gidenler de bu yanlışla-
rından vazgeçerler. Bunlar hala işin haki-
katini bilmiyorlar. Bizim Allah’tan başka 
ubudiyet görevini yerine getireceğimiz bir 
güç yoktur. Biz sadece Rabbimize kulluk 
ederiz, kula kulluk etmeyiz, bunun böy-
le bilinmesi lazım. Ama bakıyorsunuz, o 
dediyse doğrudur, o söylediyse doğrudur 
mantığıyla hareket edenler var.

Sevgili kardeşlerim,

Yolumuz, bir asır önce ezanı susturma-
mak, bayrağı indirmemek, milletin onu-
runu çiğnetmemek için 7 düvele karşı si-
lahından ziyade, yüreğiyle mücadele veren 
ecdadımızın yoludur. Yolumuz, Sultan Alp 
Arslan’ın, Kılıç Arslan’ın, Osman Gazi’nin, 
Fatih’in, Yavuz’un, Çanakkale şehitlerinin 
yoludur. Kurtuluş Savaş’ımızı vererek biz-
ler son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni 
armağan eden Gazi Mustafa Kemal’i, kuru-
cu Meclis’imizin tüm mensuplarını, o kut-
lu mücadelede yer alan tüm kahramanları 
tazimle yad ediyorum.

Bölgemizde yaşanan istikrarsızlığı, orta-
ya çıkan krizleri fırsat bilmek suretiyle 
Türkiye’nin birliğine, beraberliğine saldı-
ranlara, İstiklal Marşı şairimizin Mehmet 
Akif Ersoy’un şu veciz şiiriyle cevap ver-
mek istiyorum:
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“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürü-
rüz.

Bu yol ki Hakk yoludur, dönme bilmeyiz, yü-
rürüz;

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,

Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun.

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, Yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

Olay bu, kararlı bir şekilde yolumuza devam 
edeceğiz.

321 Trilyon Lira Tutarındaki 
74 Projeyi Açıyoruz

Şunu iyice bilmenizi istiyorum: Teröre 
karşı Silahlı Kuvvetlerimizle, polisimizle, 
köy korucularımızla sonuna kadar bu mü-
cadeleyi sürdüreceğiz.

Sizin şu coşkunuz var ya, şu birliğiniz var 
ya, şu samimiyetiniz var ya, şu mertliğiniz 
var ya, Bozok diyarının kahraman evlatla-
rına muhabbet duymamak mümkün mü? 
Onun için Yozgat’ın benim gönlümde ayrı 
bir yeri var.

Sevgili kardeşlerim,

Bu şehrin bende farklı bir yeri var, bunun 
için her fırsatta Yozgat’a gelmek için gay-
ret gösterdim. Bu defa biraz uzadı, 1,5 yılı 
geçti. Rahmetli Neşet Ertaş gibi, “Gayrı da-
yanamam ben bu hasrete” deyip ilk fırsatta 
Yozgat’a geldik. Sorgun’a yıllar önce veril-
miş sözüm var, şimdi de bu sözü inşallah 
yerine getiriyoruz. Gelip geçerken uğra-

mak şeklinde değil, doğrudan Sorgun’un 
misafiri olmaya geleceğim demiştim. İşte 
buradayız, Sorgunlularla beraberiz.

Önce Belediye Başkanlığımızı ziyaret ettik, 
şimdi hem sizlerle hasbihal etmek, hem 
toplu açılış törenimizi gerçekleştirmek 
üzere buradayız. Buradan da Yozgat’a ge-
çeceğiz, Bozok Üniversitemizin şahsıma 
fahri doktora unvanı tevdi edeceği törene 
katılacağız. Daha sonra Yozgat Anadolu 
Kız İmam Hatip Lisesini, ardından Valili-
ğimizi ve Belediyemizi ziyaret edeceğim. 
Programımızı tamamladıktan sonra önce 
Ankara, ardından da İstanbul’a geçeceğim.

Tabii Yozgat’a giderken eli boş gitmek ol-
maz, hem tamamlanan hizmetlerin toplu 
açılışını yapalım, hem de yeni müjdeleri 
Yozgat’a Sorgun’dan duyuralım istedik.

Bugün burada toplam yatırım tutarı 321 
trilyon lira olan, 30 kalemde 74 ayrı pro-
jenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Eğitimde son 3 yılda şehrimize kazandırı-
lan toplam 354 adet dersliğin, 500 öğrenci 
kapasiteli pansiyonun, 1 spor salonunun, 
574 yataklı öğrenci yurdunun açılışlarını 
resmen buradan yapıyoruz.

Bozok Üniversitemizin Rektörlük Hizmet 
Binası, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık 
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, arıtma 
tesisi, teknopark binalarının resmi açılış-
larını da bugün gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, 
TESKOM Sarıkaya Fizik ve Rehabilitasyon 
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Yüksekokulu YÖK’te Genel Kurul’da onay-
landı, bunu da bu vesileyle duyurmak isti-
yorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın Yarı Olim-
pik Yüzme Havuzunun, Gençlik Merkezi-
nin, sentetik çim kaplı futbol sahalarının 
açılışını yapıyoruz. Sağlıkta Boğazlıyan 
Devlet Hastanesi’nin 50 yataklı yeni bina-
sını, Yozgat Devlet Hastanesi’nin yoğun 
bakım ünitesini, nükleer tıp merkezi ve 
çeşitli birimlerini bugün buradan resmen 
açıyoruz.

TOKİ 585 konut, ticaret merkezi, cami, 
altyapı ve çevre düzenlemesi projelerini 
tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mız çeşitli içme suyu projelerini, parkları, 
il müdürlüğü hizmet binasını; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımız il müdür-
lüğü ve sosyal güvenlik merkezi hizmet 
binasını; Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
iki ayrı restorasyon çalışmasını; ÇEDAŞ 7 
ayrı elektrik altyapı projesini; Orman ve Su 
İşleri Bakanlığımız yol yapımı, ağaçlandır-
ma ve toprak muhafazası projelerini haya-
ta geçirdi; Bunların da açılışlarını bugün 
buradan yapıyoruz.

Sorgun’un doğu yönündeki ulaşımı bakı-
mından çok önemli bir kavşak olan Çeke-
rek yol ayrımı köprüsünü biliyorsunuz. 24 
trilyon liralık yatırım bedeli olan bu köprü-
nün açılışını da resmen bugün yapıyoruz.

Ayrıca Sorgun, Akdağmadeni, Şefaatli be-
lediyelerimizin sebze hali, hizmet binası, 
mezbaha, aile yaşam merkezi gibi eserle-
rin açılışını da yine bugün buradan ger-

çekleştiriyoruz. Tüm bu eser ve hizmetle-
rin Yozgat’ımıza hayırlı olmasını Allah’tan 
diliyorum. Bu eserlerin şehrimize kazan-
dırılmasında emeği geçen bakanlıklarımı-
zı, kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı 
tebrik ediyorum.

Yozgat Havaalanı’nın  
Yapımına Başlanıyor

Değerli kardeşlerim,

Yozgat’ın, ülkemizin en çok göç veren şe-
hirlerinden biri olduğunu biliyorum. Göçü 
önlemenin yolu nedir? İnsanların hayatla-
rını burada devam ettirecek işleri bulabil-
melerini sağlamak. Onunla birlikte hayat 
kalitelerini yükseltecek hizmetleri gerçek-
leştirmektir. Eskiden ülkemizde her iş gibi, 
yatırım da sadece kimden beklenirdi? Dev-
letten. Devlet, elbette temel altyapı yatırım-
larını yapmakla, temel hizmetleri getir-
mekle mükelleftir. Nitekim, geçtiğimiz 13 
yılda, Türkiye’nin 81 vilayeti gibi Yozgat da 
bu bakımdan çok büyük hizmetlere ulaş-
tı. Eğitimde 2 bine yakın derslik yaptık. 
Bozok Üniversitesi’ni biz kurduk. Aralık 
ayında bin yatak kapasiteli, önümüzdeki 
yıl bin 50 öğrenci kapasiteli iki yeni yurdu 
daha hizmete alarak, Bozok Üniversitesini 
tercih eden evlatlarımızın barınma sorun-
larını büyük ölçüde çözüyoruz.

Sağlıkta, bakınız yaptıklarımızı bir kena-
ra bırakıyorum. Sadece önümüzdeki yıl 
hizmete girecek olan 475 yatak kapasite-
li şehir hastanesi ve 250 yatak kapasiteli 
Sorgun Devlet Hastanesi dahi başlı başına 
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bir devrimdir. Daha ilçelerdeki diğer has-
taneleri, sağlık evlerini, ağız ve diş sağlığı 
merkezlerini, toplum sağlığı merkezlerini, 
diğer hizmetleri saymıyorum bile…

Toplu konutta, Yozgat’a 6 bin 60 konut 
projesiyle başladık, bunların 5 bin 224’ü 
teslim edildi, kalanların inşası da sürat-
le devam ediyor. 2002 yılında, Yozgat’ın 
tamamında ne kadar bölünmüş yol vardı 
biliyor musunuz? 44 kilometrecik. Bugün 
Yozgat’ta ne kadar bölünmüş yol var bili-
yor musunuz? 374 kilometre.

Bu yolların kalitesiyle ilgili sorunların ol-
duğunu biliyorum, bu konuda ciddi bir ça-
lışma yürütülüyor, inşallah peyderpey bu 
da çözülecek. Ayrıca, pek çok güzergâhta, 
340 trilyon liralık yatırımla yeni yol çalış-
maları devam ediyor. Yozgat’ın ulaşım alt-
yapısı için bugüne kadar yaklaşık 2,5 kat-
rilyon lira harcandı.

Şimdi beklediğiniz konuya geliyorum, bu 
da havalimanı meselesi. Yozgatlı kardeş-
lerimin havalimanı konusundaki taleple-
rinde kayıtsız kalmadık. Sayın Adalet Ba-
kanımızın takibiyle, meseleyi hızlandırdık 
ve nihai aşamaya getirdik. Geçtiğimiz haf-
talarda ilgili bakanlıklarımız geldiler, son 
incelemeleri yapıp, sizleri sizlere müjdeyi 
verdiler. Bugün ben de Yozgat havalima-
nımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yılda 
2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız, 
Yozgat ile Sorgun arasında Fakıbeyli köyü 
yakınlarında inşa edilecek. Etüt çalışmala-
rının bir bölümüyle ÇED raporu tamam-
landı. Kesin proje ve metraj çalışmalarının 
ardından, bu yıl içinde yapım ihalesine 

çıkılması planlanıyor. Sizler adına havali-
manımızın inşasının takipçisi olacağımı 
bilmenizi istiyorum.

Sorgunlu Kardeşlerimiz İnşallah 
2018’de Hızlı Trene Binecek

Bir diğer önemli ulaşım projemiz hızlı 
tren… Ankara-Sivas hızlı tren hattı projesi-
nin inşası da sürüyor. Bu proje toplam kaça 
mal olacak biliyor musunuz? 7,5 katrilyon. 
Yani Sivas-Ankara Hızlı Tren Projesi bu 
kadar önemli bir proje. Projede gecikme-
ler yaşandığının farkındayım. Ama proje 
güzergâhı, gerçekten çok zorlu geçişleri 
içeriyor. Kırıkkale-Sivas kesiminde yüzde 
81’lik ilerleme sağlandı. Kırıkkale-Kayaş 
arasının ihalesi de yapıldı. Yerköy-Sivas 
hattı üzerinde, 18 kilometreye yaklaşan 
tam 9 tünel bulunuyor. Sadece Akdağma-
deni Tüneli, 5 bin 120 metre uzunluğunda. 
Bu ne demek biliyor musunuz? Kardeşle-
rim, dağları deldik, dağları. Biz Ferhat’ız, 
siz Şirin. Bizim bu millete aşkımız var. Bu 
aşkımızın gereği için dağları deldik. Bu 
kolay iş değil tabii, buna rağmen çalışma-
lar hızla sürüyor. İnşallah 2018 yılında 
Sorgunlu kardeşlerim, buradaki istasyon-
dan hızlı trene binecek isterse Sivas tara-
fına, isterse Ankara üzerinden İstanbul’a, 
Konya’ya, Eskişehir’e, yapıldığında Kay-
seri ve Aksaray hızlı tren güzergâhları 
üzerinden Mersin, Antalya’ya; velhasıl 
Türkiye’nin dilediği her yerine gidebile-
cek. Tabii böyle önemli hayati projelere 
kavuşmak biraz sabır istiyor. Hani Ferhat 
diyor ya, “Çoğu gitti azı kaldı.” Değerli kar-
deşlerim, çoğu gitti azı kaldı.
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Tabii bu hizmetler önemli, ama göçün önü-
ne geçmek için yeterli değil. Günümüzdeki 
ekonomik ve sosyal yapı, maalesef insanı 
doğduğu yerle, doyduğu yer arasında bir 
tercihe zorluyor. Bunun için vatandaşları-
mıza doğdukları yerde hayatlarını sürdü-
rebilecekleri iş ve aş imkânlarını oluştur-
mak durumundayız. Yozgat’ın uzun yıllar 
kamu yatırımlarından mahrum kalmış bir 
şehrimiz olarak, altyapıyla ilgili mağduri-
yetlerini büyük ölçüde hamdolsun gider-
dik. Şimdi Yozgat’ı istihdam bakımından 
daha cazip bir şehir haline getirmenin ça-
bası içindeyiz. Bunun için üniversitemizi 
yeni fakültelerle, yeni bölümlerle güçlen-
dirmeliyiz. Hukuk Fakültesi’nin kurulu-
şuyla ilgili karar, Bakanlar Kurulumuzdan 
çok yakında çıkıyor.

Üniversitemiz genişlerken, sorguna da bir 
veterinerlik fakültesi yakışır değil mi? Ya-
kışır mı? Şu anda Sorgun’un 32 bin büyük-
baş, 24 bin küçükbaş hayvan varlığı bulu-
nuyor. Türkiye’nin en önemli hayvancılık 
merkezlerinden biri olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen Sorgun’u, veterinerlik 
fakültesiyle de buluşturarak, bu konuda 
marka bir ilçe haline getirmek istiyoruz. 
Biraz sonra üniversitede katılacağımız 
programda, Sorgunluların bu talebini Rek-
törümüzle de paylaşacağım, kendisine bu 
yönde tavsiyelerimi ileteceğim.

Yozgat’ın hayvancılık desteklerinden daha 
fazla yararlanabilmesi, Et ve Süt Kurumu-
muzun tesislerinde süt alımına  en kısa süre-
de başlanabilmesi için de yapılan her tür ça-
lışmada yanınızdayım, sizlerle birlikteyim.

Biliyorsunuz, şehrimizin ikinci organize 
sanayi bölgesi Yozgat-Sorgun arasında ku-
ruluyor. Bu organize sanayi bölgesi, hem 
havalimanıyla entegre olacak, hem de 
Sorgun’un hayvancılık potansiyelini daha 
ileriye taşıması için gereken tesislere inşal-
lah ev sahipliği yapacak.

Modernize edilen yük treni hatlarını da 
bu fotoğrafa ilave ettiğimizde, karşımıza 
Yozgat’ın, Sorgun’un göç sorununu çözmek 
için ihtiyacımız olan istihdam konusunda 
önemli bir fırsatın çıktığını görüyoruz.

İnşallah termal sıcak su imkânlarıyla, 
maden potansiyeliyle, tarımıyla, ticare-
tiyle Sorgun ve aynı şekilde Yozgat,  2023 
Türkiye’sinin parlayan yıldızlarından biri 
haline gelecektir. Türkiye’nin 2023 hedef-
lerini gerçekleştirmesine nasıl 7 düvelin 
gücü yetmeyecekse, Yozgat’ın yıldızının 
parlamasına da kimse engel olamayacak-
tır. Şimdi bunun için var mıyız daha çok 
mücadele etmeye? Var mıyız yüreğimizle 
ve bileğimizle memleketimize, ülkemize 
sahip çıkmaya? Var mıyız şehitlerimize, 
gazilerimize, ecdadımıza layık olmak için 
gece-gündüz çalışmaya? Allah heyecanını-
zı, birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin.

Değerli kardeşlerim,

“Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, 
ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.” 
Bu bizim İstiklal Marşımızın adeta omur-
gası mı? Omurgası.

Güneydoğu’da o güzelim sokakları, cad-
deleri, altyapısı olmayan yerleri devletin 
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araç-gereçleriyle ne yaptılar? Çukurlar, 
hendekler kazdılar. Fakat burada ente-
resan bir buluşma var.  “Kutile ashâbul 
uhdûd” diyor, hendek sahipleri helak edil-
di. Ne yaparlarsa yapsınlar o hendekleri 
açanlar, oradaki benim Kürt kardeşlerime 
hayatı zindan edenler bunun bedelini ödü-
yor, ödeyecek. 

Çünkü biz bir şeye inanmışız, nedir o? Bak 
onu da güzel seçmişler, “İnnâ fetahnâ leke 
fethan mubînâ”, “Muhakkak ki biz sana 
açık bir fetih verdik”; olay bu. İnşallah gö-
nülleri fethede fethede geldik mi? Devam 
ediyor muyuz? Devam edeceğiz. 

Brüksel’de Bombayı Patlatan 
Teröristi Biz Yakaladık, Onlar 
Salıverdi

Biz dünyaya hep şöyle seslendik, “Dikkat 
edin, bak yanlış yapıyorsunuz. Biz damdan 
düştük, bedel ödedik.” Ama onlar, bölücü 
terör örgütünün mensuplarına, Avrupa 
Konseyi’nin yanında çadır kurduruyorlar. 
Oraya teröristlerin resimlerini astırıyor-
lar ve paçavralarını dalgalandırıyorlar. Ne 
oldu? Bakınız, iki gün sonra ne oldu? Alma 
mazlumun ahını… Ama, yazık oldu o in-
sanlara. Gaziantep’te, Brüksel’de bombayı 
patlatan teröristi yakaladık, deport ettik 
gönderdik. Beyefendiler, teröristte gereken 
uygulamayı yapmayıp, serbest bıraktılar. 
Hadi bakalım, şimdi verin hesabını.Terör 
sadece belli bir ülkenin değil, tüm dünya-
nın sorunudur. İnşallah anlayacaklar. 

Kardeşlerim,

Yozgat’ı anlamayan bizi anlamaz; bizi an-
lamayan da Yozgat’ı anlamaz. Yozgat’ı anla-
mak için, mesela Yozgat türkülerini az çok 
bilmek lazım. Yozgat türkülerini söylemek, 
tabii o da her babayiğidin kârı değil. Bunun 
için ses olacak, gırtlak olacak, bilgi olacak, 
maharet olacak, en önemlisi de aşk olacak. 
Ancak tüm bu vasıflara sahip bir sanatçı, 
Yozgat türkülerini hakkıyla icra edebilir. 
Yozgatlı Hüzni Baba, “Derdimi ummana 
döktüm, sonra sayıştık” dermiş. Bu söz, ül-
kemizin şu anda karşı karşıya bulunduğu 
durumu gerçekten çok iyi anlatıyor. Evet, 
bizim derdimiz çok ve büyük, ama aynı 
zamanda biz büyük ve güçlü bir milletin 
mensubuyuz. Bozok Yaylasının yiğit evlat-
ları var. Evvel Allah kimse Türkiye’nin bi-
leğini bükemez, sırtını da yere getiremez. 
Milletimiz bu şekilde yanımızda oldukça, 
ne terör örgütü, ne şu devleti, ne bu gücü 
bize galebe çalabilir. ‘Yeni Türkiye’ yolun-
daki yürüyüşümüzü, önümüze çıkarılan 
engellerin tepesine basa basa devam etti-
riyoruz, devam ettireceğiz. Çünkü, görüyo-
rum ki Yozgat bizimle, Yozgatlı bizimle…

“Sabahınan esen seher yeli”yle güne baş-
layan Yozgatlı, “Benim dert çekmeye der-
manım mı var” der; ama; memleketi için, 
ülkesi için, milleti için her yükün altına gir-
mekten de çekinmez. Türkiye’nin başı ne 
zaman dara düşse, Yozgatlı çağrı beklemez, 
hemen vazifeye koşar. Kınalı Hasan’ın an-
nesi, evladının şehadet haberini aldıktan 
sonra ardından şöyle bir ağıt yakmıştır:
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“Bir aslan büyütüp asker eyledim. 

Saçları kınalı harbe yolladım. 

Kuzum deyip kanak gibi çağladım. 

Çık da gel yara mı sar komutan paşa.”

Rabbimden tüm milletimizle birlikte Yoz-
gat’ımızı, Yozgatlılarımızı korumasını te-
menni ediyorum. Bir kez daha açılışını 
yaptığımız eser ve hizmetlerin Yozgat’ımı-
za, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
Allah’tan diliyorum. Bugün bizi misafir 
ettiğiniz, bağrınıza bastığınız için, siz Sor-
gunlu kardeşlerime de şükranlarımı sunu-
yorum.

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

Hazır mıyız? Tüm eserlerimiz Sorgun’u-
muza, Yozgat’ımıza, Yozgatlılara hayırlı ol-
sun diyoruz, ya Allah bismillah. 
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Sayın Başkan, Kızılay’ın çok değerli men-
supları, saygıdeğer katılımcılar, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.

Türk Kızılayı’nın Olağan Genel Kurulu’nun 
başarılı geçmesini diliyorum.

Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki 
tüm insanların zor zamanlarında yanın-
da olmak için 148 yıldır faaliyet gösteren 
Kızılay’a, emek vermiş, yardım etmiş olan 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Dr. 
Besim Ömer’den Celal Muhtar’a, Safiye 
Hüseyin Elbi’den Yusuf Akçura’ya kadar, 
çalışmalarıyla Kızılay’ın gönüllerde taht 

Terörle Mücadeleyi, Son 
Terörist İmha Edilene Kadar 

Devam Ettireceğiz

Kızılay Olağan Genel Kurulu | Ankara | 4 Nisan 2016  
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kurmasına katkı sağlayan tüm kahraman-
ları saygıyla, hürmetle, rahmetle yad edi-
yorum. 

Kızılay’ımızın yardım çalışmaları esna-
sında hayatını kaybeden şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Bir yıldır gerçekleştirdikleri başarılı çalış-
malarla Kızılay’ımızın daha da ileriye git-
mesini sağlayan Sayın Başkan’a ve ekibine 
özellikle teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl Kızılay’ın KDV 
ve stopaj istisnasından yararlanabilmesini 
sağlayan, kamu arsalarının ve binalarının 
bu kurumumuza tahsisine imkân veren 
düzenleme Meclis’te kabul edilmişti. Bu 
çerçevede, Sayın Başkan’ın ve Başkan Ve-
kilinin de yoğun çabalarıyla, tarihine ve 
şanına yakışır bir genel merkez külliyesi 
yapımı için Kızılay’ımıza tahsis edilen ar-
sanın da hayırlı olmasını diliyorum. Tabii 
ki mevcut genel merkezin tarihi özelliği 
olabilir, ancak Kızılay’ımıza yakışır bir 
yer değildi. Bu durumu Sayın Başkanla 
da defaatle görüştük. Şimdi inşallah, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yanın-
daki 30 dönüm arazi üzerinde gerçekten 
Kızılay’ımıza yakışır bir merkezin yapımı 
planlanmaktadır.

Kızılay, Türkiye’nin 81 vilayeti yanında, 
Balkanlardan Afrika’ya ve Asya’ya kadar 
yayılan geniş bir coğrafyada, onlarca ül-
kede aktif faaliyet yürüten küresel bir yar-
dım kuruluşu haline gelmiştir. Dolayısıyla, 

Kızılay’ın bu büyük misyonuna ve vizyo-
nuna uygun bir altyapıya sahip olmasının 
zamanı gelmiştir, hatta bu konuda geç bile 
kalınmıştır. Afet sonrası müdahale yanın-
da, esas olarak afete hazırlık için, böyle bir 
güçlü altyapıya ihtiyaç vardır. Kızılay’ımı-
zın, 2020 hedeflerine ulaşması için, hem 
şahsım adına, hem Cumhurbaşkanlığı 
makamı adına, elimizden gelen her türlü 
desteği vereceğimizi özellikle ifade etmek 
istiyorum. Az önce Sayın Başbakanımız da 
ifade ettiler, bunu Hükümetimizle el ele, 
omuz omuza yürüteceğiz. 

Kızılay’ımızın Etki Alanını, 
Daha Geniş Coğrafyalara Doğru 
Yayacağız

Bizim milletimiz, samimiyetinden, dü-
rüstlüğünden, gayretinden, hasbiliğinden 
emin olduğu herkese, her kuruma, gönlü-
nü de, kucağını da, imkânlarını da sonuna 
kadar açar, bundan hiç kimsenin endişe-
si olmasın. Kızılay’ın, işte bu yolda emin 
adımlarla ilerlediğine inanıyorum. Yeter 
ki milletin gönlündeki yerinizi sağlam tu-
tun, diğer sorunların kendiliğinden ve sü-
ratle çözüm yoluna girdiğini göreceksiniz. 
Unutmayınız, arkanızda millet varsa, kim-
se sizi engelleyemez, kimse sizin önünüz-
de duramaz.  

Kızılay, milletin kurumu haline dönüştü-
ğü, bu konumunu güçlendirdiği müddet-
çe, evelallah, Türkiye’de de, dünyada da 
çok büyük işlere imza atmamanız için hiç-
bir sebep yoktur. 
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İşte, Kızılay’ın kan bağışı konusunda elde 
ettiği başarı, en somut örnek olarak ortada. 
2005 yılında topladığı 342 bin ünite kan 
ile ülkemizin kan ihtiyacının ancak yüzde 
19’unu karşılayabilen Kızılay, 2015 yılında 
1 milyon 938 bin ünite kan toplayarak, ih-
tiyacın yüzde 85’ini karşılar hale geldi. 

Aynı şekilde, son 3 yılda, Suriye’den 
Afganistan’a, Filistin’den Somali’ye ka-
dar yurt dışı yardım kampanyalarında 
22 milyon lira bağış toplandı. Son 3 yılda 
Kızılay’ın dünya genelinde 18 milyon ih-
tiyaç sahibine ulaşmış olması, gerçekten 
takdire şayan bir başarıdır. 

Ülke genelinde 91 bine ulaşan üye sayı-
sıyla Kızılay, inşallah, bu güzel hizmetleri 
tüm vatandaşlarımıza anlatacak, yaygın-
laştıracaktır. İşte o zaman bu yardımların 
her geçen yıl daha da katlanarak artacağı-
nı düşünüyorum.  

Devleti ve milletiyle büyük, güçlü, itibarlı 
bir Kızılay için hep birlikte daha çok çalı-
şacağız. Şu anda dünyada bir tarafta Kızıl 
Haç, bir tarafta Kızılay çalışıyor. Kızılay’ı-
mızın etki alanını, daha geniş coğrafyalara 
doğru inşallah yayacağız. Bunun için tüm 
vatandaşlarımızdan, tüm cep telefonu ope-
ratörleri için geçerli olan 2868 kısa mesaj 
numarasını asla unutmamalarını rica edi-
yorum. Her fırsatta bu numaraya mesaj 
göndererek, Kızılay’ımıza 10 lira bağışla-
yan ve bağışlayacak olan herkese şükranla-
rımı sunuyorum. Hiç şüphesiz, Allah doğ-
ruların ve iyilik yapanların yardımcısıdır.

Kendilerine Sanatçı Diyen Bir Ke-
simin Gerçek Yüzü Ortaya Dökül-
müştür

Değerli misafirler,

Geçtiğimiz hafta, 4’üncü Nükleer Güven-
lik Zirvesi vesilesiyle, Amerika’ya bir se-
yahatimiz oldu. Bu vesileyle, Amerika’da 
çeşitli görüşmelerimiz ve katıldığımız 
programlar oldu. Biz oraya, çok önemli bir 
uluslararası toplantıda, ülkemizi temsil 
etmek üzere gittik. Buradaki bazı çevre-
ler ise, bizim orada yaptığımız her görüş-
menin, attığımız her adımın başarısızlığa 
uğraması için adeta kendilerini yırttılar. 
Bunun için, bölücü terör örgütünün, Er-
meni çetecilerin, paralel ihanet çetesinin 
ortak gösterilerine destek vermekten, kalp 
krizi yalanına kadar sergilemedik çirkinlik 
bırakmadılar. Yapılanları, yazılanları, söy-
lenenleri gördükten sonra, inanın bana, 
“Allah Türkiye’yi ve milletimizi bunlardan 
korusun” demekten kendimi alamadım. 

Kalp krizi geçirdiğimi söylüyorlar, Allah 
şükür dimdik ayaktayım. Bir toplantıdan 
bir toplantıya koşuyoruz. Başka bir yerde, 
kendi ülkesine ve kendi milletine karşı 
böylesine büyük nefret duyan, böylesine 
büyük bir kinle saldıran başka bir kesim 
var mıdır, bilmiyorum. Zaman zaman bu 
hastalıklı ruh halini anlamaya çalışıyo-
rum, ama yaptıklarını koyacak bir yer, izah 
edecek bir kelime bulamıyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti, içindeki 79 milyon 
insanıyla birlikte batsa, bunlar bayram 
edecekler. Milletimiz, tek bir ferdi kalma-
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yacak şekilde bu vatandan tard edilse, sür-
gün edilse, bunlar zil takıp oynayacaklar. 
İşte böyle bir görüntü, böyle bir hava için-
deler. Halbuki, kendileri de aynı ülkede 
yaşıyorlar, aynı toplumun bir parçası du-
rumundalar. Hani, o meşhur örnek vardır 
ya, “İçinde bulunduğun gemiyi delmek” 
diye, bunların yaptığı tam da bu. Bu ülke-
nin ve milletin imkânlarıyla, oldukça üst 
standartlarda bir hayat sürüyorlar, ama 
ülkeye ve millete düşmanlıkta da en önde 
yürüyorlar. 

Dün medyada bir haber gördüm. 
İstanbul’da yaşamaya karar veren Avrupalı 
bir piyanist, ülkemizde kendilerine sanat-
çı diyen bir kesimin gerçek yüzünü ortaya 
dökmüş. Biz söyleyince farklı yorumlanı-
yor ama herhalde bu Avrupalı piyanistin, 
“Kendi ülkelerini kötüleyerek ün ve para 
kazanmaya çalışan sanatçılarla” ilgili sözü-
ne itibar ederler. 

Dikkat edersiniz, basın veya internet yo-
luyla işlenen hakaret, tehdit, terörü ve te-
rör örgütlerini övme gibi suçlar, Avrupa’da 
veya başka ülkelerde düşünce ve ifade 
hürriyetiyle ilgili görülmez. Tüm dünya-
da, bu tür suçlar, tamamen adli bir vaka 
olarak değerlendirilir ve ona göre cezası 
verilir. Konu Türkiye olunca, bir anda öl-
çüler değişiyor. Bakıyorsunuz, şahıs terör 
örgütü mensubu… Asker vurmuş, polis 
vurmuş, soygun yapmış, bomba atmış, 
yakmış, yıkmış; velhasıl terör örgütü ken-
disine ne emretmişse onu yapmış. Ama bu 
eylemleri yaparken cebinde de, güya bir 
gazetenin, derginin, televizyonun tanıtım 
kartı var. Dikkatinizi çekiyorum, sarı basın 

kartı değil, sadece tanıtım kartı kullanıyor. 
Yakalandığında, “Ben gazeteciyim” diyor. 
İyi de sen gazetecilikten yakalanmıyorsun 
ki… Sen, terör örgütü üyeliğinden, terör ör-
gütü adına eylem yapmaktan yakalanıyor-
sun. Avrupa ülkelerinde veya Amerika’da 
aynı suçu işleyen birine kimse gazeteci 
demiyor, anında terörist damgasını vurup, 
cezasını kesiyor. Veya, gerçekten gazete-
ci dahi olsa, yargılandığı konu casusluk, 
terör örgütünü ve terör eylemlerini övme 
gibi, somut tanımı ve karşılığı olan suçlar. 
Bunun takdirini yapacak olan da yargı. Ül-
kemizde ise hemen bir yaygaradır başlıyor. 
Hatta Anayasa Mahkememiz bile bunun 
etkisinde kalarak, kendi varlığına adeta 
ihanet edercesine, Anayasaya aykırı karar 
verebiliyor. 

Attığımız Her Adımda, Her 
Operasyonda Hukuk Devleti 
İlkesine Riayet Ediliyor

ABD ziyaretinde, Maryland’de, Türk-
Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi’nin 
açılışını yaptık. Bu açılışta tam alana girer-
ken, bir Azeri gazeteci kızımız önümü kes-
ti. O gün sabah da, Azerbaycan-Ermenistan 
sınırındaki çatışmalar esnasında 12 Azeri 
kardeşimiz şehit olmuş, karşı tarafta da 
farklı rakamlarla öldürülen Ermeniler söz 
konusuydu. Azeri gazeteci kızımız, bana 
bu konuyla ilgili soruyu yöneltirken gözle-
ri yaşardı ve ağlamaya başladı. Bu kızımız, 
“Azeri gardaşlarımız şehit oldu, ne dersiniz 
Cumhurbaşkanım” dedi. Ben de düşünce-
lerimi kendisine anlattım. Anlattıkça duy-
gulandı ağladı. Şimdi bir Azeri gazeteci 
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kızımıza bakıyorsun, bir de bizimkilere 
bakıyorsun; fark bu. 

Bizimkiler çok enteresan, Brookings 
Enstitüsü’nde konferans vereceğim, oraya 
girerken karşıda 50-100 kişilik grup kendi-
lerince gösteri yapıyor ve Türkiye’ye olan 
kinlerini kusuyorlardı.  O grubun içerisinde 
de kimler vardı biliyor musunuz?  PKK’lı 
var, Ermeni terör örgütü ASALA var, bunun 
yanında paralel devlet yapılanmasına men-
sup kişiler bulunuyordu. Bir tarafta bunlar, 
bir tarafta da işte o Azeri kızımız…

Değerli arkadaşlar, 

Bu böyle olmaz. Türkiye, şu anda dünyada 
terörle ve terör örgütleriyle en yoğun mü-
cadeleyi veren ülkedir. 

Buna rağmen, attığımız her adımda, yap-
tığımız her operasyonda hukuk devleti il-
kesine azami derecede riayet ediyor, temel 
hak ve hürriyetlere hassasiyet gösteriyo-
ruz. Türkiye’deki terör olaylarının onda 
birine, yüzde birine muhatap olan diğer 
demokratik ülkelerin verdikleri tepkileri, 
aldıkları tedbirleri hep birlikte görüyoruz. 
Amerika’da Sayın Obama’ya Facebook’tan, 
Twitter’dan hakaret edenler, daha geçen-
lerde 3 yıla mahkûm oldu. Aynı şekilde 
Almanya’da Merkel’e hakaret eden bir kişi 
2 yıl ceza aldı. Ortadaki açık gerçeklere 
rağmen, ülkemizin üzerine bu kadar ge-
linmesinin demokratik hassasiyetle, hak 
ve özgürlüklerin savunulmasıyla bir ilgisi-
nin olmadığına artık iyice kanaat getirdik. 
Mesele, Türkiye’nin savunma reflekslerini 
zayıflatmak, gardını düşürmek; Türkiye’yi 

hedeflerinden, projelerinden vazgeçirmek-
tir. Hiç kimse kusura bakmasın. Onların 
keyfi için Türkiye kendi bekasını tehlikeye 
atmaz, atmayacaktır. 

Biz, bugüne kadar, demokrasiyi de, temel 
hak ve hürriyetleri de, kalkınma hamlele-
rimizi de, birileri istediği, birileri dayattığı 
için değil, milletimiz bunlara layık olduğu 
için savunduk, hayata geçirdik. Bundan 
sonra da, yine milletimiz layık olduğu için 
demokrasiyi de, hak ve hürriyetleri de sa-
vunmaya, yaşatmaya, geliştirmeye devam 
edeceğiz. Bize demokrasi, insan hakları 
dersini vermeye kalkanlar, önce kendi 
ayıplarını bir örtsünler.  

Şöyle birkaç yüzyıl geriye doğru baktığı-
mızda, kimlerin insan haklarından söz 
etmeye hakkı olduğunu, kimlerin de bu 
kavramı ağzına dahi almaya hakkı bulun-
madığını görüyoruz. Aynı şekilde bugün, 
biz Türkiye olarak, mağdur duruma düş-
müş 3 milyon insana kucağımızı açmışken, 
bu mazlumları kendilerinden uzak tutmak 
için çırpınanların kimler olduğu ortada. 

Operasyonların Ardından Refah 
İçinde Yaşayan Bir Güneydoğu 
Ortaya Koyacağız

Daha düne kadar, kendileri için tehdit ola-
rak gördükleri binlerce insanı, her türlü 
işkence ve muameleye maruz bırakmayı 
“terörle mücadele” olarak dünyaya pazar-
layanları da çok iyi biliyoruz. Bizim tarihi-
mizde ve bugünümüzde bu ayıpların hiç-
biri yoktur, olmayacaktır. 
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Evet, biz bugün, her alanda büyük bir mü-
cadele içindeyiz. Dünyadaki neredeyse 
tüm terör örgütleri ülkemizi hedef almış 
durumda. Yanıbaşımızda, yakın tarihin en 
büyük insanlık krizi yaşanıyor. Ülkemizin 
güneydoğusundaki kimi ilçelerde, mahal-
lelerde terör örgütü, en aşağılık, en insan-
lık dışı yöntem olan sivilleri kendine kal-
kan yaparak eylemler yürütüyor. Güvenlik 
güçlerimiz, sırf sivillerin zarar görmemesi 
için kendi canlarını ortaya koyarak, terör 
örgütünün, ona akıl ve destek verenlerin 
saldırılarına karşı mücadele ediyor. Eğer 
biz bu mücadeleyi, bizi eleştirenlerin ben-
zer bir saldırıya maruz kalmaları halinde 
başvuracakları yöntemlerle yürütmeye 
kalksak, inanın bana birkaç günde operas-
yonlar biter. Ama biz onlar gibi değiliz. Biz, 
tek bir masum insanın burnunun dahi ka-
namasına gönlü razı olmayacak bir inanca, 
kültüre, ahlaka sahibiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhur-
başkanı olarak, terörle mücadele konusun-
daki çizgilerimizi bir kez daha sizlerle, tüm 
vatandaşlarımızla ve özellikle güvenlik güç-
lerimizle paylaşmak istiyorum. Terörle mü-
cadeleyi, ülkemize ve milletimize yöneltil-
miş son silah susturulana, son terörist imha 
edilene, son tehdit ortadan kaldırılana kadar 
devam ettireceğiz. Bu konuda en küçük bir 
müsamahamız, en küçük bir tereddüdümüz, 
en küçük bir geri adımımız yoktur. Dün, İs-
tanbul Fatih’te vatandaşlarla yaptığım soh-
bette halkım bana, “Sayın Cumhurbaşkanım, 
ne olur terörle mücadeleye ara vermeyin. Ne 
olur buna devam edin” diyor. Terörle mü-

cadeleye nasıl ara vereceksin? Bakınız, bir 
evin bodrumunda çaydanlık içerisinde bom-
ba hazırlayanları görüyorsunuz değil mi? 
Kahkaha atıyorlar mı? Atıyorlar. Kahraman 
güvenlik güçlerimiz, onları orada yakalama-
salar kim bilir o çaydanlıklar nerelerde, ne 
kadar güvenlik veya sivil insanımızın şehit 
olmasına vesile olacaktı. Onun için durama-
yız, ara veremeyiz.

Biz, ‘çözüm süreci’ dedik, bunlar aldattılar. 
Artık geçti o günler, şimdi işi bitireceğiz. 
Bu operasyonların ardından refah içinde 
yaşayan bir Güneydoğu ortaya koyacağız. 
Şu anda Hükümetimiz, bölgede ‘kentsel 
dönüşüm-değişim’ adı altında çalışmala-
rını sürdürüyor ve bu çalışmalarla birlikte 
inşallah bölge çok daha farklı bir şekilde 
bir değişime tabi olacak. 

Operasyonlarda Güvenlik 
Güçlerinin Sonuna Kadar 
Arkasındayım

Terör örgütü yöneticileri ve onların gü-
dümünde hareket edenler zaman zaman 
“müzakere”, “görüşme”, “çözüm” gibi laflar 
ediyorlar. Ortada, müzakere edilecek de, 
görüşülecek de bir konu yoktur. Bunun 
böyle bilinmesi lazım. Silahlarıyla, roket-
leriyle, el yapımı bombalarıyla, canlı bom-
balarıyla, bombalı araçlarıyla güvenlik 
güçlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan 
teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim 
olup adaletin haklarında verecekleri kara-
ra razı olacaklar, ya da kıstırıldıkları delik-
lerde birer birer etkisiz hale getirilecekler. 
Türkiye’nin önünde artık üçüncü bir yol 
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kalmamıştır. Çünkü biz diğer yolları geç-
mişte denedik. Tüm samimiyetimizle, tüm 
iyi niyetimizle, her türlü riski, eleştiriyi 
göze alarak diğer alternatifleri hayata ge-
çirmeye çalıştık. Karşılığında, mahalleleri, 
sokakları, binaları tuzaklanmış şehirler, 79 
milyonun tamamını hedef alan bombalı 
araçlar bulduk. Dolayısıyla, terör örgütü-
nün, onun güdümündeki yapıların söyle-
dikleri hiçbir sözün, bizim de, milletimizin 
de, devletimizin de nezdinde en küçük bir 
itibarı, en küçük bir karşılığı kalmamıştır. 

Değerli kardeşlerim,

Bölge insanı, terör örgütünün o sırtlan yü-
zünü gördükçe, devletine daha çok sahip 
çıkmaktadır. Bundan sonra, terör örgütü 
ve yandaşları, yalanlarıyla, riyalarıyla, ev-
rensel kavramların arkasına saklamaya 
çalıştıkları kanlı elleriyle ne bölge halkını, 
ne de dünyayı kandıramayacaklar. Bölücü 
terör örgütü, bölge ve Türkiye üzerinde he-
sabı olan herkes için elverişli bir malzeme 
olmanın ötesinde hiçbir karşılığı, itibarı, 
anlamı olmayan, “kullan-at” türü bir araca 
dönüşmüştür. Ülkemizdeki her vatandaşı-
mız gibi, Kürt kardeşlerim de bu gerçeği 
görmektedir. 

Buradan tüm güvenlik güçlerimize sesle-
niyorum. Terörle ve teröristlerle yürüttü-
ğünüz mücadelede, devletiniz de, milleti-
miz de sonuna kadar sizin yanınızdadır. 
Güvenlik güçlerimizi, canlarına pahasına 
yürüttükleri bu mücadeleden dolayı eleş-
tirmeye, tahkir etmeye, tehdit etmeye kal-
kanlar, karşılarında önce Cumhurbaşkanı 
olarak beni bulurlar. 

Geçmişteki bir takım yanlışları, hataları, 
eksikleri bugün yürütülen mücadeleye teş-
mil etmeye çalışanlar, art niyetlidir, terör 
örgütünün değirmenine su taşımaktadır-
lar. Ahlak, vicdan ve elbette hukuk sınırları 
içinde mücadele yürüten her bir güvenlik 
görevlisi, benim öz kardeşim, öz evladım 
mesabesindedir, canımdan bir parçadır. 
Bu çerçevede, güvenlik güçlerimizin gö-
revlerini gönül huzuruyla yürütebilmeleri 
için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin de sü-
ratle hayata geçirilmesi gerekiyor. 

Bu vesileyle, operasyonlarda hayatları-
nı kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Operasyonlarda yaralanan güvenlik görev-
lilerimize Rabbimden şifa niyaz ediyorum. 

“Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet” diyerek, bu kutlu yolda mücadele 
yürüten tüm kahramanlarımıza muvaffa-
kiyetler diliyor, Allah yüreklerine, bilekle-
rine güç-kuvvet versin diyorum. 

Karabağ Meselesinde, En 
Başından Beri Azerbaycan’ın 
Yanındayız

Değerli arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, bölücü terör örgütünün, 
Ankara-Kızılay’da gerçekleştirdiği bom-
balı saldırı eylemi üzerine, Azerbaycan’da 
gerçekleştireceğimiz toplantıya gideme-
miştim. Avrupa’daki saldırıların ardından 
başsağlığı için oralara koşan liderlerden 
hemen hiçbiri de ülkemize kadar zahmet 
etmemişti. Yaşanan elim olay üzerine Azer-
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baycan ziyaretimiz mümkün olmayınca, 
kardeşim Cumhurbaşkanı Aliyev, hemen 
Türkiye’ye gelmiş, acımızı paylaşmıştı. Bu 
ziyarette ertelemek zorunda kaldığımız 
yüksek düzeyli toplantıyı da gerçekleştir-
miştik. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzey-
li Stratejik İşbirliği Toplantımızın ardın-
dan yaptığımız basın toplantısında, Sayın 
Aliyev’in, ancak bir kardeşin bir kardeşe 
yapacağı gibi boynumuza sarılıp acımızı 
paylaşmasını asla unutmadık, unutma-
yacağız. Kendisiyle, Amerika’da, Nükleer 
Güvenlik Zirvesi sırasında da telefonda 
görüşme, dertleşme fırsatı bulduk. Henüz 
ülkelerimize dönmeden, Ermenistan’ın 
Azerbaycan askerlerine ve sivil yerleşim 
alanlarına yönelik saldırısının haberini 
aldık. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden 
Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, 
dostum Aliyev’e ve Azerbaycanlı kardeşle-
rimize başsağlığı diliyorum. 

Türkiye, Karabağ meselesinde, en başın-
dan beri Azerbaycan’ın yanındadır, yanın-
da olmaya da devam edecektir. Karabağ’da 
yaşanan işgalin ve girişilen katliamların 
acısı, Türk milleti olarak bizim de yüreği-
mizi yakıyor. 

Bakınız, Karabağ’ın işgal edildiği günler-
de, 1992 yılında, rahmetli Abdürrahim 
Karakoç ağabeyimiz, bu konudaki duygu-
larını nasıl dile getirmiş:

“Kendimizden koptu kendi bağrımız

Zulüm girdabında yandı bağrımız

Hedef tahtasına döndü bağrımız

Alevler sizdeyse közü bizdedir

Sizdeki yaranın özü bizdedir”

Evet, biz de bugün Azerbaycanlı kardeş-
lerimize aynısını söylüyoruz; közü bizde-
dir. Hayatını kaybeden her Azerbaycan 
askeriyle, bizim de bağrımızdan bir par-
ça koptu. Zulüm ilelebet devam etmez. 
Karabağ bir gün yeniden, mutlaka, asli 
sahibine geri dönecek, Azerbaycan’ın ola-
caktır; buna inanıyorum. Neredeyse çey-
rek yüzyıldır vatanlarından uzak yaşayan 
Karabağlı kardeşlerimiz, bir gün mutlaka 
yurtlarına, evlerine kavuşacaklardır. Buna 
yürekten inanıyorum. Bir kez daha, dost 
ve kardeş Azerbaycan’a olan desteğimizi 
ifade ediyor, kayıplarından dolayı kendile-
rine taziyelerimi iletiyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Yaşanan her hadise, her acı, her mağdu-
riyet, dökülen her gözyaşı Kızılay’ımızın 
önemini bizlere bir kez daha gösteriyor. 
Yaralı askerlerimizin tedavisiyle başlayıp, 
“kara gün dostu” unvanını hak eden geniş 
bir hizmet ağına ulaşan Kızılay’ı el birli-
ğiyle daha da ileriye taşımalıyız. Kızılay, 
afetten kan ihtiyacına, göç meselesinden 
uluslararası yardım operasyonlarına, eği-
timden araştırma-geliştirmeye kadar her 
konuda, kendi alanının marka kurumu ha-
line dönüşmelidir. 

Bir kez daha, Olağan Genel Kurulumuzun 
hayırlı olmasını diliyor, sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 

Sağlıcakla kalın. 
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Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 

Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler 
Kurultayı’nın ülkemize, milletimize hayır-
lı olmasını diliyorum. 

Bu kurultayın düzenlenmesine öncülük 
eden Turkuaz Medya Grubu yöneticilerine 
ve toplantıya destek veren tüm kurumları-
mıza şükranlarımı sunuyorum. Görüşleri, 
teklifleri, tenkitleri ve değerlendirmeleriy-
le toplantıya katkı sağlayacak olan katılım-
cılara teşekkür ediyorum. 

Siyaset Kurumu, 
Fezlekelerin Önünde Bariyer 

Oluşturmamalıdır

Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı | İstanbul | 11 Nisan 2016 
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Değerli misafirler,

Türkiye, şehir nüfusunun, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası hızla arttığı pek çok ülke 
gibi, ciddi bir kentleşme sorunu yaşamış-
tır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfusu 
hızla artan şehirlerimizin çevrelerini sa-
ran, adeta bulduğu her boşlukta yayılan 
gecekondular, dönemin plansızlığının, 
projesizliğinin, vizyonsuzluğunun bir ürü-
nüdür. Kimsenin bu gecekonduları yapan, 
zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi 
veren insanları suçlamaya hakkı yoktur. 
Sorgulanması gereken, bu insanları sağ-
lıklı konut hakkından mahrum bırakan, 
bunun için üzerlerine düşenleri yapmayan 
dönemin yöneticileridir. 

Bakınız, ben İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı seçildiğimde, şehrin neredey-
se dörtte üçü, imar tekniği anlamında ka-
çaktı. Çıktığım televizyon programında, 
İstanbul’un gerçeklerini bir bir anlattım. 
Tabii, kendi sırça köşklerinde, milletin ne 
durumda yaşadığından, hangi sıkıntılarla 
mücadele ettiğinden bîhaber olanlar için 
bunlar alışıldık ifadeler değildi. 

1994 yılından beri, Belediye Başkanı ola-
rak, Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı 
olarak, Türkiye’nin diğer vilayetleriyle bir-
likte İstanbul’un da sorunlarını çözmenin 
mücadelesini veriyorum. İstanbul’un eski 
siluetiyle yenisi arasındaki farkı, bu şehir-
de yaşayanlar çok iyi bilir. Elbette hala çö-
zülememiş sıkıntılar var. Nitekim bunları 
her fırsatta dile getiriyor, serzenişlerimi, 
rahatsızlıklarımı ifade ediyorum. Ama 

özellikle konut bakımından İstanbul, ger-
çekten çok farklı bir noktaya geldi. 

Belediye başkanlığı dönemimde, “İstanbul 
için nakil ilmühaberi verilmesi gerekir” 
dediğimde kıyameti kopardılar. Eğer biz, o 
zaman ‘nakil ilmühaberini’ kabul ettirebil-
seydik, bugün İstanbul 15 milyon nüfusa 
kesinlikle ulaşmazdı. 

Afetlere hazırlık kapsamında yürütülen 
kentsel dönüşüm çalışmalarının ardın-
dan, inşallah biraz daha mesafe kat etmiş 
olacağız. Bu vesileyle, sizlerin huzurun-
da, bir müjdeyi İstanbullularla, özellikle 
Esenler’de yaşayan kardeşlerimle paylaş-
mak istiyorum. Kentsel dönüşüm için 5 
Ekim 2012 tarihinde Esenler Havaalanı 
Mahallesinde ilk kazmayı vurmuştuk. İşte 
bu mahalledeki çalışmalar tamamlandı, 
inşallah önümüzdeki ay hak sahiplerine 
anahtarları teslim edilecek. Bu bölgede 2 
bin 373 konut ve 55 işyeri yapıldı. Böyle-
ce, kentsel dönüşümü bir proje, bir hayal 
olmaktan çıkartıp, fiilen gerçeğe dönüştür-
müş oluyoruz. Şimdiden bu konutların ve 
işyerlerinin hak sahiplerine hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Kentsel Dönüşüm İçin Kullanılan 
Kaynak 2 Milyar Lirayı Buldu

Tabii ülkemizde bu çerçevede yıkılıp yeni-
den yapılması gereken 6 milyondan fazla 
konut var. Şu ana kadar 48 ilimizde 179 
alan riskli bölge ilan edilerek, kentsel dö-
nüşüm kapsamına alındı. Ayrıca, 21 ili-
mizde, 37 bin 782 dekar büyüklüğünde bir 
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yer, rezerv yapı alanı olarak tespit edildi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yanında, 
valiliklerimiz ve belediyelerimiz de riskli 
binaların tespitinde görev alıyorlar. Geç-
tiğimiz yıl sonu itibariyle yaklaşık 93 bin 
binanın 312 bin bağımsız biriminde riskli 
yapı tespiti gerçekleştirildi, bu korkunç bir 
şey. Kentsel dönüşüm uygulamaları için, 
kira yardımları dahil, bugüne kadar kulla-
nılan kaynak 2 milyar lirayı buldu. 

5 Ekim’de, Esenler’de ilk kazmayı vurduğu-
muzda da ifade etmiştim. Bizim amacımız, 
yuva yıkmak değil, tam tersine vatandaşla-
rımızı güvenli ve huzurlu yuvalara kavuş-
turmaktır. Bu anlayışla, kentsel dönüşüm 
çalışmalarının hedeflediğimiz sonuca ula-
şacağına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Biz yapmak için mücadele ederken, biliyor-
sunuz birileri de yıkmanın, tahrip etmenin 
peşinde. Malum Oda, nerede kentsel dö-
nüşümle ilgili bir adım atılsa, bu projeleri 
yargıya götürüyor. Ya senin işin ne? Senin 
işin yapmak mı, yıkmak mı? Senin işin, bu 
şehri daha güzel hale getirmenin altyapı-
sına katkıda bulunmak değil mi? Netice 
alıyor mu? Almıyor. Ama ne yapıyor? Bize 
süre kaybettiriyor. Biz, sıçramak, hızla me-
safe almak durumundayız. Dünyanın en 
güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’un 
güzelliğine güzellik katmamız lazım. 

Aynı şekilde, aynı kafa bölücü terör ör-
gütü, Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki 
çeşitli ilçelerimizde, Temmuz ayından bu 
yana insanlık ve ahlak dışı yöntemlerle, 

vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Bölgede-
ki belediyeler de halka hizmet için kullan-
ması gereken araç ve makinaları teröristle-
rin emrine vererek bu zulme destek oldu. 
Bu belediyeler, çukurlar, kanallar açtılar. 
Ama açılan bu kanallar; içme ve atık su ka-
nalları değil, yağmur suyu kanalları değil, 
doğalgaz hatlarının döşenmesi için açılan 
çukurlar değildi. Oralara güvenlik güçleri 
girmesin diye açılan kanallar ve çukurlar-
dı. Sokaklara, binalara, kazılan çukurlara 
döşenen bombalar ve yaşanan çatışmalar 
yüzünden, bölgede ciddi bir tahribat orta-
ya çıktı. Güvenlik güçlerimiz teröristleri 
birer birer etkisiz hale getiriyor.Tabii ilçe-
lerimizin böyle harap halde kalmasına rıza 
gösteremezdik, göstermedik. 

Suçun Varsa Yargılanacaksın 
Kardeşim

Sevgili gençler,

Dokunulmazlıkların kaldırılmasını gün-
deme getiriyoruz. “Dokunulmazlıkların 
kaldırılması” deyince, ‘milletvekili doku-
nulmazlığının kaldırılması’ gibi bir algı 
oluşturulmak isteniyor. İşin aslı böyle 
değil… Kimin fezlekesi varsa, o fezlekey-
le ilgili işlemler yargıya taşınacak. Suçun 
varsa yargılanacaksın kardeşim. Ben senin 
milletvekilliğinin bitmesini nasıl beklerim 
ya. Bu kadar olaylar olacak, arabanla terör 
örgütüne silah taşıyacaksın ve sana doku-
nulamayacak. Ana Muhalefet Partisi ve 
diğer partiler bu konuda ipe un seriyorlar. 
Bakınız, 550 fezleke var. Herhalde burası, 
Parlamento Fezlekeleri Takip Bürosu de-
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ğil, bir an önce bu işin halledilmesi gerekir. 
Bu halledildikten sonra da suçlu olan be-
delini öder. Siyaset kurumu, bu fezlekele-
rin önünde bariyer oluşturmamalıdır, sü-
recin önünü açmalıdır. Sürecin önü açılsın 
ki yargı gereğini yapsın. 

Teröristlerden temizlenen ilçelerimiz-
de, hemen imar çalışmalarına başladık. 
Diyarbakır’da Suriçi, 1988 yılında kentsel 
sit alanı olarak ilan edilmişti.  Ayrıca, 2001 
yılında tarihi surları kapsayan ayrı bir ko-
ruma alanı da oluşturulmuştu. Ancak, bu 
planların uygulaması maalesef yapılama-
dı, bundan dolayı üzgünüm. Biz, bu böl-
geyle ilgili ilk adımları 2012 yılında attık. 
İmar planları ve riskli alan kararları alınan 
bu bölgede, hem belediyeden kaynaklanan 
sorunlar, hem de terör ortamı nedeniyle, 
somut ilerleme sağlanamamıştı. Artık, bu 
konuda daha kararlı ve hızlı bir sürecin içi-
ne girildi. İnşallah, hem Sur’u tarihi kim-
liğine uygun bir görünüme kavuşturacak, 
hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımızı 
güven ve huzur içinde hayatlarını sürdüre-
cekleri konutların sahibi yapacağız. 

Silopi’de operasyonlar bittikten sonra ya-
pılan tespitlerde 27 binanın yıkıldığı, 342 
binanın ağır, 6 bin 370 binanın da az ha-
sarlı olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı yapı-
ların yıkımı için 243 tebligat ilgili kişilere 
ulaştırıldı. Yıkılan konutların yerlerine 
yenisinin yapılmasıyla ilgili ilk 280 ko-
nutluk projenin hazırlıkları hızla devam 
ediyor. Cizre’de 74 binanın yıkıldığı, 1.156 
binanın ağır hasarlı, 6 bin 635 binanın da 
az hasarlı olduğu tespiti yapıldı. 14 ağır 
hasarlı bina yıkıldı, diğerleriyle ilgili tebli-

gatlar sürüyor. Operasyonların sürdüğü il-
çelerde de, benzer uygulamalara gidilerek, 
kentsel dönüşüm yoluyla bu şehirlerimi-
zin, sadece teröristlerden değil, onlara ra-
hat hareket etme imkânı sağlayan olumsuz 
şartlardan da temizlenmesi sağlanacaktır. 

Devletin görevi sadece yapıları değil, 
aynı zamanda gönülleri de imar etmek-
tir. Vatandaşlarımızın devletine olan gü-
ven, bağlılık ve inançlarını güçlendirmek 
mecburiyetindeyiz. Devlet yönetiminin 
gerektirdiği sorumluluk ve ciddiyetle bu 
meseleyi takip edecek ve inşallah netice-
lendireceğiz. 

Cumhurun Başı olarak ben diyorum ki, 
burada hasar derecesine bakmaksızın, 
sadece tarihi eserleri bir kenara koyarak, 
diğer tüm yapıların tamamını yıkmalıyız. 
Buraların bir defa altyapısı yok. Malum 
anlayışın temsilcisi olan belediyeler altya-
pı yapmadılar. Biliyorsunuz, bir teklifim 
vardı, “Hakkâri şehri, Yüksekova olarak 
değişsin” diye. Çünkü Hakkâri, topografik 
olarak bir şehir yapısında değil. Orayı nasıl 
şehir yapmışlar anlamak mümkün değil. 
Fakat Yüksekova, topografik yapı itibariy-
le gerçekten şehir olmaya aday, çok daha 
güzel bir yer. Hükümetimiz de şu anda bu 
konuda bir karar oluşmuştur.

İkinci bir yer ise, Cizre. Cizre, zaten tarihi 
itibariyle şehir, aslında yeni kazanacağı bir 
hak değil bu. Cizre’nin ‘şehir olma’ hakkıy-
dı, elinden alındı. Bu hakkın iadesi gerekir 
ve Cizre’nin yeniden şehir olması lazım. Bu 
adımları atmak suretiyle de, buralara yeni 
bir kimlik, yeni bir kişilik kazandırmak 
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inanıyorum ki Hükümetimizin en büyük 
başarısı olacaktır. 

Toplu Konutta Özgür Mimariyi 
Hayata Geçirmenin Gayreti 
İçerisindeyiz

Değerli misafirler,

İnsanoğlu için barınma ihtiyacı, temel 
ihtiyaçlar listenin ilk sıralarında yer alır. 
Açıkçası benim gönlüm hiçbir vatandaşı-
mın, doğru-dürüst altyapısı olmayan, in-
sani ihtiyaçların pek çoğunu karşılayama-
yan gecekondu türü yerlerde yaşamasına 
elvermiyor. Bunun için, 1994 yılında İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu-
ğum günden beri, konut projelerine büyük 
önem veriyorum. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ko-
nut projelerimizi gerçekleştiren KİPTAŞ, 
Türkiye’de toplu konut alanında en başa-
rılı kuruluşlardan biri oldu. Ardından hü-
kümete geldik, bu defa TOKİ’yi harekete 
geçirdik. Rahmetli Özal tarafından, büyük 
bir vizyonun ürünü olarak, isabetli bir ka-
rarla kurulan TOKİ; 2002 yılı sonuna yı-
lına kadar sadece 43 bin konut yapabildi. 
Biz, TOKİ aracılığıyla 500 bin konut yapa-
cağımızı söylediğimizde, pek çokları bu 
taahhüde bıyık altından gülerek istihzayla 
yaklaşmıştı. 

Tıpkı, 15 bin kilometre bölünmüş yol inşa 
etme hedefimiz gibi, 500 bin konut iddia-
mız da birilerine gerçekçi gelmemişti. Ama 
onların hayal dahi edemediklerini biz tek 

tek hayata geçirdik. Biz, toplu konutta ar-
tık özgür mimariyi, yerel mimariyi hayata 
geçirmenin gayreti içerisindeyiz. 2011 yı-
lına geldiğimizde hamdolsun 500 bin ko-
nutluk hedefe ulaştık, kendimize 2023’e 
kadar ikinci bir 500 binlik hedef daha koy-
duk. Şimdi, bu hedefi de aştık ve toplamda 
1 milyon 200 binlik bir rakama doğru gi-
diyoruz.

Biliyorsunuz, Kanal İstanbul Projemiz 
var. Kanal İstanbul’un her iki tarafında 
İstanbul’un şanına yakışır konutlar ya-
pılması gerekiyor. Kanal İstanbul Projesi 
mutlaka gerçekleşecek. Aynı şekilde Mar-
maray için, “Yok canım yapılamaz” denildi. 
Marmaray biteli 3 yıl oldu ve bugüne ka-
dar 130 milyon yolcuya ulaşıldı. Yılsonu-
na kadar inşallah Avrasya Tüneli açılacak. 
Nitekim, 26 Ağustos’ta Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü aşacağız. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte ağır vası-
ta araçlar artık birinci ve ikinci köprüden 
geçemeyecekler. Böylece İstanbul ulaşı-
mında bir rahatlama meydana gelecek. 

Tüketici Kredilerindeki Faizi 
Bankalarımız Daha da Düşürmeli

Türkiye’nin 2023 yılına kadar yaklaşık 6 
milyon ilave konuta ihtiyaç duyacağı he-
saplanıyor. TOKİ’nin ve kurumsal firma-
ların örnek uygulamalarıyla, vatandaşla-
rımızın, sadece içinde oturacakları değil, 
kalitesiyle, teknolojisiyle, çevresiyle, sos-
yal donatılarıyla, kendisine yüksek hayat 
kalitesi sunacak konutlara sahip olmasını 
istiyoruz. Sosyal konut dediğimiz, dar ge-
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lirli vatandaşlarımıza sunulacak konutla-
rın da, mümkün olan en üst seviyede bu 
imkânlara sahip olması şarttır. Az önce 
Sayın Barlas da söyledi, tüketici kredile-
rindeki faizi lütfen bankalarımız daha da 
düşürsün. 

TOKİ, şu ana kadar inşa ettiği konutlar 
ve sosyal donatılarıyla, kurumsal firma-
larımız imza attıkları görkemli projelerle, 
yap-sat usulü çalışan müteahhitlerimiz bu 
süreçte elde ettikleri tecrübeyle, artık yeni 
bir döneme geçmek mecburiyetindedirler. 
TOKİ’nin, yatay mimari, mahalle kültürü, 
yöresel mimari konseptleriyle, belediye-
lerle yürüttüğü ortak projelerle, bu doğ-
rultuda, takdir ettiğim adımlar attığını gö-
rüyorum, inşallah görmeye devam ederiz.  
Tabii alan itibariyle sıkıntılı olduğumuz 
yerlerde dikey mimari kullanılabilir, ama 
dikey mimariye gerek olmayan yerlerde 
özgün mimarimizi kullanmak suretiyle 
dünyaya yerleşimde farklı mesajlar ver-
memiz lazım. Kurumsal firmalarımızdan 
da benzer şekilde yeni arayışlar içinde 
olanların bulunduğunu biliyorum. Artık 
vatandaşlarımızın da bu yönde talepleri ve 
beklentileri ortaya çıktığı için, müteahhit-
lerimiz de, ister istemez kendilerini yenile-
mek durumunda kalıyorlar. Önümüzdeki 
dönem bu konuda yeni adımların atıldığı, 
yeni projelerin daha fazla hayata geçirildi-
ği bir dönem olmalıdır.

Değerli misafirler,

Şehirlerimiz geliştikçe, ihtiyaçlar da de-
ğişiyor. Kentsel dönüşüm, işte böyle bir 
ihtiyacın ürünüdür. Aynı şekilde “akıllı 

şehirler” diye ifade ettiğimiz, şehirle tek-
nolojinin entegrasyonu konusunda da çok 
önemli ilerlemeler var. Çarpık kentleşme, 
gürültü, çevre kirliliği gibi olumsuzluklar-
dan kaçanlar için “akıllı şehir” uygulama-
ları, önemli bir alternatif haline gelmiştir. 
Ulaşımdan enerjiye, güvenlikten sosyal 
hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsayan 
“akıllı şehir” uygulamalarının sağladığı ko-
laylıklardan hep birlikte daha fazla fayda-
lanmalıyız. 

Belediyeler otopark için ücret alırlar, 
ama bina projelerinde otopark durumu-
nu kontrol etmezler. Durum böyle olunca 
araçlar nereye park eder? Sokağa. Allah 
göstermesin, bir yangın olduğu zaman it-
faiye aracı o yangını söndüreceği yere dahi 
ulaşamaz. Belediyelerimizin Türkiye gene-
linde buna dikkat etmesi lazım. Eğer apart-
manların altına otopark sığdıramıyorsan, 
belediye başkanları olarak mahallelerde 
kat otoparklarını yaptırmanız gerekir. İşte 
Kağıthane’de 25 tane araç kundaklandı. 
Şimdi bu araçlar sokakta değil de, eğer 
otoparklarda olmuş olsaydı, risk minimize 
olurdu. Bu adımları da atmamız gerekiyor. 

Kanal İstanbul’un Çevresinde, 
Kesinlikle Dikey Mimariye 
Müsaade Edilmemelidir

Esasen, refah seviyesinin artmasına pa-
ralel olarak, insanlarımızın şehirlerden 
beklentileri giderek değişiyor. Mesela 20 
yıl önce sadece başını sokacak bir eve razı 
olan vatandaşımız, bugün otoparkından 
çocuk parkına, yeşil alanından güvenliği-
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ne, okulundan sosyal tesisine kadar, çok 
daha yüksek standartların arayışı içinde-
dir. Bunun için, gerek yeni geliştirilen pro-
jelerin, gerekse kentsel dönüşümle ortaya 
çıkan hayat alanlarının, her şeyden önce 
insan odaklı olması şarttır. Geçmişte, hem 
yeterli imarlı alanın olmayışı, hem de mer-
kezi yerlere yönelik aşırı talepten dolayı 
yüksek bina ihtiyacı makul görülebilirdi. 
Ama artık, dikey yapılaşmadan yatay ya-
pılaşmaya geçmemizin zamanı gelmiştir. 
Mesela Kanal İstanbul’un çevresinde, ke-
sinlikle dikey mimariye müsaade edil-
memelidir. Ankara’da, İstanbul’da, hatta 
diğer şehirlerimizde bu istikamette atıl-
ması gereken adımları görüyorum. Şehir 
merkezlerinden onlarca kilometre uzakta, 
oldukça da geniş boş alanların ortasında, 
30 katlı, 40 katlı binalar yükseliyor. Halbu-
ki, şehirden bu kadar uzağa gidildiğinde, 
insanların toprakla, yeşille, çevreyle daha 
yakın ilişki içinde olması gerekir. Çünkü 
buna imkân var. Akıllı şehir, herhalde yük-
sek bina demek değildir. 

Diğer taraftan, yeni şehircilik projelerinde 
yaya öncelikli planlamalar yapılması ge-
rektiğini düşünüyorum. Şu andaki şehir 
merkezlerimiz binaların ve araçların öyle-
sine istilasına uğramış bulunuyor ki, adeta 
insana yer kalmamış durumda. Kimi za-
man kaldırımlar gibi yayaların kullanımı-
na tahsis edilen alanların dahi otomobil-
ler tarafından işgal edildiğini görüyoruz. 
Halbuki asıl olan insandır. Yaya yollarıyla, 
bisiklet yollarıyla, engelli dostu dizaynıyla, 
insan öncelikli şehirler inşa etmenin çaba-
sı içinde olmalıyız. 

Tabii, şehirleri yenilerken, akıllandırırken, 
tarihimize de sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. 
Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve Gazi-
antep gibi kadim şehirlerimizi adeta gözbe-
beğimiz gibi korumalıyız. Sadece korumak 
yetmez, bu şehirlerin temel mimari özellik-
lerini, yeni eserlerde de yaşatmalıyız. 

Bakınız, özellikle Başbakanlığım ve Cum-
hurbaşkanlığım döneminde, bizzat ilgi-
lenme imkânı bulduğum tüm projelerin, 
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun 
olarak tasarlanması için ısrarcı olmuşum-
dur. Şu anda çalışmalarımı yürüttüğüm 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bunun en gü-
zel örneklerinden biridir. 

Okullar ve adalet sarayları başta olmak 
üzere, kamu tarafından yürütülen proje-
lerde de bu hassasiyetin gözetilmesi için 
çaba gösterdim, göstermeyi sürdürüyo-
rum. Osmanlı cami mimarisi, bizim bu 
alanda ulaştığımız en üst inceliği ve zev-
ki ifade ediyor. Mimar Sinan’ın zirvesini 
oluşturduğu bu tarza sahip çıkmalıyız. Bu-
nun için, gerek İstanbul’da, gerekse diğer 
şehirlerimizde yapılan camilerin, sadece 
görüntü olarak değil, ruhlarıyla da Osman-
lı mimarisini yansıtmasını istiyorum. 

Geçtiğimiz haftalarda Amerika’da, 
Maryland’de açılışını yaptığımız cami ve 
kültür merkezi, Osmanlı mimarisinin en 
güzel temsilcisi olarak oradaki yerini aldı. 
Bu merkez her yönüyle gerçekten örnek 
alınacak, gurur duyulacak, iftihar edile-
cek bir eser oldu. İnşallah önümüzdeki 
dönemde Türkiye, bu ilkeler çerçevesinde 
çok daha güzel, çok daha tarihiyle barışık, 
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teknolojinin imkânlarından çok daha fazla 
faydalanan yerleşim yerlerine kavuşacaktır. 

“Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler 
Kurultayı”nın, bu doğrultuda yapılan ça-
lışmalara ışık tutmasını, ilham vermesini 
temenni ediyorum. Bu kurultayın düzen-
lenmesinde emeği geçenleri, toplantıya 
katkı verenleri bir kez daha tebrik ediyo-
rum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sağlıcakla kalın. 
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Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

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

Bizleri, efendimiz, rehberimiz, sevgililer sev-
gilisi Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) 
doğumunun bir sene-i devriyesine daha ulaş-
tırdığı için Rabbime hamd ediyorum. 

Bir manevi diriliş, manevi uyanış olarak 
gördüğümüz Peygamberimizin veladeti-

Mezhep Fanatizmlerini 
Dinlerinin Önüne Geçirenler 

Oldukça, Beraberliğimizi  
Temin Edemeyiz

Kutlu Doğum Haftası Programı | İstanbul | 17 Nisan 2016 
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nin yıldönümünün, kutlu doğumun, hepi-
mizi için, tüm Müslümanlar için hayırlara 
vesile olmasını niyaz ediyorum. 

Yunus Emre’nin gönül diliyle diyoruz ki;

“Canım kurban olsun senin yoluna

Adı güzel kendi güzel Muhammed

Şefaat eyle bu kemter kuluna

Adı güzel kendi güzel Muhammed”

Bir kez daha, Peygamber Efendimize, onun 
ehlibeytine ve ashabına salat ve selam edi-
yoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Bu yıl Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin 
teması “tevhid ve vahdet” olarak belirlen-
miştir. Tevhid, yani Yaradanın birliği… İh-
las suresinde ifade edildiği gibi:

“De ki: o, Allah’tır, bir tektir. Allah 
Samed’dir. Ondan çocuk olmamıştır, ken-
disi de doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk 
ve benzer değildir.”

Vahdet, yani, yaradılmışların birliği… 
Hucurât Suresi’nin 13’üncü ayetinde ifade 
edildiği gibi:

“Ey insanlar! şüphe yok ki, biz sizi bir er-
kek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi ta-
nımanız için sizi boylara ve kabilelere ayır-
dık. Allah katında en değerli olanınız, O’na 
karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. 
Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla 

haberdâr olandır.” Peygamber Efendimiz, 
işte bu tevhid ve vahdet dininin elçisi ola-
rak bizlere gönderilmiştir. 

Az önce Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanı-
mız, bizleri şöyle Asrı Saadet dönemlerine 
götürdü ve oradan bizlere bir örnek verdi. 
Aklıma rahmetli babama sorduğum bir 
soru geldi. Bir gün babama sordum, “Baba, 
biz Laz mıyız, Türk müyüz”. Rizeliyiz ya, 
“Kimisi siz Laz’sınız, kimisi Türk’sünüz” 
diyor. Babam, “Büyük deden mollaydı, 
aynı soruyu ona sordum; torunlarım sana 
sordukları zaman, elhamdülillah Müslü-
manım de geç demişti” diye konuştu. 

İslam’ın O Bütünleştirici Çatısı 
Altında Toplanmayız

Kardeşlerim, 

Şu anda üç tehlikeyle karşı karşıyayız. Bir 
mezhepçilik, iki ırkçılık, üç terör belası. Bu 
hafta, İslam İşbirliği Teşkilatının 13. Lider-
ler Zirvesini yaptık. Sonuç bildirgesinde 
de, bu başlıkları orada açıkladık. Ve dedik 
ki, “Biz ne Şia, ne de Sünni diye bir din ta-
nımıyoruz. Bizim tek dinimiz İslam’dır”. 
İşte biz, İslam’ın o bütünleştirici çatısı al-
tında toplanacağız. 

İkincisi, ırkçılık. Hangi ırktan, hangi ka-
vimden olursan ol, bizi birleştiren bir un-
sur var; İslam. Biz Müslüman’ız, burada 
bütünleşeceğiz. 

Üçüncüsü, terör fitnesi. Şu anda ülke ola-
rak, terörün bedelini ödemiyor muyuz? 
Terörün bedelini ödüyoruz, bakın bunca 
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insan ölüyor. Birliğimizi ve huzurumuzu 
tesis etmek için teröristlere karşı sonuna 
kadar mücadele edeceğiz. Elhamdülillah, 
bu toprakları vatan yapmak için şahadete 
koşan yavrularımız var. 

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” 

diyecek yavrularımız var. 

Peygamber Efendimiz, işte bu tevhit ve 
vahdet dininin elçisi olarak bizlere gönde-
rilmiştir. Muhammed Suresi’nin 33’üncü 
ayetinde, “Ey iman edenler! Allah’a itaat 
edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi 
boşa çıkarmayın” buyruluyor. 

Biz de kula kulluk yakışmaz. Allah’tan baş-
ka hiçbir güce ‘kul’ olmadık, olmayacağız. 
Ne yazık ki, insanoğlunu aldatıp da, biri-
lerine farkında olmadan ‘kul’ olmaya sevk 
edenler var. “Filanca efendi, bize şah da-
marımızdan daha yakın” diyenler var. Bize 
şah damarından daha yakın olan Allah’tan 
başka hiçbir güç yok. Bize şah damarından 
daha yakın olan sadece Rabbimi’zdir, bunu 
böyle bileceğiz, böyle inanacağız. 

Allah’a itaat şart; ama dikkat ediniz, hemen 
arkasından Peygamber’e itaat de emredi-
liyor. Çocukluğumuzda bize soru-cevap 
formatında tekerleme gibi ezberletilen bir 
dizi bilgi vardı. Bunlar, kabirde bize sorula-
cak ilk sorular olarak ifade edilirdi. 

Ne deniyordu:

“Kimin kulusun? Allah’ın kuluyum…

Kimin ümmetindensin? Hazreti Muhammed 
(s.a.v.) ümmetindenim…

Kıblen nere? Kâbe… 

Kitabın ne? Kur’an-ı Kerim…

Kimin zürriyetindensin? Hazreti Âdem’in zür-
riyetindenim…

Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim’in mil-
letindenim…”

Bana göre, Anadolu irfanının bir ürünü 
olan bu soru-cevap seremonisi, Tevhit ve 
Vahdet anlayışının en yalın ifadesidir. İn-
şallah bugün de aynı gelenek devam ettiri-
liyordur. 

Bizim her fırsatta ifade ettiğimiz, yine Yu-
nus Emre’den mülhem bir mesajımız var. 
Diyoruz ki, “Yaradılanı severiz, Yaratan-
dan ötürü”. Başta insan olmak üzere, dün-
yadaki tüm canlılara, tüm varlıklara saygı 
duymak gerektiğinin ifadesi olan bu mesa-
jın kuşatıcılığını, dünyadaki hiçbir felsefi 
veya siyasi akımda bulamazsınız. Rabbim 
bizleri tevhidin ve vahdetin şuurunda olan 
insanlardan eylesin. 

Terör Örgütleri, Ebu Leheb’in 
Temsilcileridir

Değerli kardeşlerim,

Her kutlu doğum tarihi, bizim için, tüm 
Müslümanlar için yeni bir bahardır; öyle 
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olmalıdır. Maalesef, baharımızı kara kışa 
çevirmek, umutlarımızı daha yeşermeden 
kurutmak isteyenler var. Bunların bir kıs-
mı, Peygamber Efendimizin nübüvvetinin 
müjdelendiği günden beri zaten gördüğü-
müz, zaten bildiğimiz, zaten tanıdığımız 
kesimlerdir. Coğrafyamızdaki bin yıllık 
varlığımızın, Anadolu merkezli mücadele-
mizin karşısında da hep bunlar olmuştur. 
Maalesef, her dönem olduğu gibi bugün 
de, kendilerini İslam dairesinde gösteren, 
kendilerine Müslüman diyenler arasında 
da, aynı gayeye hizmet edenler bulunmak-
tadır. DEAŞ adıyla, Boko Haram adıyla, El 
Kaide adıyla ortaya çıkan, İslam’a dair ne 
varsa, hepsini de pervasızca istismar eden-
lerin tüm zulümleri sadece ve sadece Müs-
lümanlara karşıdır. Açık konuşuyorum; bu 
terör örgütlerinin İslam’a verdiği zararı, en 
azılı İslam düşmanları dahi veremez, vere-
memiştir. 

Merhum Arif Nihat Asya diyor ya:

“(Ebu Leheb öldü) diyorlar, 

Ebu Leheb ölmedi, ya Muhammed,

Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor”.

İşte bunlar, kıtalar dolaşan Ebu Leheb’in 
Irak’taki, Suriye’deki, Afrika’daki, dünya-
nın dört bir yanındaki takipçileridir. Sor-
sanız, “cihat yapıyoruz” derler. Halbuki 
cihat, asla terör değildir, terör örgütü ku-
rup Müslümanlara zulmetmek değildir, 
masum insanların canlarına kast etmek 
değildir. Cihat; diriliştir, hayat vermedir, 
ihya etmedir, inşa etmedir. Bugün, eğer 
bir cihattan söz edeceksek, en büyük cihat, 

işte bu İslam ve Müslüman düşmanlarının 
ortaya çıkmasını sağlayan cehaletle ve fit-
neyle mücadele etmektir. Dikkat ediniz, 
“Cihat bu teröristleri öldürmektir” demi-
yorum, “Onları ortaya çıkartan şartları 
ortadan kaldırmaktır” diyorum. Çünkü 
şayet şartları ortadan kaldırmazsanız, yani 
bataklığı kurutmazsanız,  ölenin yerine ye-
nisi gelir, hem de daha fazlasıyla gelir. Çok 
yönlü bir mücadele elbette olacaktır, ama 
asıl olan kalplerin temizlenmesi, gönülle-
rin kazanılmasıdır. Bunun için, adeta üzeri 
küllenen, mahzun kalmış olan medeniye-
timizi yeniden ayağa kaldırmalı, yeniden 
Müslümanlara ve tüm insanlığa ışık saçan 
bir sevgi, adalet, merhamet kaynağı haline 
getirmeliyiz. 

Bugün Müslümanların Birliğine, 
Beraberliğine, Dayanışmasına 
İhtiyaç Var

İslam medeniyeti, yüzlerce yıl boyun-
ca, Ortadoğu’dan Asya’ya, Afrika’dan 
Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanın-
da insanlığın maddi ve manevi ilerleyişi-
nin lokomotifi olmuştur. Daha sonra me-
deniyetimizin boşalttığı her yer, görünüşte 
maddi bir devrimle, ama esasında acıyla, 
sömürüyle, haksızlıkla doldurulmuştur. 
Endülüs, döneminin en parlak bilim, sanat, 
kültür merkezi, geride adeta hiçbir iz bıra-
kılmamacasına, asırlar önce yok edilmiş-
tir. Şam, Halep, Bağdat, Kahire, Sana… Her 
biri İslam medeniyetinin örnek şehirleriy-
di. Şimdi, hepsi de adeta kan ağlıyor, var-
lık-yokluk mücadelesi veriyor. Semerkant, 
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Buhara, Kazan, Kaşgar…Dünün ilim, irfan 
ve hikmet yuvaları olan bu şehirlerimizin 
parıltısı söneli çok oldu. İslam medeniye-
tinin maddi mirası, çok açık ve çok alçak 
bir oyunla, her gün biraz daha örseleniyor, 
her gün biraz daha yok ediliyor. Medeniyet 
tarihimizin merkez şehirlerinden, her şeye 
rağmen hala ayakta olan bir yer varsa, o da 
İstanbul’dur. 

Bugün Müslümanların içinde bulunduğu 
durum, gerçekten çok can acıtıcıdır, çok can 
yakıcıdır. Müslümanlar bunu hak etmiyor. 
Dinin sahibi Allah’tır ve kimse ona zarar ve-
remez. Ama Müslümanlar, kendi haysiyetle-
rini kendileri korumak zorundadır. Bunun 
için tüm Müslümanların birliğine, beraberli-
ğine, dayanışmasına ihtiyaç vardır. 

Mezhep fanatizmlerini dinlerinin önü-
ne geçirenler oldukça, beraberliğimizi 
temin edemeyiz. İnsanlığa da, İslam’a da 
bir ihanet olan terörizmi, kendi amaçları 
uğruna kullanmaya çalışanlar bulunduk-
ça, dayanışma içinde olamayız. Kur’an’ı 
Kerim’in ve Peygamber Efendimizin ke-
sin olarak yasakladığı asabiye, ırkçılık il-
letinden kurtulamayanların etkinliği sür-
dükçe, birliğimizi sağlayamayız. Hâlbuki 
önümüzde, her türlü farklılığımızın, her 
türlü ayrılığımızın üstünde, bizleri bir 
araya getirip sımsıkı saracak bir yol var. 
Allah’ın birliği ve ümmetin birliği; yani 
tevhid ve vahdet. Rabbim, cümle Ümmeti 
Muhammed’i, tevhit ve vahdet sancağı al-
tında buluştursun diyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Biz, İslam âleminin birliği ve beraberli-
ği için üzerimize düşenleri yapıyoruz, 
yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 
geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri, 
İstanbul’da, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
13’üncü Zirvesi’ni gerçekleştirdik. Bu zir-
veyle birlikte Türkiye, 2 yıl süreyle teşki-
latın Dönem Başkanlığını devraldı. İslam 
İşbirliği Teşkilatı, dünyadaki tüm İslam 
ülkelerini ve nüfusları içinde önemli oran-
da Müslüman barındıran ülkeleri bir ara-
ya getirmesi bakımından, çok önemli bir 
platformdur. Teşkilatın, Müslümanların 
sorunlarının çözüm mercii olma konusun-
da ciddi bir potansiyeli var. Ancak, şu ana 
kadar, bu potansiyelin tam olarak kullanı-
lamadığını ifade etmek durumundayım. 

Bugün, Müslümanların çoğunlukta ol-
duğu coğrafyalardaki istikrarsızlıkların, 
krizlerin ve terör olaylarının çözümü için 
kimlerin devrede olduğuna baktığımız-
da, maalesef, bu teşkilatı göremiyoruz. 
Hâlbuki teşkilatın asli görevi bu olmalıdır. 
Biz, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı, işte böyle 
bir yapı haline getirmek için çalıştık, çalış-
mayı da sürdüreceğiz. 

Artık Mezhep, Meşrep ve 
Köken Farklarımızı Bir Kenara 
Bırakmalıyız

Bu ay başında, Amerika’da, Maryland’de 
Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet 
Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Tam 
teşekküllü bu merkezin içinde, Müslü-
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manların Amerika’daki en büyük ibadet-
hanesi olan, Osmanlı mimari stilinde inşa 
edilmiş bir cami de yer alıyor. Bu merke-
zin açılışına, Amerika’nın her yerinden, 
her ırktan, her kökenden, her kültürden 
Müslüman kardeşlerimiz geldi. Orada, 
vahdetin somut bir örneğini gördük. Müs-
lümanların en büyük buluşma mekânları 
olan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi 
de, özlediğimiz birliğin, kardeşliğin hayata 
geçtiği yerlerdir. 

Hac için, ibadet için bir araya gelen Müslü-
manlar, kendi meselelerini çözmek, insan-
lığın geleceğine ışık tutmak için niçin bir 
araya gelemez? Oysa önümüzde, Kur’an’ı 
Kerim gibi bir kaynağımız, Peygamber 
Efendimiz gibi bir örneğimiz var.  Artık 
mezhep, meşrep, köken farklarımızı bir 
kenara bırakarak, tevhide ve vahdete sa-
rılma zamanıdır. Dinimizin, sadece iyi ve 
kötü, doğru ve yanlış, helal ve haram konu-
sundaki tavsiyelerine uymakla dahi, İslam 
dünyasının ve onunla birlikte tüm insanlı-
ğın önünü açma imkânına sahibiz. 

Dünyada tek bir insan dahi zulüm görü-
yorsa, bu çok büyük bir sayıdır. Ki, şu anda 
sadece İslam dünyasında yüz milyonlarca 
insan zulüm altındadır. Yiyecek ekmek, 
içecek su bulamadığı için bir deri, bir ke-
mik kalıp hayata gözlerini yuman insan-
larla aynı dünyada yaşadığımız her gün 
bize haramdır. Eğitim imkânı bulamadığı 
için, diğer her şey bir yana, inancının ge-
reklerini dahi öğrenemeyen kardeşlerimi-
zin bulunduğu bir dönemde, boşa geçirdi-
ğimiz her dakika bize haramdır. Evladını 
kaybettiği için yüreği yanan anne-babala-

rın, tüm ailesini kaybettiği için öksüz-ye-
tim kalan çocukların yanı başında huzur 
içinde uyumak bize haramdır. Sorunlar 
büyük, sorumluluğumuz büyük, vebali-
miz büyüktür. 

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri vesilesiy-
le yapacağımız ibadetlerin, edeceğimiz du-
aların birliğimizi, beraberliğimizi, dayanış-
mamızı, kardeşliğimizi güçlendirmesini 
temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz 
kritik dönemde, Türkiye olarak ümmetin 
bizden çok büyük beklentileri, çok büyük 
talepleri vardır. Allah’tan bize, bunları 
gerçekleştirebilmemiz, vatandaşlarımız 
ve İslam ümmetiyle birlikte tüm insanlı-
ğın huzura, güvene, refaha kavuşması için 
üzerimize düşenleri yapacak güç ve kuv-
vet vermesini diliyorum. 

Bu düşüncelerle bir kez daha Peygamberi-
mizin veladetinin yıldönümünün, hepimiz 
için hayırlara vesile olmasını temenni edi-
yorum.

Allahümme Salli Alâ Seyyidinâ Muham-
medin Ve Alâ Âli Seyyidinâ Muhammed. 
Rabbim, hepimizi mahşer gününde Pey-
gamber Efendimizin kurtuluş sancağı al-
nında buluştursun diye dua ediyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza, bu güzel 
Kutlu Doğum Programını tertip ettikleri 
için teşekkür ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sağlıcakla kalın. 
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Sevgili Yalovalılar, sevgili Bursalılar, kıy-
metli kardeşlerim, değerli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Açılışını yapmakta olduğumuz İstanbul-
Bursa-İzmir Otoyolu’nun 40 kilometrelik 
Altınova-Gemlik bölümünün, ülkemize, 
milletimize, özellikle de Yalovalı kardeşle-
rime hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje-

nin hayata geçmesinde emeği olan Sayın 
Başbakanımızdan, yüklenici firmalarımı-
za, mühendis ve işçilerimize kadar herkese 
teşekkür ediyorum. 

Biraz önce son kaynak tabliyesini yaptığı-
mız İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nün 
devamı olan bu otoyol, 9 milyar dolarlık 
bir proje olan İstanbul-İzmir otoyolunun 
hizmete giren ilk bölümünü oluşturuyor. 

Osman Gazi Köprüsü’nden Geç, 
Orhan Gazi’yle Bütünleş

Altınova-Gemlik Otoyolunun Açılış Töreni | Kocaeli | 21 Nisan 2016 
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Bu yıl içinde 20 kilometrelik İzmir-Kemal-
paşa bölümü de hizmete girecek otoyolun 
tamamının, 2018 yılına kadar açılması 
planlanıyor. Toplam yatırım bedeli 9 mil-
yar doları bulan bu otoyol, Türkiye’nin 
2023 projeleri içinde ilk tamamlanan-
lar arasında yer alacak. Bu otoyol sade-
ce İstanbul’un ve İzmir’in değil, aynı za-
manda Kocaeli’nin, Yalova’nın, Bursa’nın, 
Balıkesir’in ve Manisa’nın otoyoludur; 
daha doğru bir ifadeyle tüm Türkiye’nin 
otoyoludur.  Neden? Trakya tarafından 
Edirne-Kınalı-İstanbul otoyoluyla, Ege ta-
rafından İzmir-Aydın otoyoluyla, Marma-
ra tarafında İstanbul-Ankara otoyoluyla 
birleşen bu proje, Türkiye’nin tüm önemli 
akslarıyla buluşuyor. Sadece şu açılışını 
gerçekleştirmekte olduğumuz 40 kilomet-
relik bölüm ve son tabliyesinin kaynağını 
yaptığımız, önümüzdeki ayın sonunda 
hizmete girmesi planlanan Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü dahi, bu bölgenin ulaşımın-
da çok önemli rahatlama sağlayacaktır. Ay-
rıca Gebze’den Gemlik’e kadar olan 13 ki-
lometrelik kesim de yine önümüzdeki ayın 
sonunda açılacak. 

Altınova-Gemlik otoyolu, bu güzergâhta 
halen 50 dakika olan ulaşım süresini 20 
dakikaya düşürecek. İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü de, körfezin etrafında yo-
ğun zamanlarda 1-1,5 saati bulan ulaşım 
süresini 6 dakikaya indirecek. “Vakit na-
kittir demiş” atalarımız. Ekonomi budur, 
yani zamanı iyi ve doğru kullanmaktır. 
Böylece, eskiden Gebze’den Dilovası’na 
2-2,5 saatte giden bir araç, aynı mesafeyi 
yarım saatten daha kısa sürede kat kat et-
miş olacak. Otoyolun tamamı hizmete gir-

diğinde, İstanbul’dan İzmir’e 3,5 saatte gi-
dilebilecek. Şimdiden bu otoyolun hayırlı 
olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Milyonlarca vatandaşımız, İzmit Körfezin-
den her geçişinde, adım adım bu köprü-
nün inşa sürecini takip etti. Türkiye’nin en 
önemli anıt eserlerinden birinin inşasına 
şahitlik etmenin dahi, başlı başına bir ay-
rıcalık olduğuna inanıyorum. İşte şimdi 
sizler bu ayrıcalığı yaşıyorsunuz.

Türkiye, Bu Yatırımları Yapacak 
İradeye Sahiptir

Köprüye ilişkin bütün bilgileri az önce 
gerek Bakanım, gerek Genel Müdürümüz 
verdiler, Sayın Başbakanım ise aynı şekil-
de çerçeveyi çizdi. Burada sizlerle sadece 
kısaca bir şeyi paylaşmanın faydalı olaca-
ğına inanıyorum. O da nedir biliyor musu-
nuz? İnanın, 13-14 sene önce bu görevleri 
üstlendiğimiz zaman, millete en iyi hiz-
metleri götüreceğimize inanmıştık. Çünkü 
Türkiye’nin yüz akı, gurur kaynağı olacak 
projeleri ülkemize yakıştıramayanlar var-
dı. Biz, bunları yapmaya karar verdik. 

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ne di-
yor biliyor musunuz?

“Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi 
verir?

Onu en çulpa herifler de, emin ol becerir.

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe!’ diye,

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.
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Ama gel kaldıralım dedin mi heyhat o zaman, 

Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Si-
nan!”

Evet, yıkmak kolay, yapmak zordur. 

Gençler, 

Bugün Türkiye yapıyor. İşte sizler bu inşa-
da çalışan gençlersiniz, bu ihyada çalışan 
gençlersiniz. Sizler eli molotofla dolaşan-
lardan değilsiniz. Sizler elinizde laptopla 
ve kitapla dolaşan gençlerdensiniz. Onun 
için sizleri kutluyorum, onun için sizleri 
tebrik ediyorum. İşte muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne çıkacak olan Türkiye 
böyle inşa ve ihya ediliyor.

İşte İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nü yapı-
yoruz değil mi? İstanbul-İzmir Otoyolunu 
inşa ediyoruz. Boğaz’a 3’üncü köprü de 
26 Ağustos’ta inşallah açılacak. Boğaz’ın 
altına daha önce Marmaray’ı yapmıştık.  
Şimdi neyi yapıyoruz? Avrasya Tünelini, 
o da bitiyor. Bunların hayalleri bile ulaşa-
maz bizim yaptıklarımıza. Daha bitmedi. 
İstanbul’a dünyanın en büyük havalimanı-
nı da yapıyoruz.

Bugün Türkiye yapıyor. Sadece son 13 yıl-
da 18 bin 200 kilometre bölünmüş yol yap-
tı, daha da yapmaya devam ediyor. Aynı 
dönemde Anadolu’nun dört bir yanında 
29 yeni havalimanı yaptı, yenilerini yap-
mayı sürdürüyor. 715 binin üzerinde top-
lu konut yaptı, 500 bin konut daha yapıyor. 
250 bin yeni derslik yaptı, 117 yeni üni-
versite kurdu, 280 bin yataklı yeni yurtlar 

inşa etti, daha fazlası için çalışmaya devam 
ediyor. 3 binin üzerinde sağlık tesisi kur-
du, 700 bine yakın sağlık çalışanı istihdam 
etti, 5 bin yeni ambulans hizmete soktu, 
daha fazlası için hazırlıklar sürüyor. 

Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya 
güzergâhlarında hızlı tren hatları kurdu, 
yeni hatlar yapıyor. Dağları deldi, toplam 
uzunluğu 400 kilometreyi bulan 315 adet 
tünel yaptı, yenilerini yapıyor. Az önce ge-
nel müdürümüz burada ifade etti; bırakın 
Bolu Dağı Tünelinin ne kadar zamanda 
yapılacağını, bunlar neyi konuşuyorlardı 
biliyor musunuz? “Bolu Dağı Tüneli bit-
mez, o nedenle burayı patates deposu mu 
yapalım, yoksa doğalgaz depolama alanı 
mı yapalım?” diye kendi aralarında tartışı-
yorlardı. Biz,  o tüneli bitirdik. 

Nükleer santraller yapmak için kolları sı-
vadık. Kanalistanbul Projesini hayata ge-
çirmek için çalışılıyor. Velhasıl Türkiye, 13 
yıldır gece-gündüz çalışıyor, inşa ediyor, ya-
pıyor. Türkiye, bu hizmetleri, bu yatırımları 
yapacak iradeye sahiptir. Başbakan olarak, 
Cumhurbaşkanı olarak, her projeyi adım 
adım takip ettim, etmeyi sürdürüyorum. 

Projelerimizi Engellemek İsteyen 
“Yıkım Ekibi”yle Mücadele Ettik

Aynı şekilde Türkiye’nin bu yatırımları ha-
yata geçirecek yetişmiş insan kaynağı ve 
firmaları da mevcuttur. Rahmetli Akif gibi 
ifade edecek olursak, hamdolsun Süley-
man’ımız da var, Sinan’ımız da…
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Tabii biz yapmak için, inşa etmek için mü-
cadele ederken, birileri de yıkmak için 
uğraşıyor. Dikkat ediniz, bizim her proje-
miz birileri tarafından protesto edilmiştir, 
yargıya götürülmüştür, hatta yargıdan en-
gelleyici kararlar çıkartılmıştır, medyada 
aleyhimizde yayınlar yapılmıştır.

Köprü yaparız, karşımızda bunlar. Turizm 
projesi başlatırız, karşımızda bunlar. Cum-
hurbaşkanlığına külliye yaparız, karşımız-
da bunlar. Yol yaparız, havalimanı yaparız, 
hızlı tren hattı yaparız, karşımızda bunlar. 
Konut yaparız, hastane yaparız, okul yapa-
rız, karşımızda bunlar. Elektrik üretmek 
için baraj yaparız, termik santral, nükleer 
santral yaparız, karşımızda bunlar. 

Peki kim bunlar? Muhalefet partileriyle, 
meslek odalarıyla, ideolojik körlük yaşa-
yan aydınlarıyla, ünlüleriyle, ünsüzleriyle 
tekmili birden, rahmetli Akif ’in işaret etti-
ği ‘yıkım ekibi’… Tabii bir de, Avrupa Par-
lamentosu gibi, bunlara dışarıdan destek 
verenler var. Bu bakımdan biz, sadece pro-
je geliştirmekle, sadece bunları hayata ge-
çirilmesi için gereken teknik ve finans so-
runlarını çözmekle yetinmedik, bir de bu 
yıkım ekibiyle mücadele ettik, ediyoruz. 
Çünkü biz, insanların en hayırlısının in-
sanlara hizmet edenler olduğuna inanıyo-
ruz. Sağ olsun milletimiz, bu mücadelede 
hep yanımızda yer aldı. İnşallah, bundan 
sonra da, milletimizden aldığımız güçle, 
projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürece-
ğiz. 2023 hedeflerimize ulaşmamızın önü-
ne kimse geçemeyecek. 

Kardeşlerim, 

Şimdi sıra geldi bundan böyle üzerinden 
geçeceğimiz köprümüzün adını açıklama-
ya. İstişarelerimiz neticesinde köprümü-
zün adını, Osman Gazi Köprüsü olarak 
belirledik. Nasıl, uygun mu, güzel mi? 
Buralar zaten Osman Gazi’den bize miras 
değil mi? Osman Gazi Köprüsü’nden geç, 
Orhan Gazi’yle bütünleş…

İstanbul-İzmir Otoyolu Projesinin hayata 
geçirilmesinde emeği geçen başta Başba-
kanımız, Bakanımız, bakanlarımız, tüm 
teknokratlarımız, bürokratlarımız, yükle-
nici firmalarımız, finansörlerimiz, mimarı, 
mühendisi, işçileriyle tüm dost ve kardeş-
lerime huzurlarınızda şahsım, milletim 
adına şükranlarımı ifade ediyorum.

Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yap-
tığımız 40 kilometrelik Altınova-Gemlik 
Otoyolu’nun hayırlı olmasını diliyorum. 

İstanbul-İzmir Otoyolu Projesinin hayata 
geçirilmesinde emeği geçen herkese bir 
kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. 

Sağlıcakla kalın.  
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Sevgili Adanalılar, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarımı-
zın kıymetli temsilcileri, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıy-
la, muhabbetle selamlıyorum.

Açılışını yaptığımız Samsun Makine Sana-
yi Düktil Boru Fabrikası’nın ve Organize 
Sanayi Bölgemizdeki 49 tesisin Adana’mı-

za, ülkemize, milletimize, özellikle de bu 
yatırımların sahiplerine, çalışanlarına ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Bu yatırımları şehrimize ve ülkemize ka-
zandıran işadamlarımızı tebrik ediyorum. 
Bu fabrikalarda çalışan, çalışacak olan tüm 
kardeşlerimize başarılar diliyorum. 

İktidarın, Terör Örgütüyle 
Hiçbir Mutabakâtı Söz 

Konusu Değildir

Samsun Makine Sanayi A.Ş. Adana Fabrikası ve Yapımı Tamamlanan 
Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni | Adana | 24 Nisan 2016
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Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşla-
rı arasında yer alan Samsun Makine Sa-
nayi, yaklaşık yarım asırdır, üretimiyle 
Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına 
katkıda bulunuyor. Bugün açılışını yaptı-
ğımız, 130 milyon dolarlık bir yatırım olan 
Adana Düktil Boru Fabrikası, yıllık 300 bin 
tonluk üretimi, 500 kişilik istihdamıyla, 
bu alanda önemli bir yere sahip olacaktır. 
Yine bu tören vesilesiyle, Organize Sanayi 
Bölgemizde tekstilden makineye, gıdadan 
plastiğe kadar farklı alanlarda imalat ya-
pan 49 ayrı fabrikanın da toplu açılışını 
gerçekleştiriliyoruz. Toplam 1 milyar lira-
yı aşkın yatırım bedeli olan bu fabrikalar, 
binlerce kişilik yeni istihdam alanı oluş-
turdular. Bu fabrikaların da, sahiplerine, 
çalışanlarına, Adana’mıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Allah’tan her 
birinize hayırlı ve bol kazançlar temenni 
ediyorum. 

Sevgili Adanalılar, değerli kardeşlerim,

Buraya gelmeden önce de, Tufanbeyli’de Sa-
bancı Grubuna ait Tufanbeyli Termik Sant-
ralinin açılışını gerçekleştirdik. Bu termik 
santral 1,1 milyar dolarlık bedeliyle, kendi 
alanında ülkemizdeki en büyük özel sektör 
yatırımıdır. İsimleri Adana’yla özdeşleşmiş 
olan Sabancı Grubumuzun bu büyük yatırı-
mının da hayırlı olmasını diliyorum. 

Gerçek Türkiye fotoğrafı, işte burasıdır. 
Türkiye’ye bakınca sadece hendekleri 
görenler, açık söylüyorum, o hendekleri 
kazdıranlardır. Türkiye’ye bakınca sadece 
terör olaylarını görenler, o olayların mü-
sebbibi olan örgütü besleyen, teşvik eden 

ve destekleyenlerdir. Türkiye’ye bakınca 
sadece Suriyelileri, çaresiz göçmenleri gö-
renler, o insanların ülkelerini yaşanmaz 
hale getirenlerdir. 

Hâlbuki gerçek Türkiye, üreten Türkiye’dir, 
büyüyen Türkiye’dir, her alanda tarih yazan 
Türkiye’dir. Adana’ya, Adanalı kardeşleri-
me, işte bu çabalarıyla, gayretleriyle, azim-
leriyle Yeni Türkiye’nin inşasına verdikleri 
destek için şükranlarımı sunuyorum. 

Adana’yı Hızlı Tren Hatlarının 
Merkezi Haline Getiriyoruz

Biz 13 yıldır ülkemizin 80 vilayetiyle birlik-
te Adana için de çalışıyoruz, projeler haya-
ta geçiriyoruz, hizmet veriyoruz.  Adana’yı 
sanayinin, tarımın, ulaşımın merkezi yap-
tığımız gibi, birliğin, beraberliğin, kardeş-
liğin ve dayanışmanın da sembolü haline 
getirmek için var gücümüzle çalıştık. Bu-
güne kadar yaptıklarımızı bir kenara bıra-
kıyorum. Onları siz zaten gayet iyi biliyor, 
hepsinden de faydalanıyorsunuz. 

Şimdi Adana’yı hızlı tren hatlarının merke-
zi haline getiriyoruz. Konya’dan Karaman 
üzerinden geçip Adana’ya ulaşacak hızlı 
tren, buradan Osmaniye ve Gaziantep’e ka-
dar devam edecek. Bu projenin inşaat ça-
lışmaları etap etap sürüyor. Adana’nın ula-
şım sorununu, yaptığımız 169 kilometrelik 
bölünmüş yolla zaten çözmüştük. Şimdi 
yoğunluğu karşılayamayan Mersin-Adana 
yolunu yeniden projelendirdik. 2018 yılı-
na kadar bu yeni yolu hizmete açıyoruz. 
Güney çevre yolunun da projesi bitti, inşal-
lah o da 2020 yılına kadar tamamlanacak. 
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Çukurova Bölge Havalimanının inşaatı, 
yüklenici firmadan kaynaklanan sebepler-
le gecikti. Ulaştırma Bakanlığımız bu işi 
devraldı. Önümüzdeki aydan itibaren bu iş 
hızlanacak ve en kısa sürede Adana’ya bu 
yatırım kazandırılacak. 

Kardeşlerim, 

Adana’ya 33 bin kişilik, dev bir stadyum 
inşa ediyoruz. İnşaatta yarıya gelindi, ta-
mamlandığında şehrimizin sembol eser-
lerinden biri olacağına inanıyorum. Şimdi 
görünen o ki, Adanaspor Süper Lige çıkı-
yor. Tabii bu yeni stad Adana’ya yakışır. 

Şehir Hastaneleri, benim özel önem verdiğim 
bir proje. Adana’ya da 1.550 yataklı bir Şehir 
Hastanesi yapıyoruz. Sadece Adana’nın de-
ğil, tüm Ortadoğu Bölgesinin sağlık üssü ola-
cağına inandığım bu hastaneyi 2017 yılında 
hizmete açmayı planlıyoruz. 

Bakınız, dikkat ederseniz, artık yaptıkları-
mızı ifade etmeyi bir kenara bıraktık, sade-
ce şu anda yapılanları, yapılacak olanları 
anlatıyoruz. Eğer 13 yılda Adana’ya yaptık-
larımızı teker teker saymaya kalksam, ina-
nın burada sabahı ederiz. Rahmetli Neşet 
Ertaş, merhum babasından ilhamla, “Aşkı-
nan çalışan yorulmaz” derdi. Biz de mille-
timize aşkla, şevkle, sevdayla hizmet ettiği-
miz için yorulmadık, yorulmayacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Adana beylerin şehridir, beyliklerin şehri-
dir. Onun için Adanalının duruşu, oturu-
şu, asaleti bir başkadır. Adanalının dünya 
gözü de, gönül gözü de açıktır. Türkiye’de 

neler olduğunu, kimin hangi niyetle ne 
yaptığını Adanalı çok iyi bilir. Biz, ‘Yeni 
Türkiye’ derken, birilerinin ısrarla ‘Eski 
Türkiye’ özlemiyle yanıp tutuşması gözü-
nüzden kaçmıyor değil mi? Biz, Yeni Ana-
yasa derken, birilerinin ısrarla darbe Ana-
yasasına sahip çıkmasına Adanalı sessiz 
kalır mı? Biz, Türkiye’yi terör belasından 
kurtarmak için gövdemizi taşın altına ko-
yarken, bizi taşa tutanları Adanalı affeder 
mi? Adana’yı, bakınız Türkiye’nin demiyo-
rum, bölgenin demiyorum, tüm dünyanın 
en önemli enerji dağıtım merkezlerinden 
biri haline getirmek için çalışırken, bize 
çelme takanları Adanalı affeder mi? Tabii 
hayır… İşte bunun için Adana’yı seviyoruz. 
İşte bunun için her önemli kararımızda, 
Adana’ya bakıyoruz, Adanalıların ne dedi-
ğine bakıyoruz. 

O güzel Adana türküsünde ne diyor:

“Adana köprü başı

Otur saraya karşı

Gel beraber gezelim

Dosta düşmana karşı”

Biz bugüne kadar, dosta-düşmana karşı 
hep Adanalılarla beraber olduk, bundan 
sonra da olmaya devam edeceğiz. 

Adanalılar, “Çukurcu”ları O 
Açtıkları Çukurlara Gömerek, 
Mücadelede Ön Safta Yer Almıştır

Biliyorsunuz, dün 23 Nisan’dı. Kurtuluş Sa-
vaşı’mızı başlatan ve yürüten Büyük Millet 
Meclisi’mizin açılışının 96’ncı yıldönümü-
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nü bir kez daha kutluyorum. Daha Büyük 
Millet Meclisi açılmadan önce, Adana’nın 
yiğitleri, “Adana’ya gavur gelmiş” diyerek 
dağa çıkmış ve mücadeleyi başlatmışlar-
dır. Adana’da kalanların yaşadıkları zulüm 
bir yandan, Anadolu içlerine doğru göç-
mek zorunda kalan kadınların, çocukla-
rın, yaşlıların çektiği eziyet diğer yandan 
Adanalıyı adeta bıçak gibi bilemiştir. Biz 
bugün her fırsatta “Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet” diye haykırıyoruz 
ya, işte Adanalı bu mesajı ta o günlerde 
Anadolu’ya ve tüm dünyaya vermiştir.  

Değerli kardeşlerim,

Bayrak deyince, Arif Nihat Asya’yı rahmet-
le ve hasretle yad etmeden geçmek olmaz. 
Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasın-
dan yıllar sonra, burada öğretmen olarak 
görev yapan merhum Arif Nihat Asya, en 
güzel şiirini nerede yazmıştır? Adana’da. 
Yine bir 23 Nisan töreni hazırlığı için, öğ-
rencilerine okutmak üzere bayrak konulu 
bir şiir arayan şairimiz, içine sinen eser bu-
lamayınca, bir gece oturup sabaha kadar 
Bayrak şiirini yazmıştır. Kendisiyle yaşar-
ken tanışma fırsatı bulamadığım bu büyük 
şairin şiirleri, gerçekten da gönlümü titre-
ten, duygularıma tercüman olan eserler-
dir. Rahmetli Arif Nihat Asya’nın Bayrak 
şiirini okuyup da yüreği kabarmayan, her-
halde hiç kimse yoktur. Bu şiir, evet, biraz 
serttir. Tıpkı yazıldığı topraklar gibi, o top-
rakların insanları gibi, bu şiirin de sakın-
madan sözünü söyleyen bir havası vardır. 

Ne diyor bu şiirde merhum şairimiz:

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını ya-
zacağım.”

Evet, bugün kahraman askerlerimiz, polis-
lerimiz, korucularımız bir kez daha albay-
rağımızın destanını yazdılar, yazıyorlar. 
Adana ve genel olarak bu bölge, son terör 
olaylarında en çok şehit veren yerlerden-
dir. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet di-
liyorum, ailelerine ve milletimize sabır ve 
başsağlığı diliyorum.

Dün, “Adana’ya gavur gelmiş” diyerek mü-
cadeleyi başlatan Adanalılar, bugün de 
aynı hissiyatla “çukurcu”ları o açtıkları 
çukurlara gömerek, mücadelede yine ön 
safta yer almışlardır. Bu ülkede bayrağı 
indirmenin, ezanı susturmanın öyle kolay 
olmadığını, bunu akıldan geçirmenin dahi 
bir bedelinin olduğunu, olacağını cümle 
aleme gösteren Adanalı kahramanları say-
gıyla yad ediyorum. 

Bugün Terör Örgütünün Sırtını 
Sıvazlayanlar, Yarın Bu Kuyuya 
Kendileri Düşeceklerdir

Şehitlerimize ve gazilerimize layık olabil-
mek için, daha çok çalışacağız. Şehitlerin 
ruhlarını muazzep edecek, gazilerin gö-
nüllerini kıracak hiçbir davranışa izin ver-
medik, vermeyeceğiz. 
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Çanakkale’de ne yaptıysak, Kutül-Amare’de 
ne yaptıysak, Kurtuluş Savaşı’nda ne yap-
tıysak, burada da aynısını yapacağız. Ülke-
mize ve milletimize yöneltilmiş son silahı, 
son bombayı bu topraklardan çıkarana ka-
dar, bu mücadele bitmeyecek. Aynı şekilde 
ülkemizin ve milletimizin değerlerine, ta-
rihine, kültürüne kin kusan son çene kapa-
tılana kadar, bu mücadele bitmeyecek. 

Demokrasiye, eyvallah. Hak ve özgürlük-
lere, eyvallah. Hukukun üstünlüğüne,  ey-
vallah. İfade ve basın hürriyetine, eyvallah. 
Siyasetçinin kendini güvende hissetmesini 
sağlayacak dokunulmazlıklara, eyvallah… 
Ama bunların hiçbirinin milletimizin birli-
ğine, ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin 
varlığına yönelik saldırılar için kalkan ola-
rak kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz. 

Kardeşlerim,

Dünyanın aklı başında hiçbir ülkesi, hiç-
bir milleti böyle bir şeye müsaade etmez. 
Bize, bu konularda eleştiri getirenlerin, 
kendi ülkelerinde benzer bir sıkıntı ortaya 
çıktığında neler yaptıklarını, yapabilecek-
lerini görüyoruz, biliyoruz. Demokrasinin, 
hakların, özgürlüklerin ölçüsü Türkiye’de 
başka, diğer ülkelerde başka olursa, bunun 
adı çifte standart olur, ikiyüzlülük olur. Şu 
anda bize karşı takınılan tavır da tam ola-
rak işte budur. 

Hiç kimse kusura bakmasın. Biz, bir yana-
ğımıza tokat atana diğer yanağımızı dön-
meyiz. Binlerce yıllık devlet geleneğine, 
dünyanın en kadim medeniyetine sahip 
bir millet olarak, hangi durumda ne yapa-

cağımızı gayet iyi biliyoruz. Bugün, kendi 
akıllarınca bizi tedip etmek için terör ör-
gütlerinin sırtını sıvazlayanlar, yarın aynı 
kuyuya kendileri düşeceklerdir.

Bugün, bize yöneltilen eleştirileri, biz ya-
rın onlara yöneltir miyiz? bilmiyorum. 
Ama şurası bir gerçek ki, içinde bulundu-
ğumuz şu zor şartlarda dahi insani ölçüle-
ri kaybetmeyen bir millet olarak, asla onlar 
kadar zalim olmayacağız. Çünkü biz insanı 
yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir 
inancın mensuplarıyız.

Bazı siyasi partilerin başkanları, dün, 
Meclis’te yaptıkları konuşmada iç savaş-
tan bahsediyorlar. Terör örgütü, bunların 
arkasında ya, çıkmış ikide bir Dolmabahçe 
Mutabakatına atıf yapıyor. Ne Dolmabahçe 
Mutabakatı ya? Nereden çıkmış böyle bir 
şey? Böyle bir mutabakat söz konusu değil. 
Bu iktidarın, terör örgütüyle hiçbir  muta-
bakatı söz konusu değildir, olmamıştır. 

Gerçek anlamda vatanseverlik, ülkenin 
her köşesine yatırım yapmaktır. Bu duy-
gularla, bir kez daha açılışını yaptığımız 
Samsun Makine Sanayi Adana Düktil Boru 
Fabrikası ve toplu açılışını yaptığımız 49 
ayrı tesisin hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu fabrikaları şehrimize, ülkemize kazan-
dıran firmalarımızı, işadamlarımızı bir 
kez daha tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi,  
saygılarımı sunuyorum. 
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili İmam Ha-
tipliler, geleceğimizin teminatı sevgili genç 
kardeşlerim, bu güzel, bu anlamlı buluşma 
vesilesiyle sizleri en kalbi muhabbetlerim-
le selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, 
bereketi hepinizin üzerine olsun.

Sözlerimin hemen başında, Peygamber 

Efendimizin, Sevgililer Sevgilisinin, En 

Sevgilinin Doğum kutlamasına bir kez 

daha bizi ulaştırdığı için Rabbime hamd-ü 

senalar ediyorum.

Müslümanları, Diktatörler ile 
Terör Örgütleri Arasında  
Seçim Yapmaya Zorlamak  

Asla Adil Değildir

Önder İmam Hatip Gençlik Buluşması | İstanbul | 28 Nisan 2016 
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Şair ne güzel söylemiş;

“Alemler yaratıldı hürmetine Efendim, 

Melek, insan hayrandır sünnetine Efendim,

Sen habib-i hüdasın, mislin ve benzerin yok 

Ne kadar şefkatlisin ümmetine Efendim,

Yüzün gülzar-ı cennet, nazarın kalbe şifa 

Sensin tabib beşerin illetine Efendim”

Kutlu Doğum, herhangi bir yıldönümü de-
ğil, manevi bir yeniden diriliş olarak kut-
landığı ölçüde anlamlıdır. Bütün Müslü-
manların bu yeniden diriliş fırsatını en iyi 
şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. 
Allah’u Teâlâ hepimize işte bugün burada 
toplandığımız gibi, kıyamet günü de Efen-
dimizin sancağı altında toplanmayı nasip 
eylesin diye dua ediyorum.

Sevgili gençler,

Benim, bugüne kadar taşımaktan daima 
şeref duyduğum, bundan sonra da gurur-
la taşımayı sürdüreceğim bir unvanım var. 
Evet, tıpkı sizler gibi, sizlerin evlatları, kar-
deşleri, eşleri, anne-babaları gibi ben de bir 
İmam Hatipliyim. Hamdolsun, bir ayrım-
cılık olsun diye değil, ama bir tercih olarak 
söylüyorum; dört çocuğumun dördü de 
İmam Hatipli. 

Mensubu olmaktan şeref duyduğum İmam 
Hatipliler: 

Son dinin ve son Peygamberin bendele-
ri ve günümüzdeki hizmetkârları olarak, 
rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un özlemini 

çektiği Asım’ın Nesli olarak, Üstat Necip 
Fazıl’ın “Zaman bendedir ve mekân bana 
emanettir şuurunda bir gençlik” diyerek 
tarif ettiği gençler olarak, unutmayın, sa-
dece bu milletin değil, aynı zamanda tüm 
ümmetin de umudusunuz. Açık söylüyo-
rum, bu bilince sahip olmayan İmam Ha-
tiplinin, benim gözümde sıradan bir diplo-
ma sahibi olmanın ötesinde anlamı yoktur. 
Eğer “İmam Hatipliyim” diyorsanız, haya-
tınızın sonuna kadar gururla, şerefle ama 
bir o kadar da sorumlulukla taşıyacağınız 
bir görev üstlenmişsiniz demektir. 

Milletimiz, İmam Hatipleri Adeta 
Küllerinden Yeniden İnşa Etti

Bizler, İmam Hatip’te okumanın fikir ve 
gönül dünyamıza neler kattığını çok iyi bi-
liyoruz. Bu hazineden istifade edemeyen-
ler yok mu? Elbette var. Ne diyor şair: “Ol 
mahiler ki derya içredir, deryayı bilmez-
ler.” Ama şu karşımda gördüğüm manza-
ra, hamdolsun, siyasetten bürokrasiye ve 
ticarete kadar her alanda, fikir ve gönül 
dünyası dolu olanların ezici bir çoğunluğa 
sahip olduğunu gösteriyor.

Biliyorsunuz, Türkiye’de bir dönem, inan-
cından, tarihinden, kültüründen, bize ait 
tüm değerlerden uzak bir nesil yetiştirme 
projesi uygulandı. Bunun için eğitim siste-
mimiz alt-üst edildi. Medyadan spora ka-
dar her alanda bilinçli çalışmalar yürütül-
dü. Bugün hatırlandığında her biri utanç 
verici nice haksızlıklar, hukuksuzluklar 
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yapıldı. Bilmiyorlardı ki, milletin bağrın-
da yetişen bu tohumların boy vermesinin, 
meyveye durmasının önüne geçilemez.

Nitekim, milletimiz eline geçen her fırsat-
ta bu okullara destek oldu, İmam Hatipleri 
adeta küllerinden yeniden inşa etti. Kapı-
sına kilit vurulmak, öğrencilerinin gelece-
ği karartılmak istenen İmam Hatipler, bu 
ülkeye Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan, 
milletvekili, belediye başkanı, bürokrat 
yetiştiren seçkin eğitim kurumlarına dö-
nüştü. Daha yakın zamanda, 28 Şubat dö-
neminde boğulmak istenen, öğrenci sayı-
ları onda birine indirilen İmam Hatipler, 
günümüzde kolejlerle yarışıyor.

Bu okullara, mecbur kalan veya mecbur 
bırakılan değil; kendisine iyi bir gelecek 
hazırlamak ve bunu inancına, kültürüne, 
tarihine, medeniyetine sahip çıkarak yap-
mak isteyen gençlerimiz gidiyor. Sayısı 60 
bine düşen İmam Hatip okulları öğrenci 
sayısı, bu yıl 1 milyon 200 bine yükseldi. 
Peki, bu okulları kapatmak için her yola 
başvuranlara ne oldu derseniz? Evet, onlar 
tedavülden kaldırılıp tarihin tozlu rafları-
na havale edildiler. İmam Hatip gençliği 
ise, işte burada hamdolsun dimdik ayakta.

Benim İmam Hatip neslinden bir isteğim 
var. İtikadınızdan şüphem yok, ibadetiniz, 
muamelatınız ve ahlak anlayışınızla örnek 
bir gençlik olarak sizleri görüyorum; böyle 
olmalısınız. 

Sevgili gençler, 

Dünyanın her yerinde Müslümanlar ciddi 
sıkıntılarla, krizlerle, baskılarla karşı kar-
şıyadır. Asıl acı olanı da, bu zulümlerin 
çoğunu Müslümanların kendi kendilerine 
yapmalarıdır.

Dün Hırvatistan’da, bir önceki gün Azer-
baycan’daydım. Azerbaycan’da Mede-
niyetler İttifakı Toplantısına katıldım. 
Hırvatistan’da, İslam’ın Resmi Din Ola-
rak Kabulünün 100. Yıldönümü törenle-
rine katıldım. Rahmetli Özal’dan sonra 
Hırvatistan’a giden ilk Türk devlet adamı-
yım. Hırvatistan’da toplam Müslüman sa-
yısı 65 bin. Buradaki toplantıya, 50 farklı 
ülkeden Müslüman dini liderler geldi. Çok 
duygulu bir toplantı oldu. Toplantıya ka-
tılan Müslüman ülkelerin temsilcilerinin 
hepsi de, yaşanan terör olaylarından dert-
liydiler. 

Niçin Mezhep Aidiyetimiz, 
Müslüman Kimliğimizin Önüne 
Geçiyor?

Gençler, 

Dünyada bütün oyunlar, halkı Müslüman 
olan ülkelerde oynanıyor. Bakıyorsunuz, 
“Allahü Ekber” diyerek öldüren Müslü-
man, aynı şekilde “Allahü Ekber” diyerek 
ölen de Müslüman. İstisnalar hariç, canlı 
bomba eyleminde kendini patlatan Müslü-
man, o patlamada ölenler yine Müslüman. 
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Bu yürek paralayıcı manzara bize, şu 3 
önemli tehlikeye, şu 3 önemli fitneye kar-
şı dikkatli olmamız gerektiğini gösteri-
yor. Bunlardan ilki mezhepçilik fitnesidir. 
Müslüman olmanın şartı nedir? Allah’ın 
varlığına ve birliğine inanmak, Hazreti 
Muhammed’in onun kulu ve resulü ol-
duğunu kabul etmektir. Peki, bunu dil ile 
ikrar edip, kalp ile tasdik eden bir kişinin 
taşıdığı diğer sıfatların bir önemi olabilir 
mi? Bizim Şiilik diye bir dinimiz mi var? 
Bizim Sünnilik diye, hatta şu cemaat, bu ta-
rikat diye bir dinimiz mi var? Elbette hayır. 
Öyleyse, bu kinin, bu öfkenin, bu düşman-
lığın sebebi ne? Niçin mezhep aidiyetimiz 
Müslüman kimliğimizin önüne geçiyor? 
Bunu iyi düşünmemiz gerekir. 

İkinci fitne ise, ırkçılık, kavmiyetçilik, 
asabiye fitnesidir. Eğer Müslümansak, 
tüm insanların Hazreti Âdem ile Hazreti 
Havva’dan geldiğine inanıp iman etmek 
mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimi-
zin özellikle yasakladığı ırkçılık fitnesinin, 
aradan geçen uzun asırlara rağmen hala et-
kili olduğunu görüyoruz. İnsanları tenleri-
nin renkleri, konuştukları dil, yaşadıkları 
bölge gibi sebeplerle ayrımcılığa maruz bı-
rakan herkes, ırkçılık illetinden mustarip 
demektir.

Ne Arap’ın Arap olmayana, ne Arap olma-
yanın Arap’a üstünlüğü yoktur, üstünlük 
takva iledir. Ülkemizde Türk’ün Kürt’e, 
Kürt’ün Türk’e üstünlüğü var mı? Veya da 
Laz’ın, Çerkez’in, Gürcü’nün, Boşnak’ın, 
Roman’ın bir üstünlüğü var mı? Yok. Bu 
hastalığın ilacı, Yunus Emre gibi, “Yaradı-
lanı severim Yaradandan ötürü” demek-

ten, bu anlayışı kalplere ve dillere nakşet-
mekten geçiyor.

Müslümanları derinden etkileyen üçüncü 
fitne ise, terördür. İslam ve terör kavram-
larının yan yana kullanılabiliyor olması 
dahi Müslümanlar için utanç sebebidir. En 
büyük zararı kendi dininden olan insan-
lara veren, sadece masum insanları hedef 
alan terör örgütlerinin hepsini de proje 
ürünüdür, maşadır. DEAŞ, El Kaide, Boko 
Haram, Eş Şebap gibi taşeronlar, Müslü-
manların sıkıntılarını ve hassasiyetlerini 
istismar ederek, İslam’a karşı yürütülen 
kampanyalara malzeme üretiyorlar. PKK, 
PYD, YPG gibi terör örgütlerinin İslam’la 
yakından-uzaktan alakası yoktur. Çünkü 
Müslümanın Müslümana kanı, canı, malı, 
ırzı, namusu haramdır.

Müslümanlar Olarak, Dinimizi ve 
Tarihimizi İyi Öğrenmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu yılki Kutlu 
Doğum Haftasında ‘vahdet ve tevhit’ tema-
sını işledi. Biz, temel ilke ve itikâdi olarak 
neyle emrolunduk? Cenabı Allah, Kur’an-ı 
Kerim’de, “Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın 
ipine sarılın, ayrılığa, tefrikaya düşmeyin” 
diyor. Bunu yapıyor muyuz? Ne yazık ki 
yapamıyoruz. Peki, biz birbirimizi niçin 
seveceğiz? Birbirimizi kardeş olduğumuz 
için seveceğiz. Vahdet ve tevhit anlayışı-
mızı, bu emirler çerçevesinde yürütmeye 
mecburuz.

Terör fitnesinin üstesinden ancak tüm 
Müslümanlar olarak bu örgütlere karşı or-
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tak tavır almayı başarabildiğimiz zaman 
gelebiliriz. Şayet Müslümanlar yeniden 
izzetlerini, onurlarını, haysiyetlerini yük-
seltmek istiyorlarsa, öncelikle işte bu 3 
fitneyi bertaraf etmek mecburiyetindedir. 
Dinin sahibi Allah’tır, biz Müslümanlara 
düşen kendi varlığımıza ve geleceğimize 
sahip çıkmaktır. Maalesef, Müslümanların 
en büyük çatı örgütü olan İslam İşbirliği 
Teşkilatı içinde, en temel konularda dahi 
uzlaşmaya varabilmek, eyleme dönüşecek 
kararlar alabilmek bile mümkün olamıyor. 
İnşallah önümüzdeki dönem, Müslüman-
ların birlik ve beraberlik için daha çok gay-
ret ettikleri bir dönem olacaktır.

Sevgili gençler,

Müslümanlar olarak dünyada hak ettiği-
miz yere gelebilmek, arzu ettiğimiz itibari 
elde edebilmek için, evvela dinimizi, onun-
la birlikte tarihimizi iyi öğrenmeliyiz. Açık 
konuşuyorum, Osmanlı’nın son dönem-
lerinde, ülkenin en önemli ilim ve irfan 
kaynakları olan Medreselerin yozlaşması 
büyük sıkıntıya yol açmıştır. Cumhuriyet-
le birlikte bunların toptan kaldırılması ise 
daha büyük bir kayba ve boşluğa neden 
olmuştur. Onca badireye rağmen bugün 
dahi, ilim ve irfan bakımından öne çıkan 
kişilerin önemli bir bölümünün, bu vasıf-
larını geleneksel medrese eğitimine borçlu 
olduklarını görüyoruz. 

İmam Hatipler, İlahiyat Fakülteleri elbette 
çok önemli hizmetler ifa ediyorlar. Ama eği-
tim gücü ve derinliği bakımından bu kurum-
ların, medrese geleneğinin binlerce yıllık bi-
rikimine henüz yetişemediği ortadadır. 

İlim, irfan ve gönül kapılarının kapandığı, 
zayıfladığı yerlerde ortaya çıkan boşluğu, 
ya kendi çıkarları için ülkelerini ateşe at-
maktan çekinmeyen diktatörler, ya da te-
rör örgütleri doldurdular. Müslümanları, 
zalim diktatörler ile onlardan daha zalim 
terör örgütleri arasında seçim yapmaya 
zorlamak asla adil değildir. Esasen Müslü-
manların böyle bir mecburiyeti de yoktur. 

Son bir kaç yüzyıldır dünyaya hâkim olan 
düzen, artık çatırdamaktadır. Yaşanan san-
cılar, üst üste gelen krizler yeni bir deği-
şim dalgasının habercisidir. Bu süreci çok 
iyi değerlendirmeliyiz. İslam dünyasının 
umudu Türkiye’dir. Türkiye’nin umudu da 
sizlersiniz. Bunun büyük bir sorumluluk 
olduğunu biliyorum. Ama bu kaçışı, maze-
reti, telafisi olmayan bir görevdir.

Ne diyor şair:

“Sakın kader deme, 

Kaderin üstünde bir kader vardır 

Ne yapsalar boş,

Göklerden gelen bir karar vardır”

Evet, kaderin üstündeki kader ne karar ver-
mişse, bizim yaşayacağımız da odur. Ben, 
İmam Hatiplilere, Türkiye’yle birlikte tüm 
ümmetin, hatta tüm insanlığın geleceğini 
inşa etme vazifesinin verildiğine inanıyo-
rum. Her bir İmam Hatipli kardeşimden 
bu şuurla çalışmasını, kendini yetiştirme-
sini, mücadele etmesini bekliyorum.
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Tarihini Unutan Bir Millet, 
Hafızasını da Yitirir

Değerli kardeşlerim, sevgili gençler,

Biraz önce tarihimizi öğrenmenin önemli 
olduğunu söyledim. Ülkemizle, milletimiz-
le bizi hedef alanların öncelikle ve özel-
likle saldırdıkları alanların başında tarih 
gelir. Çünkü tarihini unutan bir millet, ha-
fızasını da yitirir. Tarihimizle irtibatımızı 
kesmek için okul kitaplarından filmlere 
kadar her alanda öylesine planlı ve titiz bir 
çalışma yapılmıştır ki, milletimizin önemli 
bölümü hayata ve geçmişine bu yalanlar 
üzerinden bakar olmuştur.

Yıllarca bize, Birinci Dünya Savaşı’nda 
her yerde yenildiğimiz, tamamen çöktü-
ğümüz, hezimete uğradığımız öğretilmiş-
tir, değil mi? Hâlbuki yabancı harp tarihi 
uzmanlarının eserlerine, döneme ilişkin 
hatıratlara, askeri belgelere bakıyorsunuz, 
bambaşka bir manzara... Osmanlı, Doğu, 
Batı ve Güney cephelerinde, hem sayısal, 
hem teknolojik olarak kendinden katbekat 
üstün kuvvetlere karşı, inanç ve cesaretle 
mücadeleler vermiştir. Kimi cephede yen-
mişler, kiminde yenilmişlerdir, ama müca-
deleyi asla bırakmamışlardır.  Balkan ye-
nilgisinin acısı ve utancı içinde, ordusunu 
yeniden toparlayan, eksiklerini gidermek 
için önemli adımlar atan Osmanlı yöneti-
mi, savaşta hiç kimsenin beklemediği bir 
başarı ortaya koymuştur.

O dönemden kalan birer hatıra olan ağıtla-
rımız, milletimizin duygularını çok güzel 
ifade eder:

“Kışlanın önünde redif sesi var

Bakın çantasında acep nesi var

Bir çift kundurasıyla bir de fesi var”

Evet, böylesine zor şartlarda verdiğimiz 
mücadelede kazandığımız zaferler dahi, 
birileri tarafından özellikle milletimizden 
gizlenmiştir. Çanakkale Savaşı, geçtiğimiz 
yüzyılın en önemli savaşlarından biri ol-
masına rağmen, yakın zamana kadar hak-
kıyla anılmamış, yeni nesillerin zihnine 
nakşedilmemiştir. Hele, yarın 100’üncü 
yıldönümünü idrak edeceğimiz bir Kutü’l 
Amare zaferimiz var ki, adeta unutturul-
maya, tarih sayfalarından ve milletimi-
zin hafızasından kazınmaya çalışılmıştır. 
1915’te başlayıp 1916’nın 29 Nisan günü-
ne kadar devam bu büyük zaferin kahra-
manlarını, Süleyman Askeri’yi, Nurettin 
Paşa’yı, Halil Paşa’yı rahmetle, saygıyla, 
minnetle yâd ediyorum.

İngilizlerin, çoğunluğu Hintlilerden olu-
şan güçlü bir orduyla kısa sürede Bağdat’ı 
ele geçirme hayalleri, önce Selman-i Pak’ta, 
sonra Kutü’l Amare’de hezimete dönüş-
müştür. O güne kadar verdikleri onbinler-
ce kayba ilave olarak, 29 Nisan 1916’da 5’i 
general 500 subay ve 13 bin askerle Halil 
Paşa’ya teslim olan İngiliz Ordusu için bu 
tarih, kara bir gündür. Ama sanki bu tarih, 
İngilizler için değil de bizim için utanç gü-
nüymüş gibi, Kutü’l Amare’yi kendi mille-
timizden, özellikle yeni nesillerden adeta 
sakladılar. Yarın, Sayın Başbakan’ımızın ve 
Sayın Genelkurmay Başkanımızın da katı-
lacağı bir törenle, inşallah bu zaferi şanına 
yaraşır bir şekilde resmen anacak, şehit-
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lerimizi ve kahramanlarımızı hayırla yad 
edeceğiz.

Peygamberimizin Aziz Hatırasına 
Bizim Kadar Sahip Çıkan Pek Az 
Millet Vardır

Çanakkale Savaşı, Sarıkamış Harekâtı, 
Kutü’l Amare, Kanal Seferi, Gazze Savun-
ması... Bunların her biri, insan kaynağı ve 
teçhizat bakımından dünyanın en güçlü 
ordularına karşı, bizim en zayıf olduğu-
muz sanılan bir dönemde verilmiş savaş-
lardır.

Herkesin Osmanlı ordusunun dağılıp gi-
deceğini sandığı Birinci Dünya Savaşı şart-
larında verilen bu mücadeleler sayesinde 
bugünkü vatanımızı muhafaza edebildik. 
Bu bakımdan, tarihimizin ayrılmaz bir 
parçası olan bu mücadelelerin hepsi de, en 
az Kurtuluş Savaşımız kadar önemlidir, de-
ğerlidir. Esasen İstiklal Harbimiz, bu savaş-
ların son ve yeni devletimizin kuruluşuyla 
neticelenen bir halkasından ibarettir.

Bugün sınırlarımızda, terör örgütünün 
eylem yaptığı ilçelerimizde, şehirlerimiz-
de kahramanca mücadele eden askerimiz 
ve polisimiz de, emin olun bu mücade-
leyi farklı biçimde veriyor. Bu vesileyle, 
Malazgirt’ten beri, bu toprakları bize vatan 
kılmak uğrunda hayatlarını kaybeden tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ömür-
lerini İlayı Kelimetullah davasına adayan 
tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd 
ediyorum. 

İmam Hatip neslini, işte bu kadim davanın 
günümüzdeki temsilcileri olarak görüyo-
rum. Evet, Üstad’ın dediği gibi “Bu dava zor 
bir davadır”; ama ben burada bulunan her 
bir arkadaşımın gözünde buna talip olacak 
azmi, kararlılığı, cesareti görüyorum.

Sevgili gençler,

Dünyayı veladetleriyle teşrif edişlerinin 
yıldönümünde kendisini rahmetle, hür-
metle, hasretle yâd ettiğimiz Peygamber 
Efendimizin (S.A.V.) hayatı ve mesajları 
bugün bize en güzel örnektir. Peygambe-
rimizin sadece Veda Hutbesi’ni layıkıyla 
anlayıp hayata geçirsek dahi, insanlığın 
kurtuluşuna öncülük edecek yolu bulmuş 
oluruz. İmam Hatipler, Kur’an ve diğer te-
mel bilimlerle birlikte Peygamberimizin 
hayatını, Siyer-i Nebiyi öğretmeleri sebe-
biyle ayrıca önemlidirler. Bu bakımdan, 
kendisi ve 4 çocuğunun tamamı İmam 
Hatip mezunu olan bir kardeşiniz olarak, 
bizlere okul dönemimizde aşılanan Pey-
gamber muhabbetini büyük bir ayrıcalık 
olarak görüyorum.

Dikkat ediniz, Peygamberimizin aziz ha-
tıraları başta olmak üzere, İslam medeni-
yetinin değerlerine bizim kadar hürmet 
gösteren, bizim kadar samimiyetle sahip 
çıkan pek az millet vardır. İmam Hatip-
ler, bu kutlu geleneğin günümüzdeki en 
önemli temsilcileri haline gelmiştir.

Şu anda burada toplanmış olan sizlere, 
İslam’ın 14 asırlık birikiminin de, milleti-
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mizin binlerce yıllık tarihinin de en güçlü 
muhafızları olduğunuzu gösterdiğiniz için 
şükranlarımı sunuyorum. 

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. 

Bizleri bir araya getiren, hasret gider-
memize, hasbihâl etmemize vesile olan 
ÖNDER’e teşekkür ediyorum.

Her birinize ayrı ayrı selamlarımı, saygıla-
rımı iletiyorum.

Allah’a emanet olun. 

Sağlıcakla kalın.
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Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan, Sa-
yın Genelkurmay Başkanı, Kut şehrinden 
gelen kıymetli misafirlerimiz, değerli arka-
daşlar, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. 

Bundan bir asır önce, 29 Nisan 2016 ta-
rihinde kazandığımız Kut Zaferi’nin 

100’üncü yılının hayırlı olmasını diliyo-

rum. Selman-ı Pak ve Kut çarpışmaları baş-

ta olmak üzere, Birinci Dünya Savaşı’nın 

tüm cephelerinde kahramanca mücadele 

ederek şehit olan, gazi olan tüm askerleri-

mizi rahmetle, minnetle, tazimle yâd edi-

yorum. 

Birinci Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşı 

Milletimizin Kıyamıdır

Kut’ül Amare Zaferinin 100. Yıl Dönümü Töreni
İstanbul | 29 Nisan 2016 
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Bu toprakları bize vatan kılmak için 
Malazgirt’ten beri kesintisiz bir şekilde 
sürdürdüğümüz mücadelelerin her bir 
aşamasında şehit olan, gazi olan ecdadımı-
zı, aynı şekilde rahmetle, hürmetle anıyo-
rum. Kurtuluş Savaşımızı kazanarak, bizle-
re son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni 
armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta 
olmak üzere, kurucu Meclisimizin ve or-
dumuzun tüm mensuplarını da rahmet ve 
şükran duygularımla yâd ediyorum. 

Şair diyor ya;

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

İşte, bizim milletimiz, bu coğrafyadaki bin 
yıllık varlığı boyunca; Anadolu’nun boz-
kırlarını, Ege’nin, Trakya’nın, Akdeniz’in 
bereketli ovalarını, Karadeniz’in yeşil tepe-
lerini, Doğu Anadolu’nun görkemli dağla-
rını, bugün bir kısmı sınırlarımız dışında 
olan insanlığın Fırat ve Dicle etrafındaki 
kadim yerleşimlerini, tüm renkleriyle Bal-
kanları, velhasıl vatanın her karışını kanıy-
la yoğurarak, bayrağımızı oralarda dalga-
landırmıştır. 

Bu vatan bize kimsenin inayeti değildir. 
Bu coğrafya, millet olarak bedelini halen 
her gün ödediğimiz, bize anamızın ak sütü 
kadar helal olan asli vatanımızdır. Terörle 
mücadelede şehit olan tüm askerlerimize, 
polislerimize, korucularımıza Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.

Geniş bir coğrafyada 2 bin 200 yılı aşkın 
süredir kesintisiz devam eden devlet ge-
leneğimiz boyunca, yüreğimizle ve bileği-
mizle hakkını vermediğimiz hiçbir zafe-
rimiz yoktur. 1400 yıllık İslam tarihinin, 
bilhassa son 1000 yılında, millet olarak bi-
zim içinde olmadığımız hiçbir büyük mü-
cadeleye rastlamamak neredeyse mümkün 
değildir. Tüm medeniyetlerin, tüm millet-
lerin gözbebeği Anadolu’yu bunca yıldır 
vatanımız olarak muhafaza edebilmemi-
zin gerisinde, işte böyle büyük bir birikim 
vardır. Batı medeniyetinde Türk, belli bir 
kavmin adı değil, tüm Müslümanları ifade 
eden bir isimdir. Dünyada 200 milyonun 
üzerinde bir varlığa sahip Türkçe konuşan 
toplumlar denince de akla önce bizim mil-
letimiz gelir. 

Medeniyetimizin Binlerce Yıllık 
Tarihini, Neredeyse 1919 Yılından 
Başlatan Bir Tarih Anlayışını 
Reddediyorum

Değerli arkadaşlar,

Millet olarak temsil ettiğimiz bu geniş al-
gının gerisindeki büyük mücadeleyi ve 
fedakârlıkları çok iyi görmek, değerlen-
dirmek ve idrak etmek mecburiyetindeyiz. 
Ülkemizde, maalesef, nesillere bu büyük 
fotoğrafı gösterecek bir tarih anlayışı mev-
cut değildir. Elbette bir takım iyi niyetli 
ve başarılı çalışmalar vardır. Ama bunlar, 
özellikle Batı ülkelerinin benzer çalışmala-
rı yanında çok sönük kalıyor. 
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Ders kitaplarındaki tarih anlatımında ise, 
bırakınız eksikliği, adeta tam tersi bir çaba 
söz konusudur. Milletimizin, medeniye-
timizin binlerce yıllık tarihini, neredeyse 
1919 yılından başlatan bir tarih anlayışını 
reddediyorum. Her kim ki, zaferleriyle ve 
yenilgileriyle, son 200 yılımızı, hatta son 
600 yılımızı soyutlayıp, eski Türk tarihin-
den Cumhuriyete atlıyorsa, biliniz ki, o kişi 
milletimizin de devletimizin de hasmıdır. 

Balkan Savaşı bizim için, evet, Gazi Mus-
tafa Kemal’in Çanakkale’de askerlerine 
hücum emri verirken ki ifadesiyle “Balkan 
utancını bir daha yaşamaktansa ölmeyi 
tercih ederim” dediği bir hezimettir. Ama 
tarihimizin bir parçasıdır. Osmanlı ordusu, 
Balkan hezimetinden aldığı derslerle, bir 
yıl gibi kısa bir sürede kendini her bakım-
dan yenilemiştir. Bu sayede, Birinci Dün-
ya Savaşında, bir milyonu dahi bulmayan 
bir güçle 1,5 milyon İngiliz, 1 milyon Rus, 
çeyrek milyon Fransız ve bir o kadar da Er-
menilerin başı çektiği çeşitli azınlık çetele-
riyle mücadele edebilmeyi başarmıştır. Os-
manlı ordusunun bu dönemdeki başarısı, 
bir başka ülkeden gelen az sayıdaki askeri 
danışmanın değil, milletimizin ordusuyla 
birlikte, varlığını korumak için başlattığı 
kıyamın ürünüdür. Evet, tüm cepheleriyle 
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, 
milletimizin kıyamıdır, yani ayağa kalkışı, 
şahlanışıdır. 

Tarih kitaplarında bizim milletimiz için 
“asker millet” veya “ordu millet” ifadesi kul-
lanılır. Çünkü biz, gerektiğinde tüm fertle-
riyle inancı, vatanı, bayrağı, devleti uğruna 
savaşabilen, bunu göze alan bir milletiz. O 

güzel Tokat türküsündeki “hey onbeşli” hi-
tabı, lise çağlarında olup da askere giden, 
henüz bıyığı dahi terlememiş gençlerimizi 
ifade eder. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtu-
luş Savaşı yıllarında, ülkemizdeki pek çok 
lise, mezun verememiştir. Çünkü bu okul-
larda eğitim gören evlatlarımız cepheye 
gitmiş ve orada şehadet şerbetini içtikleri 
için geri dönüp eğitimlerine devam ede-
memişlerdir. 

Bakınız, Yahya Kemal, Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı isimli şiirinde ne diyor:

“Ordu-milletlerin en çok dövüşen, en sarpı

Adamış sevdiği Allah’ına bir böyle yapı.

En güzel mabedi olsun diye en son dinin

Budur öz şekli hayal ettiği mimarının.”

Böyle bir milletin tarihindeki zenginlikle-
ri anlatmaya değil kitaplar, kütüphaneler 
yetmez. 

Maalesef, Resmi Tarihimizi 
Yıllarca, İngilizlerin İstediği Gibi 
Düzenledik

Ama biz ne yapmışız? Kendi tarihimizin 
üzerine adeta kara bir örtü örtmeye çalış-
mışız, kendi tarihimizi gömmeye çalışmı-
şız. Kendimize ait olan pek çok başarıyı, 
sanki bizimle ilgisi yokmuş gibi, kısaca 
anlatıp geçenler veya hiç değinmeyenler, 
hem ecdadımıza saygısızlık, hem de gele-
cek nesillere çok büyük kötülük yapmışlar-
dır. Kut’ül Amare Zaferi, bunun en çarpıcı 
örneğidir.
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Değerli dostlar,

Biraz sonra seyredeceğimiz “Unutulan 
Zafer” programında, Kut’ül Amare Zaferi 
ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Fakat, bizim 
okullarda okutulan tarih kitaplarında, Ça-
nakkale Savaşı belki biraz işlenir, bunun 
dışında diğer zaferlerimiz ya hiç yoktur, 
ya da birkaç cümleyle geçiştirilir. Daha ya-
kın zamanda, Lise 2’nci sınıflara okutulan 
Tarih kitabında bu olay ne şekilde anlatılı-
yor biliyor musunuz? “Savaş başladığında 
Basra’ya çıkan İngilizler, Kut’ül Amare’de 
yenilgiye uğratıldılar.” Bu kadar, öncesi, 
sonrası yok… Hatta İngilizleri kimin yen-
diği dahi yok. 

Hâlbuki İngilizler, 1918 yılında, İstanbul’u 
işgal ettiklerinde ne yapmışlardı biliyor 
musunuz? Şehirde kendilerine ait tüm bü-
rolara, üzerinde “Kut’u hatırla” yazan ta-
belalar asmışlardı. Dikkat ediniz, yenilen 
taraf bu savaşı, asker ve sivil tüm vatandaş-
larına bir ibret vesikası olarak hatırlatır-
ken, biz ise kendi zaferimizi unutturmak 
için adeta elimizden geleni yapmışız. 

Aynı dönemde, İngiliz Dışişleri Bakanı, İs-
tanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri’ne şu 
talimatı gönderiyordu: “Mısır ve Hindis-
tan’daki Müslüman uyruklarımızın Türk-
lerin tamamen yenildiklerini anlamalarını 
özellikle istiyoruz. Bu İslamcılığa, Turancı-
lığa ve genel olarak İslam’ın siyasi gücüne 
öldürücü bir darbe indirecektir.”

Maalesef, biz resmi tarihimizi yıllarca, tam 
da İngilizlerin istediği gibi düzenledik. 
Birinci Dünya Savaşı’nın her cephesinde, 
başta İngilizler olmak üzere düşmanları-

mızın öfkeyle, dostlarımızın ümitle, ama 
tüm dünyanın şaşkınlıkla takip ettiği bir 
mücadele ortaya koyduk. Ateşkes anlaşma-
sı imzalandığında, Osmanlı ordusu tüm 
cephelerde savaşmaya devam ediyordu. 
Yani ortada, çökmüş, bitmiş, teslim olmuş 
bir ordu, bir devlet yoktu. Bizim bu dö-
nemde başımızı yakan, klasik sorunumuz 
olan “Cephede kazanıp masada kaybetme” 
işidir, yani diplomasi eksikliğidir. 

Bununla birlikte şu gerçeği hep birlikte 
teslim etmemiz gerekiyor. Bizim için sava-
şın başladığı dönemde taşınan niyetlerle, 
savaşın bitiminde ortaya çıkan manzara 
çok farklıdır. Tümüyle yakılıp külleri hava-
ya savrulmak istendiğimiz bir durumdan, 
yeni bir Kurtuluş Savaşını başlatıp başa-
rıyla sonuçlandıracak morale, tecrübeye, 
azme kavuştuk. 

Bir Asır Önce, Bizim İçin 
Bursa’yla Üsküp’ün Bir Farkı 
Yoktu

Geçtiğimiz 13 yılın siyasi sorumluluğunu 
üstlenen bir kişi olarak, tarihimizi yeni 
nesillere bu yönüyle anlatma konusunda 
yeterli mesafeyi kat edemediğimizi, bir 
özeleştiri olarak, burada ifade ediyorum. 
Demokrasiye ve kalkınmaya dair öncelik-
lerimiz bizi öylesine kuşatmıştı ki, özel-
likle eğitimde, kültürde, sanatta arzu etti-
ğimiz değişimi gerçekleştirecek adımları 
atmakta yavaş davrandık. Eksiğimiz var, 
ama aşacağız. İnşallah, bizim bu çabaları-
mızı hükümetimiz bir adım öteye götüre-
cek, eksiklikleri tamamlayacaktır.
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Yaşadığımız son gelişmeler, bu değişimin 
bizim için en az, diğer alanlarda sağladı-
ğımız başarı kadar önemli olduğunu gös-
terdi. Bugün Irak’a, Suriye’ye, Balkanlara, 
Kırım’a, Orta Asya’ya; yani bizim tarihimi-
zin ayrılmaz birer parçası olan yerlere, san-
ki başka bir gezegenden söz ediyormuş gibi 
bakan vatandaşlarımız var. Hâlbuki Şair 
Sezai Karakoç, Kut’ül Amare savaşının asıl 
hedefi olan Bağdat için bakınız ne diyor:

“Ve haberci diyor ki: n’oldu Bağdat

Nerde onu koruyan sur ve perde

İnsan ki yaşar eserde

İnsan nerde ve eser nerde

Devrilen her taş benim taşım

Yıkılan her ev benim

Benden yıkılıyor hepsi, ben yıkılıyorum

Yıkılan benim

…

Her zerrede ölen benim

Ölen Bağdat benim

Ve diyor ki haberci:

Yanan ay, sönen gün benim

Çöken akşam, gelen geceyim ben

Neden anlamadın bütün bunları sen

Ey Bağdat’ın altın anahtarını küle çeviren”

Birinci Dünya Savaşı yıllarında uğruna 
onbinlerce, yüzbinlerce evladımızı feda et-
tiğimiz Bağdat, Basra, Hicaz; tüm o bölge 
bizim için dün böyle bir anlama sahipti, 
bugün de aynı hissiyat içindeyiz. 

Yahya Kemal de, doğum yeri olan Üsküp’ü 
anlattığı “Kaybolan Şehir” şiirinde şöyle 
diyor:

“Üsküp ki Şar Dağı’nda devamıydı Bursa’nın, 
Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın”

Daha bir asır önce bizim için Bursa’yla 
Üsküp’ün bir farkı yoktu. Tıpkı Bağdat’ın, 
Musul’un, Şam’ın, Batum’un, Selanik’in, 
Kırcaali’nin farkı olmadığı gibi. Mesela 
Musul, İngilizler tarafından dahi, Irak’ın 
değil Anadolu’nun bir parçası olarak ka-
bul ediliyordu. Ama coğrafyaların petrol 
kaynaklarına göre cetvelle çizildiği siyasi 
oyunlar ve Osmanlının çoğulcu yapısını 
zaafa dönüştüren politik fitneler, bizi ayrıl-
maz birer parçamız olarak gördüğümüz bu 
topraklardan kopardı. Fiziki sınırlarımız 
ayrılmış olabilir, ama gönül sınırlarımız 
hiçbir zaman ayrılmadı. 

Kut’ül Amare, resmi tarih söyleminin bir 
başka önemli arızası olan, “Birinci Dünya 
Savaşı’nda Araplar bizi arkamızdan vur-
du” yalanını ortaya koyan en bariz örnek-
tir. Kuşatma boyunca Kut halkı, adeta Os-
manlı ordusunun bir parçası gibi hareket 
etmiş, bu uğurda pek çok da şehit vermiş-
tir. Köklü bir Arap ailesinin mensubu olan 
Uceymi Paşa, Kut savaşında İngilizlerin 
kuşatması altında kalan bir birliğimizi, ya-
nındaki cesur adamlarıyla birlikte, kuşat-
mayı yararak kurtarmıştır. 

Anadolu’da olduğu gibi, o bölgede de elbet-
te İngilizlerin ve diğer güçlerin rüşvetle-
rine, vaatlerine, oyunlarına kananlar var-
dı. Ama bu durum asla, nasıl Anadolu’da 



Recep Tayyip ERDOĞAN

170

yaşananlar tüm Anadolu insanını ilzam 
etmezse, o bölgede de tüm Arap kardeşle-
rimizin itham altında bırakılmasını haklı 
göstermez.  Bugün aramızda bulunan Kut 
şehrinden gelen misafirlerimize, kardeşle-
rimize, Cumhurbaşkanı sıfatıyla, ülkem ve 
milletim adına, 100 yıl gecikmeyle de olsa, 
en samimi şükranlarımı, teşekkürlerimi 
ifade ediyorum. 

İnşallah, Bağdat’ın da, Şam’ın da, kadim 
tarihi ilişkilerle ve kardeşlik duygularıyla 
bağlı olduğumuz diğer beldelerin de ye-
niden barışa, huzura kavuştuğu, yeniden 
ilimde, fende, edebiyatta dünyanın sembol 
şehirleri haline geldiği günleri hep birlikte 
inşa edeceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha Kut’ül Amare 
Zaferimizin 100’üncü yıldönümünün coğ-
rafyamız, ülkemiz, milletimiz, ordumuz 
için hayırlı olmasını diliyorum. 

Kut’ül Amare’yi ve unutturulmaya çalışı-
lan tüm zaferlerimizi milletimize, özellikle 
de yeni nesillere anlatmaya yönelik her ça-
bayı takdirle karşıladığımı, desteklediğimi 
belirtmek istiyorum. 

Bu programın düzenlenmesinde emeği ge-
çen herkesi gönülden kutluyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağlıcakla kalın. 
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Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, İlim 

Yayma Cemiyetimizin kıymetli üyeleri, 

sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, 

beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 

hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve be-
rekatühü. Allah’ın selamı, rahmeti, bereke-
ti hepinizin üzerine olsun.

Sözlerimin hemen başında, önümüzdeki 
Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece 

Paralel Yapıya Kaptırılan Her 
Bir Masum Evladımızın Vebali 

Bizlerin Üzerindedir

İlim Yayma Cemiyeti 65. Kuruluş Yıl Dönümü Program
İstanbul | 30 Nisan 2016 
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idrak edeceğimiz Miraç Kandilinizi şimdi-
den tebrik ediyorum. 

Yunus Emre gibi diyorum ki:

Mü’min olanların çoktur cefası

Ahirette olur zevk u sefası

Onsekiz bin âlemin Mustafa’sı

Adı güzel kendi güzel Muhammed

…

Yedi gökleri seyran eyleyen

Kürsi’nin üstünde cevlân eyleyen

Mi’racda ümmetini dileyen

Adı güzel kendi güzel Muhammed

Rabbim bizleri, adı güzel kendi güzel Mu-
hammed Mustafa’ya layık bir ümmet olan 
kullarından eylesin inşallah. Allah, Miraç 
Gecesi’nin yüzü suyu hürmetine, Suriye 
başta olmak üzere, dünyanın dört bir ya-
nında zulüm gören, acı içinde, güvensizlik 
içinde hayatlarını sürdüren Müslümanla-
rın yar ve yardımcısı olsun. Bu kutlu gece-
nin, İslam Âleminin birliğine, beraberliği-
ne, kurtuluşuna vesile olmasını temenni 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

İlim Yayma Cemiyetimizin 65. kuruluş yıl-
dönümü münasebetiyle sizlerle beraber 
olmaktan, bu gurur tablonuza şahitlik et-
mekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 
Bizleri bir araya getiren, hasret giderme-
mize, hasbihâl etmemize vesile olan herke-
se teşekkür ediyorum.

Bundan 65 yıl önce, 1951’de, “Milletçe 
mesut olmanın imkânlarını oluşturmak 
için”, İlim Yayma Cemiyeti’ni kuran 68 
hayırsever ağabeyimizi şükranla, tazimle 
yâd ediyorum. Allah onlara rahmet etsin. 
Alem-i bekaya irtihal eden,  Kurucular 
Kurulu’nun son üyesi, Merhum Ömer Lütfi 
TAKE beyefendiye de Allah’tan rahmet ni-
yaz ediyor, ailesine ve İlim Yayma Cemiyeti 
camiasına başsağlığı diliyorum.

İlim Yayma Cemiyeti’nin 
Tarihi, Milletin Öz Evlatlarının 
Hikâyesidir

Burada bir kez daha, milletimizin üzerine 
bir karabasan gibi çöken Tek Parti döne-
minin baskılarının ardından tesis ettikleri 
özgürlük ortamıyla, Cemiyet’in kurulma-
sına vesile olan merhum Adnan Menderes 
ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 
Türkiye’de ilk imam hatip okullarını kuran 
Celalettin Ökten Hocamızı; ilmi, içtimai ve 
akademik çalışmalarıyla ülkemizde çığır 
açan Sabahattin Zaim Hocamızı burada 
özellikle yâd etmek istiyorum. Rabbim 
onları şefkatiyle, merhametiyle kuşatsın, 
mekânları inşallah cennet olsun.

Milli bilinci ve şuuru yükseltmek, irfanı 
yaygınlaştırmak, hayrı tesis etmek için ter 
döken, mesai harcayan tüm kardeşlerime, 
İlim Yayma Cemiyeti’nin bütün mensup-
larına, başta Yusuf Tülün kardeşim olmak 
üzere yönetimin tüm kademelerinde olan 
kardeşlerime şimdiden şükranlarımı su-
nuyorum. Allah’a hamdolsun, tam 65 yıl-
dır, büyük bir özveriyle, gayretle Hak için, 
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adalet için, ilim ve irfan için emek veriyor, 
mücadele ediyorsunuz.

Evet, bundan 65 yıl önce, kısıtlı imkânlarla, 
yokluk ve yoksulluk içinde, ama halis ni-
yetlerle, dualarla toprağa dikilen fidan, bu-
gün koca bir çınara dönüştü.

Tabii bu arada az önce gerek Numan Bey’in, 
gerekse İsmail Bey’in anlattıkları bazı hatı-
ralar var; bunlar hakikaten sadece konu-
şulmaz, aynı zamanda da yaşanır. Vefa’da 
atılan tohumlara bakıyorum, ondan sonra 
da Çarşamba’daki İmam Hatip Okulu’na 
geldiğimiz dönemi hatırlıyorum. Oku-
lun en üst katı mescit ve yurdumuzdu. O 
yurtta gece uyurken üstümüz açıldığında, 
İsmail Niyazi, Yusuf Türel, Nazif amcaları-
mız gelir üstümüzü örterdi. Allah onlara 
rahmet eylesin. Yahya Kutluoğlu hocamıza 
da Allah uzun ömürler versin inşallah. O 
günlerden bu günlere geldik. Nereden ne-
reye, nasıl bir nesil yetişti hamdolsun.

Şu anda ülke genelindeki 151 şubesi, 129 
öğrenci yurdu ve 20 bin öğrencisi ile Cemi-
yet, bugün 78 milyonun tamamına hizmet 
ediyor. Sizler bu çalışmalarınızla milleti-
mizin umudu oldunuz. Sizler, bu ülkenin 
hayat damarlarının kurutulmaya çalışıldı-
ğı bir dönemde, millete güç verdiniz, kuv-
vet verdiniz.

Değerli kardeşlerim,

Daha önce de ifade ettim; İlim Yayma 
Cemiyeti’nin tarihi, bu aziz milletin öz ev-
latlarının hikâyesidir. Şayet bugün, bir dö-
nem öz yurdunda parya muamelesi gören-

ler,  özgür, başı dik ve vakur bir şekilde her 
alanda “biz de varız” diyebiliyorsa,  bu başa-
rı da sizlerin çok büyük katkısı vardır. Çün-
kü İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye’deki sivil 
toplum kuruluşlarının anasıdır. Bu ülkede 
sivil toplum olarak ilk öğrenci yurdu inşa-
sı, burs, iftar gibi faaliyetleri başlatan vakıf, 
sizlersiniz. Sizler, Türkiye’de ilk kez “kendi 
okulunu kendin yap” sloganıyla, tüm mil-
letimizi seferber ederek, 100’ün üzerinde 
İmam Hatip Okulunu inşa ettirdiniz.

Şüphesiz 65 yıl önce Cemiyeti kuranlar, 
“bismillah” diyerek bu adımı atarken sa-
dece Türkiye’yi düşünmediler. Onların ta-
savvurları, hedefleri çok daha genişti, çok 
daha büyüktü. “Sizin en hayırlınız insanla-
ra faydalı olanınızdır” düsturunu şiar edi-
nerek adımlarını attılar. Tüm bunları da 
zorluklara, sıkıntılara, ülkemizin üzerin-
den silindir gibi geçen olağanüstü dönem-
lere rağmen yaptılar. Biz, hiçbir zaman 
kendi çocuklarının rızkından, zamanın-
dan kısarak, bu kutlu çatı altında hizmet 
etmiş gönül erlerinin hakkını ödeyemeyiz. 
Yurtlarda, imam hatip okullarında, evler-
de geleceğimizin teminatı olacak şuurlu 
bir gençlik yetiştirmek için “fisebilillah” 
gayret gösteren vakıf insanlarını, o gizli 
kahramanları asla unutamayız.

Tarihimizden İbret Almalıyız

Bugün bu dava bu aşamaya gelmişse, o 
meçhul kahramanların fedakârlıkları ne-
ticesindedir. Bugün, İlim Yayma Cemiyeti 
“Türkiye’nin cemiyeti” olmuşsa,  işte bu 
vakıf insanlarının, hayırseverlerin, millet 
sevdalılarının kararlı çalışmalarının ürü-
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nüdür. Türkiye’nin Cemiyeti’nin, bu kutlu 
yolda durmadan ilerleyerek, inşallah ge-
lecekte “ümmetin cemiyeti” de olacağına 
inanıyorum. İşte şu salondaki muhteşem 
tablo, bunun işareti, habercisidir.

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz dün, ülke tarihimiz açısın-
dan çok anlamlı, çok önemli bir yıldö-
nümünü hep birlikte idrak ettik. Kutü’l 
Amare Zaferimizin 100’üncü sene-i devri-
yesini, şanına ve manasına yaraşır bir şe-
kilde kutladık. Kutü’l Amare, bu milletin,  
Avrupa ülkeleri tarafından “hasta adam” 
olarak ilan edildiği, topraklarının payla-
şıldığı, beka mücadelesi verdiği kritik bir 
dönemde kazandığı abidevi bir zaferdir. 
Ama Kutü’l Amare’ye, “Hayır ben bunu za-
fer olarak kabul etmiyorum, etmeyeceğim” 
diyen bazı kendini bilmez, haddini bilmez 
tipler de var. Ama onlara rağmen, bu zaferi 
inkâr edemeyecekler.

Yıllarca bizlere unutturulmaya, hafızala-
rımızdan tamamen silinmeye çalışılan bu 
zafer, aynı zamanda ülkemizdeki çarpık ta-
rih anlayışını da gözler önüne sermektedir. 
Bu zaferin, ders kitaplarında kuru birkaç 
kelimeyle geçiştirilmeye çalışıldığını üzün-
tüyle ve ibretle görüyoruz. Hâlbuki tarih, 
bir milletin sadece hafızası değildir. Tarih 
aynı zamanda bir milletin geleceğine ışık 
tutan, ilham veren, yol gösteren kayıtlar-
dır. Biz, tarihimizden sadece ibret almayız, 
aynı zamanda kuvvet de alırız. Bu sebeple,  
bir millet eğer tarih sahnesinden silinmek, 
müstemleke haline getirilmek isteniyor-
sa, öncelikle yapılması gereken şey, o mil-

leti tarihsizleştirmektir. “Demek ki yalnız 
Türkleri değil, onların tarihini de yenmek 
lazım”  anlayışıyla hareket edenler, bu mil-
leti tarihinden koparmak, hatta tarihinden 
utanır hale getirmeyi hedeflemişlerdir. 
Kutü’l Amare zaferimizin onca ihtişamına, 
onca ehemmiyetine rağmen bu milletin ki-
taplarından, evlatlarımızın zihninden ka-
zınmasının sebebi, işte budur.

Buna karşılık yenilen taraf, yaşanan hezi-
metin ve sonuçlarının gayet iyi farkınday-
dı. Nitekim kaybedeceklerini anladıkları 
andan itibaren de bu utancı gizlemek için 
çok büyük çaba sarf etmişlerdir. Görevlen-
dirdikleri ajanları vasıtasıyla, Kut şehrin-
deki askerlerin salıverilmesi karşılığında 
Halil Paşa’ya tam 1 milyon pound değerin-
de altın teklif etmişlerdir. Bunda başarılı 
olamayınca, bu sefer zaferi itibarsızlaştır-
maya, adeta kendileri kazanmış gibi yan-
sıtmaya çalışmışlardır. 1 Temmuz 1916 
yılında Daily Mail Gazetesinin ilk sayfasın-
da basılan ve General Tausend’i yanında 
bir Osmanlı subayıyla otomobil üzerinde 
gösteren fotoğrafın altında şu ifadeler yer 
almıştır.  “Kut kahramanı İstanbul’da…” 
Hâlbuki General, İstanbul’da esir olarak 
bulunuyor, Osmanlı’nın nezaketi sebebiyle 
kendisine ihtimam gösteriliyordu. Ancak 
bu fotoğraf bile o zamanki yönetimi rahat-
sız etmiştir. 

Bu fotoğrafın “Temiz dövüşen Türk” algı-
sını pekiştireceğini, Türkleri sempatik gös-
tereceğini düşünen İngiliz Dışişleri Bakanı 
Sykes, bunun önüne geçmek ister. Türk-
lerle ilgili şu şekilde tezvirat yapılmasını 
ister, bunun talimatını verir:
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“Türkler Ermenileri katletti. Lübnan Hı-
ristiyanlarını, itilaf güçlerine sempati 
duydukları için kasten açlığa mahkûm et-
tiler. Bize karşı sempati duyan Türkleri ve 
Arapları asıyor ya da vuruyorlar. Mısır ve 
Hindistan’da zorbalık ve suikast hareketle-
rine giriştiler.”

İşte bu tür yalanlarla, iftiralarla, büyük bir 
kara propaganda başlattılar. Sonraki yıllar-
da da, basında bu minvalde haberlere sık-
ça rastlanıyordu.

Aynı şeyi bugün yapmıyorlar mı? Aynı şeyi 
bugün de yapıyorlar. Onlar istedikleri kadar 
karalasınlar, biz inanıyoruz, güçlüyüz ve yo-
lumuza aynen bu şekilde devam edeceğiz.

Bu Ümmete İhanet Edenlerin 
Üzerine Sonuna Kadar Gideceğiz

Değerli kardeşlerim,

Bölgeyi kendi çıkarları için dizayn etmek 
isteyenler, o dönemde basın yayın kuruluş-
larını nasıl bir silah gibi kullanmışlarsa, 
100 yıl sonra aynısını bugün de yapıyor-
lar. Suriye meselesinde, Irak konusunda, 
Güneydoğu Anadolu’daki olaylar husu-
sunda aynı yaklaşımın ürünü haberlere, 
manşetlere, sosyal medya kampanyalarına 
her gün şahit oluyoruz. Biliyorsunuz 3 yıl 
önce, Gezi olayları sırasında, yaşanan hadi-
seleri sanki ülkede bir iç savaş yaşanıyor-
muş gibi gösteren, bu yönde yayın yapan 
Batılı medya kuruluşları ülkemize kamp 
kurmuşlardı. Sonra manşetlerini, sayfa-
larını, sütunlarını “Türkiye teröre destek 
veriyor” kara propagandasına hasrettiler. 

Bu arada basın yayın özgürlüğü üzerinden 
ülkemizi karalamak için her türlü çabayı 
gösterdiler.

Şu anda paralel devlet yapılanması bunu 
yapmıyor mu? Paralel devlet yapılanma-
sının medya unsurları Türkiye’de başarılı 
olamayınca, Batı’nın değişik ülkelerindeki 
medya organlarını da kullanarak ülkemiz 
aleyhinde iftira kampanyaları yürütüyor-
lar. Yalanın envai çeşidi onlarda var. Bun-
ların çok ciddi bir kısmı cezaevlerinde, bir 
kısmı kaçtı gitti. “İnlerine gireceğiz” dedik; 
girdik, giriyoruz. Söylüyorum; bu ten bu 
canda oldukça, bu ümmete ihanet eden 
kim olursa olsun, bunların üzerine sonuna 
kadar gideceğiz.

O kadar enteresan ki, Amerika’da bir ens-
titüde konferans vereceğim. Konferans ve-
receğim enstitünün önüne geldik, baktık 
karşıda PKK bayrakları ile Ermeni terör 
örgütü Asala var. Bir de baktık ki, diğer 
tarafta da paralel devlet yapılanması un-
surları mevzilenmiş. Bunlar ne zamandan 
beri böyle dost oldular? Tabii, o çok iyi bir 
fotoğraf karesiydi, niye? Hala gaflet içeri-
sinde olan o samimi kardeşlerimiz, hani 
‘tabanı ibadet’ diyoruz ya, belki temenni 
ederim ki bu gafletten kurtulurlar. 

Âdî suçlardan, terör suçlarından, ajanlık-
tan hüküm giymiş, tutuklanmış kişileri, 
“Gazeteciler hapse atılıyor” diye dünya 
kamuoyuna yutturmaya çalıştılar. Halen 
de aynı gayret içindeler.  Peki, siz Suriye re-
jiminin katlettiği onlarca gazetecinin, hiç 
haber olduğunu duydunuz mu? Gazze’de 
öldürülen gazeteciler için herhangi bir 
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kampanya yürütüldüğünü gördünüz mü? 
Kendi ülkelerinde gizli bilgileri ifşa ettik-
leri için ofisleri basılanlara dair raporlar 
yayınlandığını, dünyanın ayağa kaldırıldı-
ğını işittiniz mi?

Bu Millet, Kendi Göbeğini Kendisi 
Kesecektir

Terör konusunda da aynı çifte standar-
da, aynı ikircikli tavra şahit oluyoruz. Biz, 
“PYD ve YPG terör örgütüdür” diyoruz.  Bu 
konuda ABD Savunma Bakanı ile Beyaz Sa-
ray Sözcüsü birbirinin zıttı açıklamalar ya-
pıyorlar. Diyorlar ki,  “Biz, YPG ve PYD’yi 
terör örgütü olarak kabul etmiyoruz.” Bu 
nasıl bir çelişkidir? Yüzümüze farklı ko-
nuşuyorlar; ama sırtımızı dönüyoruz ki, 
bunlar farklı şeyler söylüyorlar. Öyleyse bu 
millet, kendi göbeğini kendisi kesecektir. 
Hani şair diyor ya: 

“Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl millet-
mişiz

Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğret-
mişiz.” 

İşte bunu yapacağız.

Bazı terör örgütleri parlatılır, eylemle-
ri görmezden gelinir, eli kanlı teröristler 
moda ikonu gibi gösterilirken; bazı terör 
örgütlerinin eylemleri mercek altına alını-
yor, uzun uzun anlatılıyor. Türkiye’de her-
hangi bir terör eylemi olunca çarşaf çarşaf 
konuyu işleyen, ekranlarda saatlerce bunu 
yayınlayanlar, benzer hadiseler kendi ül-
kelerinde yaşanınca, hemen sorumluluk-

larını, etik değerlerini hatırlıyorlar. Terör 
örgütleri arasında, acılar arasında, maktul-
ler ve katiller arasında ayrım yapan bir zih-
niyetle terörle mücadele yapılmaz. Bunun 
adı gazetecilik değil, ikiyüzlülüktür; terör 
örgütlerine payandalık yapmaktır.

Değerli Kardeşlerim,

Ülkemizdeki bazı kesimlerin de aynı kini, 
aynı nefreti, aynı düşmanlığı kendi devlet-
lerine, kendi milletlerine karşı sergiledikle-
rini, üzüntüyle görüyoruz. Bölücü terör ör-
gütünün mensupları ve destekçileri, hem 
ülke içinde, hem de dışarıda, Türkiye’nin 
aleyhine ne varsa, hepsinde en başta yer 
alıyorlar. Şimdi aynı safa, paralel devlet 
yapılanması dediğimiz ihanet şebekesinin 
mensupları da geçmiş durumda. 

Bu yapı, dünyanın hangi ülkesinde etkin-
liği varsa, orada tüm imkânlarını, tüm gü-
cünü, tüm elemanlarını ülkemizin ve mil-
letimizin aleyhine olan işler için seferber 
etmiş bulunuyor. Gittiğimiz ülkelerde, bu 
acı gerçeği bizzat gördük. Bölücü örgütün 
paçavralarını taşıyanlar, ermeni örgütleri-
nin yandaşları ve paralel yapının eleman-
ları, yan yana, omuz omuza, kol kola ül-
kemizin aleyhine slogan atıyorlar, gösteri 
yapıyorlar. Hatta fırsat bulduklarında işi 
saldırganlığa kadar vardırıyorlar. 

Paralel İhanet Şebekesinin 
Ülkemize Verdiği Zarar Çok 
Büyüktür

Bunun için ben her fırsatta “yerli ve milli” 
vurgusu yapıyorum. Şayet yerli değilseniz, 
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şayet milli bir duruşunuz yoksa, paralel 
yapı gibi ruhunuzu ve bedeninizi başkala-
rının emrine vermişseniz, sizi kendi ülke-
niz aleyhine de bağırtılar, kendi ülkenize 
karşı silah da çektirirler. 

Adana’daki MİT tırları meselesinde, bu 
yapının elemanları, kendi ülkelerine silah 
çektirme ihanetini sergilemişlerdir. Onla-
rın iddia ettiklerinin aksine, şayet Türkiye 
bir hukuk devleti olmasaydı, bu ihanetin 
cezası çok başka olurdu. Türkiye, onlara 
rağmen bir hukuk devleti olarak kalmayı 
başardığı için, şu anda hesabı mahkeme 
önünde veriyorlar. Bu sıradan bir mesele 
değildir. 

Ülkemizin tarihindeki en açık, en aleni, 
en cüretkar ihanet teşebbüslerinden birini 
gerçekleştirenlerin, bu devlete ve bu mil-
lete yapamayacakları kötülük yoktur. Bu-
nun içinde yargı yer aldı mı? Aldı. Bunun 
içinde ne yazık ki güvenlik güçlerimiz yer 
aldı mı? Aldı. Bunun içinde medya yer aldı 
mı? Aldı. Bunları yaşadık. Peki, bunların 
takipçisi olmayacak mıyız? Tabii ki olaca-
ğız. Rabbim onların kirli hesaplarını altüst 
etmiş, bu ihaneti yapanları kendi kazdık-
ları kuyuya düşürmüştür. Türkiye’yi terör 
örgütlerine yardım eden bir ülke gibi gös-
termeye çalışanlar, bugün kendileri terör 
örgütü olarak tescillenmişlerdir. 

Paralel ihanet şebekesinin ülkemize verdi-
ği zarar çok büyüktür. Türkiye’nin, bilhas-
sa son çeyrek asrının en parlak beyinleri, 
bu örgüt tarafından adeta iğfal edilmiş, 
şahsiyetsiz, kişiliksiz, riyakâr robotlar hali-
ne dönüştürülmüştür. Ortaya çıkan bunca 
ihanet belgesine rağmen hala bu yapının 

içinde kalmakta ısrar edenler, hiç kusura 
bakmasınlar, başlarına gelecekleri kabul 
ediyor demektir. Terör örgütünün içinde 
barınana ‘terörist’ denir. Bunlara, “Legal 
görünüm altında illegal yapılanma içeri-
sinde olanlar” diyorduk. Şimdi, “İllegal te-
rör yapılanması veya illegal terör örgütü” 
şeklinde kapsamı genişleteceğiz. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin bir daha böyle bir musibete 
maruz kalmaması için en büyük görev siz-
lere düşüyor. İlim Yayma Cemiyetimiz, 65 
yıldır büyük bir mücadele yürüttü, yürü-
tüyor. Fakat görünen o ki, daha fazlasını 
yapmamız lazım. Açılan İmam Hatipler, 
yurtlar, her biri birer irfan yuvası olarak 
çalışan şubeler yeterli değil. Olay sadece 
fiziki mekan, fiziki şartlar değil.

Sizden tekrar bir ricada bulunacağım. 
ÖNDER’in toplantısında da söyledim. Bi-
zim dört Rabiamız var. Bir; sizler birer 
ahlak abidesisiniz. İki; itikadi noktada sağ-
lamsınız. Üç; ibadette inanıyorum ki sağ-
lamsınız. Dört; Muamelatta inanıyorum 
ki sağlam ve güçlüsünüz. Bunlardan taviz 
vermemeniz lazım ve örnek gençler olma-
nız lazım. Çünkü karşımızda, çok daha faz-
la insana ulaşan, çok daha fazla yurt açan, 
ev açan, faaliyet yürüten bir yapı var. Pa-
ralel yapıya kaptırılan her bir masum ev-
ladımızın vebali bizlerin üzerindedir. Biz, 
daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet 
gerçekleştirerek, daha fazla imkân oluştu-
rarak, evlatlarımızın bu tür şer şebekeleri-
nin pençesine düşmesinin önüne geçmek 
mecburiyetindeyiz. 
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Asım’ın Nesli’ni Yetiştiremezsek, 
Yaptığımız Onca Hizmetin Ne 
Anlamı Kalır

İlim Yayma Cemiyeti ve aynı çizgide faali-
yet gösteren kuruluşlarımız için, bugünler 
rehavet dönemi değil, tam tersine daha 
çok gayret günleridir. İmam Hatiplerde 
okuyan öğrencilerimizin, diğer meslek li-
seleri ve liselerde okuyan yavrularımızın 
durumu ortada. Onlara sahip çıkacağız. 
İmam Hatiplerde okuyan öğrencilerimizin 
sayısının 1 milyon 200 bine ulaşmış olma-
sı elbette önemlidir; ama asıl üzerinde dur-
mamız gereken bu öğrencilere bizim neler 
verebildiğimizdir. 

Her şehrimize üniversite kurmuş olmamız 
mutlaka çok önemli; ama asıl bu üniversi-
telere gelen öğrencilerle ne kadar yakın-
dan ilgileniyoruz, onu konuşmamız lazım. 
İnancını, tarihini, kültürünü, medeniye-
tini bilen evlatlarımızdan oluşan Asım’ın 
Nesli’ni yetiştiremezsek, yaptığımız onca 
yolun, onca konutun, onca hastanenin, 
onca hizmetin ne anlamı var ki? Her şey 
insan için, her şey insanla kaim.

Eğer biz evlatlarımıza doğruyla yanlışın, 
iyiyle kötünün, çirkinle güzelin, Hak’la ba-
tılın farkını öğretemiyorsak, iman ve amel 
bakımından onları olgunlaştıramıyorsak, 
neyin mücadelesini veriyoruz ki?

Ne diyor merhum Mehmet Akif:

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım,

Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kova-
rım.

Üçbuçuk soysuzun ardında zağarlık yapa-
mam.

Hele Hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!”

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırma da geç git diyemem,

Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar 
kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?”

Milletin Gönlüne Girmişseniz, 
Yanlışlar Düzeltilir, Noksanlar 
Tamamlanır

İşte Asım’ın Nesli burada. “Nasıl olmam 
gerekiyor?” diyorsanız, işte bu mısralarla 
kendinizi tanımlayacaksınız. Yeni nesille-
ri, bu anlayışla yetiştirmeyi başaramadığı-
mız müddetçe görevimizi yapmış olmayız. 
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Birileri, sizleri karalamak, çalışmalarınızı 
gölgelemek, pak sicilinize kara çalmak için 
elbette elinden geleni arkasına koymaya-
caktır. İnanın bana, bu yazılanların, çizi-
lenlerin, söylenenlerin zerre kadar önemi 
yoktur. Şayet biz bunlara kalsaydık, bugün 
değil Cumhurbaşkanı, muhtar bile olmaz-
dık. Şimdi, her ay yüzlerce, binlerce muh-
tarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde 
ağırlıyor, onlarla birlikte bize bu sözü söy-
leyenlere hak ettikleri dersi veriyoruz. 

Asıl olan milletin gönlüne girip giremedi-
ğinizdir. Şayet milletin gönlüne girmişse-
niz, yanlışlar düzeltilir, noksanlar tamam-
lanır, menzile adım adım yaklaşılır. Ama 
orada tutunamamışsanız, dünya kadar 
imkânınız olsa da beyhude. Yıkılıp gitme-
ye, unutulmaya mahkûmsunuz demektir. 

İlim Yayma Cemiyetimizin de, aynı amaç 
doğrultusunda faaliyet gösteren diğer te-
şekküllerimizin de milletimizin gönlünün 
başköşesinde yerleri olduğunu çok iyi bi-
liyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin çalış-
malarına, geçmişte olduğu gibi bundan 
sonra da destek olmayı sürdüreceğim. 

Bir kez daha kuruluşunuzun 65’nci yıl-
dönümünün hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugüne kadar Cemiyet çatısı altına emek 
veren, çaba gösteren herkese şükranlarımı 
sunuyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Allah’a emanet olun, sağlıcakla kalın. 
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Sevgili Malatyalılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. 

Açılışını yaptığımız toplam bedeli 460 mil-
yon lira olan kamu ve belediye yatırımla-
rının şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugün açılışını yaptığımız eserler arasın-
da, Milli Eğitim Bakanlığımızca şehrimize 
kazandırılan 427 derslik, 500 yatak kapa-
siteli öğrenci pansiyonu ve 2 adet spor sa-
lonu bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığımız, 
154 milyon liralık bir yatırımla Malatya, 
Yeşilyurt, Çelikhan’da yol, Arapgir’de çev-
re yolu projelerini tamamladı. Sağlık Ba-

Terörle Mücadelede Bizi 
Eleştirenler, Terör Kendilerine 

Dönünce Özgürlükleri Rafa 
Kaldıracak Hale Geldiler

Malatya Toplu Açılış Töreni | Malatya | 07 Mayıs 2016 
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kanlığımız, Doğanşehir ve Akçadağ’a yeni 
Devlet Hastaneleri kazandırdı. TOKİ, 308 
konut ile bunların altyapılarını, çevre dü-
zenlemelerini, sosyal donatılarını inşa etti. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 
Toplum Merkezi hizmet binası, Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığımız İş Geliştir-
me Merkezi yaptı. Bu yatırımların resmi 
açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. 
Allah’ıma hamdolsun, Malatya’ya hiçbir 
zaman eli boş gelmedik.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, 
MTA için bölge müdürlüğü hizmet bina-
sı inşa etmenin yanısıra trafo merkezleri 
kurdu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 
Şakir Paşa Camimizin restorasyon çalış-
masını tamamladı. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığımız, tavuk yetiştiricilerine 
yönelik soğuk hava depoları, valiliğimiz 
sulama göletleri inşa etti. Organize Sanayi 
Bölgesinde altyapı çalışmaları yürütüldü. 
Bu yatırımların açılışını da bugün resmen 
yapıyoruz. 

Belediye Başkanlığımız, Yaşam ve Spor 
Merkezi, sanat sokağı ve kültür adası, 
nikâh sarayı, park ve biyolojik gölet, Ker-
nek Külliyesi, çevre ve yeşil alan düzen-
lemeleri, trafik eğitim parkı, kültür sanat 
merkezi gibi toplamı 101 milyon lirayı bu-
lan yatırımları tamamladı. Bunların açılış-
larını da buradan gerçekleştiriyoruz. 

Toplam 28 kalemde 460 milyon lira bedel-
le şehrimize kazandırılan bu yatırımların 
hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bu yatı-
rımları Malatyalı kardeşlerimizin hizme-

tine sunan kurumlarımızın yöneticilerini, 
belediye başkanımızı ve çalışma arkadaş-
larını kutluyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Ne diyor o güzel Malatya türküsünde:

“Mail oldum dostun tatlı diline

Hayran oldum bağda biten gülüne

Selam verdim onun güzel iline

Ne keremdir dostum cemalin görem”

Evet, Biz de Malatya’nın insanına, tabiatı-
na, dağına taşına mail olduğumuz için her 
fırsatta buraya geliyor, hem sizlerin cema-
lini görüyor, hem de yüreğinizin sıcaklığı-
nı hissediyoruz. Coşkunuz, sevginiz, ahde 
vefanız için her birinize şükranlarımı su-
nuyorum. 

Malatya’nın Kahraman Evlatları, 
Şehitler Tepesini Boş Bırakmadı

Battal Gazi’nin torunları, hem şehirleri-
ne, hem ülkelerine, hem de kendilerine 
hizmet edenlere sahip çıktıklarını bir kez 
daha gösterdiler. Bu vesileyle, ülkesinin ve 
Malatya’nın birliği, beraberliği için hayatı-
nı ortaya koymaktan çekinmeyen, az önce 
sevgili refikalarını gördüm, Hamido’yu ve 
kendisiyle birlikte katledilen aile fertlerini 
rahmetle anıyorum. İsmi adeta Malatya’yla 
özdeşleşen, Türkiye’nin demokrasi ve kal-
kınma mücadelesine çok büyük katkılar 
sağlamış Turgut Özal’ı da rahmetle yâd 
ediyorum. 
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Malatya, her dönemde olduğu gibi bu dö-
nemde de ülkesine ve milletine sahip çıkma 
konusunda en önlerde yer alıyor. Geçtiği-
miz Temmuz ayından bu yana devam eden 
terör operasyonlarında Malatya’mız 13 
şehit verdi. Malatya’nın yetiştirdiği bu 13 
kahraman, tıpkı ecdatlarının Malazgirt’te, 
İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de yaptığı 
gibi, vatanları uğruna hayatlarını feda etti-
ler. Malatyalı şehitlerimizin her birine; üs-
teğmen İbrahim Tanrıverdi’ye, astsubayla-
rımız Tolga Topçuoğlu ve Mehmet Dinç’e, 
uzman çavuşlarımız Beytullah Tercan ve 
Gökhan Aslan’a, askerimiz Barış Aybek’e, 
emniyet amirimiz Gaffari Güneş’e, polis 
memurlarımız Şahin Altmış, Adem Keleş, 
Serdal Toprak, Buhari Ağçelik, Oğuzhan 
Günaydın ve Salih Taç’a, Cenabı Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve tüm Malatyalılara 
başsağlığı diliyorum. 

Ne diyor merhum Arif Nihat Asya:

“Şehitler tepesi boş değil,

Biri var bekliyor.

Ve bir göğüs, nefes almak için;

Rüzgâr bekliyor. 

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye?”

Evet, Malatya’nın kahraman evlatları, için-
den geçtiğimiz bu zor günlerde de şehitler 
tepesini boş bırakmadı. Rabbim hepsin-
den, tüm şehitlerimizden, tüm gazileri-

mizden razı olsun. Rabbim, bölgede görev 
yapan askerlerimizin, polislerimizin, ko-
rucularımızın tamamını muhafaza etsin, 
korusun. 

Malatya, bin yıl önce Anadolu’ya ilk ayak 
bastığımız günden beri, milletimizin ve va-
tanımızın kilit taşlarından biri olmuştur. 
Türküyle Kürdüyle, Sünniyle Alevisiyle 
ülkemizin tüm renklerini içinde barındırı-
yor olmasına rağmen, Malatya teröre karşı 
en net, en sert tepkiyi veren şehirlerimizin 
başında geliyor. Şehitlerimiz ve gazileri-
miz bunun en büyük ispatıdır. 

Niyazi Mısri’nin, İbni Arabi’nin şehri Ma-
latya, tarihine, kültürüne, medeniyetine 
saldıranlar karşısında ortaya koyduğu va-
kur duruşla, gerçekten de eşi bulunmaz 
bir şehir olduğunu gösterdi. Evliya Çelebi, 
Malatya halkının “Garip dostu olduğunu 
ve ikramlarının bolluğunu” anlatır. Malat-
yalı aynı zamanda emin insandır, güvenilir 
insandır. Bunun için gümrüklerimizi Ma-
latyalı bir kardeşimize emanet ettik. 

Çukur siyasetiyle Türkiye’yi bölmeye, par-
çalamaya çalışanlara inat, biz kapılarımızı 
tüm dünyaya açıyoruz. 

Kardeşlerim, 

Şunu unutmayın, İslam dünyası Türkiye’ye 
bakıyor. Türkiye de size bakıyor, size. Ge-
rektiğinde tüm dünyaya meydan okurken, 
arkamda, ülkemizin tamamının, özellikle 
de Malatyalı kardeşlerimin olduğunu bili-
yorum. Ve yine biliyorum ki; herkes sussa, 
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Malatyalı susmaz. Herkes ümidini kay-
betse, Malatyalı kaybetmez. Herkes teslim 
olsa, Malatyalı teslim olmaz. Çünkü Ma-
latyalı mücadele insanıdır. Malatya ayak-
taysa, Allah’ın izniyle Türkiye de ayakta 
demektir. İşte burada görüyorum ki, Ma-
latya, Beydağı gibi dimdik ayakta. Allah 
birliğinizi, beraberliğinizi, uhuvvetinizi 
daim etsin. 

Terör Örgütleri Sadece 
Müslümanlara Zarar Veriyor

Malatya’dan ve 80 vilayetimizden aldığı-
mız güçle ne diyoruz? Tek Millet, Tek Bay-
rak, Tek Vatan, Tek Devlet… Şayet bu dört 
sütundan biri dahi sallanırsa, inanın bana 
bizi bu topraklarda bir gün dahi yaşatmaz-
lar. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. 

Sevgili Malatyalılar,

Bir süredir bölgemizde ve ülkemizde ya-
şanan gelişmeleri sizler de takip ediyorsu-
nuz. Bu coğrafyayı kana ve ateşe boğanlar, 
kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Bakıyorsu-
nuz, öldüren “Allahu Ekber” diye öldürü-
yor, ölen “Allahu Ekber” diye ölüyor. Maa-
lesef böyle acı bir tabloyla karşı karşıyayız. 
Bölge insanının başına musallat edilen 
terör örgütlerinin tek zararı Müslümanla-
ra olmuştur. Ama sorsanız, cihat ediyorlar, 
İslam için savaşıyorlar. 

Batı ülkeleri, bölgeye demokrasiyi getir-
mek istediklerini söylüyorlar. Sonra bakı-
yorsunuz, demokratik yollarla işbaşına ge-
lenleri deviren darbecileri kırmızı halılarla 
karşılıyor, hürmette kusur etmiyorlar.

Sahip oldukları enerji kaynakları sayesin-
de refah içinde yaşaması gereken ülkeler 
ve toplumların başı bir türlü musibetten 
kurtulmuyor. Petrol paraları, bu ülkelerin 
kendi vatandaşları dışında herkesi zengin 
ediyor. Suriye’de yakılan ateş, ülkemiz de 
dâhil olmak üzere, bölgenin tamamını ve 
hatta dünyayı etkileyecek boyuta ulaştı. 
Suriye’de 600 bine yakın insan katil Esad 
tarafından öldürüldü. Ona destek verenle-
ri de tarih affetmeyecektir. 

Bugün Türkiye, topraklarında barındırdığı 
3 milyon göçmen ile, bu alanda dünyada 
ilk sırada yer alıyor. Ülkemizin göçmen-
ler konusundaki fedakârlığını görmezden 
gelenler, kapılarına birkaç yüz bin mülte-
ci dayanınca, hemen sınırlarını kapattılar. 
Terörle mücadelemiz yüzünden bizi eleşti-
renler, bombalar kendi topraklarında pat-
lamaya başlayınca, demokrasiyi de, özgür-
lükleri de rafa kaldıracak hale geldiler.  

Kısa ve özet konuşuyorum; Avrupa Birli-
ği, vize muafiyeti konusunda Türkiye’nin 
önüne, Terörle Mücadele Yasası’nı esnet-
me şartını koyuyor. Bize böyle taleplerle 
gelenler, önce Avrupa Parlamentosu’nun 
yanındaki terörist çadırını kaldırsınlar. 

Günümüz kutlu olsun, geleceğimiz aydın-
lık olsun. 

Kalın sağlıcakla, sağ olun var olun. 
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Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin kıymetli üyeleri, değerli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle, saygıyla, hasretle 
selamlıyorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dele-
gesi olarak 10 yılını, 20 yılını ve 33 yılını 

tamamlayarak, hizmet şeref belgelerini 
alacak olan üyelerimizi tebrik ediyorum. 
Birliğimizin tüm üyelerinin her birine, 
ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, bü-
yümesine yaptıkları katkı için ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar 
olduğu gibi, 2023 hedeflerimize ulaşma-
mız konusunda da Türkiye Odalar ve Bor-

Türkiye’den Teröristleri 
Baş Tacı Edecek Mevzuat 

Beklemesinler

TOBB 72. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi 
ve Plaket Töreni | Ankara | 10 Mayıs 2016 
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salar Birliği üyelerimizin üzerlerine düşen 
görevleri layıkıyla yerine getireceklerine 
inanıyorum. 

Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki çatı 
kuruluşu olarak gördüğüm Birliğimizin, 
sahip olduğu bu mirasın hakkını vermek 
için gayret gösterdiğini biliyorum. Gerek 
Başkanımızla, gerekse işadamlarımızın, 
esnaflarımızın temsilcileriyle bir araya her 
geldiğimizde, sorunlarla birlikte çözüm 
yollarının da ifade edildiğini görmekten 
memnuniyet duyuyorum. Sadece şikayet 
etmek, sadece talep etmek bize de, size de 
yakışmaz. Sorunlarla, tespitlerle, teşhisler-
le birlikte çözüm önerilerini de konuşa-
cağız, tartışacağız ki pratik sonuçlar elde 
edebilelim. 

Artık, sadece ülkemizin meselelerini de-
ğil, bölgemizi ve tüm dünyayı içine alacak 
şekilde küresel meselelerin çözümü için 
de sizlerle birlikte çalışıyoruz. G-20’den 
İslam İşbirliği Teşkilatı’na kadar, sorum-
luluk sahibi olduğumuz tüm platformlar-
da verimli bir işbirliği halindeyiz. İnşallah 
önümüzdeki dönem daha büyük başarı 
hikâyelerini de yine birlikte yazacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Her işimizi olduğu gibi, iş dünyasının me-
selelerini de karşılıklı görüş alışverişiyle 
yürütmek, bizim temel düsturumuzdur. 
Bunun için, gerek Birliğimizin, gerekse iş 
dünyamızın, esnaflarımızın temsilcisi olan 
diğer kurumlarımızın toplantılarına katıl-
maya özel önem veriyorum. Her meseleyi 
ehliyle istişare etmek gerekir. Ekonomiyle 

ilgili konuları görüşeceğimiz, konuşacağı-
mız ehiller işte burada. 

Sokağın durumunu, piyasada yaşananları 
gayet yakından takip ediyorum. 

Ekonomi bürokrasisinin verdiği bilgileri 
de alıyorum; esnafın, girişimcinin, üreti-
cinin durumunu da çok biliyorum.  Açık 
konuşuyorum, piyasanın işleyişine engel 
olacak, ekonominin ritmini düşürecek, 
üretim ve ticaret peşinde koşan insanımı-
zın önünü tıkayacak tutum içine giren hiç 
kimseye karşı en küçük bir müsamaham 
olamaz. 

Finans Sektörü, 
Girişimcilerimizin Önünü Açmalı

Türkiye, geçtiğimiz 13 yıldır önüne çıkan 
engelleri, maruz kaldığı krizleri, kabuğuna 
çekilerek değil; tam tersine, daha cesaret-
li bir şekilde öne atılarak aşmıştır. Bugün 
de, her konuda yapmamız gereken budur. 
Ekonomide, hamdolsun bir krizle karşı 
karşıya değiliz. Ama günü kurtarmaya ça-
lışmak, cari durumu kâr saymak, mevcutla 
yetinmek gibi bir anlayışa da asla kapıla-
mayız. 

Gün, altyapı yatırımlarından ticarete ka-
dar her alanda yeni ve çok daha büyük he-
defler için çalışmaya başlama zamanıdır. 
Kamu kuruluşları, yatırımlarını durdur-
mayacak. Tam tersine daha da artıracak. 
Özel sektörümüz, yatırımlarına ara verme-
yecek. Tam tersine yeni yatırımlar için kol-
ları sıvayacak.  Girişimcilerimiz, daralan 
pazarları için üzülmeyecek. Tam tersine 
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daha büyük, daha bakir pazarlar bulmak 
için “Dünya kazan onlar kepçe” dolaşacak, 
koşturacak. Turizmcilerimiz gelmeyen mi-
safirlerinin yerine, farklı ülkelerden daha 
fazlasını tesislerine çekmenin yollarını 
arayacak. Turizmde, “Acaba dünyadaki 
operatörler buraya turist getirirler mi?” 
gibi bir anlayışı artık bir tarafa bırakmalı-
yız. Turizm sektöründe olan tüm arkadaş-
larıma, dostlarıma sesleniyorum: Dünyayı 
kazan-kepçe anlayışıyla gezerek, operatör-
lüğü kendimiz yaparak, müşteriyi alıp ge-
tirmeliyiz. Bunu yapacak güçte olduğumu-
za inanıyorum. Sektörde bu gücü elinde 
tutan girişimcilerimizin olduğunu da bi-
liyorum. Başka türlü, 2023 hedeflerimize 
nasıl ulaşabiliriz? Başka türlü, bölgemizin 
ve dünyanın adeta fokur fokur kaynadığı 
şu dönemden nasıl güçlenerek çıkabiliriz? 
Daha da ötesi, eğer böyle yapmazsak, vata-
nımızın bütünlüğünü, milletimizin birliği-
ni nasıl güvence altına alabiliriz?

Öncelikle, az önce Sayın Başkanın yılda 1 
milyon 400 bin işsizin iş sahibi yapılması 
yönündeki müjdesini, özellikle ülkem için 
yeni bir sıçrama noktası olarak görüyo-
rum, bundan dolayı da kendisine teşekkür 
ediyorum. Bu, bizler için gerçekten çok çok 
önemli bir adım. Yılda 1 milyon 400 bin iş-
sizin, 1 milyon 400 bin üyesi olan TOBB ça-
tısı altında iş sahibi yapılması demek, hem 
sizin için, hem de ülke için, çok büyük bir 
dinamizmin kazanılması demektir. Ben bu 
gücün sizde olduğuna inanıyorum. Bunu 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gerçek-
leştirebilir. Her üye ortalama 1 kişi alacak, 
hesap bu kadar basit. Bunu başarırsınız, bu 
gücün sizde olduğuna inanıyorum. Bugün 

de Başkandan sinyali aldık, evvel Allah bu 
işi başaracağız demektir. 

Ekonomi bürokrasisinin iş dünyasına 
daha fazla kolaylık göstermesi, daha fazla 
destek olması gerekiyor. Özellikle finans-
man konusunda yaşanan sıkıntıların çö-
zümü için, faizlerin düşürülmesi başta 
olmak üzere, her fırsatta dile getirdiğim 
hususların daha fazla dikkate alınmasını 
bekliyorum. Bankacılık sektörünün reel 
kesime karşı tavrı, zaman zaman, altın 
yumurtlayan tavuğu kesme durumuna 
dönüşüyor; böyle bir anlayış olamaz. Dola-
yısıyla finans sektörünün, girişimcilerimi-
zin önünü açması lazım.  Bu nasıl olacak? 
Faizi düşürmek suretiyle olacak. Sürüm-
den kazan ya. Tavukların hepsini kes, eee, 
ortada bir şey kalmaz. Bu adımın atılması 
gerekiyor. Hâlbuki ekonomi, sadece bir ta-
rafın kazanacağı değil, ancak hep birlikte 
kazanabilecek bir alandır. Sadece kendiniz 
kazanmaya kalkarsanız, bir süre sonra tüm 
muslukların kapandığını görürsünüz. 

Vize Konusunda Bize Daha Önce 
Verilen Sözler Yerine Getirilsin

Vize meselesinde müsterih olunuz. Avrupa 
Birliği, vize serbestisini getirir, getirir; getir-
mezse, buna başka bir çözüm mutlaka bu-
luruz. Tabii bunun üzerinde inşallah yeni 
kurulacak Hükümet çalışma yapacaktır. 

Vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği, 
zaten ben Başbakanken söz verdi. Ne zaman 
için? Bu yılın Ekim ayı için. Daha sonra ne 
yaptılar? “Biz bunu Haziran’a çekelim” de-
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diler. Ama geriye çekerken de, 72 tane mad-
de öne sürdüler. Bunlardan Türkiye’nin ka-
bul edemeyeceği 5 tane madde söz konusu. 
Özellikle bu maddelerden birinde, Terörle 
Mücadele Yasası’nın değiştirilmesi talep 
ediliyor. Bize bu aklı verenler, Avrupa’da 
Parlamentonun önüne teröristlerin çadır 
kurmasına niye müsaade ediyor? Önce bu-
nun cevabını versinler. Biz, burada terörle, 
teröristlerle mücadele edeceğiz, beylerde 
Parlamentonun önüne teröristlere çadır 
kurduracaklar. Sen, Türkiye’nin ne zaman-
dan beri bu tür talimatlar aldığını gördün. 
Böyle bir şey olamaz. Türkiye, artık bir sö-
mürü ülkesi değildir.

Şu anda tabii ne yaparlar, ne ederler bilmi-
yorum. Ama bilmeleri gereken bir şey var; 
vize konusunda bize daha önce verilmiş 
sözlerini yerine getirsinler. Temenni ede-
rim ki, daha önce verdikleri sözü tutarlar 
ve en geç Ekim ayında bu işi bitirirler. 

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda, üst üste 
çok önemli yıldönümlerini yaşadık. 18 
Mart, Çanakkale Zaferinin 101’inci yıldö-
nümüydü. 23 Nisan, Büyük Millet Meclisi-
mizin açılışının 96’ıncı yıldönümüydü. 29 
Nisan Kutü’l Amare Zaferi’nin 100’üncü 
yıldönümüydü. Daha önce Ocak ayında 
Sarıkamış Harekâtı’nın 101’inci yılını geri-
de bıraktık. İnşallah önümüzdeki Ağustos 
ayında Balkan Savaşlarının 103’üncü yıl-
dönümüne ulaşacağız.

Bunların hepsi de, millet olarak zihnimize 
adeta kazımamız, aklımızdan bir an bile 

çıkarmamamız gereken hadiselerdir. Her 
birinden ibret alacağımız, örnek alacağı-
mız öyle çok ders var ki, inanın anlatmakla 
bitmez. 

Bu olaylar sadece geçmişimiz değildir, 
aynı zamanda geleceğimize ışık tutan birer 
fenerdir. Tıpkı Malazgirt Zaferi gibi. Tıpkı 
1075’de bu topraklarda kurduğumuz ilk 
devletimiz gibi. Tıpkı 1300’lerin başında 
Osmanlı’nın yeni bir devlet olarak tarih 
sahnesine çıkışı gibi.  Tıpkı çağ açıp çağ ka-
patan İstanbul’un fethi gibi. Tıpkı Viyana 
önlerinden çekildiğimiz o günler gibi. 

Tarihimizin tüm önemli dönüm noktaları-
nı, onların ifade ettiği manayı çok iyi kav-
ramak mecburiyetindeyiz. Çünkü bugün 
yaşadıklarımızın hiçbiri, onlardan bağım-
sız değildir. Suriye’deki olaylar, sadece o 
topraklarda hayatlarını sürdüren 23 mil-
yon kardeşimizin meselesi değildir. Ki za-
ten bunların 12 milyonu evinden olmuş, 5 
milyonu da yurt dışına sığınmış durumda-
dır. Suriye’de olanlar, tarihi bir hesaplaş-
madır. 

Kilis’e Düşen Roketler, Sadece Üç-
Beş Teröristin Şımarıklığı Değil

Kilis’e düşen roketler, oradaki üç-beş te-
röristin şımarıklığı değil, işte bu tarihi he-
saplaşmanın bir parçasıdır. Kilisli kardeş-
lerimizin yaşadığı acıları, sıkıntıları gayet 
iyi biliyorum. Bu meseleyi çözmek için, 
tüm alternatifler gündemimizdedir, masa-
mızın üzerindedir. Şu anda bununla ilgili 
tüm operasyonlar acımasız bir şekilde sür-
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mektedir. Sadece şu kadarını söylemek is-
terim. Kilis’teki kardeşlerimiz, üstat Necip 
Fazıl’ın Sakarya şiirinde, “Eyvah, eyvah, 
Sakaryam, sana mı düştü bu yük?” diye 
ifade ettiği gibi, bu büyük hesaplaşmanın 
yükünü omuzlamışlardır. 

Bu vesileyle, Kilis’e düşen roketler, bomba-
lar sebebiyle şehit olan tüm kardeşlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. İnşallah, bu mesele-
ye kesin bir çözüm getireceğimiz günler 
yakındır. 

Diğer taraftan, artık bu ülkede bizimle bir-
likte yaşayamayacağını söyleyenler oldu-
ğunu görüyoruz. Öncelikle gönüllerindeki 
hevesi açıkça söyledikleri için kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bizi, niyet okuma, bir 
sürü süslü kavram ve laf kalabalığının ara-
sından asıl mesajları almaya çalışma der-
dinden kurtardılar. Biz de, bundan sonra 
kendilerine dolaylı yollardan cevap verme 
sıkıntısından kurtulmuş olduk. Artık söy-
leyeceğimizi, işte burada olduğu gibi açık-
ça söyleme hakkına sahibiz. 

Her sözün bir bedeli vardır. Biz, bu toprak-
ları vatanımız kılmaya söz verdiğimizden 
beri kesintisiz bedelini ödüyoruz. Ayrılma 
sözü edenler, bunu şahıs olarak kendileri-
nin bir yere avdet etmesi anlamında söylü-
yorlarsa, buyursunlar, diledikleri yere git-
sinler. Yok, vatan topraklarının bir kısmına 
gözü dikmek anlamında bu ifadeyi kullanı-
yorlarsa, açıp rahmetli Arif Nihat Asya’nın 
Bayrak şiirini, Mehmet Akif ’in Çanakkale 
şehitlerinin anısına yazdığı şiiri, hiç olma-
dı İstiklal Marşımızı bir okusunlar. Ora-

larda kendileri için her türlü cevap vardır. 
Ben de, hep ifade ettiğim bu dört ilkeyi tek-
rar etmekle yetineceğim. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet…

Bölgemiz, Bugün Terör Örgütleri 
Üzerinden Kontrol Edilmeye 
Çalışılıyor

Değerli kardeşlerim,

Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları-
nın adeta kalbi konumunda olan bir böl-
genin tam merkezinde yer alıyor. Bugün 
İstanbul’dan kalkan bir uçakla yaklaşık 1 
milyar insana, 50’nin üzerinde ülkeye bir-
kaç saat içinde rahatça ulaşabiliyorsunuz. 
Stratejik önemi sebebiyle coğrafyamız, 
her dönemde planların, dikkatlerin ve ar-
zuların üzerinde odaklandığı bir bölge ol-
muştur. Uzun yıllar “ayrılıkçı milliyetçilik” 
üzerinden “böl-parçala-yönet” taktiğiyle 
biçimlendirilen bölgemiz, bugün terör ör-
gütleri üzerinden kontrol edilmeye çalışı-
lıyor. Burada esas gaye, bölge ülkelerinin 
imkânlarını ve enerjilerini bu tehditlerle 
boğuşmaya hasretmesini sağlamak, böy-
lece “kalıcı istikrar” yerine “sürdürülebilir 
istikrarsızlığı” hâkim kılmaktır.

PKK, YPG, DHKP-C,  DEAŞ, El Kaide gibi 
terör örgütleri de bu projenin birer maşa-
sıdır. Türkiye, ne zaman iç barışını tahkim 
edecek, ekonomisini büyütecek, demokra-
sisini güçlendirecek adımlar atmaya kalk-
sa, hemen ekonomik ve siyasi tetikçiler 
devreye girmiştir. Ne zaman bakışlarımızı 
sınırlarımızın dışına yöneltsek, Orta As-
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ya’daki, Kafkasya’daki, Balkanlar’daki, Or-
tadoğu’daki kardeşlerimizle kucaklaşsak, 
terör örgütleri silaha sarılmıştır. 

Bizim uluslararası ilişkilerde de, içimiz-
deki bazı kesimlerin tavırlarında da, çifte 
standardı, ilkesizliği, söz ile eylem arasın-
daki derin ayrımı iliklerimize kadar hisset-
tiğimiz meselelerin başında terör konusu 
geliyor. Bize demokrasi, insan hakları dersi 
verenler, ekonomik kalkınmanın güya yo-
lunu gösterenler, bunun önündeki en bü-
yük engel olan terör konusunda, gereken 
desteği hiçbir zaman vermediler. Bugün, 
bölücü terör örgütünün militanları için 
Suriye ve Irak ne kadar önemliyse, emin 
olun, siyasi uzantıları için de çoğu Avrupa 
ülkesi o derece güvenli limanlardır. Yanı 
başımızdaki bir Avrupa ülkesinde, terör 
örgütlerinin militanlarına silahlı ve ide-
olojik eğitim verdikleri kamplar faaliyet 
gösterebiliyor.

Türkiye’de suç işlemiş, cinayete karışmış, 
adam öldürmüş, bombalı eylem yapmış, 
terör örgütü adına haraç toplamış suçlular, 
tüm Avrupa ülkelerinde ellerini kollarını 
sallayarak serbestçe gezebiliyorlar. “Siyasi 
sığınmacı” denilerek eli kanlı caniler, terör 
örgütünün liderleri himaye ediliyor, koru-
nuyor. İade taleplerimiz, ya yargı sistemi 
içinde akamete uğratılıyor, ya da bürokra-
siye boğularak bir şekilde engelleniyor. 

Bakınız burada çok çarpıcı bir rakamı siz-
lerle paylaşmak istiyorum. Avrupa’dan, 
terör bağlantılı suçlardan dolayı ülkemize 

iade edilenlerin oranı nedir biliyor musu-
nuz? Sadece yüzde 3. Yani, ülkemizde cana 
kıymış, teröre bulaşmış, suç işlemiş her 
100 kişiden 97’si bugün rahatça Avrupa 
ülkelerinde kendilerine sağlanan özgür-
lük ortamından istifade ediyor. Özdemir 
Sabancı’nın katillerinden Fehriye Erdal, 
bunun en somut, en canlı örneğidir. Bu 
manzara, sadece benim değil, 79 milyonun 
tamamının içini acıtıyor. Buna rağmen, 
Avrupa Birliği’nin terör kavramı üzerin-
den ülkemizi hedef alan açıklamalar yap-
ması, tam bir kara mizah örneğidir. 

İşte Belçika’daki olaydan önce, kendileri-
ne Dışişleri Bakanlığımız gerekli bildirimi 
yaptı. Ne dediler? “İlgisi, alakası yok” de-
diler. Sonra?.. Havalimanında teröristler 
bombaları patlattı. Onlardan bize böyle bir 
destek var mı? Yok.

Avrupa Ülkeleri, Öncelikle 
Teröre Destek Veren Kendi 
Mevzuatlarını Düzeltmelidir

Biz, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, önce-
likle teröre destek veren kendi mevzuat-
larını düzeltmelerini, bir an önce bu yüz 
kızartıcı tablonun önüne geçmelerini bek-
liyoruz. Şayet Türkiye’den, canlı bombalar 
için başkentine taziye çadırı kurduracak, 
teröristleri baş tacı edecek, terör örgütleri 
arasında ayrım yapacak bir mevzuat isti-
yorlarsa, hiç beklemesinler. Türkiye, on-
ların yaptığı gibi, teröre ve teröriste kucak 
açmaz. 
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Ayrıca, Avrupa Birliği’nin öncelikle kendi 
üye ülkeleri arasında ortak bir terör tanımı 
benimsemesi, bu konuda net bir tutum or-
taya koyması gerekiyor. Bizim ödediğimiz 
bedelin, yaşadığımız acının, verdiğimiz 
can kayıplarının 10’da birini dahi yaşama-
mış ülkelerin, en küçük hadiseler karşısın-
da aldıkları tedbirleri, attıkları adımları 
görüyoruz.

Bırakın mahkeme kararlarını, kanunları; 
idari düzenlemelerle özgürlükleri nasıl as-
kıya aldıklarını, güvenlik tedbirlerini na-
sıl genişlettiklerini çok iyi biliyoruz. Hani 
derler ya, ‘Ele verir talkını, kendi yutar sal-
kımı’. Avrupa Birliği’nin yaptığı işte tam 
olarak budur. 

Değerli kardeşlerim,

İstikrar ve güven ortamının muhafazası, 
özellikle ekonomide üzerinde en çok has-
sasiyetle durduğumuz konudur.  1970’ler-
den itibaren kronik hale gelen krizler sebe-
biyle, milletimiz, çok haklı olarak, yaşanan 
her hadise karşısında bir tedirginlik yaşı-
yor. Ancak, Türkiye’nin sadece ekonomisi 
büyümekle, demokrasisi güçlenmekle kal-
madı, aynı zamanda istikrar ve güven ikli-
minin çıtası da fevkalade yükseldi. 

Eskiden, dünyada işler yolunda giderken, 
biz bir şekilde kendimizi krize sokmayı 
becerirdik. Şimdi, dünyada kriz yaşanır-
ken, biz yolumuzda yürümeye, çarkımızı 
döndürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz 
yıl yaşadığımız 2 seçim, bunun en çarpıcı 
örneğidir. 

Siz, Hiçbir Zaman Güçlü Bir 
Muhalefet Olamadınız

Şimdi de, iktidar partisinin olağanüstü 
kongre kararı almasıyla, başbakan ve hü-
kümet değişikliği sürecindeyiz. Bu vesi-
leyle, daha önce danışmanım ve Dışişleri 
Bakanım olarak, 20 aydır da Başbakanım 
olarak birlikte çalıştığım Ahmet Davutoğ-
lu kardeşime, hizmetleri için tekrar teşek-
kür ediyorum. AK Parti kongresinde seçi-
lecek yeni genel başkanın ve dolayısıyla 
Başbakan’ın şimdiden ülkemize, milletimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu arada muhalefete şaşıyorum. Muha-
lefet hala, AK Parti’nin almış olduğu bu 
Olağanüstü Kongre Kararıyla ilgili olarak 
farklı farklı yorumlar yapıyor. Ya önce siz 
kendi işinize bir bakın. Güçlü bir demokra-
si, güçlü bir muhalefetle olur. Siz hiçbir za-
man güçlü bir muhalefet olamadınız, önce 
bunu bir düzeltin. 

Tabii, 10 Ağustos 2014 tarihi itibariyle 
Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. 
Bu mesele asla şu veya bu şahıs meselesi 
değildir. Konuyu sadece isimler üzerinden 
okuyanlar, ülkeye de, millete de kötülük et-
tiklerini bilmelidirler. Türkiye’nin mesele-
si, sistem meselesidir. 

Değerli kardeşlerim, 

Madem devir bilgisayar devri, onun üze-
rinden bir örnekle meramımı anlatmaya 
çalışayım. Biliyorsunuz bilgisayarda bir 
donanım, yani kasa ve içindeki parçalar; 
bir de yazılım, yani o bilgisayarın çalışma-
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sını sağlayan program var. Türkiye, geçtiği-
miz 13 yılda kat ettiği büyük mesafe saye-
sinde donanımını baştan aşağı değiştirdi, 
geliştirdi. Buna karşılık, hala 1960 ve 1980 
darbelerinin milletimize dayattığı bir Ana-
yasayla, yani eski sürüm bir yazılımla bil-
gisayarımızı kullanmaya çalışıyoruz. 

Bazı ülkelerde Anayasalar tarihi metinler 
olduğu için, yeniden yazılmak yerine, ye-
niden yorumlanarak, güncel gelişmeler 
karşısında korunabiliyor. Bizim Anayasa-
mızın böyle bir özelliği de yok. Yani tarihi 
değerinin hatırına korumamız gereken 
bir Anayasaya da sahip değiliz. Değiştirile 
değiştirile yamalı bohçaya dönmüş, bü-
tünselliğini kaybetmiş bir Anayasayla kar-
şı karşıyayız. Öyleyse, sahip olduğumuz 
güçlü donanımı, buna uygun bir yazılımla 
destekleyerek, verimimizi katbekat artır-
manın yoluna gitmeliyiz. Yeni Anayasa ve 
Başkanlık Sistemi meselesine, işte böyle 
bir anlayışla yaklaşmamız gerekiyor. 

Hiç kimsenin Türkiye’yi, “vejetaryen di-
yete mahkûm edilmiş bir aslanlar ülkesi” 
haline getirmeye hakkı yoktur. Milletimi-
zin arzusu neyse, ülkemizin ihtiyacı neyse, 
ona uygun çözümleri bulmalı ve hayata 
geçirmeliyiz. Şahsen, bu meselenin hep, 
mümkün olan en geniş uzlaşmayla hallin-
den yana oldum. Ama maalesef, ülkemizde 
kendisi yeni bir şey üretmeyen, yapılan-
lara da engel olmayı asli görevi sanan bir 
müzmin muhalefet anlayışı var. Bunun 
için, daha önceki Yeni Anayasa teşebbüs-
lerimizde arzu ettiğimiz neticeleri alama-
dık. Şimdi, yeni bir süreç devam ediyor. 
Temennim ve beklentim; bu sürecin başa-

rıyla sonuçlanarak, Türkiye’nin hedefleri-
ne uygun bir anayasal zemine ve yönetim 
sistemine kavuşmasıdır. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, en 
başından beri Yeni Anayasa konusuna ver-
diği samimi destek ve yaptığı çalışmalar 
için teşekkür ediyorum. 

Bu düşüncelerle, biraz sonra 10 yıl, 20 yıl 
ve 33 yıl hizmet şeref belgelerini takdim 
edeceğimiz Genel Kurul delegelerimizi bir 
kez daha tebrik ediyorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 
72’nci Genel Kurulu’nun şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.

Sağlıcakla kalın. 
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Yerli Düşünce Derneği’nin Sayın Başkanı, 
Türk ve İslam coğrafyasının dört bir yanın-
dan gelen sevgili gençler, yerli ve milli duruş 
sahibi değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Yerli Düşünce Derneğimize, Derneğimizin 
Başkanı Sayın Metin Gündoğdu kardeşi-
me, bu güzel buluşmaya vesile oldukları 

için teşekkür ediyorum. Uzun zamandır 
yerli ve milli duruşunu takdirle takip et-
tiğim, 63’üncü Hükümette Bakan olarak, 
şimdi de Başdanışmanım olarak birlikte 
çalıştığım Yalçın Topçu kardeşimi, bugüne 
kadar ortaya koyduğu samimi mücadele 
için kutluyorum.  

Yakın tarihimizde, yerlilik ve millilik de-
nince ilk akla gelen isimlerden olan Muh-

Ana Muhalefet Lideri Siyasi 
Sapkınlık İşaretleri Veriyor

Türk Siyasi Tarihinde Yerli ve Milli İrade Programı
Ankara | 12 Mayıs 2016 
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sin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, hasretle 
yâd ediyorum. Sözlerimin hemen başında, 
Bangladeş’te, Cemaati İslami Partisi lider-
lerinden ve eski Bakanlardan Motiur Rah-
man Nizami’nin idamından duyduğum 
derin üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Her şeyden önce, siyasi bir lider olan 
Motiur Rahman Nizami’nin, böyle bir ce-
zayı ve infazı hak edecek herhangi bir su-
çunun olmadığına inanıyorum. 

Bangladeş yönetiminden, ülkenin huzuru, 
istikrarı ve geleceği için, bu tür kararlar 
konusunda daha dikkatli ve hakkaniyetli 
adımlar atmasını bekliyoruz. Müslüman-
ların dünyanın her köşesinde mağdur ve 
mazlum duruma düşürüldüğü bir dönem-
de, çoğunluğunu Müslümanların oluştur-
duğu bir ülkede bu tür sıkıntıların yaşan-
masını teessürle takip ediyoruz. 

Motiur Rahman Nizami’nin mektubunda 
dediği gibi, “Ben gidiyorum… Ardımda bir 
fikir kalsın istiyorum. Zorla karşılaşınca 
ölüm korkusundan istikametini şaşıran-
larla biz ölümden aynı şeyi anlamıyoruz. 
Bu bir imtihandı. Kolay olacağını söyleme-
di kimse, sancısı olacağını, bedelsiz olaca-
ğını. Bu yola baş koymak, sonunda gerekir-
se bu uğurda o baştan vazgeçmek demekti. 
Bizim için karar aldıklarını zanneden ah-
maklar var. Bu karar ancak göklerde alın-
mış olabilir. Siz kimsiniz ki..! Kulunu razı 
etmek için Yaratıcıyı üzecek değiliz! Ben 
gidiyorum… Benden önce giden arkadaş-
larımın yanına, Rasulullah’ın yanına. Siz 
kalacaksınız. Kimin doğru olduğu, benim 
gittiğim yerde çıkacak ortaya… Ben gidiyo-

rum…Çeki düzen verin kendinize. Sıranın 
size de geleceğini unutmayın. Şehadetin 
şehid gibi yaşayanlara nasip olacağını, 
Allah’tan başkasına kul olunmayacağını 
hatırlayın her daim”.

Merhum Motiur Rahman Nizami’ye 
Allah’tan rahmet, Bangladeşli Müslüman-
lara başsağlığı diliyorum. 

Motiur Rahman Nizami İçin 
Maalesef Dünyadan Bir Ses 
Duyamadık

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, gerçekten yerli köklere sahip 
olanlarla, gerçekten milli damardan bes-
lenenlerle, bu ülkeye ve millete gizli-açık 
husumet içinde olanlar arasındaki farkın 
ortaya çıktığı günlerden geçiyor.  Biz, bu 
kritik dönemde ülkemizde, birliğimizi, be-
raberliğimizi, uhuvvetimizi, geleceğimizi 
koruma ve güçlendirmenin çabası içinde-
yiz. Aynı şekilde, ayrım yapmaksızın dün-
yadaki tüm mağdurların, mazlumların, 
adaletsizliğe, haksızlığa uğrayan herkesin 
temsilcisi olmaya çalışıyoruz. Ulaşabildik-
lerimize yardım elimizi uzatıyoruz, ulaşa-
madıklarımızın da feryadını uluslararası 
kurumlar nezdinde dile getiriyoruz. Ne di-
yor rahmetli Abdurrahim Karakoç:

“Mazlumlar hakkını almayıp ele,

Günü gün edersem zalimler ile 

Evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile 

Susarsam hakkını helal etmesin.”
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Evet, biz de diyoruz ki, eğer mazlumların 
hakkını savunmazsak, bu millet, bu ümmet 
bize hakkını helal etmez. Bunun için, ülke-
mizin böğrüne hançer saplamaya çalışan 
terör örgütüne karşı tavizsiz bir mücadele 
yürütüyoruz. Bunun için zor günlerinde, 
en küçük bir tereddüde dahi kapılmadan 
Suriye’deki, Irak’taki, Karabağ’daki, Kı-
rım’daki, Türkistan’daki kardeşlerimizin 
yanında yer alıyoruz. Bunun için, hiç çe-
kinmeden, hiç geri adım atmadan “Dünya 
5’ten büyüktür” diyoruz. 

Tabii, biz, İslam ve Türk dünyasında umu-
dunu bize bağlamış tüm kardeşlerimiz için 
mücadele ettikçe, karşımıza türlü engeller 
çıkıyor, çıkartılıyor. İşte Motiur Rahman 
Nizami için maalesef dünyadan bir ses 
duyamadık. İdamlara karşı olan Avrupa 
Birliği’nden bir ses duyamadık. Hani ida-
ma karşıydınız? İdamlara karşı olduğunu 
söyleyen hiçbir ülkeden bir ses çıkmadı, 
niye? Çünkü idam edilen bir Müslüman ve 
bir alim. 45 yıl önceki bir davanın kararı 
maalesef adil olmayan bir şekilde veriliyor. 

Bölgemizdeki tüm eli kanlı terör örgütleri-
nin ortak hedefi haline gelen Türkiye’nin, 
tamamen hukuk devleti sınırları içinde 
yürüttüğü mücadele, takdir edilmek şöy-
le dursun, tavsatılmaya çalışılıyor. İşte 
Avrupa Birliği’nin tavrını görüyorsunuz. 
Neymiş efendim… Terörle mücadeledeki, 
terör örgütü konusundaki tavrımızı yu-
muşatmalıymışız. Siz ne zamandan beri 
Türkiye’yi idare etmeye başladınız, kim 
size bu yetkiyi verdi ya? Yani bunlar nasıl 
demokrat, nasıl demokrasiye inanıyor an-
lamak mümkün değil.

Terör Örgütüne Hangi Gözle 
Bakıyorsak, Onların Tezlerini 
Savunanlara da Aynı Gözle 
Bakarız

Benzer bir sözü kim söylüyor? Ana mu-
halefet partisinin başındaki, ismini bir 
daha zikretmeme kararı aldığım, zat söy-
lüyor. Dikkat ederseniz, terör örgütü ne 
diyorsa, terör örgütünün güdümündeki 
siyasetçiler ne diyorsa, bunlar da aynısını 
tekrar ediyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği 
ile ilişkilerini, terör örgütünün ve onun 
güdümündeki siyasetçilerin taleplerine 
mahkûm edenler, tarihi bir yanlışın için-
dedir. Bizim Ana Muhalefet Partimiz, şu 
anda Bangladeş’te bu kararı alan yöneti-
min bir benzeridir. Eğer Avrupa Birliği, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine, terör 
örgütünü muhatap alacak kadar küçülme-
ye razıysa, bizim açımızdan hiçbir sorun 
yok. Çünkü biz terör örgütüne hangi gözle 
bakıyorsak, onların tezlerini savunanlara 
da aynı gözle bakarız. 

Ancak, bugün bize bir terör örgütünün ağı-
zıyla konuşanların, yarın bir başka terör 
örgütü kendi topraklarında eylem yaptı-
ğında, tek bir söz dahi söylemeye hakları 
olmayacaktır. Bugün terör örgütünü koy-
nuna alan, yarın benzer örgütlerin kendile-
rine yönelecek eylemlerine de razı demek-
tir. Avrupa Ülkeleri, bu teröristleri kendi 
koynunda besliyor. Ayrıca bunlara paralar 
aktarıyor. Biz, iki tane gülücüğünüze bu 
vatanın kıymetlerini, değerlerini değişme-
yiz. Bize milletimizin gülücüğü yeter.
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Biz, uzun yıllardır terörle mücadele eden 
bir ülke olarak, bu meselenin üstesinden 
bir şekilde geliriz. Ama Avrupa ülkeleri, 
açık söylüyorum, bu işin altından kalka-
maz. Paris ve Brüksel saldırılarından son-
ra yaşananları hep birlikte gördük. Bize 
demokrasi ve özgürlük nutukları atanlar, 
bu kavramları neredeyse askıya aldılar. 
DEAŞ kendi ülkelerinde eylem yaptığında 
dünyayı ayağa kaldıranlar, Türkiye’yi aynı 
örgütle olan mücadelesinde yapayalnız bı-
rakmıştır. Hatta, utanmadan, sıkılmadan, 
kimi medya kuruluşları ve siyasetçileri 
vasıtasıyla, ülkemizin terör örgütlerine 
destek verdiği yalanını söylemeye cüret et-
mişlerdir. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye olarak bugüne kadar, DEAŞ te-
rör örgütünün Ankara’da ve Gaziantep’te 
birer, İstanbul’da ise iki ayrı canlı bomba 
saldırısına maruz kaldık. Kilis şehrimize, 
neredeyse her gün roket saldırısı yapılı-
yor. Zaman zaman sınırlarımızı koruyan 
güvenlik güçlerimize ateş açılıyor. DEAŞ 
örgütünün bugüne kadarki saldırılarında 
130’u aşkın vatandaşımızı ve güvenlik gö-
revlimizi kaybettik. Buna karşılık, özellikle 
Kilis’e yönelik saldırıları sebebiyle, DEAŞ 
terör örgütünün Suriye’deki 3 bin mevzii-
sini vurduk, 1.300 mensubunu imha ettik. 

Yurt dışından örgüte yönelik katılımları 
engellemek için 48 bin 600 kişiye ülkemi-
ze giriş yasağı koyduk. 2011 yılından beri 
topraklarımız içinde yakaladığımız 3 bin 
500’e yakın kişiyi sınır dışı ettik, 1.507 ki-
şiyi de tutukladık. Sınır dışı ettiğimiz kişi-

ler, 22’si Avrupa Birliği üyesi olmak üzere, 
97 ayrı ülkenin vatandaşıdır. 

Terör örgütleriyle böylesine kapsamlı, böy-
lesine cansiperane bir mücadele yürüten 
bir ülkeye, “Bu işten vazgeç” demek, terö-
rün safında yer almakla eşdeğerdir. Evet, 
Türkiye’ye terör tanımını yumuşat, terö-
rist tanımını değiştir demek, “Bu işten vaz-
geç” demektir. 

Kilis’i Umursamayanı, 
Halep’i Umursamayanı Biz de 
Umursamama Hakkına Sahibiz

Bakınız bizim, Suriye ile sınırımız 911 
kilometre. Bu mesafeyi Balkanlar istika-
metinde kat ettiğinizde 4 ayrı ülkeyi geçip 
Avrupa’ya ulaşırsınız. Avrupa’da ise aynı 
mesafeyle Fransa’dan çıkıp Lüksemburg, 
Belçika, Almanya ve Hollanda’yı kapsayan 
4 ülkeyi dolaşabilirsiniz. Irak sınırıyla bir-
likte düşündüğümüzde burada yaklaşık 
1.300 kilometrelik sorunlu bir alandan ve 
pek çok Avrupa Birliği ülkesinin toplamı-
nı aşan 10 milyonlarca kişilik bir nüfustan 
söz ediyoruz. 

Üstelik Türkiye, DEAŞ koalisyonunda yer 
alan 65 farklı ülkenin bir şekilde müdahil 
olduğu Suriye’de, dilediği gibi operasyon 
gerçekleştirme imkânına da sahip değildir. 
Kilis’te yaşanan sıkıntılar sebebiyle sınırın 
diğer tarafını temizlemek için gerekli ha-
zırlıklarımızı yapıyoruz. Ama henüz müt-
tefiklerden, özellikle de bölgede silah gücü 
bulunan ülkelerden arzu ettiğimiz desteği 
alabilmiş değiliz.  Kilis sokaklarında karşı 
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taraftan atılan roketlerle her gün vatandaş-
larımız şehit olurken, müttefiklerin keyfi-
ni daha fazla bekleyecek değiliz. Öyleyse 
kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu 
konuda gereken adımları, icap ediyorsa 
tek başımıza atmaktan çekinmeyeceğimizi 
de buradan ifade ediyorum. 

Kilis meselesi, DEAŞ karşıtı koalisyo-
nun samimiyetini ve işlerliğini ortaya 
koyacak bir turnusol kağıdı vazifesi gö-
recektir. Bu şehrimize düşen her rokete, 
tıpkı Moskova’ya, Londra’ya, Brüksel’e, 
Washington’a, Paris’te, Berlin’e yönelmiş 
muamelesi yapmayan hiçbir ülkenin, 
DEAŞ’la mücadele konusunda samimi ol-
duğuna inanmıyoruz. Suriye’de yaşayan 
milyonlarca masumu, rejimin ve terör ör-
gütlerinin insafına terk eden, sadece sığın-
macıları sınırlarından uzak tutmaya odak-
lanmış bir anlayış, bölgeyle birlikte tüm 
dünyayı felakete sürükler. Kilis’i umur-
samayanı, Halep’i umursamayanı biz de 
umursamama hakkına sahibiz. 

Özellikle Avrupa Birliği organlarının ve 
kimi ülkelerin, Türkiye’nin terörle müca-
delesi karşısındaki mevcut üslupları ve 
tarzları, ne müttefiklikle, ne de ahlakla 
bağdaşmaz. Kendisi için “hak” gördüğü-
nü bizim için “lüks” gören, kabul edilmez 
bulanların yaptıkları işin adı, açık söylü-
yorum, ikiyüzlülüktür. Kendi değerleri-
ni, ilkelerini, prensiplerini ayaklar altına 
alan bir Avrupa Birliği’nin, ne üyelerine, 
ne de dünyaya faydası kalmaz. Biz Türki-
ye olarak, misyonuyla ilgili sıkıntıların ve 
tereddütlerin her geçen yıl arttığı Avrupa 
Birliği’nin, bir an önce bölgenin ve dünya-

nın refah, huzur, güven kaynağı haline dö-
nüşmesini temenni ediyoruz. 

Kan Dökmek, Diktatörlerin, 
Katillerin ve Meczupların İşidir

Avrupa Birliği, vize konusunda önümü-
ze yeni şartlar sürdü. Burada asıl niyet 
Türkiye’nin terörle mücadelesini sekteye 
uğratmak. Birliğin, üyelik niyetini ve gay-
retini hala muhafaza eden Türkiye konu-
sundaki çarpık ve ikircikli tutumundan 
vazgeçmesini bekliyoruz. 

Önümüzdeki dönemde ya Avrupa Birli-
ği ile birlikte ilişkilerimizi geliştirecek bu 
yolu nihayete ulaştıracağız, ya da kendimi-
ze yeni bir yol bulacağız. Bizim tercihimiz 
Yeni Türkiye’yi Avrupalı dostlarımızla bir-
likte inşa etmekten yanadır. Şimdi, Avru-
palı dostlarımızın kararını bekleyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Terör örgütü konusunda ana muhalefet 
partisinin artık kendisine bir çeki düzen 
vermesi gerekiyor. Terör örgütünün yöne-
ticilerinden ittifak teklifleri alacak kadar 
çizgisini ve rotasını yitirmiş bir ana muha-
lefet partisi, bu ülke için sorun kaynağıdır. 
Ana muhalefetin başındaki zatın dün ettiği 
bir söz daha var ki, gerçekten çok ciddi bir 
denge problemine işaret ediyor. “Başkan-
lık Sistemini kan dökmeden getiremezsi-
niz” diyen bir siyasetçi, milletin iradesine 
de, içinde yer aldığı Meclis’e de, siyaset 
kurumuna da ihanet etmiş demektir. Şu 
anda Başkanlık Sistemini uygulayan ülke-
ler, kan dökerek mi bu sistemi getirdiler? 
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Kan dökmek, diktatörlerin, zalimlerin, ka-
tillerin, bazen de meczupların işidir. Ana 
muhalefetin başındaki zatın, bunlardan 
hangisi olduğunu ben milletimin takdiri-
ne bırakıyorum. 

Kan dökülmesi gereken durumlar elbette 
olabilir. İşte ülkemizde, vatanımızın bü-
tünlüğü, milletimizin bekası için aslanlar 
gibi mücadele eden, gerektiğinde kanları-
nı döken askerimiz, polisimiz var. Vatan sa-
vunması, milletin can ve mal güvenliğinin 
sağlanması söz konusu olunca, bu ülkenin 
hiçbir ferdi, canını ve kanını feda etmek-
ten çekinmez. Ancak, tamamen Meclis’in 
kararı ve sonrasında milletin onayı me-
selesi olan bir konuyu getirip “kan”lı bir 
cümlenin içine yerleştiren kafa, açık söylü-
yorum, bu topraklara ait olamaz. 

Türkiye’de kandan beslenen, terör örgütü-
nün maşası olmayı kabullenmiş bir parti 
zaten mevcut. Ana muhalefet partisinin 
görevi, terör örgütünün güdümündeki 
partinin yedekliğine soyunmak değildir. 
Bu zatın ülkemizin temel meseleleri hak-
kında hiçbir ciddi önerisini, projesini, ana-
lizini bugüne kadar duymadık. 

Bak, kasetle devraldığın genel başkanlığı, 
söylediğin yalanlar sebebiyle savcı seni ça-
ğırıyor. Madem dürüstsün, niye gidip ifade 
vermiyorsun? Git, ver ifadeyi de dürüstlü-
ğünü görelim. Oturduğun yerden iftira at-
maya devam ederek, şahsımı hedef alan, 
alıştığımız yalanlarına yine niye devam 
ediyorsun? Biliyor ki, gidip orada ifadeyi 
verdikten sonra, bu işin faturası kendisi-
ne çok ağır olacak, bunu görüyor. Çünkü 

olmayan bir şeyi söylemenin bir anlamı 
olabilir mi? 

Ama Ana Muhalefet Liderinin her türlü 
sorunlu işe adeta balıklama atladığını gör-
dük, görüyoruz. Bu şahıs daha önce siyasi 
sapıklık emareleri göstermişti. Şimdi de 
siyasi sapkınlık işaretleri veriyor. Bu işler 
böyledir, bir defa şirazeden çıkarsanız, bir 
daha düzelemezsiniz. CHP gibi bir siyasi 
partinin, bu tür arızalarla malul bir şahsın 
hezeyanlarına terk edilmiş olmasını esefle 
karşılıyorum. Çünkü insan, rakibinde dahi 
bir ölçü, bir seviye, bir ağırlık olsun istiyor. 
Bu zatın yalanları, iftiraları, hezeyanları 
yüzünden milletimiz tarafından muhale-
fet yok hükmünde görüldüğü için, demok-
rasimizin bir tarafı eksik kalıyor. Biz, her 
konuda olduğu gibi, bu hususta da kararı 
milletimize bırakıyoruz. 

Türkiye, yeni bir Anayasa’ya kavuşacaksa, 
bu aziz milletimizin takdiriyle olacaktır. 
Türkiye, yeni bir yönetim sistemine geçe-
cekse, bu da milletimizin onayıyla gerçek-
leşecektir. Bize düşen, ülkemizin geleceği 
için doğru gördüğümüz, faydalı gördüğü-
müz hususlar üzerinde çalışmak, konuyu 
milletimizin önüne çıkartacağımız olgun-
luğa ulaştırmaktır.Yeni Anayasa ve yöne-
tim sistemi konusundaki tartışmaları bu 
çerçevede değerlendiriyorum. 

Ben, Yeni Anayasa’nın, insanlığın demok-
rasi, hak ve özgürlükler konusundaki biri-
kimleri üzerinde, kendi ihtiyaçlarımız ve 
tecrübelerimiz ışığında inşa edilmesinin 
doğru olduğunu düşünüyorum. Bu kap-
samda, yine yönetim biçimlerinin binlerce 
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yıllık gelişimiyle ortaya çıkan temel ilkeleri 
ışığında, elbette yine kendi tecrübelerimiz 
ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir idare 
tarzına ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Ben 
buna Başkanlık Sistemi dedim. Başkanlık 
Sisteminin, dünyada onlarca farklı uygu-
laması var. Biz, temel ilkeler çerçevesin-
de kendimize uygun olan sistemi ortaya 
koymalıyız. Bunun adına ister Başkanlık 
diyelim, ister Devlet Başkanlığı diyelim, is-
ter Cumhurbaşkanlığı diyelim, hatta varsa 
başka isim koyalım, hiç fark etmez. 

Rahmetli Türkeş’ten, rahmetli Erbakan, 
Demirel ve Özal’a kadar, milletinin daha 
iyisine layık olduğunu düşünen herkes, bu 
meseleyi gündemine almıştır. Önemli olan, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan ney-
se, onu yapmaktır. Başka teklifi olan varsa, 
buyursun getirsin, biz onun da konuşul-
masından, tartışılmasından memnuniyet 
duyarız. Kan ticaretine soyunanlar hiç bo-
şuna heveslenmesinler, Kızılay dışında bir 
yere de kan vermeyiz.

Mazlumların Yanında Yer Almak 
Zordur

Değerli kardeşlerim,

Güçlülerin yanında yer almak kolaydır; 
ama sizi tüm değerlerinizden, tarihiniz-
den, kişiliğinizden yoksun bırakır. Maz-
lumların yanında yer almak zordur; ama 
bu şekilde şahsiyetinizi, ilkelerinizi ko-
ruma imkanına kavuşursunuz. Biz İslam 
dünyası olarak, Türk dünyası olarak, terci-
himizi mazlumlardan yana kullanmalıyız. 

Müslümandan zalim olmaz, Müslüman za-
limin yanında yer almaz. 

Burada yine merhum Abdurrahim Kara-
koç ağabeyimize müracaat edecek, duygu-
larımızı onun şiiriyle ifade edeceğiz:

“Ellerin yurdunda çiçek açarken

Bizim il’e kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.

---

Gazel olmuş sıra sıra söğütler

Dağ ardında unutulmuş şehitler

Hürriyete seymen giden yiğitler

İki gidip bir geliyor gardaşım.”

Evet, allerin yurdunda çiçek açarken, bi-
zim illerimize, bizim ülkelerimize, bizim 
şehirlerimize yağan karlar, elbette ilelebet 
devam etmeyecek. Bizim illerimizde çiçek-
lerin açtığı günleri hep birlikte, inşallah 
göreceğiz.

Müslümana ümitsizlik yakışmaz. Çünkü 
bizler inandığımız için üstün olduğumuzu 
biliyoruz. Üstadın dediği gibi:

“Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir

Mazlumların ahı yerde kalmayacaktır. 

Zalimler zulümlerinin içinde boğulacaktır.”

Yeter ki biz İslam dünyası olarak, Türk 
dünyası olarak, işte burada olduğu gibi, 
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birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, 
dayanışmamızı sağlam tutabilelim. Şunu 
unutmayın: Zalim gücü eline geçirdiğinde 
ne kadar şeditse, karşısında daha büyük 
bir güç gördüğünde de o kadar korkaktır. 
Babanın evlatlarına öğüdünü biliyorsu-
nuzdur ama yine de kısaca hatırlatayım: 

Ölüm döşeğindeki baba, evlatlarını yanına 
çağırmış. Büyük oğluna bir ok çöpü vermiş 
ve kırmasını istemiş. Oğlu, babasından al-
dığı oku hemen ikiye kırıvermiş. Sonra ba-
bası iki ok vermiş ve yine kırmasını istemiş. 
Bu şekilde devam ederek, ok sayısı 4’e, 5’e 
çıktığında, artık oğlu onları kıramaz hale 
gelmiş. Bunun üzerine babası evlatlarına 
demiş ki; “eğer tek tek hareket ederseniz, 
işte bu ok gibi kırılırsınız. Birlikte hareket 
ederseniz, kimse size güç yetiremez”.

Evet, bizler de nüfusu 1,7 milyarı bulan İs-
lam dünyası olarak, nüfusu 300 milyonluk 
Türk dünyası olarak bu şekilde birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Yerli 
Düşünce Derneği’ne bu doğrultuda yürüt-
tüğü çalışmaları için teşekkür ediyorum. 

Konferansımıza katılan kardeşlerimize, İs-
lam dünyasının, Türk dünyasının dört bir 
yanından gelerek ülkemizde eğitim gören 
gençlerimize sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. 

Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağlıcakla 
kalın. 
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Sevgili Kırşehirliler, değerli Ahiler, kıymet-
li kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. 

Cumanız mübarek olsun. 

29’uncu Ahilik Haftası Kutlamalarının 
ülkemiz, milletimiz, esnafımız için; Ahile-
rimiz için hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Bizi bugün burada Kırşehirli kardeş-
lerimizle ve Ahilerimizle buluşturdukları 
için Gümrük ve Ticaret Bakanımıza, Vali-

Meclis, Sadece 
Dokunulmazlıkları Kaldıracak, 

Karar Yargı’ya Aittir

Ahilik Haftası Kutlama Töreni | Kırşehir | 27 Mayıs 2016 
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mize, Belediye Başkanımıza, esnaf kuru-
luşlarımıza teşekkür ediyorum. Ahilik ge-
leneğini yaşayan ve yaşatılması için gayret 
gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Yılın Ahileri olarak seçilmeleri hasebiyle 
şed kuşanacak olan Gaziantep’ten Celal 
Açık, Malatya’dan Abuzer Salik, Rize’den 
İmdat Gündoğar ve Trabzon’dan Emine 
Coşkuner’i kutluyorum. Ahilik Hizmet 
Ödülüne layık görülen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanımız İsmail Kahra-
man ağabeyimizi tebrik ediyorum. Şah-
sımızı Onur Ödülüne layık gören Ahile-
rimize ayrıca teşekkür ediyorum. Ahilik 
Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran’ı ve yüz-
lerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneği-
ni yaşatan tüm esnaf ve sanatkarlarımızı 
rahmetle yâd ediyorum. 

Selçuklu ve Osmanlı’da olduğu gibi, 
Türkiye Cumhuriyeti’nde de esnaf ve 
sanatkârlarımız, toplumun ana omurgası, 
taşıyıcı kolonları olmayı sürdürüyor. Ya-
şadığımız sıkıntıları aşmamızda, esnaf ve 
sanatkarlarımızın öncüleri olduğu köklü 
dayanışma geleneğimizin çok büyük kat-
kısı vardır. Bu tür yapıları ne kadar güçlü 
tutarsak, bu anlayışı yeni nesillere ne dere-
ce güçlü aktarabilirsek, geleceğimize de o 
derece güvenle bakarız. 

Tarihlerinden, değerlerinden ve gelenek-
lerinden kopan milletler, rüzgarın önünde 
savrulan kuru yapraklar gibi sürüklenme-
ye mahkumdur. Biz hiçbir zaman böyle 
bir millet olmadık, inşallah bundan sonra 
da olmayacağız. Ecdadımızdan aldığımız 

emaneti, daha da zenginleştirerek sonraki 
nesillere aktarmak için çalışıyoruz, çalış-
mayı sürdüreceğiz. 

Ahi Evran-ı Veli’nin dediği gibi;

“Hak ile sabır dileyip

Bize gelen bizdendir,

Akıl ahlak ile çalışıp

Bizi geçen bizdendir”

Ahilik Haftası Kutlamalarını, bu çerçeve-
de önemli ve değerli bir etkinlik olarak 
görüyorum. Ecdadımızın Anadolu’yu yurt 
yapmasına yardımcı olmak için, tarihin 
gördüğü en önemli sivil toplum örgütle-
rinden birini kuran Ahi Evran’ın mirasına 
sıkı sıkıya sahip çıkan Kırşehirliler başta 
olmak üzere, tüm Ahilere şükranlarımı su-
nuyorum. 

Birliğimizle, Beraberliğimizle, 
Uhuvvetimizle 2023 
Hedeflerimize Doğru İlerliyoruz

Değerli kardeşlerim,

Terörle mücadelede, ülkemizin her şeh-
ri gibi Kırşehir’de şehitler, gaziler verdi. 
Terörle mücadele operasyonlarında şehit 
olan astsubay İbrahim Baran’ı, uzman ça-
vuşlarımız Gökhan Dündar, Yücel Yılmaz 
ve Mehmet Kara’yı, polis memurlarımız 
Feyyaz Yumuşak ve Gökhan Ünaldı’yı rah-
metle yad ediyor, yakınlarına başsağlığı ve 
sabrı cemîl diliyorum. 
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Kırşehir, tarihin her döneminde olduğu 
gibi, bugün de ülkesinin ve milletinin be-
kası için gereken fedakârlığı yapıyor, yap-
maya da devam edeceğini gösteriyor. Bu 
ülke bin yıldır, şehitlerinin, gazilerinin 
hürmetine ayaktadır. 

“Bayrakları Bayrak Yapan 
Üstündeki Kandır, Toprak Eğer 
Uğrunda Ölen Varsa Vatandır”

Evet, bu topraklar, uğrunda ölmeyi göze 
alanlar, ölenler olduğu için vatanımız ol-
mayı sürdürüyor. Bu coğrafya ne saldırılar, 
ne fitne teşebbüsleri, ne tuzaklar gördü. 
Hamdolsun, milletimizin birliği, beraber-
liği, kararlı duruşu sayesinde, hepsinin de 
üstesinden gelmeyi başardı. 

Bugün Türkiye’nin önüne engel üstüne en-
gel çıkartmaya, çevremizi kuşatmaya, bizi 
boğmaya çalışanlara kalsa, yüz yıl önce ta-
rihe gömülmüş bir devlet ve millettik. Ama 
işte görüyorsunuz, sene 2016 ve biz dim-
dik ayaktayız. Küresel krizlere karşı gide-
rek daha dirençli hale gelen ekonomimizle, 
gelişmiş ülkelerin dahi gıptayla takip ettiği 
büyük projelerimizle, 81 vilayetimizin ta-
mamını kucaklayan yatırımlarımızla, için-
de bulunduğumuz zor şartlara rağmen ta-
viz vermediğimiz demokrasimizle, “Veren 
el, alan elden hayırlıdır” diyerek dünyada-
ki tüm mazlumlara ve mağdurlara yönelik 
yardımlarımızla, en önemlisi birliğimizle, 
beraberliğimizle, uhuvvetimizle 2023 he-
deflerimize doğru ilerliyoruz. 

Türkiye’nin 2023 hedefleri, bir asır ön-
cesinin şartları düşünüldüğünde, hayal 
dahi edilmesi zor bir başarı hikâyesinin 
ifadesidir. Bir asır önce Osmanlı’ya ‘hasta 
adam’ muamelesi yapanlar, aradan geçen 
zaman içinde defalarca hayal kırıklığına 
uğradılar. Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
karşımızdaki güçler, Batı’da Çanakkale’de, 
Kuzey’de Galiçya’da, Doğu’da Kafkas 
cephesinde, Güney’de Kutü’l Amare’de, 
Kanal’da, Gazze’de aynı anda mücadele 
eden bir ordunun sonuna kadar dayanabi-
leceğini düşünmemişlerdi. Savaş bittiğin-
de Osmanlı tüm cephelerde mücadelesini 
sürdürüyordu. Mütareke şartları gereği Os-
manlı ordusunu dağıtanlar, bu milletin en 
zor şartlarda dahi silkinip ayağa kalkabile-
ceğine ihtimal vermemişlerdi. Bunun için 
Anadolu’yu paylaşma planlarını devreye 
soktular. Batı’dan ve Güney’den Anadolu 
içlerine yönelen işgalciler, hiç ummadık-
ları şekilde, milletimizin tabii bir refleksle 
ortaya çıkan direnişiyle karşılaştılar. 

Kısa sürede büyüyerek Kurtuluş Savaşımı-
za dönüşen bu mücadeleyi, razı olabilece-
ğimiz en asgari kazanımla neticelendirdik. 
Yeni devletimizi kuranların pek çoğunun 
dahi doğduğu topraklar, yeni devletimizin 
sınırları dışında kaldı. Cumhuriyet kurul-
duğunda, sınırlarımız içindeki her üç ki-
şiden biri, artık elimizde olmayan vatan 
topraklarından gelen muhacirlerden olu-
şuyordu. Anadolu, yüreği sevgi dolu bir 
anne gibi, sinesine sığınan herkese kucak 
açtı, önlerine yeni bir hayat serdi. Bununla 
birlikte Kırım’dan Ahıska’ya, Kerkük’ten 
Rumeli’ye kadar dört bir yanımız, hala yü-
reğimizde kanayan bir yara olmayı sürdü-
ren hasretlikle çevrilidir. 
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Bizim Hayata Geçirdiğimiz 
Projeleri Bunlar Hayal Dahi 
Edemezler

Değerli kardeşlerim,

Onun için diyoruz ki, Türkiye sadece mev-
cut sınırlarından ibaret bir ülke değildir. 
Türkiye aynı zamanda, kendisini bu mil-
lete, bu tarihe, bu medeniyete ait hisseden 
herkesin umudunun adıdır. Biz, kalbini 
ve umudunu bize bağlamış kardeşlerimi-
zin sadece geçmişi değil, aynı zamanda 
geleceğiyiz. 

Diğer 80 vilayetimiz gibi Kırşehir’in de ge-
lişmesi, kalkınması, büyümesi, güçlenme-
si, bu şehirde yaşayan sizlerle birlikte, işte 
tüm bu kardeşlerimizin ihtiyacıdır, arzu-
sudur, beklentisidir. 

15 yıl öncesinin Kırşehir’ini düşünelim; 
nasıldı? Bugün nasıl bir Kırşehir var? 
Hamdolsun bugün farklı bir Kırşehir 
var. Onun için büyük düşüneceğiz. Bize 
küçük düşünmek yakışmaz. İstanbul’da 
Marmaray’ın temelini attığımız zaman bi-
zimle dalga geçiyorlardı, “Boğaz’ın altın-
dan tünel geçecekmiş, metro geçecekmiş” 
diye kıs kıs gülüyorlardı. Biz ne dedik, 
“Bizim dedemiz Fatih, karadan kadırgaları 
yürüterek İstanbul’u fetih etti, biz de deni-
zin altından metroyu yürüteceğiz”. Oldu 
mu? Oldu. 3 yıl içinde o metrodan kaç kişi 
geçti biliyor musunuz? 130 milyon insan 
geçti; bak nereden nereye. 

Şimdi yılsonunda inşallah Avrasya 
Tüneli’nin de açılışını yapıyoruz. 26 
Ağustos’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 
açıyoruz. Osman Gazi Köprüsü’yle ilgili bir 
tarih açıkladık, ama yüklenici firmalar bu 
işi daha da öne çektiler. Ramazan öncesi 
onu da açabiliriz. Ey Rabbim, sana sonsuz 
hamdüsenalar olsun. Nerelerden nerelere 
geldik, nasıl uçuyoruz. Bizim hayata ge-
çirdiğimiz projeleri bunlar hayal dahi ede-
mezler; farkımız bu. 

Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Mil-
let Meclisi’nde, Cumhurbaşkanına ve mil-
letvekillerine küfredecek kadar alçaldılar. 
Bunlarda ahlak ve haysiyet diye bir şey 
yok. Çünkü bunlar haysiyet celladıdır. 
Bunlar kan emicidir. İnanıyorum ki, bun-
lara en büyük bedeli en kısa zamanda mil-
letim ödetecektir. Bunların, bölücü terör 
örgütüyle ne farkı var? Parlamentonun 
içinde siyasi terör estiriyorlar. 

Bazı muhalefet partileri Meclis’teki doku-
nulmazlıklarla ilgili görüşmelerde kaçak 
güreşti. Ama bunlara rağmen, dokunul-
mazlık konusu Meclis’ten geçti. Yargı, mil-
letvekilleriyle ilgili fezlekeleri Parlamento-
ya gönderdi. Bana göre, Parlamento yargı 
mahalli değildir. Meclis, sadece dokunul-
mazlıkları kaldıracak, karar Yargı’ya aittir. 
Biz, eğer bu adımları atmazsak, millet bu-
nun hesabını sorar. Onun için de bu adımı 
atacağız. 
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Türkiye’nin Yaşadığı Dönüşüm 
Çok Önemlidir, Ama Asla Yeterli 
Değildir

Biz, büyük düşüneceğiz. Büyük düşün-
mekle kalmayacak, büyük projeler gelişti-
recek, büyük atılımlar gerçekleştireceğiz. 
Biz, şayet böyle davranmamış olsaydık, 
geçtiğimiz 13 yılda Türkiye’yi her alanda, 
Cumhuriyet tarihinde yapılanların tama-
mının katbekat üstünde hizmetlere kavuş-
turamazdık. Milli gelirimizi 230 milyar 
dolardan 800 milyar dolarlar seviyesine 
çıkartamazdık. Kişi başına gelirimizi 3 
bin 500 dolardan 10 bin dolar düzeyine 
ulaştıramazdık. İhracatımızı 36 milyar 
dolardan 157 milyar dolara kadar yüksel-
temezdik. Faizleri, enflasyonu, işsizliği tek 
haneli rakamlara indirme başarısını elde 
edemezdik. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırma-
da, haberleşmede, enerjide, toplu konutta 
bu tarihi yatırımları gerçekleştiremezdik. 
Sosyal yardımlarla tüm vatandaşlarımızı 
kucaklayamazdık. 

İnşallah, ulaştırma alanında iyi bir perfor-
mans ortaya koyan Bakanımız Sayın Binali 
Yıldırım Bey, Başbakan olarak, yeni Hükü-
metimizle beraber, çok daha başarılı işlere 
imza atacaklar. 

Türkiye’nin yaşadığı bu dönüşüm çok 
önemlidir ama asla yeterli değildir. Bu-
nun için şimdi tüm gücümüzle 2023 he-
deflerimiz için çalışıyoruz. Bizden sonraki 
nesilleri 2053 ve 2071 vizyonu için teşvik 
ediyoruz. Şimdi biz, bu temelleri atıyoruz. 
Gençler, bu temellerin üzerinde Türkiye’yi 

sizin yükseltmenizi özellikle bekliyorum. 
Çünkü sizleri ben, elinde molotof koktey-
liyle dolaşan gençler olarak görmüyorum. 
Sizleri ben, elinde satırlarla, döner bıçakla-
rıyla dolaşan gençler olarak görmüyorum. 
Sizleri ben, elinde bilgisayarıyla, kitabıyla 
dolaşan gençlik olarak görüyorum. 

Hem hedeflerimize ulaşabilmemiz, hem 
de yeni vizyonlarımızın peşinde gidebil-
memiz için rabia’mıza sıkı sıkıya sahip çık-
malıyız. 

Ne diyoruz?

Tek Millet; rahmetle Neşet Ertaş’ın dediği 
gibi;

“Bir yaratmış Allah tüm insanları

Ayrılık insanın sözünden olur

Ayrı görme gel şu insanoğlunu

Her niyet kişinin özünden olur”

Evet, biz de Allah’ın tüm insanları bir ya-
rattığı inancıyla, hangi kökenden gelirse 
gelsin, hangi farklılığa sahip olursa olsun, 
79 milyonun tamamını tek millet olarak 
kabul ediyoruz.

Tek Bayrak; rengi şehidimizin kanı, hilal 
bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız şehi-
dimizin sembolüdür. Bu bayrağın dışında 
bir bayrak asla kabul etmiyoruz. Bir takım 
paçavraların peşinde gidenler şimdi işte 
bedel ödüyorlar. 

Tek Vatan; şairin dediği gibi, “Bu vatan, top-
rağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran-
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larındır”. 780 bin kilometrekare vatan top-
rağının tek bir karışına dahi göz diken, önce 
bunun bedelini ödemeyi göze almalıdır. 

Tek Devlet; devlet içinde devlet kurmak is-
teyenlere, ister paralel yapının, ister bölü-
cü örgütün mensubu olsunlar, fark etmez, 
asla izin vermedik, vermeyiz. Bizim devle-
timiz nevzuhur bir devlet değildir. 

Bakan Kurulu, Paralel Yapıyı 
Terör Örgütü Olarak Tescilleyecek

Milli Güvenlik Kurulu’nda, Paralel Yapıyı, 
terör örgütü olarak tanımlayan bir tavsiye 
kararı aldık ve Hükümete gönderdik. Şim-
di Hükümetten de, Bakanlar Kurulu ka-
rarını bekliyoruz. Böylece bunların terör 
örgütü olarak tescilini gerçekleştireceğiz. 
Yani PYD neyse, YPG neyse, PKK neyse, 
bunlar da aynı kategoride yargılanma sü-
recinin içerisine girecekler. Zira bu millete 
çok çektirdiler, bu milleti böldüler, ümme-
ti parçaladılar. Bunların ümmeti parçala-
masına fırsat veremeyiz. İşte ne oldu? Bir 
kısmı kaçıp gidiyor, bir kısmı da cezaevin-
de. Şu anda bunlar, Avrupa’nın değişik ül-
kelerinde bir takım dolaplar çeviriyorlar. 
Ancak bunun bedelini de ödeyecekler.

Biz, bu vatanımızda asla ayrımcılığa mü-
saade etmedik. “Batı da ne varsa, doğuda 
da o olacak” dedik. Ta Hakkari’ye hava-
limanı yaptık. Onlar yıktılar, biz yaptık. 
Müteahhitleri tehdit ettiler, biz yaptık. 
Şimdi Hakkari’de Selahaddin Eyyubi Ha-
valimanı var. Yarın inşallah Diyarbakır’da-
yız. Diyarbakır’da devasa modern bir ter-

minal binasının açılışını Sayın Başbakan 
ve bakanlarımızla hep birlikte inşallah ger-
çekleştireceğiz. Hiçbir zaman ayrım yap-
madık ve bu yatırımları yapmaya devam 
edeceğiz. Boşaltılan ilçeleri de inşallah 
tüm alt yapısıyla yeniden inşa edeceğiz.  

Millet olarak birliğimize, bayrağımıza, va-
tanımıza ve devletimize dört elle sarılma-
lıyız. Çünkü başka Türkiye yok. Kendileri 
için başka vatanlar, başka devletler, başka 
bayraklar hayal edenler varsa, onlar iste-
dikleri yere gidebilir. Biz buradayız, ilani-
haye de burada kalmaya azimliyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Son 3 yıldır üst üste çok önemli hadiseleri 
hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Gezi Olay-
ları, 17-25 Aralık darbe girişimi, terör ör-
gütünün eylemleri, bölgemizdeki gelişme-
ler; hepsi de birbiriyle ilişkilidir, birbirinin 
devamıdır. Ülkemizi içeride sıkıntıya sok-
ma, dışarıdan da her alanda kuşatma çaba-
sı, bir proje olarak adım adım yürütülüyor. 

Bizler, kaderin üstünde bir kader olduğu-
na inanan insanlarız. Dikkat ederseniz, 
Türkiye’yi tökezletmek için uzatılan çel-
meler, Allah’ın yardımı, milletimizin di-
rayetiyle, 3 yıldır boyunca hep boşa çıktı. 
Şu anda ülke olarak yolumuza kararlı bir 
şekilde devam ediyoruz. 

Bölücü terör örgütünün doğu bölgele-
rimizdeki bazı ilçelerimizde, mahalleri-
mizde başlattığı eylemler, büyük ölçüde 
kontrol altına alındı. Güvenlik güçlerimiz; 
askeriyle, polisiyle, korucusuyla teröristle-
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ri saklandıkları deliklerde birer birer yaka-
layarak, kaçınılmaz akıbetlerine uğurladı-
lar. Şimdi görüyorsunuz, umudu tükenen 
terör örgütü mensupları, kitleler halinde 
teslim olmaya başladılar. Ölmektense tes-
lim olarak yaşamayı seçen bu kişiler, örgü-
tün içindeki diğer kandırılmış gençlere de 
örnek olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti, kendisine silah çekene ne kadar aman-
sızsa, teslim olana da o derece müşfiktir. 
Bizim inancımız, bizim töremiz bunu ge-
rektirir. 

Öte yandan, şehirlerden umudunu kesen 
terör örgütü yeniden kırsalda eylem ara-
yışına girdi. Bundan tam 23 yıl önce bu-
günlerde, Bingöl’de yol keserek 33 silahsız 
askerimizi şehit eden terör örgütüne, artık 
böyle alçakça eylemler yapma fırsatı, inşal-
lah tanımayacağız. Şehirlerimizden sonra 
kırsalı da teröristlerden temizleyeceğiz. 

29’uncu Ahilik Haftası Kutlamalarının ba-
şarılı geçmesini, tüm esnafımız, sanatkarı-
mız için, Ahilerimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Diyarbakırlılar, çok değerli kardeş-
lerim, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, saygıyla, muhabbetle se-
lamlıyorum. 

1 yıl aradan sonra, medeniyet, tarih ve Pey-
gamberler şehri Diyarbakır’da olmaktan, 
bu aziz şehrin manevi iklimini teneffüs et-
mekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Sözlerimin hemen başında, bir kez de bu 

salondan, Diyarbakır’ın enbiyalarına, sa-

habelerine, evliyalarına selam ediyorum. 

Diyarbakır’ın mezralarındaki, mahallele-

rindeki, ilçelerindeki kalbi bizimle çarpan 

tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 

yolluyorum. Rabbim muhabbetimizi, yol 

arkadaşlığımızı daim eylesin.

Türkiye’de Kürt Sorunu Yok, 
Terör Sorunu Var

Diyarbakır STK Temsilcileri ile Buluşma | Diyarbakır | 28 Mayıs 2016
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Bizleri bir sofra etrafında buluşturan, isti-
şare etmemize imkân tanıyan Sayın Vali-
mize ve ekibine teşekkür ediyorum. İl için-
den ve dışından programımıza teşrif eden 
misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum.

Bugün Diyarbakır’da, hem toplam yatı-
rım bedeli 558 milyon lirayı bulan eser 
ve projelerin açılışını yapmak, hem de 
Diyarbakır’ın acısını paylaşmak üzere bu-
lunuyoruz. Ben bir kez daha, bugün açılışı-
nı yaptığımız Diyarbakır Havalimanı Yeni 
Terminal Binası ile diğer hizmetlerin şeh-
rimize hayırlı olmasını diliyorum.

Terör örgütünün tehdidine, baskısına, 
saldırılarına aldırmadan, gece gündüz ça-
lışarak bu projeleri Diyarbakırlı kardeşle-
rimin hizmetine sunan tüm kurum ve ku-
ruluşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. 
Türkiye’de hizmet üretmek, proje yapmak, 
taş üstüne taş koymak hiçbir zaman kolay 
olmamıştır. Bürokrasiden, yerel menfaat 
odaklarından, mevzuattan, kimi zaman 
imkânsızlıktan kaynaklanan bir sürü so-
runla mücadele etmeniz gerekir. Ancak, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde 
hizmet etmek, diğer bölgelerimize nazaran 
iki kat, üç kat daha zordur. Zira burada, di-
ğer güçlüklerin yanında terör örgütünün 
ve uzantılarının önünüze çıkardığı engel-
leri de aşmak zorundasınız.

Biz, 14 yıldır attığımız her adımda bu acı 
gerçeği yüzlerce kez yaşadık, tecrübe ettik. 
Havalimanı açmak istersiniz, terör örgütü 
müteahhidi, evine helal lokma götürmeye 
çalışan işçiyi tehdit eder. Yeni fabrika kura-
rak işsizlik sorununa çözüm bulmak ister-

siniz, bu kez örgüt gider yatırımcıya baskı 
yapar. Bölge gelişsin diye hastane, okul, 
kütüphane yaparsınız, örgüt kamu görev-
lisini kaçırır, binaları tahrip eder. 14 yılda 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yaptığı-
mız 280 milyar liralık yatırımın her biri, 
emin olun, başlı başına büyük bir çabanın, 
mücadelenin eseridir.

Bütün bu zorlukları bilen birisi olarak, her 
şeye rağmen yılmadan hizmet üreten, bu-
gün açılışını yaptığımız eser ve projeleri 
Diyarbakır’a kazandıran kardeşlerimi çok 
takdir ediyorum. Bölgedeki tüm illerimiz-
de aşkla, inançla, şevkle çalışan herkesi gö-
nülden kutluyorum. Öğretmenlerimizden 
sağlık personelimize, güvenlik görevlimiz-
den din adamlarımıza kadar her bir karde-
şimiz, gerçekten büyük bir özveriyle bura-
da bulunuyor, vazifelerini hakkıyla yerine 
getirmeye çalışıyor.

Bu vesileyle, terörle mücadelede kaybet-
tiklerimiz başta olmak üzere, bu ülke ve 
millet için canlarını feda eden tüm kamu 
görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyor, 
ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum.

Terör Örgütü Üyeleri, ‘Zerdüştlük’ 
Diye Bir İnancın Mensubu

Değerli kardeşlerim,

Temmuz ayından beri çok yoğun bir şekil-
de terör örgütünün alçakça saldırılarına 
maruz kalıyoruz. Örgüt, Suriye’de elde et-
tiğini düşündüğü kazanımları, ülkemize 
hendekle, çukurla, bombalı barikatla taşı-
maya çalıştı. Bizim 2,5 yıl boyunca büyük 
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bir sabırla devam ettirdiğimiz Çözüm Sü-
recini, terör örgütü bazı ülkelerin kulak-
larına fısıldadığı sözlere ve ihtiraslarına 
kurban etti.

Son olaylarla şu hakikati bir kez daha açık 
ve net bir şekilde gördük. 30 yıldır bölücü 
terör örgütü, şehrimize, bölgemize ve ül-
kemize kan, gözyaşı, acıdan başka bir şey 
vermemiştir. 

Kardeşlerim, 

Açık ve net konuşuyorum, bu terör örgü-
tünün, bizi yaratan Rabbimizle işi var mı? 
Yok. Terör örgütünde kula kulluk etmek 
var mı? Var. Bunlarda Allah’a kulluk etmek 
var mı? Yok.  Terör örgütü mensupları, ‘zer-
düştlük’ diye bir inancın mensubudurlar. 
Bu konuda bütün belgeler elimizde. Bun-
larda ateizm var mı? Var. Bu gerçekleri, 
benim dindar, inançlı Kürt kardeşime an-
latmaktan niye çekiniyoruz? Bu gerçekleri 
niye anlatmıyoruz? Anlatacağız ki; benim 
dindar, inançlı Kürt kardeşim bunların ne 
mal olduğunu bilsin, görsün ve ona göre 
de safını belirlesin. 

Eğer bu mücadelede dindar, namuslu, 
inançlı Kürt kardeşlerim sonuna kadar 
yerini almazsa, bilesiniz ki, bu mücadele-
deki süreç zor olur. Terör örgütüne karşı 
mücadeleyi yılmadan, usanmadan sonuna 
kadar sürdüreceğiz.

Hemen şurada Dürümlü mezrasındaki pat-
lamada, 16 kardeşimiz şehit oldu.  Allah 
aşkına soruyorum; bu bombayı patlatanla-
rın, dinle, diyanetle, insanlıkla ve vicdan-

la ne alakası olabilir? Bunlar insanlıktan 
nasibini almamışlardır. Her şey devletten 
beklenmez, el ele vereceğiz, omuz omuza 
vereceğiz ve bunun hesabını da soracağız. 

Özgürlük, barış, hak, hukuk gibi cilalı kav-
ramların arkasına siper alarak yaptıkları 
tek şey, demokrasiye kurşun sıkmaktır.

Niye kaçıp gidiyorlar? Hadi kaçmasınlar, 
kalsınlar burada. Nereye kaçarlarsa kaç-
sınlar kovalayacağız. Eğer demokrasi di-
yorlarsa, eğer hak ve özgürlük diyorlarsa, 
o zaman silahı, bombayı, her şeyi gömerler, 
koordinatlarını da verirler. Demokrasi mü-
cadelesi insan öldürmekle olmaz, bunun 
yeri Parlamento’dur. Ama bunların böyle 
bir derdi yok.  Bunlar ancak, benim Kürt 
kardeşlerimi tehdit ederek bazı partilere oy 
toplarlar. Buna fırsat vermemeliyiz, hep be-
raber el ele, omuz omuza bu işi bitireceğiz. 

Eğer Biz Safımızı Belirlersek, Hak 
Batıla Gelip Gelecektir

Şimdi safını belirlemiş olanlar var, ama 
olacak, bu Hazreti Adem’den bugüne ka-
dar hep oldu. Biz de safımızı belirleyece-
ğiz. Eğer biz safımızı belirlersek, o zaman 
bilesiniz ki, er veya geç hak batıla gelip ge-
lecektir, bunun önünde kimse duramaz.

30 yıl boyunca tam gözü dönmüşlükle sa-
dece yaktılar, yıktılar, benim Kürt kardeş-
lerime hayatı dar ettiler. Emin olun, dün-
yanın hiçbir ülkesinde, kendi milletine, 
kendi halkına bu kadar düşmanlık eden 
bir başka yapı bulamazsınız. Daha bir yıl 
önce batı başkentlerine şirin görünmek 
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için “Yolu kapattık, trafiği aksattık” diye 
özür dileyenler, ülkemizde en vahşi katli-
amları işlemekten bir an bile çekinmiyor. 
Bakınız biz, terör örgütün bir maşa oldu-
ğunu, Türkiye’yi bölmek, bölgede çıkarla-
rını devam ettirmek isteyen güçlerin taşe-
ronu olduğunu yıllardır söylüyoruz. Son 
1 yıldır yaşadıklarımız ise bu gerçeğin bir 
nevi ispatı niteliğindedir. Yoksa, hak ve öz-
gürlükler noktasında en ciddi reformların 
yapıldığı bir dönemde, tekrar silaha sarıl-
manın ne anlamı olabilir?

Bölgede güven ve istikrar ikliminin hâkim 
olduğu bir süreçte, “öz yönetim” hezeyan-
ları ile “öz katliama” girişmenin sebebi ne-
dir? Rızkının peşindeki garsonu, müşteri 
bekleyen esnafı, şifa dağıtan doktoru, na-
maz kıldıran imamı, okula giden çocuğu 
öldürmenin kime ne faydası var? Camileri, 
kütüphaneleri, okulları yakmanın; hasta-
nelere, yaralı taşıyan ambulanslara saldır-
manın ne gerekçesi olabilir? Çocuk sesle-
riyle şenlenen sokakları, mahalleleri kana 
bulamanın haklı bir mazereti var mı? 

Evet, bu süreçte milletimiz gerçekten çok zor-
luklar çekti, çok ciddi bedeller ödedi. Sadece 
Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkâri’nin de-
ğil, tüm Türkiye’nin gönlü yaralandı. Terör 
örgütü tarafından evi yakılan kardeşlerimi-
zin acısı, bizim de acımızdır.

Terör örgütünün kandırarak ölüme gön-
derdiği gençlere, biz de üzülüyoruz. O 
dağlara kaçırılan kızların hesabını kim ve-
recek? O taciz edilen kızlarımızın hesabı-
nı kim verecek? O gençlerin hesabını kim 
verecek? Yani bu terör örgütü özgürlük di-

yebilir mi? Bu terör örgütü barış diyebilir 
mi? Bu terör örgütü insanlık mücadelesi 
veriyorum diyebilir mi? Diyemez. 

Özellikle Kürt kardeşlerime birinci derece-
de sesleniyorum, gelin el ele verelim, Türk 
-Kürt diye bir ayrım yapmayalım. Bizim di-
nimizde böyle bir ayrımcılık yok, böyle bir 
ayrılık yok. İşte biz, şimdi bizi parçalamak 
isteyenlere Diyarbakır’dan gür bir seda ile 
“bizi parçalayamayacaksınız” demeliyiz. Bu 
hükmün gereğini yerine getirmemiz lazım. 

Örgütün Hedefi, 
Kürt Kardeşlerimi 
Kimliksizleştirmektir

Ülkemizin dört bir yanındaki şehit evle-
rinden yükselen feryatların, ağıtların dili; 
Türkçe’dir, Kürtçe’dir, Zazaca’dır. Kurşun-
lu Camiine sıkılan her kurşun, bizim de kal-
bimize sıkılmıştır. Suriçi’nde tahrip edilen 
her bir eser ile, sadece Diyarbakır’ın değil, 
tüm Türkiye’nin ortak tarihi, ortak hafıza-
sı siliniyor. Çünkü Diyarbakır; Mekke’nin, 
Medine’nin, Kudüs’ün, İstanbul’un, 
Konya’nın, Bağdat’ın kardeşidir. 

Terör örgütü; bu kadim mirası yok eder-
ken, buraları tarihsizleştirirken, emin 
olun, ne yaptığını, ne için yaptığını çok iyi 
biliyor. Örgütün temel hedefi, Kürt kardeş-
lerimin dinleriyle, medeniyet değerleriyle, 
tarihleriyle bağlarını kopartmak, onları 
kimliksizleştirmektir. Çünkü kökleriyle 
bağı güçlü olan hiçbir Kürt kardeşim, terör 
örgütünün maneviyat düşmanı ideolojisi-
ne pirim vermez. Selahaddin Eyyubi’nin 
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mirasına sahip çıkan bir Kürt kardeşim, 
milletle hiçbir bağı olmayan marjinal sol 
örgütlerin, kendi iradesine ipotek koyma-
sına rıza göstermez. Ne zaman bu bilinci 
törpülersiniz, işte o zaman bu milletin can 
damarını kesmiş olursunuz. Örgütün tam 
olarak yapmak istediği budur.

Kardeşlerim, 

Biliyorsunuz, 6-7 Ekim’de, terör örgütünün 
desteklediği malum partinin eşbakanların-
dan bir tanesi, benim Kürt kardeşlerimi so-
kağa döktü mü? Döktü. Sokağa döktükten 
sonra da, 53 vatandaşımız burada öldü-
rüldü mü? Öldürüldü. Bunların içerisinde 
15-16 yaşındaki Yasin Börü de var mıydı? 
Vardı. Peki, neydi onların günahı ve suçu? 
Bu olayla ilgili Türk yargısı üzerine düşeni 
yapmalıdır. 

Tüm bu olumsuzluklara, çektiğimiz sıkın-
tıya rağmen, bu son süreç, zahmetle bera-
ber içinde rahmeti de barındırıyor. Terör 
örgütünün karanlık yüzü, tarihte ilk defa 
bu derece ayan beyan ortaya serilmiştir. 
Milletimiz, örgütün söylemleri ile eylemle-
ri arasındaki farkı net bir şekilde görmüş-
tür. Kimin kendi hakkını savunduğunu, ki-
min uluslararası güç odaklarının, marjinal 
yapıların piyonu olduğunu idrak etmiştir.

Bugün örgütün siyasi uzantıları, nereye 
gitseler, bölgedeki vatandaşlarımızdan 
tepki alıyor, adeta kapıdan kovuluyor. Te-
rör örgütünün vahşetini ve mağlubiyetini 
gizlemek için yaptıkları tüm hamleler boşa 
çıktı. Örgüt, emniyet mensuplarımızın hu-
kuk içinde gerçekleştirdiği başarılı ope-

rasyonları, bölgedeki kardeşlerimizin de 
destekleri sayesinde büyük bir hezimet ya-
şadı. İnşallah, el ele vererek, birbirbirimi-
ze kenetlenerek önümüzdeki süreci bera-
berce yönetecek, huzur ve güven iklimini 
tekrar hâkim kılacağız. Kardeşliğimizi, da-
yanışmamızı, muhabbetimizi güçlü tuttu-
ğumuz müddetçe, evelallah, terör örgütü 
üzerinden bizi bölme hesapları yapanlar, 
muvaffak olamayacaklar.

Bu Toprakların Mayası 
Kardeşliktir, Muhabbettir, Birlik-
Beraberliktir

Tüm yokluğa, yoksulluğa rağmen 100 yıl 
önce bu ülkeyi, masa başında kurgulanan 
projelere teslim etmedik, bugün de etme-
yiz. Tozlu raflardan harita çıkaranların, o 
parçalı haritalara baktıkça iştahı kabaran-
ların hesabını, bir kez daha kursaklarına 
tıkayacağız. Çünkü bu toprakların mayası 
kardeşliktir, muhabbettir, birlik-beraber-
liktir. Kürt ve Türk etle tırnak gibidir, asla 
ayrılmaz. Bizlerin birlikteliği, proje ürü-
nü bir beraberlik değildir, bedeli bin yıl-
dır canla ödenen bir “kan kardeşliğidir”. 
Biz “çıkar ortağı” değil, “kader ortağı”yız. 
Bunu idrak edemeyenler, eninde sonunda 
elbet kavrayacaklardır.

Kıymetli dostlarım,

Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde “İsti-
şare eden asla pişman olmaz” diye buyuyor. 
Biz, bu ilkeyi kendimize rehber edinerek, 
bugüne kadar yaptığımız tüm işlerimizde 
ortak akla, istişareye özel önem verdik.
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Milletimizin bizim için tayin ettiği rota, 
hamdolsun, hiçbir zaman bizi çıkmaza sü-
rüklemedi; bilakis başarıya ulaştırdı. Mil-
letimize kulak verdiğimiz hiçbir işimizde 
pişman olmadık. Ülkemizin her dönüm 
noktasında, her demokrasi hamlesinde, 
her kritik kavşakta sizinle beraber olduk, 
sizlerin tavsiyesine kulak kesildik. 2001 yı-
lında “bismillah” diyerek çıktığımız o kut-
lu ve meşakkatli yolda, yanımızda siz var-
dınız. 2005 yılında, “Kürt kardeşlerimin 
sorunu benim sorunumdur” dediğim o ta-
rihi günde, Diyarbakır Meydanı sizin coş-
kunuzla, heyecanınızla yankılanıyordu.

Demokratik Açılım’ı, Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesi’ni, Çözüm Süreci’ni yine 
sizlerin desteği, duası, isteğiyle hayata ge-
çirdik. Çünkü bizim için önemli olan, mil-
letimizin ne düşündüğüdür, onları temsil 
eden sizin gibi kanaat önderlerimizin, sivil 
toplum kuruluşlarımızın ne söylediğidir. 
Bizim için artık Türkiye’de Kürt sorunu 
yok, terör sorunu var. Bu terör sorununu 
da, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, 
Abhaza’sı, Boşnak’ı, Roman’ı ve tüm 79 
milyon inşallah beraber çözeceğiz. 

İnşallah bugün de, bu ziyaret vesilesiyle 
sizlerle açık yüreklikle hasbihâl etmek, fi-
kir teatisinde bulunmak istiyoruz.

8 gün sonra vasıl olacağımız mübarek 
Ramazan’ı Şerifinizi de şimdiden tebrik 
ediyor, bu kutlu ayın hepimiz için rahme-
te, huzura, kurtuluşa vesile olmasını niyaz 
ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Kalın sağlıcakla.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

215

İstanbul! Ey İstanbul! İki kıtanın gözdesi 
İstanbul! Güleni şöyle dursun, ağlayanı 
bahtiyar İstanbul!  Her semtinde, her so-
kağında ayrı güzellikleri sinesinde barın-
dıran İstanbul! Deniziyle, yeşiliyle, tarihiy-
le gören herkesi kendine hayran bırakan 
İstanbul! Minareleriyle, camileriyle, tür-
beleriyle, saraylarıyla, çeşmeleriyle mede-

niyetimizin şahikası İstanbul! Hepsinden 
önemlisi insanıyla aziz İstanbul! Seni kalp-
ten selamlıyorum. 

Şair Nedim ne diyor?

“Bu şehri İstanbul ki bi-misl ü behadır

Bir taşına yekpare acem mülkü fedadır”

Medeniyetimizin 
1.400 Yıllık Işığı Hala 

Birilerini Rahatsız Ediyor

İstanbul’un Fethinin 563. Yıl Dönümü Töreni | İstanbul | 29 Mayıs 2016 
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Ey İstanbul!  Senin taşını ayrı, toprağını 
ayrı, Haliç’ini ayrı, boğazını ayrı, ormanla-
rını ayrı, her bir ilçeni ayrı selamlıyorum. 
Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından 
gelerek gölgene sığınmış, kendisine bura-
da yeni bir hayat kurmuş herkesi selam-
lıyorum. Saraybosna’dan Bakü’ye kadar 
tüm kardeş başkentleri selamlıyorum. 
Kırım’dan Türkistan’a kadar tüm gözü yaş-
lı coğrafyalarımızı selamlıyorum. Şam’dan 
Bağdat’a, Kahire’den Trablus’a kadar boy-
nu bükük tüm şehirlerimizi selamlıyorum. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, kar-
deşliğimiz adına, insanlık adına derdini 
derdimiz, acısını acımız bildiğimiz herke-
si selamlıyorum. Fethin 563’üncü yıldö-
nümü coşkusunu birlikte kutlamak için 
Yenikapı’da biraraya gelmiş sizleri selam-
lıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, 
mağfireti üzerinize olsun. 

Değerli kardeşlerim,

İstanbul’u çekip alırsanız şairler ilhamsız 
ve sözsüz, şiirler eksik kalır.  İstanbul’u 
anmadan tarih yazmaya kalkarsanız, 
mürekkebiniz kurur, kaleminiz körelir.  
İstanbul’u görmeden, İstanbul’u yaşama-
dan geçen ömür eksiktir, tatsızdır. Onun 
için bu şehrin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. 
İstanbul bizim için sevgili Peygamberimi-
zin övgüsüne, müjdesine mazhar olmasıy-
la ayrıca önemlidir.

Çağ kapatıp çağ açan, tarihin gördü-
ğü en muhteşem zaferlerden biri olan, 
İstanbul’un fethinin 563’üncü yıldönümü 
mübarek olsun, kutlu olsun.

Rabbim, bu şehri fetheden komutan Fa-
tih Sultan Mehmed Han’dan, onun mane-
vi rehberleri olan Akşemsettin’den Molla 
Gürani’ye kadar tüm âlimlerden, bu şehri 
fetheden askerden, bu şehrin asırlardır 
bizim olarak kalması için mücadele eden 
herkesten razı olsun. 

İstanbul 563 Yıl Önce Fethedildi, 
Ama Fethin Hesaplaşması Hala 
Bitmedi

Ya Rab! Fatih’in İstanbul’u fethetmesini 
sağlayan inançla, azimle, kararlılıkla bize 
de her gün yeni gönüller fethetmeyi na-
sip eyle. Ya Rab! “Şehadetleri dinin temeli” 
olan ezanların kıyamete kadar bu şehrin 
üzerinde yankılanmasını sağla. Ya Rab! 
Her köşesi bir başka evliyanın, gönül sul-
tanının mekânı olan bu şehrin üzerindeki 
manevi zırhı kıyamete kadar muhafaza 
eyle. Ya Rab! Kimsesizlerin kimsesi, garip-
lerin son sığınağı olan bu şehri sen koru. 
Ya Rab!  Bu şehrin ve vatanımızın fethi 
için, korunması için, asırlardır, bir gül 
bahçesine girercesine toprağa düşen şehit-
lerimizin şehadetini sen kabul eyle. Allah 
dualarımızı kabul etsin. Allah sizden razı 
olsun.  

Değerli kardeşlerim,

İstanbul 563 yıl önce fethedildi. Ama şun-
dan emin olun bu fethin hesaplaşması 563 
yıldır bitmedi. İstanbul semalarında ezan-
larımız okunmaya, ayyıldızlı bayrağımız 
dalgalanmaya devam ettiği sürece, bu he-
saplaşma bitmeyecek. 
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Bu şehri, sadece şehirlerden bir şehir sa-
nanlar, nasıl bir gaflet içinde olduklarını 
bilseler, inanın bana, gözyaşlarıyla neda-
met getirirler. İstanbul’u anlamak için; 
Mekke’yi gözünüzün önüne getirmelisi-
niz. Medine’nin huzurunu içinizde ya-
şamalısınız. Kudüs’ün acısını kalbinizde 
hissetmelisiniz. İstanbul’u anlamak için; 
Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın, kefeni-
ni giyip ordusunun başına geçtiği andaki 
cesaretini kavrayabilmelisiniz. 1075 yı-
lında İznik’te, coğrafyamızdaki ilk dev-
letimizi kuran Süleyman Şah’ın ufkunu 
çözebilmelisiniz. Söğüt’te temelleri atı-
lan dünyanın en uzun soluklu ve kudret-
li devletinin kurucusu Osman Gazi’nin 
rüyasına vakıf olmalısınız. Ve elbette 
İstanbul’u anlamak için fethin ne demek 
olduğunu bilmelisiniz.

Az önce Sayın Başbakanımız fetihle ala-
kalı çok geniş ve detaylı tanımlar verdi. 
Evet, birileri fethi, kanla ve ölümle süre 
giden bir süreç olarak anlatıyor. Fetih, 
Batı’nın aşılmaz sandığı duvarların aşıl-
masıdır. Fetih, 21 yaşındaki bir Sultan’ın 
bin yıllık Bizans’ı dize getirmesidir. Fetih, 
askeri dehanın ve teknolojinin o dönem-
deki zirvesidir. Fetih, ayak basılsa bile ka-
lıcı olunamayacağı sanılan bir kıtaya kök 
salınmasıdır. Fetih, Avrupa kıtasının di-
ğer ucunda, Endülüs’te vahşice söndürül-
mekte olan bir medeniyet ateşinin, doğu 
tarafında yeniden yükselişidir. 

Bakın, Fazıl Hüsnü Dağlarca fetihi nasıl 
ifade ediyor:

 “Cihanın yarısı gök;

Önünde şehit şehit durmuşuz,

Cihanın yarısı İstanbul

Almışız”

Evet,  fetih, yarısı gök olan cihanın yerde-
ki diğer yarısını almış olmamızdır. Fetih-
ten sonra bize artık ne İstanbul’dan, ne 
Trakya’dan, ne Anadolu’dan hicret yoktur. 
Sadece Akdeniz’e değil, Avrupa’ya da Na-
zım Hizmet ifadesiyle,  “Bir kısrak başı gibi 
uzanan” bu memleketi bizden koparmaya 
kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Biz, Hem Kendimize Yeteceğiz, 
Hem de Dostlarımızın 
İhtiyaçlarını Gidereceğiz

Kardeşlerim,

Bölücü terör örgütünü koçbaşı gibi kulla-
nıp ülkemize saldıranların derdi, ne Kürt 
kardeşlerimizdir, ne de o bölgedir. Onla-
rın derdi, fethin intikamını almaktır. İşte 
gördünüz, kullandıkları kuklalar açtıkları 
çukurlara gömüldü. Onları üzerimize sa-
lanların akıbeti de, eninde sonunda aynısı 
olacaktır. 

Bu millet, 100 yıl önce “hasta adam” ilan 
ettikleri Osmanlı’nın küllerini havaya sa-
vurmanın hevesiyle Çanakkale’de, Kutü’l 
Amare’de, Kafkas Cephesinde tüm güç-
leriyle üzerine saldıranlara hak ettikleri 
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cevabı vermişti. Kurtuluş Savaşı sonun-
da adeta küllerinden yeniden doğan son 
devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 
93’üncü yıldönümünü geride bırakıyor. 
İnşallah, 2023 hedeflerimize ulaşarak, 100 
yıl öncesinin “hasta adamı”nın varisini, ge-
leceğin en büyük 10 ekonomisinden biri 
haline getireceğiz. Getirir miyiz? Evvelal-
lah getireceğiz. 

Atalarımızın “Kötü komşu adamı hacet sa-
hibi yapar” diye güzel bir sözü var. Batılı 
ülkeler, ihtiyacımız olan sanayi ürünleri-
ni, teknoloji ürünlerini, savunma sanayi 
ürünlerini vermezlerse, biz elimiz böğrü-
müzde öylece oturup kalacağız sandılar. 
Geçtiğimiz 13 yılda yaptığımız yatırımlar-
la, başlattığımız projelerle Türkiye’yi her 
alanda kendi kendine yeter bir ülke haline 
getirme yolunda çok önemli adımlar attık. 

Gezi Olayları Sırasında Duvarlara 
“Zulüm 1453’te Başladı” 
Yazmışlardı

İşte şimdi Osman Gazi Köprüsü bitiyor 
mu? Yakında açıyoruz. Ama Osman Gazi’yi 
nereyle birleştiriyoruz? Orhan Gazi’yle. Bu 
yol hangi şehirlerimizi bütünleştirecek? 
İstanbul ve İzmir’i. Şu anda 8,5 saatte gi-
dilen bu yol, 3 saat 15 dakikaya inecek. At 
binenin, kılıç kuşananındır. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü bitiyor mu? 26 Ağustos’ta 
inşallah Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 
de açıyoruz. Dünyanın bir numaralı hava-
limanında çalışmalar sürüyor. İstanbul’a 
inşa edilen bu havalimanın yüzde 25’i şu 
anda bitmiş vaziyette. Nereden nerelere 

geldik. Bize bunu layık görmeyenler, şimdi 
aslını görüyorlar. 

Kardeşlerim, 

Bize bizden başka dost yok. Evet, dünyada 
dostumuz olan, bizi seven, bize dua eden 
çok toplum var, çok ülke var. Ama, maale-
sef hiçbirinin imkânları bizden daha ileri 
değil. Onlar da ümitlerini Türkiye’ye bağ-
lamış durumdalar. Çünkü, dost ve kardeş 
ülkeler de kendi sorunları konusunda ben-
zer sıkıntılara maruz kalıyorlar. Biz, hem 
kendimize yeteceğiz, hem de dostlarımı-
zın, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderece-
ğiz. Fatih’in torunlarına yakışan budur. 

Çünkü Fatih, İstanbul’u fethederken, ih-
tiyacı olan toplardan güllelere, hücum 
kulelerinden gemilere kadar her şeyi, 
çoğunu da bizzat tasarlayarak, kendisi 
üretmişti. Eğer fetih için diğer devletlerin 
imkânlarına, teknolojilerine, araçlarına 
ihtiyacı olsaydı, Fatih, o güne kadar aynı 
niyetle gelenlerin yaptığı gibi, İstanbul’u 
uzaktan seyredip geri dönerdi. 

İşte bu anlayışla, Türkiye’de 13 yıldır her 
alanda, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
kalkınma seferberliğini gerçekleştirdik. 
Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan haberleş-
meye, toplu konuttan enerjiye kadar her 
alanda ülkemizi dev projelerle, yatırımlar-
la buluşturduk. 

Bize ne dediler? “Boğaz’ın altından tünel, 
metro yapamazsınız”. Benim ecdadım Os-
manlı projesini yapmış, bunlar ‘yapamayız’ 
diyorlar. Ne oldu, yaptık mı? Yaptık. 3 yılda 
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metrodan kaç kişi geçti biliyor musunuz? 
130 milyon İstanbullu geçti. Şimdi bir de 
ne yapıyoruz? Avrasya Tüneli’ni yapıyo-
ruz. Bu yılın sonunda Avrasya Tüneli’ni 
açıyoruz, oradan da araçlar geçecek. Niye? 
İstanbul ulaşımda daha sağlıklı olsun diye.

Ayrıca sağlık alanında şehir hastaneleri 
yapılıyor. İnşallah, önce 30 büyük şehri-
mizde bu şehir hastanelerimizi kuruyoruz. 
Hatırlayın, bir zamanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun başında birisi vardı, biliyor-
sunuz değil mi, onun namını duydunuz 
değil mi? O zamanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun başındaki o şahıs, Kurumu 
iflasa sürüklemişti. 

Değerli kardeşlerim,

Tabii biz milletimiz için ileriye doğru 
adımlar attıkça, fethin hesaplaşmasını ak-
lından çıkarmayanlar da, aynı şekilde yeni 
taktikler geliştirip hayata geçirdiler. Cum-
huriyet tarihi boyunca yaşadığımız terör 
olaylarının, darbelerin ve darbe girişimle-
rinin gerisinde, hep bu niyet vardır. 

Hatırlayınız,  Gezi Olayları sırasında duvar-
lara ne yazmışlardı? “Zulüm 1453’te baş-
ladı” diye yazmışlardı. Ankara’da, ODTÜ 
önünde, Malazgirt Bulvarı’nın açılışını en-
gellemek için Bizans askerlerinin miğfer-
lerini giyerek güvenlik güçlerimize saldır-
mışlardı. Bölücü örgütün güdümündeki 
partinin eş genel başkanı İTÜ’ye gittiğin-
de, kendisini “pontus soykırımı” mesajıyla 
karşılamışlardı. Terör örgütü Güneydoğu 
bölgemizde eylemlere başladığında ilk he-
deflerinden biri tarihi camilerimiz oldu. 

Bunların hepsi de aynı kinin, aynı nefretin, 
aynı sancının ürünüdür.  

Bunların başındakiler ‘zerdüşt’ inancına 
mensuptur. Bunların bizim dinimizle ya-
kından, uzaktan alakaları yok. Ama benim 
saf Kürt kardeşlerim bu oyuna geliyorlar. 
Diyorum ki, bu oyuna gelmeyin. Çünkü 
bu ülkede Kürt sorunu yok, terör sorunu 
var. İşte şu anda silahlı kuvvetlerimizle, 
polisimizle, korucularımızla operasyonlar 
sürüyor. Allah’ın izniyle Güneydoğu’da, 
Doğu’da, bütün bu bölgelerde bu operas-
yonlar huzuru, mutluluğu, refahı getirin-
ceye kadar devam edecek. Durmak yok, 
yola devam ediyoruz, devam edeceğiz. 
Bir devletin ve hükümetin görevi nedir? 
Huzuru sağlamaktır, can güvenliğini sağ-
lamaktır, mal güvenliğin sağlamaktır, akıl 
güvenliğini sağlamaktır, nesil güvenliğini 
sağlamaktır ve bunu sağlayacağız. 

Türkiye, Tüm Oyunları Bozmak 
İçin Her Alanda Hazırlıklarını 
Yürütüyor

Anlaşılıyor ki, medeniyetimizin 1.400 yıl-
lık ışığı hala birilerini rahatsız ediyor. An-
laşılıyor ki, coğrafyamızdaki 1.000 yıllık 
varlığımızı hala kabullenemeyenler var. 
Feth’in 600 yıla yaklaşan acısının da hala 
taze olduğunu görüyoruz. Biz unutsak da, 
onlar unutmuyoruz. Biz uyusak da, onlar 
uyumuyor. Biz kendilerine ne kadar yak-
laşırsak yaklaşalım, onlar asıl hedeflerin-
den, asıl niyetlerinden, asıl rüyalarından 
vazgeçmiyorlar. Onun için, unutmayaca-
ğız. Onun için, uyumayacağız. Onun için, 
kendimiz olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. 
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İşte Suriye’de olanları görüyorsunuz. Ne 
işi var orada Rusya’nın? Ne işi var orada 
İran’ın? Ne işi var orada terör örgütünün 
sözde armalarıyla donanmış Amerikan 
askerlerinin? Amacınız DEAŞ terör örgü-
tüyle mücadele ise, bunun yolu, Suriye’nin 
masum insanlarını katletmek, onlara her 
türlü zulmü ve acıyı reva görmek değildir. 
Bunun yolu, öncelikle Suriye halkını zalim 
Esed’den ve onun eli kanlı rejiminden kur-
tarmaktır. Arkasından da yine Suriye hal-
kının tarihine, kültürüne, tercihlerine uy-
gun yeni bir devlet yapılanmasını süratle 
oluşturmaktır. Rejim, DEAŞ ve PYD terör 
örgütü birbirlerini besleyen, birbirlerini 
destekleyen, birbirlerine yol açan üçlü bir 
sacayağı haline dönüşmüştür. Biri olmadı-
ğında, diğerlerinin ayakta kalması müm-
kün değildir. 

Maalesef, müttefikimiz dediğimiz ülkeler 
de, bu çirkin oyuna göz yumuyor, hatta 
destekliyorlar. DEAŞ denilen maşa örgütü 
öne sürerek, Suriye’yi kana ve ateşe boğan-
lar, tarihinin en büyük yıkımına uğratan-
ların asıl amacı çok açıktır. Aynı şekilde, 
PYD denilen terör örgütünü kullanarak 
güney sınırlarımızı kuşatmaya çalışanla-
rın amacının, Türkiye’nin Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika ile bağlarını kopartmak oldu-
ğu ortadadır. Bölücü terör örgütünün, or-
tada hiçbir sebep yokken sokakları, bina-
ları bombalarla donatarak ülkemize karşı 
saldırıya geçmesinin gayesi belli değil mi?

Ziya Paşa’nın dediği gibi;

“En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun,

Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?”

Biz her şeyi görüyoruz, her şeyin farkında-
yız. Ama şunu da biliyoruz. Bu işler yürek 
ve bilekle birlikte imkân işidir, güç işidir, 
hazırlık ir. Fatih, tahta geçer geçmez he-
men İstanbul’un üzerine yürümemiştir. 
Peki ne yapmıştır? Önce hazırlık yapmış, 
ondan sonra sefere çıkmıştır. Türkiye, tüm 
bu oyunları bozmak için her alanda kendi 
hazırlıklarını yürütüyor. Çok önemli neti-
celere ulaştık, ama hala kat etmemiz gere-
ken mesafeler var. 

Sabırla ve çok çalışarak ülkemizi 2023 he-
deflerimize ulaştırdığımızda, inanın bana, 
bambaşka bir Türkiye’nin doğuşuna şahit 
olacağız. Bunun için Yeni Türkiye diyoruz. 
Bunun için Yeni Anayasa diyoruz. Bunun 
için yeni yönetim sistemi diyoruz. 

13 Yılda Defalarca Çok Ciddi 
Ekonomik Saldırılara Maruz 
Kaldık

Kardeşlerim,

Tabii hesaplaşma tek bir alanda yaşanmı-
yor. Her alanda ciddi bir mücadele içinde-
yiz. Bakınız, Türkiye geçtiğimiz 13 yılda, 
defalarca çok ciddi ekonomik saldırılara 
maruz kaldı. Daha önce 3-5 milyar dolarlık 
spekülasyonlarla ülkemizde kriz çıkartan-
lar, çok daha büyük rakamlarla aynı dene-
meleri yaptılar. Bunların çoğu kamuoyu 
tarafından bilinmiyor. Sadece küresel kri-
zin kısmi yansımaları hissedildi. Bu saldı-
rıların hepsini de, hamdolsun, çeşitli ted-
birlerle savuşturmayı başardık. 
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Mehmet Akif ne diyor İstiklal Marşımızda:

“Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği günler hakk’ın, 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. 

Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da hüdâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 

Rabbim bizleri bu cennet vatanımızdan 
ayırmasın. Rabbim bizleri vadettiği o gün-
lere tez zamanda kavuştursun. Bunun için 
Rabia’mıza sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

Değerli kardeşlerim, 

İstanbul’un fethinin 563’üncü yıldönümü-
nü, sizler ve tüm milletimiz için bir kez 
daha kutlu olsun. Yenikapı’da bu güzel fe-
tih şöleninde bizlerle birlikte olduğunuz 
için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 

Gençler,

Sözlerimi, merhum Arif Nihat Asya’nın 
Fetih Marşı’nın, sizler için adeta bir mani-
festo olarak gördüğüm son bölümüyle bi-
tirmek istiyorum:

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan!

Sana selam getirdim Uubatlı Hasan’dan...

Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın?

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Kalın sağlıcakla. 
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TÜRGEV ailesinin değerli mensupları, 
sevgili gençler, kıymetli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
TÜRGEV’in 20’nci kuruluş yılının ve Ge-
nel Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum.

Sene 1996, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanıyım, İstanbul’da gençlerin eğiti-

mi konusunda bir vakıf kurmak için yola 
çıktık ve o zaman İSEGEV’i kurduk. Ham-
dolsun İSEGEV, o zaman iki yurtta hizmet 
veriyordu. Ama şimdi TÜRGEV, 45 ayrı 
noktada ve 17 vilayette bu hizmetlerini 
sürdürüyor. Tabii hedef ülkemizin gene-
line yayılmak olmalıdır. Bu hizmetlerin-
den dolayı Başkan ve tüm yöneticilerine 
şahsım ve milletim adına çok teşekkür 
ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar 
TÜRGEV’in çalışmalarına katkı sağlayan, 

Kendinizi Hedefinizdeki  
Fetihler İçin Hazırlayın

TÜRGEV 20. Kuruluş Yıl Dönümü ve Olağan Genel Kurulu
İstanbul | 30 Mayıs 2016 
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emek veren, destek olan herkese şükranla-
rımı sunuyorum. 

TÜRGEV’i, 20 yıl önce, bir avuç insan, 
gençlerimize, kendi değerlerimize uygun 
hizmetler verebilmek amacıyla kurmuştu. 
Bugün TÜRGEV, 17 ilde 38 yurdu, 8 misa-
firhanesi olan, yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye 
sahip çıkan muazzam bir yapı haline geldi. 

Yeterli mi? Değil, daha da genişleyecek in-
şallah.  TÜRGEV, 8 bin 500 öğrenci potan-
siyeline sahip muazzam bir yapı haline gel-
di. Ülkemiz sınırlarını aşarak, Amerika’da 
ve İngiltere’de de konukevleri açan, yakın-
da Avusturya’da da faaliyete başlayacak 
olan TÜRGEV’in, kendi alanında öncü ve 
örnek bir kuruma dönüşme sürecini ya-
kından takip ettim.

Elbette bu 20 yıl, başarılar yanında çok zor-
lu mücadelelerede sahne oldu. Şahsıma ve 
aileme yönelik saldırıların bir kısmına bu 
vakfımız ve yaptığı hizmetler alet edilme-
ye çalışıldı. Özellikle, paralel ihanet çetesi, 
TÜRGEV’e yönelik her türlü iftiranın, her 
türlü yalanın, her türlü saldırının kaynağı 
haline dönüştü.

İşte bu saldırıların dorukta olduğu günler-
de, 2014 yılındaki bir Ramazan iftarında 
TÜRGEV yöneticisi arkadaşlara şöyle de-
miştim:

“Daha çok çalışın, daha çok üretin, daha 
çok hizmet verin ve sizden rahatsız olanla-
rı daha da rahatsız edin… Onlar ne kadar 
rahatsız olursa, bilin ki gençliğimiz o ka-
dar doğru istikamettedir.”

Evet, siz daha çok çalıştınız, onlar daha çok 
rahatsız oldu. Öyle rahatsız oldular ki; bir 
kısmı bu ülkeyi bırakıp başka yerlere kaç-
tı, bir kısmı da adalet önünde yaptıkları 
ihanetlerin hesabını veriyor. Niyet hayr 
olunca, akıbette hayr oluyor. Menzil doğru 
olunca yol da doğru oluyor.

Ne diyor üstat Sakarya şiirinde:

“İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

Her şey akar, su tarih, yıldız, insan ve fikir;

Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir.

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!”

Evet, sizler nur akan olukların temsilcile-
risiniz. Allah hayırlı işlerinizde sonuna ka-
dar yardımcınız olsun. 

Geçmişte Hangi Sorunun 
Çözümünü Başkalarına Havale 
Ettiysek Zarar Gördük

Fiziki olarak büyürken, sorumluluklar 
da, veballer de büyüyor.  TÜRGEV çatısı 
altında görev yapan, hizmet alan her bir 
kardeşimin, bu bilinçle hareket ettiğini 
biliyorum. Bugüne kadar gerçekten örnek 
bir samimiyet ve hassasiyetle yürütülen 
çalışmaların, bundan sonra da aynı şekilde 
sürdürüleceğinden şüphe duymuyorum. 
20 yıldır olduğu gibi, desteğim, teşvikim 
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ve duam sizlerle olmaya devam edecek. 
Üstadın sizlere vasiyeti olan “Anadolu kı-
tası büyüklüğündeki dava taşını gediğine 
koyacağınız” güne kadar mücadelenizi sür-
düreceğinize inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Yaşadığımız her hadise bizler için geri-
de yeni dersler, yeni tecrübeler bırakıyor. 
TÜRGEV’in 20 yıllık tarihiyle birlikte, ül-
kemizin son 13 yılı, özellikle de son 3 yıldır 
ardı ardına gelen hadiseler, bizler için ger-
çekten çok önemli dersler içeriyor. Bu sü-
reçte şunu gördük: Kendi meselelerimizi 
kendimiz çözmek mecburiyetindeyiz. Bu 
ister, öğrenci yurdu gibi spesifik bir mesele 
olsun, isterse savunma sanayii gibi komp-
leks bir konu olsun. Hiç fark etmiyor. Hep-
sinde de iş dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor. 
Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 

İdealimizdeki gençliği yetiştirmek mi isti-
yoruz? Aileden başlayarak, anne-baba eği-
timinden başlayarak, okul öncesinden üni-
versitesine, lisansüstü eğitimlerine kadar 
tüm aşamalarda kendi müesseselerimizi 
kurup geliştirmemiz gerekiyor. Öğrencile-
re, barınma imkânından sosyal, kültürel, 
sportif ihtiyaçlarına kadar her alanda ye-
terli hizmet sunamıyorsanız, kurumlarını-
zı cazibe merkezi haline dönüştüremezsi-
niz. Eğitiminde başarılı olması için destek 
veremediğiniz öğrenciye, haksızlık etmiş 
olursunuz. Çünkü günümüzde artık hiz-
met standartları çok yükselmiş durumda. 

Bu örneği, diğer tüm alanlara teşmil ede-
biliriz. Geçmişte hangi işi, hangi sorunun 

çözümünü başka birilerine havale ettiy-
sek, orada sıkıntı yaşadık, zarar gördük. 
Özellikle temel konularda, asgari müşte-
reklerin yetmediğini, çok daha geniş bir 
anlayış ve ideal birliği gerektiğini yaşaya-
rak gördük, öğrendik.Aynı şekilde, sadece 
altyapıyı kurmanın yetmediğini gördük. 
Buralarda yeni nesillere aşılanacak bilin-
cin, verilecek eğitimin içeriği konusunda 
da çok ciddi çalışma yapılması, emek veril-
mesi şarttır. 

Yeni Dönemde Okul Yapmaktan 
Ziyade, Müfredata Yoğunlaşacağız

Sevgili gençler,

İtikadı noktada çok sağlam olacağız. Ahlak 
yönünden örnek bir gençlik olacağız. İba-
detimizden taviz vermeyen bir gençlik ola-
cağız. Muamelatta sağlam bir gençlik olaca-
ğız. İnanın bunu başardığınız anda,  sizden 
de çok farklı bir nesil tevarüs edecektir. 

Bunun için yeni dönemi, okul yapmaktan 
ziyade okul müfredatının içeriğine yoğun-
laşma dönemi olarak ilan ettim. Kültür ala-
nında da maalesef arzu ettiğimiz mesafeyi 
kat edemedik. Kendini maddi ve manevi 
ilimler konusunda iyi yetiştirmiş gençleri-
miz elbette var. Yeter mi? Değil, bu sayının 
artması lazım. Ama aynı zamanda, maddi 
ve manevi eğitim konusunda çok eksikle-
ri olan, rüzgârın önünde sürüklenen yap-
raklar gibi savrulan gençler olduğunuz 
da görüyoruz, biliyoruz. Bu gençlerin bir 
kısmını bölücü terör örgütü devşiriyor, ze-
hirliyor, kullanıyor ve maalesef onları acı 
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bir akıbete doğru sürüklüyor. Aynı şekilde 
DEAŞ gibi, mukaddes dinimizi istismar 
eden terör örgütlerinin ağına düşen genç-
lerimiz oluyor. Bakıyorsunuz bunlar inan-
cı olan gençler. İnancı var, ama şuuru yok. 
Bir de, uyuşturucu, kumar, çeşitli dünyevi 
zevkler, hatta teknoloji bağımlılığı gibi so-
runlar yaşayan gençlerimiz var. 

Bu ülkenin bir tek evladının dahi zayi ol-
masına gönlümüz razı olamaz. Ulaşma 
imkânımız olup da ihmalimizden dolayı 
bu tür felaketlere sürüklenen gençlerimiz 
varsa, işimizi iyi yapmıyoruz, doğru yap-
mıyoruz demektir. 

Bunun için TÜRGEV’e çok önemli görev-
ler düşüyor. Kemiyetle birlikte keyfiyeti de 
gözeterek, asli amacımızı asla unutmadan, 
vakıf anlayışının gerektirdiği alçak gönül-
lülükten, mütevazılıktan taviz vermeden 
yolumuza devam etmeliyiz. 

Değerli kardeşlerim, 

Vakıf hizmeti, nefsi tatmin etme değil; 
nefsi terbiye etme yeridir. Vakıf hizmeti, 
dünyaya değil, ukbaya yapılan yatırımdır. 
Bu çerçevede, TÜRGEV gibi çalışacak olan 
daha pek çok kuruma ihtiyacımız var. Çün-
kü önümüzde 79 milyonluk bir Türkiye’yle 
birlikte, medeniyet ve tarih ortaklığı içinde 
olduğumuz milyarlarca insan bulunuyor. 

Gelecek İçin Hedefleriniz Varsa, 
Kendinizi Yetiştirmeniz Gerekiyor

Açık söylüyorum; zürriyetimizi artıraca-
ğız, neslimizi çoğaltacağız diyorum. “Nüfus 

planlamasıymış, doğum kontrolüymüş”, 
hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın 
içinde olamaz. Rabbim ne diyorsa, Sevgili 
Peygamber ne diyorsa biz o yolda gidece-
ğiz. Cennet annelerin ayakları altındadır, 
babaların ayakları altında değil. Onun için 
annelerin ayaklarının altı öpülür, orada 
Cennetin kokusu var. Ben, siz anne adayla-
rından bunu da bekliyorum. Geleceğe ata-
cağımız adımlar, yapacağımız yatırımlar 
işte bununla güç bulacaktır. 

En yakınımızdan başlayarak, halka halka 
bu bilinci geliştirmeli, ülkemizin tamamı-
nı ve dünyayı kucaklayan bir sevgi zinciri-
ne dönüştürmeliyiz. Unutmayınız, iyiyle 
kötünün, doğruyla yanlışın mücadelesi, 
kadim bir mücadeledir. İlk insan, ilk Pey-
gamber Hazreti Adem’in evlatları Habil ve 
Kabil’le başlayan bu mücadele, kıyamete 
kadar sürecektir. Bu kutlu mücadeleye ne 
derece katkı verebilirsek, kendimizi o de-
rece bahtiyar addedebiliriz.

Değerli kardeşlerim,

Dün, İstanbul’un fethinin 563’üncü yıl-
dönümünü, Yenikapı’da, yüzbinlerce va-
tandaşımızla birlikte, coşkuyla kutladık. 
Bizans’ın bin yıllık tarihinde, İstanbul’u 
fethetmek için pek çok teşebbüs olmuştur. 
Ama bu teşebbüslerin hiçbiri de başarıya 
ulaşamamıştır. Ta ki Fatih’e kadar. 

Peki Fatih’i, İstanbul’u fethetmek için o 
surların önüne gelen diğer kumandanlar-
dan farklı kılan neydi? Biliyorsunuz Fatih 
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İstanbul’u fethettiğinde, TÜRGEV yurtla-
rında kalan siz üniversite öğrencilerimizin 
yaşındaydı. Ama Fatih, çocukluğundan iti-
baren kendini fethe adamıştı. Burada, fetih 
için yetiştirilen, fetih için yetişen, bu yolda 
bilgi, donanım ve tecrübe sahibi olan bir 
Fatih’ten bahsediyoruz.  

Demek istediğim şudur gençler, şayet gele-
cek için hedefleriniz varsa, bugünden gere-
ken bilgi, donanım ve pratiğe sahip olmak 
için çalışmanız, kendinizi yetiştirmeniz 
gerekiyor. Hiçbir başarı kendiliğinden elde 
edilmez. Hiçbir zafer yoktur ki, gerisinde 
çok büyük bir alın teri, emek, azim, müca-
dele bulunmuyor olsun. Elbette her mü-
cadele zaferle sonuçlanmaz. Fakat emin 
olun, her zaferin arkasında işte böyle bir 
hazırlık vardır. 

Ömrünün 40 yılını siyasi mücadeleyle ge-
çirmiş biri olarak, bunun örneğini kendi 
hayatımda defalarca yaşadım. Okulumda 
mücadele verdim. Gençlik kollarında mü-
cadele verdim. İlçemde mücadele verdim. 
Şehrimde mücadele verdim. Ülkemde mü-
cadele verdim. Dünyada mücadele verdim. 
Kimi zaman üzüldüm, kimi zaman sevin-
dim, ama asla mücadeleden vazgeçmedim.

Gençler Sizler, Milletimizin 
Umudu ve Geleceğisiniz

Bugün Türkiye’de, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük yatırımlarını, hizmetlerini ger-
çekleştirmiş bir siyasetçi olarak karşınızda 

isem. Bugün dünyada, tüm mazlumların, 
mağdurların dimdik yanında duran bir 
ülkenin Cumhurbaşkanı olarak karşınız-
da isem.  Bunu, önce yardımını, rahmetini 
bizden esirgemeyen yüce Yaradan’a, sonra 
da milletimle omuz omuza verdiğim bu 
mücadeleye, bu çabaya borçluyum. 

Sizlere de aynısını tavsiye ediyorum. Ken-
dinizi, hayalinizdeki, hedefinizdeki fetihler 
için hazırlayın. Okuyun, araştırın, tefekkür 
edin, pratik yapın. Velhasıl kendinizi yetiş-
tirin.  O zaman önünüzde, Allah’ın izni ve 
inayetiyle, aşılamayacak hiçbir engel kal-
madığını görürsünüz. 

TÜRGEV ve benzeri kurumlarımız, size bu 
konuda yardımcı olmak, yol göstermek, 
imkân sağlamak için vardır. Sizler mille-
timizin umudu, geleceğisiniz. Hani hep 
diyoruz ya 2053 vizyonu, 2071 vizyonu 
diye. İşte bu vizyonları somutlaştıracak ve 
hayata geçirecek olan sizlersiniz. 1453 ta-
rihi nasıl bizim için, milletimiz için, mede-
niyetimiz için, dünya için bir dönüm nok-
tası olmuşsa, 2053 tarihini de aynı şekilde 
sizlerin bir dönüm noktasına dönüştürme-
sini temenni ediyorum. 

Sizlerin fetih ruhuyla çalışacağına, attığı-
nız her adımla Fatih’in izinden gideceği-
nize inanıyorum. Her birinizin Mehmet 
Akif ’in özlemi olan Asım’ın Nesli’nden bi-
rer birey olarak, özel hayatınızda, siyasi ve 
sosyal çalışmalarınızda başarılı olacağını-
za yürekten inanıyorum. 
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Ne diyor Akif:

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... 

-Boğamazsın ki! 

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım. 

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; 

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. 

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 

Adam aldırma da geç git! diyemem aldırırım. 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu... 

İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?’

Evet, ben de sizlerden, hayatınız boyunca, 
zalimin hasmı, mazlumun seveni olmanızı 
istiyorum. Bunun için size ne derlerse de-
sinler, önemli değil, yeter ki hakkın ve ha-
kikatin yolundan ayrılmayın. Rabbim yar 
ve yardımcınız olsun. 

Bu duygularla, bir kez daha TÜRGEV’in 
20’nci kuruluş yılının hayırlı olmasını, 
Genel Kurul’unuzun başarılı geçmesini 
diliyorum. 

TÜRGEV’in geçmişinde, bugününde ve ge-
leceğinde ülkemize, milletimize, gençleri-
mize hizmet etmek için çalışan, çalışacak 
olan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. 

Sağlıcakla kalın.  
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Sayın Rektör, Mütevelli Heyetimizin kıy-
metli üyeleri, saygıdeğer hocalarım, sevgili 
öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.

Gerçekten çok çok gururluyum, muhteşem 
bir mekândayız. Halkalı Ziraat Mektebi’nin 
şu mekânının içerisinden geçen Akif ’in ru-

huyla, burada oluşan ruh, inşallah birbiri-
nin tamamlayıcısı olur. 

Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin öğrenci-
leri ve hocaları açısından böylesine anlam-
lı bir günde aranızda bulunmaktan, sizin 
heyecanınıza, coşkunuza ortak olmaktan 
büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Avrupa ve Fransa Kaynıyor, 
Bundan Büyük Endişe 

Duyuyorum

Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreni | İstanbul | 5 Haziran 2016 
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Sayın Rektör’e ve üniversite yönetimine 
bizleri bir araya getirdikleri, hasbihal et-
memize, hasret gidermemize imkân sağla-
dıkları için şükranlarımı sunuyorum. Eği-
timlerini başarıyla tamamlayıp 2015-2016 
Akademik Yılında mezun olan öğrencile-
rimizi gönülden kutluyorum. Hayatınız 
boyunca destekleri ve özverili gayretleriy-
le sizin bu mutlu günü yaşamanıza vesile 
olan annelerinizi, babalarınızı, ailelerinizi 
tebrik ediyorum. Hocalarımıza, bilgi ve 
tecrübelerini sizlere aktardıkları, sahip 
oldukları ışığı sizlerle paylaştıkları için te-
şekkür ediyorum.

Şüphesiz her başarı, öncelikle kişisel ça-
baların, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın 
ürünüdür. Okuyarak, araştırarak, sorarak, 
sorgulayarak, kimi zaman gece yarıları-
na kadar ders çalışarak kat ettiğiniz uzun 
bir yolun ardından, işte bugün hedefinize 
ulaştınız. Tabii başarı için sadece bunlar 
yeterli değildir. Ailenizin kendi rızıkların-
dan keserek verdiği destek, hocalarınızın 
ilimlerinden, müktesebatlarından size 
yaptığı katkı olmadan bugünlere gelemez-
diniz. Bu yönüyle başarı, kolektif bir çaba-
yı, ortak bir fedakârlığı gerektiriyor. Aile, 
üniversite ve öğrenci aynı hedef doğrul-
tusunda, tıpkı bir makinenin dişleri gibi 
uyum içinde olduğunda, orada gerçekten 
güzel neticeler alınıyor. Şahsen benim şu 
salonda gördüğüm manzara, Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’nin bu üç başarı faktö-
rünü bünyesinde mezcettiğini gösteriyor.

Mezun olan öğrencilerimizin tamamı, bu-
gün itibariyle artık hayatlarının önemli 
bir dönemini tamamlıyor, yeni ve zorlu bir 

kulvara ilk adımlarını atıyorlar. Bazılarınız 
eğitimlerini yüksek lisans veya doktora 
gibi bir üst aşamaya taşıyarak, ilim tahsil 
etmeye devam edeceksiniz. Bir kısmınız 
da, kamuda ya da özel sektörün rekabet-
çi ortamında hayallerinizdeki meslekleri 
yapmanın gayreti içinde olacaksınız. Belki 
bazılarınız da kendi işini kurmak isteye-
cek. Tercihiniz hangisi olursa olsun, yıl-
lardır ailenizin veya içinde bulunduğunuz 
üniversite ortamının size sağladığı koru-
naklı çevreden çıkarak, hayatın gerçek yü-
züyle karşılaşacaksınız.

Sabahattin Zaim Hocamız, 
Birileri Gibi Milletine Tepeden 
Bakmadı

Bugün mezun olan gençlerimizin, Saba-
hattin Zaim Üniversitesi’nin öğrencisi 
olmakla, bundan sonraki hayatlarında 
kendilerine pusula olacak bir donanım ka-
zandıklarına inanıyorum. Üniversitemiz, 
2010 yılından bu yana geçen sürede, ger-
çekten de ciddi bir mesafe kaydetti. Saba-
hattin Zaim Hocamızın ismini taşımak, bir 
üniversite için, böyle bir okulun mezunları 
için, hem büyük bir onur, hem de ağır bir 
sorumluluktur. “Hocaların hocası” olan 
merhum Sabahattin Zaim, yazdığı eser-
lerle, yetiştirdiği öğrencilerle, milli proje-
lerde üstlendiği öncü roller ile arkasında 
hayırla yâd edilen güzel bir miras bıraktı. 
Başbakanlığım döneminde, burayla ilgili 
teklif getirildiği zaman, tabii adı Sabahat-
tin Zaim olacak üniversite için, böyle bir 
mekânı İlim Yayma Vakfı’na tahsis etmek 
bizim açımızdan da büyük bir onurdu. 
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Şimdi zarf güzel, ama mazruf; zarfın için-
dekilerin çok daha güzel olması lazım. İşte 
onu da siz halledeceksiniz.

Sabahattin Zaim Hocamız, hem bir fikir 
ve ilim insanı, hem de bir dava adamıydı. 
O, örneklerine bugün sıkça rastladığımız 
birileri gibi, hiçbir zaman milletine tepe-
den bakmadı, fildişi kulelerden ahkâm 
kesmedi. Bilakis, hayatının her bir safha-
sında “teoriği pratiğe geçirmenin”, onları 
uygulamanın çabası içinde oldu. Ekono-
mi, iktisat, çalışma ekonomisi başta olmak 
üzere birçok başlıkta kaleme aldığı 200’ye 
yakın makalesi ve 20’nin üzerinde kitabıy-
la hocamız, entelektüel hayatımızda çığır 
açan eserler verdi. İnsan olarak müşfik ve 
sabırlı, akademisyen olarak mümbit bir 
karakterdi. Kendisi aynı zamanda, Gümüş 
Motor’dan TÜMOSAN’a kadar, ilminin uy-
gulaması mahiyetindeki projelerde bizzat 
yer alan bir eylem adamıydı. İlim Yayma 
Vakfı ve Cemiyeti’ndeki faaliyetleriyle, 
gençlerimizin ufkunu açan, onlara her 
alanda destek olan çalışmalara imza atmış-
tı. Ben bu vesileyle, Sabahattin Zaim Hoca-
mıza bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum.

Eğer bugün biz, milletimizi 2023 hedefle-
ri doğrultusunda seferber edebiliyorsak, 
ülkemize 2053 ve 2071 vizyonu çizebili-
yorsak, bunda Sabahattin Zaim Hocamı-
zın çabalarının, çalışmalarının çok önem-
li katkısı vardır. Kurucu mütevelli heyeti 
üyeliği yaptığı İlim Yayma Vakfı’na, hoca-
mızın emanetine sahip çıktığı, onun ismini 
yaşattığı için teşekkür ediyorum.

Bakınız, Peygamber Efendimiz bize, öldük-
ten sonra şu üç insanın amel defterinin 
kapanmayacağını müjdeliyor. Bunlardan 
ilki sadaka-i cariyesi olanlardır; yani câmi, 
mescid, medrese, vakıf,  hastane, yol, köp-
rü, okul, çeşme gibi insanlara faydalı olan 
eser bırakanlar. İkincisi ilmi eserleri olan-
lardır. Üçüncüsü ise, kendisine arkasından 
dua edecek sâlih evlat bırakanlardır. Evet, 
tüm hayatını ilme, vakıf hizmetine, insan 
yetiştirmeye hasreden Sabahattin Zaim 
Hocamızın, inşallah amel defterinin ka-
panmadığına, kapanmayacağına inanıyo-
rum. Rabbim, hepimize bu dünyadan göç 
ederken Efendimizin bu müjdelerine maz-
har olacak bir hayat yaşamayı, arkamızda 
hayırla yad edilecek eserler bırakmayı na-
sip eylesin diye dua ediyorum.

Berlin’in, Paris’in Şık 
Kaldırımlarının Altında, 
Afrikalıların Kanı ve Alınteri 
Vardır

Değerli dostlarım, saygıdeğer hocalarım, 
sevgili öğrenciler,

Tıpkı insanlar gibi devletler de geride bı-
raktıkları ile anılırlar. Bazı devletler geride 
gıptayla, takdirle alınan miras bırakırken, 
kimisi de zulümle, kanla, gözyaşıyla dolu 
acı bir miras bırakmıştır. Bugün tarihe 
baktığımızda, Osmanlı, Selçuklu, Endü-
lüs, Babür Sultanlığı gibi devletleri, ilim, 
kültür, sanat ve siyaset hayatımıza yaptığı 
eşsiz katkılarla anıyoruz. Dünyayı dolaştı-
ğımızda, bu devletlerden kalan eserlerle, 
mimari yapılarla, vakıflarla, medreselerle, 
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kütüphanelerle, hafızalara nakşedilen pâk 
bir mirasla karşılaşıyoruz.

Afrika’ya, Asya’ya veya Balkan coğrafyası-
na yaptığımız ziyaretler sırasında sık sık şu 
manzaraya şahit oluyoruz: Aradan yüzyıl-
lar geçmesine, kimi yönetimler tarafından 
izi silinmek için onca baskı yapılmasına 
rağmen, Osmanlı denince halen insanların 
yüreği yanıyor, gözleri parlıyor, dillerinden 
güzel sözler dökülüyor. Bu insanların akıl-
larına, katleden, sömüren, ezen, yok eden 
değil; yaşatan, imar ve ihya eden, adaletle 
hükmeden bir medeniyet geliyor. Hamdol-
sun bu, dünyada pek az millete nasip olan, 
çok kıymetli, çok nadide bir mirastır.

Malumunuz geride bıraktığımız günlerde 
Uganda, Kenya ve Somali’yi kapsayan bir 
Doğu Afrika ziyareti gerçekleştirdim. Bu, 
son dönemde, 3 ay önce 4 Batı Afrika ül-
kesinin ardından, yaptığımız ikinci Afrika 
ziyareti oldu. Bu ziyaretler sırasında, hem 
ülkemiz için büyük gurur kaynağı olan 
projelerin, eserlerin açılışını yaptık; hem 
de ikili işbirliğimizi perçinleyecek anlaş-
malar imzaladık. 

Bu ülkelerin hepsiyle kökleri yüzyılları bu-
lan derin kardeşlik ve dostluk bağlarımız 
bulunuyor. Afrika’nın neresine gidersek 
gidelim, alnımız ak, başımız dik gidiyoruz. 
Kıta’daki tüm kardeşlerimiz de bizi büyük 
bir hüsnü kabulle karşılıyor, muhabbetle, 
özlemle bağrına basıyorlar. Çünkü, kıtanın 
hiçbir ülkesinde sömürgecilik lekesiyle kir-
lenmemiş tertemiz bir tarihe sahibiz. Bıra-
kın sömürmeyi, Doğu Afrika’nın özellikle 
Avrupalı kolonyalistlere karşı verdiği zorlu 

mücadelede atalarımız, bu bölge halklarına 
tüm imkânları ile destek olmuştur. Ecda-
dımız, kimi zaman ordu göndererek, kimi 
zaman himaye ederek, kimi zaman da el al-
tından yardım yaparak, Afrikalıların hür ve 
onurlu yaşama iradelerine sahip çıkmıştır.

Fakat, bugün bize insan hakları dersi ver-
meye kalkan ülkelerin hepsinin de kı-
tadaki tarihi, kan, gözyaşı, soykırım ve 
katliamla bezelidir. 16’ncı yüzyılda köle ti-
careti ile başlayan kıtanın sömürgeleştiril-
mesi, 19’uncu yüzyılda zirveye ulaşmıştır. 
1890’da Afrika topraklarının yüzde 90’ı, 
bir elin parmaklarını geçmeyen Avrupa ül-
kesinin işgali altındaydı. Kongo’da Belçika, 
Namibya’da Almanya, diğer ülkelerde İngil-
tere ve Fransa, “uygarlık taşıma” iddiasıyla 
kıtanın tüm kaynaklarını yıllarca sömür-
düler, yağmaladılar. Bugün, Batı başkentle-
rinde şahit olduğunuz ihtişamın perdesini 
şöyle bir kaldırdığınızda, altında milyonlar-
ca Afrikalı’nın dramı, gözyaşı olduğunu gö-
rürsünüz. Berlin’in, Paris’in, Brüksel’in şık 
kaldırımlarının altında, Afrikalıların canı, 
kanı, emeği ve alınteri vardır. 

Ey Almanya, Meclisi’nde Ermeni 
Soykırımı Oylaması Yapacak En 
Son Ülkesin!

Bu dönemi aklamak için kullandıkları 
uygarlaştırma, modernleştirme gibi cilalı 
kavramların hiçbiri, yapılan katliamları 
örtmeye yetmez. Maalesef günümüzde 
bile bu yağmanın, bu sömürü düzeninin 
modern yöntemlerle devam ettirildiğine 
şahit oluyoruz.
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Burada şu hususu özellikle ifade etmek 
isterim. “Afrika’nın Paylaşılması” gayesiy-
le düzenlenen utanç konferansının 1884 
yılında Berlin’de toplanmış olması, adeta 
kaderin bir cilvesidir. Bugün aynı Berlin, 
kendi tarihindeki bu kara lekeye aldırma-
dan, ülkemizi Ermenilere karşı soykırım 
yapmakla itham eden Almanya Parlamen-
tosuna da ev sahipliği yapıyor. 

Ey Almanya, bak yine söylüyorum, önce 
Holokost’un hesabını vereceksin. 100 bini 
aşkın Namibyalıyı nasıl yok ettiniz, onun 
da hesabını vereceksin. Siz, Türkiye’ye 
veya Türklere yönelik, parlamentosunda 
sözde Ermeni soykırımı oylaması yapacak 
belki de en son ülkesiniz. Kaldı ki, bizim 
tarihimizle bu noktada zaten bir derdimiz 
yok. Bizim tarihimiz, katliamlar tarihi de-
ğildir. Bizim tarihimiz, merhamet tarihi-
dir, şefkat tarihidir, aramızdaki fark budur.

Şimdi Fransa’nın, Ruanda’da yaptıklarını 
konuşmadan geçebilir miyiz? Ruanda katli-
amının arkasında kim var? Fransa var. Ama 
sindirilmiş insanlar. Fransa sokaklarında 
polislerin yaptıklarını ekranlarda izliyoruz. 
Ama açın Fransız televizyonlarını, bir tane-
sini göremezsiniz, göstermezler. Bakın gün-
lerdir Fransa kaynıyor, Avrupa kaynıyor. Bu 
ülkede yaşananlardan ben büyük endişe 
duyuyorum.  Oysa Türkiye’de, Gezi’de 12 
tane ağaçtan dolayı endişe duyanlar vardı. 
Şimdi kimsenin sesi çıkıyor mu?

Ben burada Kenya’nın kurucu lideri, şu 
anki Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın 
babası olan Jomo Kenyatta’nın son derece 
manidar bir sözünü, bir tespitini sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Bakınız ne diyor Jomo Kenyatta:

“Avrupalılar geldiklerinde onların elinde incil, 
bizim elimizde ise topraklarımız vardı.  Bize 
gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiler. Göz-
lerimizi açtığımızda baktık ki, İncil bizim, top-
raklarımız ise beyazların elindeydi.”

Evet, bu sözler, bugün dünyaya nizam ver-
meye kalkışan, her fırsatta insan hakları, 
özgürlük, demokrasi diyen birçok Avrupa 
ülkesinin ikiyüzlülüğünü çok net bir şekil-
de ortaya koymaktadır. 

Afrika’da bulunmuş hiçbir Batı ülkesi, 
kendini bu suçlamadan kurtaramaz. Du-
rum bu kadar açıkça ortadayken, Avrupa-
lıların kendi tarihlerine hiç bakmadan bizi 
asılsız iftiraların muhatabı yapmaları, tam 
bir kara mizah örneğidir. Yaptıkları tek 
şey, kendi insanlık dışı suçlarına ortak ara-
maktır.

İnsanlık Dışı Suçlarınıza Ortak 
Arıyorsanız, O Ortak Biz Değiliz

Saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer anneler-
babalar, sevgili öğrenciler,

Şu anda Türkiye’de 100 bin Ermeni var. 
Bunun yarısı vatandaşımız, yarısı ise va-
tandaş değil. Fakat biz, bunlar bize sığındı 
diye kovmadık. Suriye’den, Irak’tan ge-
lenleri nasıl misafir ettiysek, Ermenistan 
gelenleri de aynen ülkemizde ağırlıyoruz.  
Allah aşkına, bu kadar yaklaşımı müşfik 
olan Türkiye’ye karşı bu ülkelerin yaptık-
larının acaba affedilebilir bir yanı var mı? 
Eğer biz, Ermeni düşmanı bir ülke olsak, 
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bu gelenlerin hepsini Ermenistan’a geri 
gönderirdik. 

Bizim arşivlerimizde incelenmiş milyonu 
aşmış belge var. Eğer kendinize güveniyor-
sanız, onurunuz varsa, gönderin hukukçu-
larınızı, tarihçilerinizi, arkeologlarınızı bu 
belgeleri incelesinler. Bu belgelerin içinde, 
eğer söylediğiniz gibi bir kayıt çıkarsa her-
kesle yüzleşmeye hazırız. Ama bunu yapa-
madılar. Çünkü bu bir cibilliyet meselesi-
dir.  Başbakan olduğum zaman bu teklifi 
yaptım, 13 yıl geçti, hiç kimse ‘biz varız’ di-
yemedi. Ama Almanya Parlamentosu’nda 
birileri çıkıp, kendilerince Türkiye aley-
hine kararlar alıyorlar.  Parlamento’da bu 
teklifi yapanlar güya Türk’müş. Ne Türk’ü? 
Bunların kanının laboratuvar testinden 
geçmesi lazım. Bunları bir üst akıl idare 
ediyor. Ama kim adına idare ediyor, bu 
önemli. 

Eğer siz, yaptıklarınıza, insanlık dışı suçla-
rınıza ortak arıyorsanız, o ortak biz deği-
liz. O ortağı gidin başka yerde bulun. Kirli 
emellerinizi bilimsel araştırmalar yoluyla 
değil, siyasetle, parlamentolar eliyle ger-
çekleştirmeye çalışıyorsanız, bunu yapma-
ya hakkınız yok. Bu yaptığınız fiil, bizim 
bir kulağımızdan girer öbür kulağımızdan 
çıkar. Yaptığınızın zaten uluslararası hu-
kukta da en ufak bir kıymeti harbiyesi yok. 

Bilimsel araştırmalar, akademik çalışma-
lar yoluyla değil, siyasetle, parlamentolar 
eliyle kirli emellerini gerçekleştirmeye 
çalışıyorlar. Biz, bu ülkelerin kendi cürüm-
lerini hafifletmek için başvurdukları bu 
kurnazlıklara, bu ucuz numaralara asla 

boyun eğmeyeceğiz. Bizim abdestimizden 
şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz 
olsun. Arşivlerimiz ortada! Amaç üzüm ye-
mekse, meseleyi çözmekse biz buradayız. 
Ancak, bu konuyu her başınız sıkıştığında 
Türkiye’yi dövmek için bir sopa olarak kul-
lanacaksanız, kusura bakmayın, buna izin 
vermeyiz.

Değerli dostlarım,

Önümüzdeki dönem, bu noktada bizim 
için zor bir süreç olacağa benziyor. Hoca-
larımızın, tarihçilerimizin, yurtdışındaki 
kurum ve kuruluşlarımızın bu meselele-
ri hassasiyetle çalışması, takip etmesi, bu 
asılsız ithamlarla mücadele etmesi gere-
kiyor. Bu konuda ben üniversitelerimizin 
daha aktif olmalarını bekliyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha mezun olan, dereceye giren 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Profesör 
Doktor Sabahattin Zaim Hocamızı rahmet-
le, minnetle tekrar yad ediyorum.

Ramazan’ı şerifinizi mübarek olsun diyor; 
şimdiden tutacağınız oruçların, yapacağı-
nız ibadetlerin, hayır ve hasenatın Hakk 
katında kabul olmasını niyaz ediyorum.

Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyo-
rum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 

Kalın sağlıcakla. 

 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

235

Sayın Başkan, MÜSİAD ailesinin kıymetli 
mensupları, değerli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. 

Allah’a, bugün ilk haftasını geride bırak-
tığımız Ramazan ayına bizleri ulaştırdığı 
için şükrediyorum. Tuttuğumuz oruçla-
rın, yaptığımız ibadetlerin, hayır ve ha-

senatın kabul olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum. 

Müslümanların bir kısmı Ramazan ayını 
orucuyla, iftarıyla, sahuruyla, ibadetiyle 
mutluluk içinde yaşarken; maalesef bir 
kısmı da, acı, kan, gözyaşı, zulüm altın-
da bu mübarek günleri geçiriyor. Irak’ta, 
Suriye’de her gün masum insanlar katle-

Yeni Gezi’lere, Yeni Paralel 
Yapılanmalara Değil, Büyümeye 
ve Kalkınmaya İhtiyacımız Var 

MÜSİAD İftar Programı | İstanbul | 12 Haziran 2016 
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diliyor, işkence görüyor. Yaşadıkları yerler-
deki çatışmalardan kaçan milyonlarca Müs-
lüman, çeşitli ülkelerde zor şartlar altında 
hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hala 
Akdeniz’in suları, umutlarının peşindeki 
yüzlerce mülteci için her gün mezarlığa dö-
nüşmeyi sürdürüyor. Afrika’da iftarını aç-
mak için içecek temiz su, yiyecek bir lokma 
ekmek bulamayan kardeşlerimiz var. 

Evet, bereket, ortağı çoğaldıkça artar. Ra-
mazan ayını, bu gerçeklerin şuuruyla ya-
şamak, hepimiz için en büyük kazanım 
olacaktır. Bizim ülke ve millet olarak, 
dünyadaki hiçbir mazluma, hiçbir garibe 
sırtımızı dönme hakkımız yoktur. Yakın 
çevremizden başlayarak, ülkemizdeki tüm 
ihtiyaç sahiplerini gözetmenin yanında, Su-
riyeli misafirlerimize de sahip çıkmalıyız. 
Onlar, hayatları ve akıbetleri bize emanet 
edilmiş muhacirlerdir. MÜSİAD üyesi tüm 
işadamlarımızın, Ensar bilinciyle, misafir-
lerimize sahip çıktıklarına inanıyorum. 

Ülkemiz, misafir ettiği 3 milyon Suriyeli ve 
Iraklı ile, bünyesinde barındırdığı yüzbin-
lerce muhacirle, bu konuda tüm dünyaya 
örnek oluyor. Elbet bir gün bu zor dönem-
ler gelip geçecek, geride ise milletimizin 
işte bu kadirşinaslığı, işte bu gönül zengin-
liği kalacak. Rabbim, Ensar bilinciyle hare-
ket eden herkesten razı olsun. 

Değerli kardeşlerim,

Ramazan demek; diğer birçok güzel hasle-
tin yanısıra paylaşmak demek, hak ve hu-
kuku gözetmek demek. Bugünün dünya-
sında bu değerlerin sadece sözünü etmek 

dahi cesaret istiyor. Bakınız, şu anda sayı-
ları 100 civarında olan dolar milyarderinin 
sahip olduğu zenginlik, dünya nüfusunun 
yarısını oluşturan 3,5 milyar insanın top-
lam varlığına eşittir. Yani terazinin bir ke-
fesinde 100 kişi, diğer kefesinde 3,5 milyar 
insan. Biraz daha ölçüyü genişlettiğimizde 
terazinin bir kefesinde dünya nüfusunun 
yüzde 1’ini, diğer kefesinde yüzde 99’unu 
görüyoruz.

MÜSİAD, Dünyadaki Genel 
Çarpıklığa Adeta Meydan Okuyor

“Mutlak adalet” diye bir şeyin olmayaca-
ğını elbette biliyoruz. Herkesin çalışması, 
bilgisi, birikimi, kabiliyeti, içinde bulun-
duğu şartlar oranında kazanç elde etmesi 
gayet doğaldır. Ama bu kadar büyük bir 
adaletsizliği dünya kaldırmaz. Dünyanın 
yüzde 99’u, kalan yüzde 1’i için çalışıyor 
ve onları bir türlü “doyuramıyorsa”, bura-
da ciddi bir sorun var demektir. 

Üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi,

“Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa”

İşte MÜSİAD, çalışmanın, üretmenin, bi-
rikim sahibi olmanın yanında, “Adalet ve 
eşitliğin, güven ve refahın hâkim olduğu 
bir Türkiye” hedefiyle, dünyadaki bu genel 
çarpıklığa adeta meydan okuyor. 

Hamdolsun, bizim ülke ve millet olarak 
tarihimizde sömürgecilik lekesi yoktur, 
inşallah hiçbir zaman da olmayacaktır. 
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Kendimiz kalkınırken, geride bıraktığımız 
yerleri enkaza dönüştürmedik. Biz, gittiği-
miz her yeri imar etmenin,  orada yaşayan-
ları abad etmenin gayreti içinde olmuş bir 
milletiz. Bu sayede, tarihin her döneminde 
Rabbim önümüze yeni kapılar açmış, yeni 
imkânlar sermiştir. Zira bizim medeniyeti-
mizde “veren el, alan elden üstündür”.  Bu 
anlayışla baktık olaylara. Verdikçe eksil-
medi, verdikçe tam aksine arttı. Ah bunu 
bir kavraya bilseler, o zaman meselenin 
çok daha farklı gelişeceğini görecekler.

Türkiye, geçtiğimiz 14 yılda her alanda 
gerçekten büyük bir başarı hikâyesi yaz-
mıştır. Üretimini, ihracatını, istihdamını, 
yatırımlarını katbekat artıran Türkiye’nin, 
bunlardan çok daha fazla artış sağladığı 
bir alan daha var, o da insani ve kalkınma 
yardımlarıdır. Verdikçe azalmayacak, ver-
dikçe çoğalacak. 6 yılda 10 milyar dolar 
mültecilere harcama yaptık; bir o kadar da 
STK’larımız, belediyelerimiz yaptı. Eksildi 
mi? Eksilmedi. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin, 1985 yılında başlattığı ilk 
planlı kalkınma yardımlarının bütçesi sa-
dece 10 milyon dolardı.  2002 yılında gel-
diğimizde, bu rakamı ancak 450 milyon 
dolara çıkartabilmiştik. 2014 yılında insa-
ni yardımlarımızın ve kalkınma yardım-
larımızın toplamı 6,5 milyar dolara ulaştı. 
Neredeyse 15 katlık bir artış söz konusu.

Benzer bir tabloyu ülkemizdeki sosyal yar-
dımlar konusunda görüyoruz. 2002 yılın-
da ülkemizde vatandaşlarımıza yapılan 

yıllık sosyal yardım rakamı 2 milyar liray-
dı. Bu yıl itibariyle bu rakam 30 milyar li-
ranın üzerine çıkmıştır. Dikkat ederseniz 
burada da 15 katlık bir artış var. Yani biz 
dünyadaki mazlumlara el uzatırken, ülke-
mizdeki mağdurları asla ihmal etmedik. 

Buna rağmen Türkiye, büyümesinden de 
geri kalmadı. İşte bu yılın ilk çeyreğinin 
büyüme rakamı yüzde 4,8 olarak açıklan-
dı. Türkiye, yine tüm tahminleri ve temen-
nileri aşan bir oranda büyümeyi başardı. 
“Paylaşmak bereketlidir, bereket ortağı 
çoğaldıkça artar” diyoruz ya, işte büyüme 
rakamları bunun ispatıdır. 

Terör Örgütü ve Onun Siyasi 
Destekçileri, Bölgede Sokağa 
Çıkamaz Hale Geldiler

Son 3 yıldır ülkemizde ardı ardına yaşa-
nan hadiselerin ekonomiyi yorduğunun 
farkındayız. Gezi Olayları, 17-25 Aralık 
Darbe Girişimi, bölücü terör örgütünün 
eylemleri, ardı ardına yaşadığımız 2 genel 
seçim, Suriye’deki gelişmeler, Rusya’yla 
yaşadığımız uçak krizi gibi sorunlar, ger-
çekten yorucuydu. İnşallah, artık bu döne-
mi yavaş yavaş geride bırakacak ve yeni bir 
heyecanla, yeni bir güçle, 2023 hedefleri-
mize doğru süratle ilerleyeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Yaşanan bunca hadiseden ders almayan 
birilerinin hala liseleri, üniversiteleri ka-
şıyarak, toplumun ulaşabildikleri her ke-
simini tahrik ederek yeni huzursuzluklar 
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peşinde koştuklarını biliyoruz. Ama mille-
timiz artık bunların gerçek yüzünü gördü. 
Bölücü terör örgütü ve onun siyasi destek-
çileri, bölgede sokağa çıkamaz hale geldi-
ler. Teröre destek veren kim varsa, hepsi de 
milletimizin tepkisine maruz kalıyor. 

Tüm vatandaşlarıma ve dünyaya sesleniyo-
rum: Teröre karşı operasyonlarımız, huzur, 
sükun sağlanmadıkça durmayacaktır. Mil-
letimiz, evlatlarının kanı, canı, fedakârlığı 
pahasına elde ettiği huzur ve güven ortamı-
nı, üç-beş çapulcunun heba etmesine izin 
vermeyecektir. Birileri çakallara meydan 
okuyor. Hamdolsun bizim şehirlerimizde 
çakallar yok. Buyursun çakallara meydan 
okuyanlar, dağlara çıksınlar orada çakalları 
kovalasınlar, onların yeri orası.

Türkiye’nin artık, yeni Gezi’lere, yeni para-
lel yapılanmalara, yeni kalkışmalara değil, 
istikrar içinde büyümeye, üretmeye, kal-
kınmaya ihtiyacı vardır. Çevremizde sırt-
lanlar, üzerimizde akbabalar dolaşırken, 
biz kendi aramızda kavgaya tutuşamayız. 
Gün birlik olma günüdür, gün güçlü olma 
günüdür, gün mücadele günüdür. Her kim 
ki aksi bir tavır içine girerse, işte o bu mil-
letin, bu ülkenin, bu devletin kötülüğü için 
çalışıyor demektir. 

Ne diyor Mehmet Akif: 

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır;

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”

Evet, hep birlikte vatanımıza, memleketimize, 
ülkemize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. 

MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışındaki 255 irti-
bat noktasıyla, temsil ettiği ve helal-haram 
ölçüsü gözeterek çalıştığına inandığım 46 
bin işletmesiyle, her fırsatta ülkesine sahip 
çıktığını gösteren bir sivil toplum kurulu-
şumuzdur. Yönetim Kuruluyla, Komisyon-
larıyla, Genç MÜSİAD’ıyla, Kadın Çalışma 
Grubuyla, düzenlediği fuarlar ve organi-
zasyonlarla MÜSİAD’ın ülkemize katkıla-
rını takdirle takip ediyorum. Ama diyorum 
ki, yetmez. MÜSİAD’ın, hele hele ilk etapta 
Afrika’yı hallaç pamuğu gibi atması gerekir. 
İşte son seyahatlerimizde Afrika’nın halini 
gördünüz, burada büyük imkânlar ve be-
reketli topraklar var. MÜSİAD, Afrika’dan 
çıkmamalı, burada her alanda yoğun çalış-
malar ortaya koymalıdır.

Birliğinizin, beraberliğinizin, dayanışma-
nızın güçlenerek sürmesini, ülkemize ve 
milletimize verdiğiniz katkıların katlana-
rak artmasını diliyorum. 

Bizleri bu sofra etrafında bir araya getir-
dikleri için MÜSİAD yönetimine teşekkür 
ediyorum. Ramazan ayının ülkemiz, mil-
letimiz, ümmetimiz ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını tekraren Rabbim-
den niyaz ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Kalın sağlıcakla.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemi-
zin değerli Mütevelli Heyet Başkanı, Sayın 
Rektör, kıymetli hocalarımız, sevgili öğ-
renciler, değerli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz-
den bu yıl mezun olan öğrencilerimizin 
her birini tebrik ediyorum. Mezunlarımı-

za bundan sonraki hayatlarında başarılar 
diliyorum. Gençlerimizin bugünlere gel-
mesinde emeği olan, anne-babaları ve ho-
caları başta olmak üzere, herkese teşekkür 
ediyorum. 

Bugün mezuniyet sevinçlerini paylaştığı-
mız gençlerimiz, ana sınıfı ve üniversite 
hazırlık sınıfını da dâhil ettiğimizde 18 

Avrupa Birliği, Vize 
Serbestisinden İmtina Ederse, Biz 
de Meseleyi Milletimize Anlatırız

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015-2016  
Akademik Yılı Mezuniyet Töreni | İstanbul | 22 Haziran 2016 
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yılı bulan zorlu bir eğitim sürecini geride 
bıraktılar. Gençlerimizden, yüksek lisans 
ve doktora düzeyinde akademik çalışma-
larına devam etme niyetinde olanlar da, iş 
hayatına atılıp kariyerini orada sürdüre-
cekler de vardır. 

Hangi yoldan giderseniz gidin, bundan 
sonra yeni bir döneme giriyorsunuz. Öğ-
rencilik sıfatının getirdiği koruma kalka-
nı artık üzerinizden kalkıyor. Ailenizin ve 
dostlarınızın desteği elbette hep yanınız-
da olmaya devam edecektir. Ama bundan 
sonra kendi ayaklarınız üzerinde durma-
ya, kendi kararlarınızın sonuçlarıyla yüz-
leşmeye hazır olmanız gerekiyor. Bugün 
itibariyle, uzun eğitim serüveninde elde 
ettiğiniz birikimi, pratikle, gayretle, çalış-
kanlıkla hayata geçireceğiniz yeni bir süre-
ce ilk adımınızı atıyorsunuz.

Benim sizlerden beklentim, iş hayatınızda 
ve akademik çalışmalarınızda, ülkenize, 
milletinize, ideallerinize olan sadakatinizi 
asla kaybetmemenizdir. Kalpsiz bir beden 
nasıl cesetten ibaretse, değerlerinden ve 
köklerinden kopma pahasına elde edilen 
kariyer de aynı şekilde anlamsız, aynı şe-
kilde soğuk, aynı şekilde ruhsuzdur. Siz-
lerin, “Ne pahasına olursa olsun kazan-
manın” değil, “Hayırlısıyla kazanmanın”  
çabası içinde olacağınıza inanıyorum. 

Türkiye’nin size ve birikiminize ihtiyacı 
var. Devir, hayat boyu öğrenme, hayat boyu 
eğitimi sürdürme devridir. Eğitim kade-
melerinizde elde ettiğiniz bilgileri sürekli 
güncelleyerek, sürekli daha ileriye taşıya-
rak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesi-

nin üzerine çıkarma hedefine katkı ver-
mek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepimiz 
aynı gemideyiz. 

Ne diyor şair Nazım Hikmet;

“Sen yanmasan

Biz yanmasak,

Nasıl çıkar karanlıklar

Aydınlığa…”

Eğer sizler bu gayreti göstermezseniz, di-
ğer arkadaşlarınız bu gayreti göstermezse, 
Türkiye hedeflerine nasıl ulaşacak? Daha 
önemlisi, sizler, Türkiye’nin 2053 vizyo-
nunu, 2071 vizyonunu şekillendirecek, 
bunun altyapısını kuracak, bunu inşa ede-
cek olan nesilsiniz. Benim gözümde sizler 
Asım’ın Nesli’siniz, bu neslin devamını ye-
tiştirecek olan öncülersiniz. Rabbim yolu-
nuzu, bahtınızı, gönlünüzü açık etsin. 

Vakıf Üniversiteleri, Nesillerin 
İhyası ve İnşası Amacıyla Kuruldu

Değerli kardeşlerim,

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından, 
ecdadımızın bizlere emaneti olan 5 ayrı 
vakfımızın kuruculuğunda hayata geçiri-
len bu üniversite, 6 yılda gerçekten örnek 
bir eğitim kurumu haline geldi. Vakıf Üni-
versiteleri kurulurken hedeflerimiz vardı.  
Ecdadımız bu vakıfları niye kurdu? Asıl 
hedef neydi? Bir neslin ihyası ve inşasıydı. 
Onun için işte bir tarafta Fatih Sultan Meh-
met Üniversitesi, öbür tarafta Bezmiâlem 
Valide Sultan Üniversitesi; bunlar hep bu 
sürecin temel taşlarıdır.
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İlk yıl 128 öğrenciyle başlanan, 2014 yı-
lında 113 mezunla siftahı yapılan üniver-
sitemizin eğitim öğretim faaliyetleri, her 
düzeyde 5 binin üzerinde öğrenciye ulaştı. 
Bugün mezun olan 740 öğrencimiz, üni-
versitemizin adeta rüştünü ispatının bir 
işaretidir. Üniversitemizi, vakıf mallarının 
amacına uygun kullanımının bir örneği 
olarak görüyorum. 

Geçenlerde yine bu salonda, Vakıf Katılım 
Anonim Şirketi’nin açılışını yaptık. O açı-
lışta da ifade ettim, Vakıflar Genel Müdür-
lüğü, Vakıfbank’ın yaklaşık yüzde 58 hisse-
sine sahip. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
buradan elde ettiği gelir kuruluş amacına 
uygun mu? Değil. Açılıştaki konuşmamız-
da, “Peyderpey Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Vakıfbank’tan hisselerini alarak, bu Vakıf 
Katılım Anonim Şirketi’nin öz sermayesini 
oluşturmalı” dedik. Bunu niye dedim? Çün-
kü Vakıf Katılım Anonim Şirketi olarak, 
bu katılım ortaklığı içerisinde –dikkat edin 
banka demiyorum- en güçlü şirket olsun 
diye. Buradan elde edilecek imkânlarla eği-
tim-öğretimde Vakıflar Genel Müdürlüğü-
müz dev yatırımlar yapacak. Bunun yanın-
da tarihi eserlerimizin onarılmasında çok 
daha hızla bu süreci devam ettirecek. So-
kakta kalmışa, darda kalmışa, ecdadımızın 
yaptıklarının aynını, daha güzeliyle de yap-
manın gayreti içerisinde olacak. Çünkü ra-
kamlar ufak rakamlar değil, büyük rakam-
lar. Büyük rakamlar olduğuna göre, biz bu 
adımı bu süreçte çok daha rahat atabiliriz. 

Esasen, ecdadın kurduğu vakıflar aracılı-
ğıyla hayat bulan külliyelerin önemli bö-
lümü, başlı başına birer üniversite olarak 

faaliyet göstermiştir. Geniş bir yelpazede 
verilen eğitimiyle, hocalarıyla, burslu ve 
yatılı öğrencileriyle, kütüphanesiyle, her 
külliye, döneminin seçkin bir eğitim ku-
rumuydu. Günümüzde kimilerinin külli-
ye kavramını sadece camiyle sınırlaması, 
cehaletlerinden ziyade, onların bu mües-
seselerde verilen eğitimin kalitesini ve çe-
şitliliğini kabul etmek istemeyişlerinden 
kaynaklanıyor. 

Biliyorsunuz aynı tartışmayı Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde de yaşadık. Adam, 
külliyenin ne anlama geldiğini bilmiyor 
ki, sıkıntı buradan başladı. Beştepe’de in-
şası süren külliyemiz, Cumhurbaşkanlığı 
çalışma ofisleri yanında, halen kullanım-
da olan camisi, yakında açılışını yapaca-
ğımız kongre ve kültür merkezi, inşasına 
başlanan kütüphanesi ve sergi salonu ile, 
ecdadımızın mirasına yakışır bir eser olma 
yolunda ilerliyor.

Bizim amacımız hiçbir zaman Beştepe’de, 
kamu binalarının o soğuk yüzünü sergi-
leyecek bir bina yapmak olmadı. Biz, tari-
himizi ve kültürümüzü yansıtan, milleti-
mizin her kesimine hitap eden, 79 milyon 
vatandaşımızın tamamının benimseyeceği 
ve kullanacağı bir külliye hayaliyle yola 
çıkmıştık. Hamdolsun, bu hayalimizi bü-
yük ölçüde gerçekleştirdik.

Milletin İçinde Tefrike Gidenler Var

İşte şu anda içinde bulunduğunuz Haliç 
Kongre Merkezi, geçmişte neydi biliyor 
musunuz? Ben inanıyorum ki, gençlerimi-
zin çoğu buranın geçmişini bilmiyor. Bura-
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sı mezbahaneydi ve buralardan kokudan 
geçilmezdi. Belediye Başkanlığım döne-
minde, “Burayı bir kültür merkezi haline 
getirelim, bir kongre merkezi haline getire-
lim” dedik. Bir taraftan Haliç’i temizledik, 
bir taraftan da buranın inşaatına başladık.  
Ben başladım, Kadir Topbaş Bey de ham-
dolsun burayı gayet güzel bir şekilde bitir-
di. Böylece güzel bir eser ortaya çıktı. Kim 
tarihine sahip çıkıyor? Biz. Tarihi eserleri 
kim koruyor? Biz. Böyle geldik bugünlere. 

Sevgili öğrenciler, saygıdeğer hocalarım, 
sevgili misafirler,

Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti ola-
rak ilan edilmesine rağmen, Meclis ve çev-
resindeki sınırlı sayıda bina dışında, tari-
himize ve kültürümüze katkı sağlayacak 
eserlerle donatılamamış bir şehirdir. Bu 
kısırlığı aşmak için şehri, Selçuklu ve Os-
manlı mimarisini günümüz ihtiyaçlarıyla 
birleştirecek eserlerle donatmaya karar 
verdik. Cumhuriyet tarihindeki pek çok re-
korumuzun, “ilk”lerimizin arasına Beştepe 
Külliyesini de ilave ederek, bunu başardı-
ğımıza inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Fatih Sultan Mehmet Han’ı anlamak 
demek, İstanbul’u anlamak demektir. 
İstanbul’u anlamak ise, sadece milletimizi 
değil, bu coğrafyada hüküm sürmüş nice 
toplumları, hatta tüm insanlığı anlamak 
demektir. Türkiye’yi ülkelerden bir ülke 
sananlar, milletimizi milletlerden bir mil-
let sananlar, İstanbul’u şehirlerden bir 
şehir sananlar yanılıyorlar. Eğer bu ülke, 

bu millet, bu şehir sıradan olsaydı, inanın 
bana, başımızda bunca gaile olmazdı. Sı-
nırlarımızın hemen ötesi ateşe ve kana bu-
lanmış olmazdı. Sınırlarımızın berisi her 
türden terör örgütünün, her türden ihanet 
çetesinin faaliyet alanı haline gelmezdi. 

Ülkemizdeki bazı gafiller, kendi milletleri-
nin, kendi tarihlerinin, kendi medeniyetle-
rinin büyüklüğünün farkında olmayabilir. 
Ama karşımızdakiler bunu çok iyi biliyorlar. 

Ne diyor Mehmet Akif:

“Bir zamanlar biz de millet, hem de nasıl mil-
letmişiz:

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!

Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin,

Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.”

Evet, bir kesim, her ne kadar aksini ispat 
etmek için çalışsa da biz işte böyle bir 
milletiz. Dün yine birileri, güya bize ihtar 
vermek için bildiri yayınlamışlar. Bakıyor-
sunuz, kendi milletine söven sözde profe-
sörü, terör örgütüne militanlık eden sözde 
akademisyenleri, gazetecileri savunuyor-
lar. Paralel ihanet çetesinin pençesindeki 
üniversitelere kayyum atanmasına karşı 
çıkıyorlar. Üniversitelerle yetinmeyip lise-
leri kaşıyorlar. 

Bir tanesi kalkmış diyor ki, “Bu muhtarla-
rın seçilmesini yanlış buluyorum, herkesin 
oyu geçerli olmamalı.” Milletin içinde de 
böyle tefrike gidenler var. Bunlar ne cins 
adamdır? Sen sanatçı olsan ne olur, pro-
fesör olsan ne olur, doçent olsan ne olur? 
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Önce millete saygı duyacaksın, bu milletin 
hiçbir ferdini küçümseyemezsin. Yaratıl-
mışların en şereflisi olan insan, Rabbimiz 
tarafından tefrik edilmemiştir, ayırt edilme-
miştir. Sen nasıl böyle bir ayrıma gidersin? 

Milletin Değerleriyle Kavga 
Etmekten Artık Vazgeçin

Bölücü örgütün maşası haline dönüşmüş 
milletvekillerine destek veriyorlar. Yargıyı, 
iş dünyasını, diğer devletleri tahrik edi-
yorlar. Teröristlerin yakıp yıktığı ilçelerin 
suçunu devlete yüklemeye kalkıyorlar. Ha-
yırlı hizmetleriyle milletimizin göz bebeği 
olan sivil toplum kuruluşlarımıza saldırı-
yorlar. Sonra da dönüp bana “Bizi bu ka-
dar korkutma” diyorlar. Bu ithamların, bu 
iftiraların, bu yalanların, bu çarpıtmaların 
hangisi korku eseri olabilir acaba? Burada 
korku değil, tam tersine bir edepsizlik var-
dır. Hem ülkenin seçilmiş Cumhurbaşka-
nına bu şekilde her türlü hakareti edecek-
siniz, hem de korkudan bahsedeceksiniz. 

Bunlar, kendi şerleriyle, kendi şirretlik-
leriyle, kendi karanlık ilişkileriyle milleti 
korkutmaya çalışıyor. Kendilerine bura-
dan diyorum ki, “Boş atıp dolu tuttuğunuz” 
günler geride kaldı. Artık, bu milletin size 
de, söylediklerinize de, yayınladığınız bil-
dirilere de itibarı yoktur. Milletle, milletin 
değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle ve mil-
letin temsilcileriyle kavga etmekten vaz-
geçmezseniz, kendi çirkinliğinizin içinde 
boğulup gidersiniz. Gittiğiniz yol, yol değil. 

Hep söylüyorum ya, tabanı ibadet, ortası 
ticaret, tavanı ihanet; yapı bu. Ben tabana 
sesleniyorum ve diyorum ki, aman gelin 
bu oyundan artık çekilin. Birileri, Pensil-
vanya’daki zat için, “O, bize şahdamarın-
dan daha yakın’ diyor. Bu çok tehlikeli bir 
ifade... Ben ilahiyatçı değilim, biraz İmam 
Hatip okudum. Bu ifade, insanı Allah gös-
termesin küfre götürüyor. Çünkü Rabbim, 
Kur’an-ı Kerim’de ne buyuruyor? Bize şah-
damarından daha yakın olan Allah’ımızdır.

Gelin, bu aziz milletin husumetine değil, 
hizmetkârlığına talip olun. Bu milletin 
gönlü, vicdanı, şefkati, sizleri de içine ala-
cak kadar büyüktür. Yeter ki, yüzünüzde-
ki maskeleri çıkartın, içinizdeki nefretten 
kurtulun. 

Mehmet Akif, biraz önce ilk bölümünü 
okuduğum şiirinin sonunu nasıl bitiriyor 
biliyor musunuz?

“Göster, Allah’ım, bu millet kurtulur, tek 
mu’cize:

Bir ‘utanmak hissi’ ver gaib hazinenden bize!”

Gerçekten de elimizden bu iftiracılar, bu 
yalancılar için Allah’tan “utanma hissi” di-
lemekten başka bir şey gelmiyor. 

Bu Millet, Vizelerin 
Kaldırılmasının Peşinde Değil

Diğer taraftan, Türkiye’ye yönelik bir başka 
güya uyarıyı da Avrupa Birliği Komisyonu 
Başkanı yapmış. Demiş ki Sayın Komisyon 
Başkanı, “Eğer, Erdoğan ciddi şekilde geri 
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kabul anlaşmasını uygulamama yoluna gi-
derse, o zaman Türklere niçin Avrupa’ya vi-
zesiz seyahet imkanı verilmediğini Türk hal-
kına kendisi anlatmak durumunda kalır.”

Ey Başkan, sen Türk milletini tanımadın. 
Bu millet, vizelerin kaldırılmasının pe-
şinde değil. Siz, şu anda tam manasıyla 
Türkiye’nin peşindesiniz, “Eğer Türkiye 
kapıları açar da bu mülteciler Avrupa’ya 
doğru yürürse bizim halimiz ne olacak” 
diye düşünüyorsunuz. 

Edirne’de 60 bin mülteci toplanınca tutuş-
tular, “Acaba bunlar oradan Bulgaristan’a, 
Yunanistan’a doğru gidecekler mi?” diye. 
‘Geri kabul’ vesaire, bütün bunlar sizin 
ne kadar sözünde durmaz insanlar oldu-
ğunuzu gösteriyor. Çünkü bu anlaşmaları 
sizinle yaptık, bunlar yazılı, kayıtlarda var. 
Verdiğiniz sözde durmuyorsunuz, işte si-
zin çirkin yüzünüz bu. Erdoğan bu çirkin 
yüzünüzü ortaya koyduğu için çılgına dö-
nüyorsunuz. Onun için de “Erdoğan’dan 
nasıl kurtuluruz”un yollarını arıyorsunuz. 
Terör örgütü yanlılarıyla, Parlamento bi-
nanızın içerisinde, duvarlara astığınız o 
terör örgütünün paçavraları önünde resim 
çektiriyorsunuz. 

Biz, İngiltere gibi de değiliz ha, onu da söy-
leyeyim. Yarın referandum yapıyorlar, “Av-
rupa Birliği’nden çıkalım mı, çıkmayalım 
mı?” diye. Sayın Cameron bize de sinyal 
gönderiyor, “3000 yılına kadar Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne girmesi mümkün değil” 
diyor. Sayın Cameron hani bizimle bir ara-
ya geldiğinizde böyle konuşmuyordunuz. 
Hep bize söylediği şuydu, “Her zaman ya-

nınızdayız. Bir an önce Türkiye’nin Avru-
pa Birliği’ne girmesi için her türlü gayreti 
gösteriyoruz.” Ne oldu şimdi? İşte, bunla-
rın yapısı bu. 

Referandumdan Avrupa Birliği’nden çekil-
meme kararı çıkacak, ben şimdiden size 
söylüyorum. Ve ondan sonra diyecekler ki, 
“Ne yapalım, İngilizler böyle istedi ve Av-
rupa Birliği’nden çekilmedik, yola devam 
ediyoruz”.

Ama Türkiye bu değil. Türkiye’yi 53 yıldır 
oyalıyorsunuz. Niye oyalıyorsunuz? Söy-
leyeyim, bugüne kadar bunu pek telaffuz 
etmiyordum, sadece özel görüşmelerde 
konuşuyordum. Siz, bizi halkımızın büyük 
bir çoğunluğu Müslüman olduğu için ka-
bul etmiyorsunuz. Bunun aksini ispat ede-
mezseniz. Bunu Fransa’nın eski Dışişleri 
Bakanlarından bir tanesi bana zaten açık 
açık söyledi. 

Şimdi sıkıntı farklı yerlerde. Şayet Avrupa 
Birliği bize verdiği sözü yerine getirme-
yip, terör tanımı gibi kesinlikle iyi niyetli 
olmayan bir konu üzerinden vize serbesti-
sinden imtina ederse, biz meseleyi milleti-
mize anlatırız. Sayın Komisyon Başkanı o 
bakımdan rahat olsun. İngilizlerin yaptığı 
gibi biz de milletimizin oyuna başvururuz.

Asıl, böyle bir durumda, düzenli göç 
imkânından mahkum kaldıkları için ye-
niden harekete geçecek milyonlarca mül-
teci Avrupa kapılarına dayandığında, Sa-
yın Komisyon Başkanı bu durumu kime, 
nasıl anlatacak onu düşünsün. Biz, vize 
serbestisi olmadan, bugüne kadar olduğu 
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gibi hayatımızı sürdürürüz. Ama Avrupa 
ülkeleri, geri kabul anlaşmasının getirdiği 
imkânlara umudunu bağlamış milyonlar-
ca mültecinin yaşayacakları hayal kırık-
lığının ardından ortaya çıkacak tabloyu 
aynı rahatlık ve soğukkanlılıkla karşılaya-
bilir mi, onu bilmiyorum. Yaşayıp görece-
ğiz. Sayın Komisyon Başkanı o bakımdan 
rahat olsun. 

Bu duygularla bir kez daha Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitemizin 2015-2016 
eğitim öğretim yılında mezun olan öğ-
rencilerimizi tebrik ediyorum. Üniversite 
yönetimimize ve hocalarımıza, emekleri, 
gayretleri, fedakârlıkları için teşekkür edi-
yorum. Ramazanı Şerifinizi kutluyorum. 

Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadet-
lerin, hayır ve hasenatın kabul ve makbul 
olmasını Rabbimden diliyorum. Yaklaşan 
Kadir Gecesi ve bayramınız şimdiden mü-
barek olsun diyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Başbakan, değerli misafirler, köprü-
müzün inşasını gerçekleştiren firmaları-
mızın kıymetli mensupları, sevgili Dilovalı-
lar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı 

Şerif ’in böyle anlamlı bir akşamında siz-
lerle birarada olmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz.

Sözlerimin hemen başında, önceki akşam 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meyda-
na gelen terör saldırısında hayatını kay-

Biz, Terör Örgütlerini  
Topyekûn Reddediyoruz,  
Aynı Onurlu Tavrı Diğer 

Devletlerden de Bekliyoruz

Osmangazi Köprüsü Açılış Töreni ve İftar | Kocaeli | 30 Haziran 2016



Recep Tayyip ERDOĞAN

248

bedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, 
yaralılarımıza şifalar temenni ediyor, mil-
letimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizde 
bir yandan gerçekten çok güzel, çok sevin-
dirici gelişmeler yaşanırken, diğer yandan 
da maalesef terör örgütlerinin insanlık 
dışı eylemleri sürüyor. Bölücü terör örgü-
tü PKK bir yandan, DEAŞ denilen karanlık 
örgüt diğer yandan, irili-ufaklı başka ör-
gütler öte taraftan, tasmalarını ellerinde 
tutan güçler tarafından ülkemizin üzerine 
salınmıştır. Biz, bu maşa örgütlerin de, on-
ları üzerimize salanların da amaçlarını ga-
yet iyi biliyoruz. 

Ne kadar çok kan dökerlerse, ne kadar çok 
can yakarlarsa, Türkiye’nin o kadar hızlı 
bir şekilde diz çökeceğini, hedeflerinden 
vaz geçeceğini, teslim olacağını sanıyorlar. 
Yanıldıklarını, Güneydoğu Anadolu böl-
gemizdeki çukur eylemlerinde gördüler. 
Yanıldıklarını, bugüne kadar büyükşehir-
lerimizde yaptıkları bombalı eylemlerde 
gördüler. Yanıldıkları, uluslararası alanda 
defalarca kurdukları tuzaklarda gördüler. 
Ama ısrarla, inatla, kalleşçe saldırmaya de-
vam ediyorlar. 

Biz, gerektiğinde acılarımızı bal eylemeyi 
bilen bir milletiz. Buna karşılık çok iyi bili-
yoruz ki; bizi terörle, bölgemizdeki krizler-
le tehdit edenler aynı derecede dayanıklı, 
aynı derecede metanetli değildir. Kendile-
rine hep şunu hatırlattım, burada bir kez 
daha ifade ediyorum. Terör, eninde sonun-
da dönüp kendini tutan eli sokan bir akrep 
gibidir; çünkü karakteri böyledir. Bugün 
bizim ülkemizde patlayan bombalar, yarın 
mutlaka onları ülkemize gönderenlerin el-

lerinde de infilak edecektir. Biz, hiçbir ay-
rıma tabi tutmaksızın terörü, terör örgüt-
lerini, teröristleri topyekûn reddeden bir 
ülkeyiz. Aynı onurlu tavrı diğer devletler-
den de bekliyoruz. Rabbim milletime bir 
daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Hiçbir savaş meydanında, verilen kayıplar 
mücadelenin durmasına yol açmaz. Tam 
tersine, verilen her kayıp, zafere ulaşma 
azmini, kazanma hırsını daha da biler. Biz 
de, terör örgütlerinin ve onları kullananla-
rın, bizim önümüze, kendi kayıplarımızla 
bariyerler kurmalarına izin vermeyeceğiz. 
Şehitlerimizin ruhlarını asıl o zaman mu-
azzep etmiş oluruz. Yitirdiğimiz her canı 
ebediyen yüreğimize kazıyacağız ama yo-
lumuza, mücadelemize de devam edeceğiz. 

Gündemimizde Çanakkale 1915 
Köprüsü Var

Bugün, işte bu sebeple buradayız, birlikte-
yiz. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik edi-
yoruz. Tarihin en eski yerleşim yerlerinin 
ve ticaret yollarının bulunduğu bu bölge-
de, Dilovası ile Altınova arasında, ken-
di alanında dünyanın en büyük 4’üncü, 
Avrupa’nın da 2’nci büyük asma köprüsü-
nün açılışı için bir aradayız. İstanbul-İzmir 
Otoyolunun en önemli etaplarından birini 
oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün ülke-
mize, milletimize, bölge halkına hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Bugün Osmangazi Köprüsü’yle birlikte, 
otoyolun 12,6 kilometrelik Gebze-Altıno-
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va bölümünü de açıyoruz. Daha önce de, 
köprünün diğer tarafında, 40 kilometrelik 
bir kısmı açmıştık. Böylece otoyolumuzun 
Gebze’den Gemlik’e kadar olan bölümün-
de kesintisiz seyahat imkânı mümkün hale 
geliyor. Bursa’ya kadar olan kısmın da bü-
yük ölçüde tamamlandığını biliyorum. 
İnşallah o kısmın açılışı da en kısa sürede 
yapılacaktır. Böylece, etap etap bu proje 
hizmete girecektir.  Az önce Sayın Başba-
kanın ifade ettiği gibi, İstanbul-İzmir arası 
8 saat, ama şimdi inşallah 3 saatin altına 
düşecek. Bu mesafe sadece 3 saatin altına 
düşmekle kalmıyor, aynı zamanda kaza 
riskinin de minimize olduğu bir dönem 
başlayacak.

Osmangazi Köprüsü, projesinden başlaya-
rak her aşamasını adım adım takip ettiğim 
bir eserdir. Temel atma töreninden, köprü 
ayağı keson batırma işlemine ve son tabli-
yesinin yerleştirilmesine kadar tüm önem-
li safhalarında bizzat yer aldım. Ülkemizin 
böyle gurur verici bir esere kavuştuğunu 
görmekten gerçekten çok büyük memnu-
niyet duyuyorum.

Son 13 yılda hayata geçirdiğimiz pek çok 
proje gibi, bu köprü de geç kalmış bir eser-
dir. En az yarım yüzyıl önce yapmamız gere-
ken bir işi, bugün tamamlıyoruz. Bizden ön-
cekiler laf yaptı, biz iş yaptık; farkımız bu. 

Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bu 
eserin ülkemize ve milletimize kazandırıl-
masında emeği geçen herkesi tebrik edi-
yorum. Başbakanımıza, Bakanlarımıza, 
Karayolları Genel Müdürlüğümüz yetkili-
lerine, yüklenici firmalarımıza, mühendi-

sinden işçisine bu eserde alın teri, katkısı, 
emeği olan herkese şükranlarımı sunuyo-
rum. Bu vesileyle, köprü inşaatında görev-
liyken elim bir şekilde hayatını kaybeden 
Japon mühendis Ryoichi Kishi’yi de bura-
da tazimle anıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

İstanbul-İzmir Otoyolu, Ege ve Marmara 
bölgelerinde oluşturmayı planladığımız 
otoyol ağının önemli bir kısmıdır. Osman-
gazi Köprüsü, Marmara otoyolu ringinin 
de çok önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Şimdi gündemimizde ne var biliyor mu-
sunuz? “Çanakkale 1915 Köprüsü” var. 
Bu köprüyü de süratle inşa ettiğimizde, 
Tekirdağ’dan Balıkesir istikametine kesin-
tisiz otoyol hizmeti verilebilecek ve böyle-
ce Marmara otoyolu ringi tamamlanmış 
olacaktır.  

Türkiye Son 14 Yılda Bir Ulaşım 
Devrimi Yaşamıştır

Fakat bir proje daha var, onun kararını 
Sayın Başbakan ta Bakanken birlikte ver-
miştik. Kanal İstanbul Projesini de hayata 
geçireceğiz. Bize ulusal değil, uluslararası 
camiada devrim niteliğinde yatırımlar ya-
kışır. Bu millete böyle projeler yakışır.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, yol mede-
niyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir. 
Türkiye’nin son 13 yılda gerçekleştirdiği 
büyük kalkınma hamlesinin temel altya-
pısı ulaşımdır. Bugün artık hamdolsun ül-
kemizde ‘uzak’ diye bir kavram kaldı mı? 
Hayır. Şu anda 55 tane havalimanımız var. 
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Nereye gitmek istiyorsan git, hemen yarım 
saatte havalimanındasın. Dünyada en çok 
destinasyona ulaşabilen havayolları Türk 
Hava Yolları’dır, 1 numarayız. Buralara du-
rup dururken gelmedik. Bu bir azmin ve 
kararlılığın eseridir.

Bu ülkede 79 senede 6 bin 100 kilometre 
bölünmüş yol yapılmış. Biz, 13 senede bu-
nun üzerine 18 bin 300 kilometre bölün-
müş yol ilave ettik. Halep oradaysa, arşın 
Kocaeli’nde, bunu böyle göreceğiz. 

Dün akşam sahurda arkadaşlarımızla otur-
muş dertleşiyorduk. Arkadaşlardan bir 
tanesi internete düşen bir videoyu bize iz-
letti. O videoda, Kahramanmaraşlı bir kar-
deşimizin Elbistan Tüneli’nden geçerken 
söylediği sözleri dinledik. Aman Yarabbi, 
Anadolu’nun evladı ne güzel sözler söylü-
yor. 189’u yeni yapılan, 272 tünelimiz var. 
Bu tünelleri tamamlayacağız. 2002’nin so-
nunda yola çıktığımızda ne diyorduk? “Biz 
Ferhat’ız, siz de Şirin’siniz. Ferhat dağları 
delerek yürüdü. Biz de, dağları deleceğiz 
ve size ulaşacağız” dedik. Marmaray ve Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’nü de kısa bir 
süre içerisinde açacağız.  Rabbime ham-
dolsun, bizlere bugünleri gösterdi. Tüm 
ülkeyi hızlı tren hatlarıyla, demir ağlarla 
örüyoruz. Türkiye son 14 yılda bir ulaşım 
devrimi yaşamıştır.

Elbette eğitimde, sağlıkta, toplu konutta, 
enerjide ve diğer alanlarda da çok önem-
li yatırımlar yapıldı. Ama ulaşım altyapısı 
hepsinin fiziki temelidir. Bu imkânı çok iyi 
değerlendirmeliyiz. 

Marmara ve Ege Bölgelerinin trafiğini ra-
hatlatacak şu projeler dahi, Türkiye’nin 
kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine 
yeni bir ivme kazandıracaktır. Çünkü bu 
bölgeler, nüfusun yüzde 40’ını barındırı-
yor ve milli gelirin yüzde 60’ını üretiyor. 
İstanbul rahatladığında, Marmara Bölgesi 
rahatladığında, tüm Türkiye rahatlar. Bu 
rahatlama, aynı zamanda diğer bölgeleri-
mizin de cazibesini artıracaktır. 

Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri haline gelecekse, bunu üreti-
mi ve ticareti mümkün olduğu kadar ülke 
sathına yayarak yapabiliriz. Güneydoğu 
ve Doğu Bölgelerimiz terör belasından 
arındırıldığında, oralarda da çok ciddi bir 
sıçramanın olacağını göreceksiniz. Bu ba-
kımdan en avantajlı yerlerin Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerimiz olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye, terör meselesinin 
üstesinden geldiğinde, bu bölgelerimizde 
çok hızlı bir büyüme bekliyorum. Hatta, 
daha da ileri giderek, terörün sırf bu amaç-
la tahrik edildiğini, canlı tutulduğunu dü-
şünüyorum. 

Tek Vatanımızı Böldürtmeyiz, 
Buna Tevessül Edenleri Şimdi 
Çukurlarda Görüyorsunuz

Biliyorsunuz, bölücü örgüt Hint keneviri 
ekiyor. Şimdi biz de onları temizliyoruz 
ve bunların hepsi yakılıyor. Uyuşturucu 
ticareti, terörün beslendiği alanlardan en 
önemlisiydi. Bunların insanlık diye bir 
derdi yok, Kürt kardeşlerimle ilgili bir 
dertleri yok. Bunlar sadece kandan besle-
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niyorlar. Bunlar aynı zamanda insan tüc-
carı, insan kaçırırlar. Sözde aydınlar da 
bunların peşinden giderler, lojistik destek 
sağlarlar. Bu aydınların eline düşen yavru-
lar ne yapar, o gençlerin hali ne olur? An-
neler ve babalar size sesleniyorum;  lütfen 
evlatlarınıza sahip çıkın ve yavrularımızı 
bu sözde aydınların eline bırakmayın. İşte 
dün akşamki terör eyleminde bile, bazıla-
rının tweetlerden attıkları mesajları gör-
dünüz. Bunlara en güzel cevabı siz işte şu 
meydandan veriyorsunuz.

Nasıl bir tarafı felçli olan kişi tam kapasite 
çalışamazsa, ülkemiz de, diğer bölgelerini 
harekete geçiremeden hedeflerini gerçek-
leştirmekte zorlanır. Önümüzdeki döne-
min, bu bakımdan çok hayırlı, çok ümit 
verici gelişmelere sahne olacağına inanı-
yorum. Emin olunuz, Türkiye, yaşadığı bu 
süreçten güçlenerek çıkacaktır. Yeter ki biz 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
koruyabilelim. 

Biz işte bunun için Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet diyoruz. 

Bir, Tek Millet. Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Boş-
nak’ıyla, Roman’ıyla 79 milyon tek millet, 
ayrım yok. 

İki, Tek Bayrak. Bayrağımızın rengi şehi-
dimizin kanıdır, hilal bağımsızlığımızın 
ifadesidir, yıldız şehidimizin ta kendi-
sidir. Dolayısıyla bayraklarımıza nazire 
yapmak isteyenlere, paçavralarla sokakta 

dolaşanlara cevabı işte siz bu meydanda 
veriyorsunuz. 

Üç, Tek Vatan. Bayrakları bayrak yapan üs-
tündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır. Tarladan vatan olmaz, ama 
tarla eğer şehit kanıyla sulanırsa, yoğrulur-
sa o zaman hangi sıfatı kazanır? Vatan sı-
fatını. Bizim 780 bin kilometrekareyle tek 
vatanımız var, bunu kimse bölemez, böl-
dürtmeyiz. Buna tevessül edenleri şimdi 
çukurlarda görüyorsunuz. Bunların üzer-
lerine kararlılıkla gidiyoruz, gideceğiz. 

Mardin’de askerlerimiz, polisimiz, koru-
cumuzla iftar yaptım. Cizre’de aynı şekil-
de kendileriyle oturduk iftarımızı yaptık, 
aynı karavanaya kaşık salladık. Bu kahra-
manlarla aynı karavanadan yemek yerken 
kendilerine terörle mücadelemizi sordum. 
Bana şu cevabı verdiler, “Sayın Cumhur-
başkanım, bu işin peşini bırakmayalım. So-
nuna kadar devam edelim.” O kahramanla-
ra, “Allah sizlerden razı olsun. Siz, şu anda 
milletin diliyle konuşuyorsunuz” dedim. 
Aynı beklenti millette de var. 

Dört, Tek Devlet. Devletin içinde devlet asla 
olmaz. Bizim tek devletimiz var, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, o kadar. Paralel devlet-
miş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş… Ne 
paralel devleti ya. Neredesin? Pensilvanya’da. 
Ne demiştik? “Bunların inlerine gireceğiz.” 
Girdik mi? Girdik. Şimdi ya kaçıyorlar, ya da 
uzaktan uzağa tweetlerle Türkiye’yi karıştır-
maya gayret ediyorlar. Boşuna uğraşıyorsu-
nuz, başaramayacaksınız. 
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Teröre İnat, Her Gün Yeni 
Projelerin Açılışını Yapacağız

Şair Faruk Nazif Çamlıbel’in dediği gibi: 

“Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça,

Gözlerde zaferin nuru yandıkça,

Üstünde bu bayrak dalgalandıkça, 

Gönlümüz rahattır toprak altında”

Değerli kardeşlerim,

Mübarek Ramazan ayının son günlerine yak-
laşıyoruz. Yarın akşam, inşallah, Kadir Gece-
sini idrak edeceğiz. Salı günü de bayram se-
vincini hep birlikte yaşayacağız. Şehitlerimiz 
sebebiyle hüzünlü bir Ramazan geçirdik, 
hüzünlü bir bayram kutlayacağız. “Her Güç-
lükle Beraber Bir de Kolaylık” veren Yüce 
Rabbimizin bu müjdesine nail olacağımız 
günlerin yakın olduğuna inanıyorum. 

Bayramlar, kardeşliğimizi yücelteceğimiz, 
husumetleri ortadan kaldıracağımız gün-
lerdir. Bu mübarek günlerin bereketiyle, 
daha çok çalışarak, daha çok mücadele 
ederek, daha çok bütünleşerek millet ola-
rak yolumuza devam edeceğiz. Teröre inat, 
her gün yeni projelerin açılışını yapacak, 
yenilerinin temelini atacağız. Teröre inat, 
ihracatımızı artıracak, turizmimizi canlan-
dıracak, üretimimizi geliştirecek, ticareti-
mizi çoğaltacağız. Hiçbir vatandaşımızın 
mağdur olmasına göz yummazken, ülke-
mize sığınan mazlumlara sahip çıkmayı, 
insanlığın vicdanı olmayı da sürdüreceğiz. 
Uluslararası alanda, gerek ikili bazda, ge-
rek çok taraflı işbirliği platformları aracı-

lığıyla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası 
içinde olacağız. 

Rusya ve İsrail’le başlattığımız yeni döne-
min, sadece ülkelerimiz arasında değil, 
bölgemizde de hayırlı gelişmelerin haber-
cisi olmasını temenni ediyorum. Türkiye, 
tüm ilişkilerinde sadece kendi kazancını 
gözeten değil, karşılıklı olarak kazanmayı 
esas alan bir ülkedir. Bu bakımdan, bize 
dost olarak yaklaşan herkesin en büyük 
dostu olacağız. Bize husumet besleyenleri 
caydırmak için de her türlü tedbiri almak-
tan çekinmeyeceğiz. 

Yeni Türkiye’nin inşasının önünde kimse 
duramayacaktır. 2023 hedeflerimize ulaş-
mamızı kimse engelleyemeyecektir. Gençle-
rimizin 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata 
geçirmesine kimse mani olamayacaktır. 

Şimdi müjdemiz ne? Önce, yüklenici fir-
malara bu müjdeyi gerçekleştirecekleri 
için teşekkür ediyorum. İnşallah, Osman-
gazi Köprüsü Bayram sonuna kadar ücret-
siz olarak halkımızın hizmetinde olacaktır. 

Allah yar ve yardımcımız olsun. 

Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yap-
tığımız Osmangazi Köprüsü’nün hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserin hayata ge-
çirilmesinde emeği olan herkese, tekraren 
şükranlarımı sunuyorum. Sonlarına gel-
diğimiz Ramazanı Şerifinizi, yarın akşam 
ulaşacağımız Kadir Gecenizi ve bayramını-
zı şimdiden kutluyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 

Alo…

Sunucu- Buyurun Sayın Cumhurbaşka-

nım, dinliyoruz biz sizi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 

İyi akşamlar.

Sunucu- İyi akşamlar efendim. Buyurun.

Milletçe Meydanlarda, 
Havalimanlarında 

Toplanalım

Darbe Girişimiyle İlgili CNN Türk Televizyonuna Canlı 
Telefon Bağlantısı | Marmaris | 16 Temmuz 2016 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 

Tabii bugünkü bu gelişme, gerçekten Si-

lahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki bir 

azınlığın kalkışma hareketidir. Bu kalkış-

ma, paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst 

akıl olanların kullandığı bir harekettir. 

Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü-

ne yönelik bu harekete karşı inanıyorum 

ki, milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla 

bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Bu 

milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan, 

tankı, topu, uçağı, helikopteri kullanarak 

milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar 

çok ağır ödeyeceklerdir. Bu konuda gerek 

Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başkanımız, 

gerek Hükümetimiz olarak bizler, atılması 

gereken adımlar neyse, dik durmak sure-

tiyle atacağız. Meydanı onlara bırakama-

yız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok 

kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza 

inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin 

üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek 

istiyorum. Bu konuda kararlılığımızı test 

etmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapı-

yorum, o da şudur: Milletimizi illerimizin 

meydanlarına davet ediyorum, havali-

manlarına davet ediyorum. Milletçe mey-

danlarda, havalimanlarında toplanalım. 

O azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla 

gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yap-

sınlar. Ben hayatımda bugüne kadar hal-

kın gücünün üstünde bir güç tanımadım, 

bundan sonra da zaten böyle bir şey tanı-

mamız söz konusu değil.

Sunucu- Sayın Cumhurbaşkanım, yayın-

dayız, Abdülkadir Selvi’yle birlikte, yüksek 

müsaadelerinizle…

Abdülkadir Selvi- Sayın Cumhurbaşka-

nım, bugün demokrasiye sahip çıkma 

günü, bu hareket emir-komuta zincirinde 

mi? Bu yönde bildiriler yayınlanıyor, ül-

kenin Cumhurbaşkanı olarak ne diyecek-

siniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 

Kesinlikle burada emir-komuta zinciri 

filan çalışmamaktadır. Şu anda emir-ko-

muta zinciri tamamıyla askıya alınmıştır, 

çiğnenmiştir. Ne yazık ki, burada altın, 

üste yönelik attığı adımlar söz konusudur. 

Zaten bu ülkede cumhurun başı olarak ben 

Cumhurbaşkanıyım ve Başkomutanım 

aynı zamanda. Başkomutan olarak benim 

haberimin olmadığı böyle bir adımı atan-

lara da yargı zaten hemen cevabını verdi. 

Gereği neyse bunu da yapacağız, yapıla-

caktır, bundan kimsenin endişesi olmasın.
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Ben de Başkomutan Olarak 
Meydana Geliyorum

Sunucu- Sayın Cumhurbaşkanım, Genel-

kurmay Başkanının bazı komutanlarla 

birlikte rehin tutulduğu yönünde iddiala-

rı dolanıyor. Bu yönde Anadolu Ajansı da 

haber geçti, gelişmelerle ilgili bilginiz var 

mı acaba? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 

Bu tür haberleri ben de duydum. Ama bu 

yöndeki haberler ne kadar sağlıklıdır onu 

tabii tam bilemiyoruz. Bu tür olayların ol-

duğu zamanlarda hava iyice bulanık olur, 

şu anda da böyle bulanık bir hava söz ko-

nusudur. Bu havayı bulanık hale getirenler 

bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir, 

bunu da özellikle ifade etmek isterim.

Abdülkadir Selvi- Sayın Cumhurbaşka-

nım, halkı demokrasiye sahip çıkmaya, 

meydanlara çağırıyorsunuz, bu çağrınızı 

biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu darbe gi-

rişimini bastırılıp, buna kalkışanlar adalet 

önünde hesap verebilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 

Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde 

çok ağır ödeyeceklerdir. 

Sunucu- Sayın Cumhurbaşkanım, birkaç 

cümle daha rica etsek, şunun için: Şimdi 

gerçekten herkes çok tedirgin oldu. Hepi-

miz evlerimizden çocuklarımızın ‘darbe 

ne demek’ şeklindeki sorularına muhatap 

olarak çıktık, küçük çocuklardan bahsedi-

yorum. Pek çok iddia var, bazı yerlere ateş 

açıldığı yönünde, hatta sizin…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 

Şimdi siz nasıl stüdyonuza geldiyseniz, 

Sayın Selvi nasıl geldiyse, ben çağrı yapı-

yorum; milletim de çıksın meydanlara. 

Meydanlardan bunlara gereken cevabı hep 

beraber verelim. Ben de Başkomutan ola-

rak meydana geliyorum.  

Abdülkadir Selvi- Sayın Cumhurbaşkanım, 

sizden halkımızın bir talebi var, şu anda bu 

yayınımız Türkiye’de tüm haber kanalları ta-

rafından veriliyor. Lütfen biraz daha yayında 

kalıp halkımıza çağrımızı tekrarlar mısınız? 

İkincisi, darbeciler başarılı olacak mı? Halk 

bunu soruyor, bu yönde kaygılar var. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 

Ben kesinlikle bu darbecilerin başarılı ola-

cağına inanmıyorum. Tarih boyunca dar-

beciler başarılı olamamıştır, er veya geç 

onlar yok olmuşlardır, bunu da böyle de 

bilmeniz lazım. 
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Sunucu- Sayın Cumhurbaşkanım, siz de 
gelecek misiniz Ankara’ya?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 
Ne demek, tabii tabii. Çok teşekkür edi-
yorum. 

Sunucu- Biz de teşekkür ediyoruz Sayın 
Cumhurbaşkanım, kolay gelsin, iyi akşam-
lar diliyoruz. 
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Aziz İstanbul, sevgili hemşehrilerim, sizle-
ri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygu-
larla selamlıyorum. 

Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık 
olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. 

Kardeşlerim, 

Farklı bir gündeyiz ve sizler bu farklı günün 
bilinci içerisinde Kısıklı’da toplanmış bulu-

nuyorsunuz. Ama biliyorum ki, Türkiye’nin 
şu anda dört bir yanı, bu heyecanı sizlerle 
beraber yaşıyor. Zira 40 yıl bu ülke, bu pa-
ralel devlet yapılanmasından çok çekti. Ta-
banı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan 
bu yapı, bu milletin zekâtından, fitresin-
den sadakasına varıncaya kadar her şeyini 
emdi. Ondan sonra da bu milleti ve devleti, 
yurt dışında Amerika’sından Avrupa ülkele-
rine varıncaya kadar yalan-yanlış asparagas 
haberlerle adeta şikâyet ettiler. 

Pensilvanya’daki Bu Zatı Artık 
Türkiye’ye Teslim Edin

Darbe Girişiminin Ardından İstanbul’da Halka Hitap 
 İstanbul | 16 Temmuz 2016 
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Şimdi ben buradan Amerika’ya, Sayın Baş-
kana sesleniyorum: Daha önceki görüşme-
lerimizde sizden, Pensilvanya’da 400 dö-
nüm arazinin içinde ikâmet eden bu zatı 
deport edin, ya da bize verin demiştim. 
Ve bunların darbe girişimi içerisinde ol-
duğunu söylemiştim, ama dinletemedim. 
Pensilvanya’daki bu zatı artık Türkiye’ye 
teslim edin. Eğer biz, stratejik ve model 
ortaksak, o zaman ortağınızın bu talebini 
lütfen yerine getirin. Siz, bizden hangi te-
röristi istediyseniz teslim ettik. Şimdi artık 
terör listemizin içerisinde yer alan bu zatı 
da bize teslim edin. 

Değerli kardeşlerim, 

Hamdolsun bu girişim, istedikleri ve bek-
ledikleri gibi sonuçlanmadı. Çünkü biz, 
“Kaderin üstünde bir kader var. Gücü olan 
haklı değil, haklı olan güçlüdür” demiştik 
ve nitekim de öyle oldu. 

Tabii bütün bu operasyonlarda ne yazık 
ki, polislerimiz ve sivillerimizden şehit-
lerimiz oldu. Tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. 1000’i aşkın yaralımız 
var. Yaralılarımıza da Allah’tan şifalar dili-
yorum. Yol arkadaşlarımızdan şehit olan-
lar oldu, ama ben ayırt etmiyorum, hepsi 
benim yol arkadaşım. Hepsine de Rabbim-
den inşallah, o yüce makamda taltif niyaz 
ediyorum. 

İdam İçin Bir Yerlerden İzin 
Almaya Gerek Yok

Bu kalkışma, Silahlı Kuvvetlerimizin için-
de bir azınlığın yapmış olduğu eylemdi. 

Yani Silahlı Kuvvetlerimizin tümünü kap-
samıyordu. Çünkü Silahlı Kuvvetlerimizin 
içinde bunlar bir urdu. Şimdi bu ur temiz-
leniyor. Silahlı Kuvvetlerimiz inşallah ken-
dine yakışır bir noktaya doğru gelecek. 

Bu arada yargıya da çok teşekkür ediyo-
rum. Çünkü yargı, ülkenin dört bir yanın-
da, makamlarına, mevkilerine, rütbelerine 
bakmadan kim olursa olsun, Emniyet Teş-
kilatıyla el ele vermek suretiyle darbecileri 
ve destekçilerini tutukladı. 

Değerli kardeşlerim, 

İdam talep ediyorsunuz, şüphesiz ki, her 
talebin değerlendirilmesi, konuşulma-
sı, görüşülmesi demokratik ülkelerde bir 
haktır. Bu yöndeki talepler Parlamento ça-
tısı altında değerlendirilir. Bunun için de 
bir yerlerden izin almaya gerek yok. 

Fakat bu yapı, İstiklal Savaşı’nın mücade-
lesini vermiş olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni de bombaladı. Darbeciler, bom-
baladıkları Meslis’te yasama çalışmaları-
nın duracağını hesap etmişlerdi. Parlamen-
to bugün toplantı ve 4 siyasi parti ortak 
bir bildiri yayınladı. Bu ortak bildiri, aynı 
zamanda bizim de bildirimizdir. Biz de bu-
nun altına imzamızı koyarız. Bu birliğe, bu 
beraberliğe, bu dayanışmaya her zaman ih-
tiyacımız var. Bunu yaptığımız anda bizim 
aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 

Zaten bu olanlar, Türkiye’nin yükselişini 
hazmedemeyen üst akılların operasyonu-
dur. Fakat onlar isteseler de, istemeseler de 
Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu noktada 
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rahat olalım. Sizin ilk andan itibaren millet 
olarak meydanlara çıkmanız onlar açısın-
dan her şeyi alt-üst etmiştir. Rehavet yok, 
hafta boyu bu birlikteliğimizi devam ettir-
meliyiz. Bu noktada hemfikir miyiz? Hafta 
boyu bu buluşmaları devam ettirmeliyiz. 

Gerek Başbakanımız, gerek Hükümetimiz, 
gerek devletimizin tüm kurumları çalış-
malarını sürdürüyor. Polisimiz, verdiği şe-
hitlere rağmen dik durdu. 

Gördüğünüz gibi gözaltına alınan birçok 
general ve albay var. Ben buradan bir şeyi 
sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir oyu-
na da gelmeyelim. Şu anda Türk Silahlı 
Kuvvetleri’yle milletimizi karşı karşıya ge-
tirmek isteyen dış güçler olabilir, içeriden 
takviyeli güçler olabilir. Sakın bu oyuna 
da gelmeyelim. Eninde sonunda bu Silah-
lı Kuvvetler bizimdir. Silahlı Kuvvetler, 
paralel yapının değildir. Bu kardeşiniz de, 
Anayasanın amir hükmü gereğince Silahlı 
Kuvvetlerin Başkomutanıdır. 

Paralel Devlet Yapılanmasına Asla 
Bu Ülkeyi Teslim Etmeyeceğiz

Değerli kardeşlerim, 

Ben şu anda karşımda Türkiye’nin bir öze-
tini görüyorum, bu özet sizsiniz. Ve ham-
dolsun şu anda yargısıyla, polisiyle, aske-
rimizin o samimi olan kesimiyle, devletin 
kurumlarıyla el ele birlikte aydınlık gelece-
ğe yürüyoruz. 

Şu anda binlerce yargı mensubu açığa alın-
dı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’ndan 

5, Anayasa Mahkemesi’nden 2 üye aynı şe-
kilde açığa alındı. Yani şu anda yargı ger-
çekten kararlarını süratli bir şekilde veri-
yor. Bu özgüvenle yarınlara birlik içinde ve 
güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.

Rabia’mızı biliyorsunuz değil mi? Bu 
Rabia’ya çok muhtacız, hele bugünlerde 
çok daha muhtacız. 

Bir, Tek Millet. Tek millet kavramının için-
de ne var? Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, Ro-
man’ıyla, Boşnak’ıyla, Arnavut’uyla velha-
sıl 79 milyon tek millet. Bölünmek yok.

İki, Tek Bayrak. Bayrağımızın rengi şehi-
dimizin kanıdır, hilal bağımsızlığımızın 
ifadesidir, yıldız şehidimizin ta kendisidir. 
Bayrağımızın üstüne bayrak yok. 

Dört, Tek Devlet. Devlet içinde devlet 
asla… Bir de paralel devlet yapılanması or-
taya çıktı. Ne devleti ya? 

2015 yılı Temmuz’undan bu yana ülke-
mizi bölmeye çalışan o terörist örgütlere 
karşı askerimizle, polisimizle çok ciddi bir 
mücadele sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle 
terör belasını bitireceğiz. Bu ülkeyi 3-5 te-
röriste bırakmayacağız. Ama dediğim gibi, 
Tek Devlet anlayışıyla bunu başaracağız. 
Bu paralel devlet yapılanmasına da asla bu 
ülkeyi teslim etmeyeceğiz. 

Kurumlardan şu anda paralel çeteyi temiz-
lenme operasyonu başladı. Bütün yetkili, 
ilgili mercileri buradan ikaz ediyorum; 
Başbakanımızla da, bakan arkadaşlarımız-
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la da bunların hepsini paylaştık ve bunla-
rın üzerine üzerine gideceğiz. Demiştim 
ya, ‘inlerine gireceğiz’. Bunların inlerine 
girdik-giriyoruz. Şu olaylar var ya, Allah’ın 
bize büyük bir lütfudur. Çünkü kimin ne 
olduğu çok iyi ortaya çıktı. 

Amerikalı dostlarımız, Pensilvanya’daki o 
terörist başını bize teslim ettiği andan iti-
baren çok şey değişecek. Bizim stratejik 
müttefikimiz ve model ortağımız olarak 
Amerika, Pensilvanya’dakini bize teslim 
etmesi lazım.

Rehavet yok, beraber dik duracağız, eğil-
meyeceğiz, sonuna kadar bu işi kovalaya-
cağız. 
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Aziz milletim, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
letinin tüm vatandaşları, gönlü ve gözü 
ülkemizle beraber olan dünyadaki tüm 
dostlarımız, kardeşlerimiz, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, şükranla se-
lamlıyorum. 

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde, saat 
22 civarında başlayan ve ertesi gün öğle 
saatlerine kadar devam eden bir darbe te-

şebbüsüyle karşı karşıya kalmıştır. Esasen 
ülkemiz, yaklaşık 3 yıldır, millete, milli 
iradeye rağmen devleti ve hükümeti ele 
geçirmeye yönelik farklı biçimlerdeki te-
şebbüslerle karşı karşıya bulunuyordu. 15 
Temmuz’da bu teşebbüsler silahlı darbe 
girişimi halini alarak, hiçbir şüpheye yer 
bırakmaksızın Türkiye’nin farklı mahiyet-
te bir terör saldırısıyla karşı karşıya oldu-
ğunu ortaya koymuştur. 

FETÖ ve Diğer Terör Örgütlerini 
Destekleyenlere Merhamet 

Gösterilmeyecektir

Millete Hitap | Ankara | 19 Temmuz 2016 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta 
zinciri dışında, çeşitli sınıflardan ve rüt-
belerden, Fethullahçı Terör Örgütü üyesi 
bir grup askerin başlattığı bu darbe girişi-
mi, sınırlı ama ellerindeki silahların gücü 
sebebiyle tehlikeli bir boyutta cereyan 
etmiştir. Boğaziçi Köprüsünün tanklarla 
kapatılması, savaş uçaklarının Ankara ve 
İstanbul başta olmak üzere, çeşitli şehirle-
rimizde alçak uçuş yapmaya başlamaları, 
yine bazı şehirlerimizde tankların sokak-
lara çıkması, bu darbe girişiminin ilk işa-
retleri olmuştur. Ankara’da Genelkurmay 
Başkanlığı karargâhı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı binası bu grup tarafından ele 
geçirilmiş, MİT yerleşkesi, Emniyet Teşki-
latının çeşitli binaları, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gibi stratejik yerlere hunharca ve alçakça 
saldırılar düzenlenmiştir. 

Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkan-
lığı binalarına yönelik bombardımanda 
47 polisimiz hayatını kaybetmiştir. Boğaz 
köprülerinin girişini tutan tanklardaki 
üniformalı teröristlerin açtıkları ateşler 
sebebiyle çok sayıda vatandaşımız hayatı-
nı kaybetmiştir. Ankara’da, Genelkurmay 
Başkanlığı’nın önü başta olmak üzere, 
çeşitli yerlerde, açılan ateşler ve yapılan 
bombardıman neticesi yüzlerce vatandaşı-
mız hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. 

TRT Genel Müdürlüğü binasını işgal eden 
bir grup, silah zoruyla ekranlardan, eski 
darbelerin özentisiyle hazırlandığı anlaşı-
lan korsan bir bildiri okutmuşlardır. Ge-
nelkurmay Başkanlığı internet sitesinden 
de benzer bir bildiri korsan olarak yayın-

latılmıştır. Yine az sayıdaki askerle İstan-
bul’daki bir medya grubunun binası, kısa 
bir süre de olsa, işgal edilmiştir. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önündeki çatışma-
da çok sayıda vatandaşımız ve belediye 
personeli hayatını kaybetmiştir. 

Milletimle Birlikte Darbecilere 
Karşı Kararlı Bir Duruş Ortaya 
Koyduk

Darbe girişiminin başlamasının ardından, 
Sayın Başbakanımız, saat 23 civarında med-
ya aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmiş 
ve hükümetin işbaşında olduğunu açıkla-
mıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
leri de, tüm partilerden milletvekillerinin 
katılımıyla milli iradenin tecelligâhı olan 
Gazi Meclis’in darbe teşebbüsü karşısında-
ki tavrını ortaya koymuşlardır. Bu toplantı 
devam ederken Meclis, darbe teşebbüsü ya-
pan grup tarafından, savaş uçakları ve heli-
kopterlerle bombalanmıştır. 

Bu gelişmeler karşısında derhal harekete 
geçtik. İlgili birimlerimize talimatlar ver-
dik ve darbe girişimini durdurmak için ge-
reken adımları attık. Milletimizi, ülkesini, 
vatanını, milletini seven herkesi meydan-
lara çıkmaya, devletini ve demokrasisini 
sahiplenmeye davet ettik. Hemen arkasın-
dan da, tüm tehditlere ve tehlikelere rağ-
men İstanbul’a hareket ederek, milletimle 
birlikte darbecilere karşı kararlı duruşu-
muzu ortaya koyduk. 

Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı 
bir şekilde sahip çıkması karşısında, dar-
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becilerin ne silahları, ne tankları, ne heli-
kopterleri, ne uçakları işe yaramamıştır. 
Onların tankları topları varsa, sokaklarda-
ki on milyonlarca vatandaşın da imanları 
var. Emirleri komutanlarından almayan, 
millete ve devlete hizmet etmek yerine ira-
delerini Fethullahçı terör örgütünün ba-
şına teslim eden şer çetesi mensuplarının 
teşebbüsleri, milletin iradesi, tüm kurum-
larıyla devletin kararlılığı karşısında başa-
rısız olmuştur. 

Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş 
edenler, sandılar ki, bu millet korkacak, 
meydanları, sokakları kendilerine bıraka-
cak, evlerine çekilecek… Ama milletimiz, 
üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, 
yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde 
vurulan insanlara rağmen asla geri adım 
atmamış, meydanı darbecilere bırakma-
mıştır. Milletimiz, Emniyet Teşkilatımızın 
mensuplarıyla ve darbecilere karşı hare-
kete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsur-
larıyla el ele vererek, bu darbe girişimine 
karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Tank-
ların etkisiz hale getirilmesi başta olmak 
üzere, asker görünümlü teröristler karşı-
sındaki dik duruşlarıyla memleketine ve 
geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece bo-
yunca sayısız kahramanlık destanları yaz-
mıştır. Bıyıkları henüz terlememiş genç-
lerden 70 yaşındaki ihtiyarlara, işçisinden 
patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar 
milletimizin tüm fertleri, parti, meşrep, si-
yasi görüş farkı gözetmeksizin darbeciler 
karşısında tek vücut olmuştur. Darbe te-
şebbüsünde bulunan hainlerin karşısına 
dikilen vatandaşlarımız, önlerinde, arka-
larında, sağlarında, sollarında onlarca kişi 

vurularak yaralanmasına, şehit olmasına 
rağmen, sabaha kadar yerlerini terk etme-
mişlerdir.  

Tüm bu hadiseler sırasında polislerimizden 
ve vatandaşlarımızdan, içlerinde yakın ça-
lışma arkadaşlarımın da bulunduğu 208 
kardeşimiz şehit olmuş, 232’si ağır olmak 
üzere 1.500’e yakın kişi de yaralanmıştır. 
Şehitlerimize ve ailelerine Allah’tan rah-
met, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin hiçbir ye-
rinde sokağa çıkarak darbecilere destek 
olan tek bir sivil vatandaşımız olduğu-
na dair haber, hamdolsun gelmedi. Bu 
bakımdan, 15 Temmuz darbe girişimi, 
milletin darbe heveslilerine verdiği bir 
büyük ders olarak, bu milletin şanlı ta-
rihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman 
hatırımızdan çıkmayacaktır.  

Türk Silahlı Kuvvetlerimize 
Sirayet Etmiş Kanser Hücreleri 
Süratle Temizlenecektir

Aziz milletim, değerli kardeşlerim,

Öncelikle şu hususu özellikle belirtmek is-
tiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi, tüm 
milletimizle birlikte Türk Silahlı Kuvvetle-
rimize karşı da yapılmış bir ihanettir. Ge-
nelkurmay Başkanımızı, Kuvvet Komutan-
larımızı, pek çok subayımızı silah zoruyla 
rehin alan ve görev yapamaz hale getiren 
bu örgüt mensupları, üzerlerindeki ünifor-
manın izzetine ve şerefine gölge düşüren 
teröristlerdir. Üzerlerinde üniforma olma-
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sı, bu teröristlerin gerçekte bir ihanet çete-
sinin mensupları olduğu gerçeğini asla de-
ğiştirmez. Tıpkı üzerlerindeki üniformaya 
ve cübbeye rağmen aynı ihanet çetesine 
hizmet eden hakimler, savcılar, emniyet 
mensupları gibi, diğer kurumlardaki ben-
zer kişiler gibi, ordumuz içinden de hain-
ler çıkabilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçikleri-
miz, bizim gözbebeğimizdir. Bu darbe gi-
rişimi vesilesiyle, ülkemizin her kurumu 
gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimize de sirayet 
etmiş olan bu kanser hücreleri süratle te-
mizlenecektir. Esasen, bu temizliğin hazır-
lıkları zaten başlatılmıştı. Bugüne kadar, 
haksız yere kimseyi mağdur etmeme anla-
yışıyla, hukuk devleti titizliğiyle yürütülen 
çalışmaları zafiyet sanan örgüt üyeleri, bu 
girişimle, kendilerini alenen ortaya çıkar-
mışlar ve bir anlamda işimizi kolaylaştır-
mışlardır. Yargı ve emniyet teşkilatı başta 
olmak üzere, diğer kurumlarda zaten yü-
rütülmekte olan çalışmalar, bu gelişmenin 
ardından hızlandırılmıştır. Bir örümcek 
ağı gibi, hepsi aynı merkeze bağlı pek çok 
kanaldan oluşan bu terör örgütünün artık 
gizlenecek, saklanacak, takiyye yapacak 
durumu kalmamıştır. 

Dolayısıyla, 15 Temmuz darbe girişimin-
den hareketle Mehmetçiğimizi zan altında 
bırakacak, ona zarar verecek hiçbir hare-
keti, hiçbir ithamı asla kabul etmiyoruz. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta 
zinciri, bu darbe girişimine karşı çıkarak, 
demokrasi ve hukuk devletine olan bağlı-
lığını ispat etmiştir. Çoğu da yalan-yanlış 
olan bir takım görüntülerden hareketle, 

15 Temmuz darbe girişimini meşrulaştır-
maya, üniformalı teröristleri ve onların 
arkalarındaki güçleri mağdur göstermeye 
çalışanlar sadece ve sadece darbe destekçi-
leridir. 

Türkiye, 15 Temmuz’da, hiçbir istisnası, 
hiçbir izahı, hiçbir farklı açıklaması olma-
yan bir yol ayrımıyla karşı karşıya kalmış-
tır. Bir tarafta, Fethullahçı Terör Örgütü 
mensupları ve onları destekleyenlerin 
ülkemizi, milletimizi, geleceğimizi teslim 
almaya yönelik girişimi vardır, diğer taraf-
ta ise iradesine, demokrasisine, istiklaline 
ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan 
bir millet vardır. Darbe teşebbüscüleriyle 
millet arasında gri bir alan oluşturmaya 
çalışanlar ise, hükmen terör örgütü men-
subudur; çünkü ortada böyle tereddütlü 
bir alan yoktur. Yapılan teşebbüsün adı va-
tana ihanettir. Dünyanın her yerinde vata-
na ihanetin cezası ne ise, bu terör örgütü 
mensupları da aynı cezaya maruz kalacak-
lardır. 

Tarihimizde İlk Defa, Bir 
Silahlı Darbe Teşebbüsü Millet 
Tarafından Engellenmiştir

Böyle günler, parti taassubu yapılacak, 
ideolojik saplantılarla hareket edilecek, 
meşrep ve görüş farklılıkları ön plana çı-
kartılacak, kişisel husumetlerle gözler 
karartılacak günler değildir. 15 Temmuz 
gecesinden itibaren, Türkiye’nin tüm şe-
hirlerinde, meydanlarında, sokaklarında, 
her partiden, her görüşten, her hayat bi-
çiminden vatandaşlarımız, iradesine, de-
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mokrasisine, geleceğine sahip çıkmak için, 
aynı duyguyla, aynı heyecanla, aynı karar-
lılıkla bir araya gelmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, tüm siyasi partilerin 
ortak imzasıyla, tek yürek, tek vücut ola-
rak darbe teşebbüsüne karşı milli iradeye 
sahip çıkılmıştır. Kendisini bu ülkenin bir 
ferdi, bu milletin bir evladı olarak hisse-
den herkes, bu darbe girişiminin karşısın-
da yer almıştır. 

1960 darbesinde Menderes ve arkadaşla-
rına, 1980 darbesinde “bir sağdan, bir sol-
dan” anlayışıyla darağaçlarına gönderilen 
gençlerine sahip çıkamamanın yıllardır 
acısını yaşayan milletimiz, 15 Temmuz 
2016’da bu gidişe “dur” demiştir. Ülkemiz 
tarihinde ilk defa, bu çapta bir silahlı dar-
be teşebbüsü, bizzat millet tarafından en-
gellenmiştir. Türkiye, demokrasi ve hukuk 
devletine olan bağlılığın, sadece yazıda, 
sadece sözde kalmayan, gerektiğinde va-
tandaşlarının canı pahasına bu değerlerin 
hayata geçirildiği bir ülke olduğunu tüm 
dünyaya göstermiştir. 

Bu darbe girişimi sonrasında yaşananlar, 
ülkemiz demokrasisinin bir zaafı değildir, 
tam tersine demokrasimizin ne kadar güç-
lü olduğunun ispatıdır. İçeride veya dışarı-
da, ülkemizi bu sebeple eleştirmeye kalkan 
kişiler veya kurumlar, sadece gerçek an-
lamda demokrat olmadıklarını, başka he-
saplarla hareket ettiklerini göstermiş olur-
lar. Hiçbir demokrasi, hiçbir hukuk devleti, 
emirleri kurumsal hiyerarşi içinden değil 
de, dışarıdaki bir örgüt yapısından alan 
askerin, hakimin, savcının, polisin, bürok-
ratın varlığına izin vermez, veremez. Aksi 

takdirde demokrasinin, yani milli iradenin 
üstünlüğünün; hukukun, yani hakların ve 
özgürlüklerin yazılı güvence altında bu-
lunmasının anlamı kalmaz. 

Kendilerine emanet edilen kamu gücünü 
gasp ederek ülkeyi ve milleti esir almak 
isteyenlerin yaptıkları işin adı faşizmdir, 
diktatörlüktür. 15 Temmuz darbe girişimi, 
Türkiye’de gerçek faşistlerin, gerçek dikta-
törlük heveslilerinin kimler, buna karşılık 
gerçek demokratların, gerçek özgürlükçü-
lerin, gerçek hukuk devleti taraftarlarının 
da kimler olduğunu göstermiştir. 

Siyaset Kurumu, 15 Temmuz’daki 
Duruşuyla Onuruna Sahip 
Çıkmıştır

Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim,

Bizim tarihimiz, dışarıdan gelen saldırı-
lara ve içeride yapılan ihanetlere rağmen, 
milletin vatanına ve devletine sahip çık-
masının örnekleriyle doludur. 15 Tem-
muz şanlı direnişi, bu muhteşem tarihin 
en başında yerini alacaktır. Milletimizin, 
bu üniformalı teröristlerin elindeki silah 
ve tank namlularının, uçak ve helikopter 
bombalarının karşısında gösterdiği dik 
duruşun nesiller boyunca takdirle anlatı-
lacağına inanıyorum. Darbe teşebbüsünün 
ortaya çıkışı ve yaptığım çağrıyla birlikte 
meydanlara, sokaklara çıkan vatandaşları-
mın her birine şükranlarımı sunuyorum. 
Tankların önüne kendini siper edip hedef-
lerine ulaşmalarını engelleyen, bunun için 
hayatını riske atan, yaralanan, şehit olan 
her bir vatandaşımız için ne desek minnet-
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tarlığımızı ifade edemeyiz. Sokağa çıkma 
imkânı bulamayıp da, sabaha kadar evinde 
duasıyla, yüreğiyle, gözyaşıyla darbe teşeb-
büscülerine buğz eden vatandaşlarımın 
her birine teşekkür ediyorum. 

Geçmişteki darbelerin ve darbe teşebbüsle-
rinin aksine, 15 Temmuz darbe girişimine 
karşı tepkisini süratle ortaya koyan, yayın-
ladıkları bildiriyle temsil ettikleri milletin 
şerefine, onuruna, haysiyetine sahip çıkan 
milletvekillerimizin her birini tebrik edi-
yorum. Siyasi partilerimizin Genel Baş-
kanlarına, olması gerektiği gibi, demok-
rasinin, milli iradenin safında güçlü bir 
duruş sergiledikleri için şükranlarımı su-
nuyorum. Siyaset kurumu, 15 Temmuz’da-
ki duruşuyla onuruna sahip çıkmıştır. 

İş makinalarını, otobüslerini, ellerindeki 
tüm araç ve gereci darbe girişimini engel-
lemek için sahaya süren belediyelerimi-
ze, kurumlarımıza, şahsi araçlarını aynı 
amaçla kullanan vatandaşlarımıza teşek-
kür ediyorum. 

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız-
lığa uğramasında en çok katkısı olanla-
rın başında, hiç şüphesiz Emniyet Teş-
kilatımız ve polislerimiz geliyor. Darbe 
teşebbüsünde bulunan ihanet çetesinin 
ilk hedefi, kendilerine müdahale etme 
potansiyeli gördükleri Emniyet Teşkila-
tımızın kritik birimleriydi. Gölbaşı’ndaki 
Özel Harekat Daire Başkanlığımızı uçakla 
bombalayıp, kahraman polislerimizi şehit 
ettiler. Ankara Emniyet Müdürlüğü bina-
sını aynı şekilde bombaladılar. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğümüze saldırmaya ça-
lıştılar. Buna rağmen polislerimiz büyük 

bir fedakârlıkla, Türkiye’nin her yerinde 
görevlerinin başından bir an olsun ayrıl-
madılar. Ellerindeki tüm imkânları kulla-
narak, milletimizle birlikte ihanet çetesi 
mensuplarının girişimini boşa çıkartmak 
için çalıştılar. Bu darbe girişiminin başa-
rısızlığa uğramasında büyük katkısı olan 
Emniyet Teşkilatımızın her bir mensubu-
na en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 

Tüm Terör Örgütleri Gibi, 
Fethullahçı Terör Örgütü de Bir 
Proje Ürünüdür

15 Temmuz darbe girişiminin kahraman-
larından biri de medyamızdır. Medyamı-
zın tamamı darbecilerin karşısında yer 
almış, demokrasinin ve milli iradenin sa-
fında net bir tavır sergilemişlerdir. Silah 
tehdidine rağmen darbe teşebbüsünde bu-
lunan terör örgütü mensupları karşısında 
son derece net ve sağlam bir duruş sergi-
leyen medya mensuplarımızın her birini 
tebrik ediyorum. 

Elbette en önemli teşekkürlerden birini, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, darbe teşeb-
büsüne karşı çıkan, emirlerindeki kuv-
vetleri bu alçak girişimin dışında tutan 
komutanlarımız ile baskılara rağmen bu 
ihanete ortak olmayan askerlerimiz hak 
ediyor.  Herhangi bir örgütün veya şahsın 
esiri değil, milletin ordusunun mensupları 
olduklarını gösteren tüm subaylarımıza, 
askerlerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Bu süreçte, gerek bizzat arayarak, gerek 
mesaj göndererek, gerek medyaya açıkla-
ma yaparak Türkiye’deki meşru yönetime 
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destek veren ülkelere, devlet ve hükümet 
yetkililerine, dost ve kardeş toplumlara da 
teşekkürlerimi ifade ediyorum. 

Aziz milletim, değerli kardeşlerim,

Her gecenin nihayetinde bir sabah, her 
zorluğun sonunda bir kolaylık olduğu gibi, 
bu tür acı hadiselerin ardından da yeni 
imkânlar ortaya çıkar. Millet olarak, Ana-
dolu coğrafyasındaki bin yıllık varlığımız 
boyunca, bu tür sayısız tehditle, saldırıy-
la, teşebbüsle karşı karşıya kaldık. 100 yıl 
önce, artık ayağa kalkamaz denilen mille-
timizin Çanakkale’deki, Kutü’l Amare’de-
ki şahlanışından aldığımız güçle İstiklal 
Harbimizi verdik ve başarıya ulaştırdık. 
Cumhuriyet tarihi boyunca da ülkemize ve 
milletimize yönelik saldırılar, tuzaklar, iha-
netler durmadı, hep devam etti. Türkiye ne 
zaman bir hamle yapacak olsa, darbeyle, 
cuntayla, ekonomik, siyasi, sosyal krizlerle 
önü, gücü, takati kesilmeye çalışıldı. 

Ülkemiz, geçtiğimiz 14 yılda elde ettiği 
istikrar ve güven ortamı sayesinde eko-
nomik dengelerden yatırımlara, savun-
ma sanayinden ihracata kadar her alanda 
yeni bir şahlanış dönemine girdi. Bölge-
sinde ve dünyada söz sahibi olmaya baş-
layan, sesi gittikçe daha gür çıkan Türkiye 
fotoğrafının birilerini çok rahatsız etti-
ğini biliyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz 
ki, ülkemizde faaliyet gösteren tüm terör 
örgütleri, ki buna Fethullahçı Terör Ör-
gütü de dahildir, proje ürünüdür ve belli 
amaçlarla üzerimize salınmıştır. Bu top-
raklarda, kendi milletinin üzerine tankla, 
uçakla, helikopterle saldıracak alçaklar 
asla yetişmez. Bunların hepsi, uzun yıllar 

boyunca, sinsi bir planın parçası olarak 
özel olarak yetiştirilmiş, eğitilmiş, beyin-
leri iğfal edilmiş mankurtlardır. 

Gözleri olup görmeyen, kulakları olup 
işitmeyen, dilleri olup konuşmayan bu 
insanlara ne anlatsanız boş… Biz, 3 yıldır 
bu kesime, gittiklerini yolun yanlışlığını, 
arkalarına takıldıkları elebaşlarının iha-
netlerini izah etmeye çalışıyoruz. Tıpkı di-
ğer terör örgütlerine sempati duyan vatan-
daşlarımız gibi, bunların da gözlerini açıp 
gerçekleri görmeleri, kulaklarını açıp ha-
kikatleri duymaları, dillerini çözüp doğru-
yu ikrar etmeleri için sabırlı ve sağduyulu 
bir çaba içinde olduk. Hatta ben, “Tabanı 
ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanettir” diye 
açık bir tanımlama yaptım. 

Artık Kimsenin Milletimize Bedel 
Ödetmeye Hakkı Yoktur

Bundan sonra, ne Fethullahçı Terör Ör-
gütünü, ne de diğer terör örgütlerini 
destekleyenler konusunda en küçük bir 
müsamaha, en küçük bir merhamet göste-
rilmeyecektir. Bizim için, milletimizin ve 
devletimizin bekası, her şeyin önünde ge-
lir. Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerin-
den taviz vermeden, milletimizin ve dev-
letimizin geleceğini tehdit eden tüm terör 
örgütlerine, tüm yapılara karşı amansız bir 
mücadele yürütülecektir. 

Türkiye, devleti ve milletiyle, her zaman 
ifade ettiğim dört temel sütuna sıkı sıkıya 
sarılma iradesini, 15 Temmuz darbe giri-
şimine karşı şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde ortaya koymuştur. Tek Millet, Tek 
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Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet. Bu ilkeler 
etrafında bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. Önümüzde başka bir yol, başka 
bir alternatif, başka bir seçenek yoktur.

Türkiye’nin demokrasiden, hukuk devletin-
den, temel hak ve özgürlüklerin güvence 
altında olduğu bir sistemden başka alter-
natifi yoktur, gidecek başka yolu yoktur. 
Açık konuşuyorum: Birliğini, beraberliğini, 
kardeşliğini güçlü tutan bir Türkiye’de hu-
zurun, istikrarın, kalkınmanın önünde hiç-
bir engel olamaz. Geçmişte, millete rağmen 
milleti idare etme anlayışının bedelini, çok 
ağır şekilde ödedik. Artık kimsenin, hangi 
söylemle ve hangi amaçla olursa olsun, mil-
letimize bedel ödetmeye hakkı yoktur. 

Türkiye’nin sadece büyümeye, güçlenme-
ye, kalkınmaya, refahını artırmaya, savun-
masını tahkim etmeye, eğitimini, sağlığını, 
adalet sistemini, altyapısını güçlendirme-
ye ihtiyacı vardır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin doğrudan milletin oyuyla iş-
başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak, 
tek amacım işte bu Türkiye’yi inşa etmek-
tir. Cumhurbaşkanı olarak, Meclisimizle, 
Hükümetimizle, siyasi partilerimizle, sivil 
toplum kuruluşlarımızla, Türkiye’ye des-
tek olan herkesle birlikte ülkemizi 2023 
hedeflerimize ulaştırma kararlılığıyla yo-
lumuza devam edeceğiz. 

Ekonomide tüm göstergeler, bir süredir 
yaşanan durgunluğun geride kalmaya 
başladığını gösteriyor. Büyük projeleri-
mizi birer birer tamamlıyor, yenileri için 
adımlarımızı atmaya başlıyoruz. Önü-
müzde 26 Ağustos’ta Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü’nün, ardından 26 Aralık’ta da 
inşallah Avrasya Tüneli’nin açılışlarını ya-
pacağız. Bu arada bir tarafta Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’ndeki hızlı tren hattı, bir 
diğer tarafta ise Çanakkale Köprüsü ile Ka-
nal İstanbul projelerimizin ihale hazırlık-
ları devam ediyor. Ülkemizin değişik böl-
gelerindeki dev projeler de hızla yürüyor.

Çevremizdeki ülkelerle yaşadığımız sorun-
ları geride bırakarak, yeniden güçlü ilişki-
ler kurma yolunda önemli adımlar attık, 
atmayı sürdürüyoruz. 15 Temmuz darbe 
girişiminin sebeplerinden birinin de bu 
tablo olduğundan hiç kimsenin şüphesi ol-
masın. Ekonominin tüm kurumlarından, 
tüm aktörlerinden, tüm milletimden rica 
ediyorum: Paralel ihanet çetesinin başa-
rısız darbe girişiminin bu olumlu tabloyu 
bozmasına kesinlikle izin vermeyelim. 

Bölgesindeki ve tüm dünyadaki mağdurla-
rın ve mazlumların ümidi olan Türkiye’nin 
dimdik ayakta durması, bununla kalmayıp 
sürekli güçlenmesi, 79 milyon vatanda-
şımızla birlikte, yüzlerce milyon insanın 
beklentisidir. Bu kardeşlerimizi boynu bü-
kük, kalbi kırık bırakamayız. Ellerini ovuş-
turarak Türkiye’nin sıkıntıya düşmesini, 
diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri 
bugüne kadar sevindirmedik, yarın da se-
vindirmeyeceğiz. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Rabbim bu milleti, bu ülkeyi ilelebet koru-
sun, muhafaza etsin. 

Sağlıcakla kalın. 
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Ekranları başında bizleri izleyen değerli 
vatandaşlarım, dünyanın dört bir yanında 
gönlü ve gözü Türkiye’ye kilitlenmiş sevgi-
li dostlar, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye, 15 Temmuz akşam saatlerinden 
itibaren, tarihinin en kritik günlerinden 
birini yaşamıştır. Ülkemizin ve milletimi-
zin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetle-

rimiz içinde yuvalanmış bir grup, emir ko-
muta zinciri dışına çıkarak, darbe girişimi 
başlatmıştır. Fethullahçı Terör Örgütü üye-
si oldukları anlaşılan bu grup, uçaklarla, 
helikopterlerle, tanklarla, silahlarla devle-
te ve millete karşı saldırıya geçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Ge-
nelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel 

Bakanlar Kurulumuz, Türkiye’de 
3 Ay Olağanüstü Hal İlan 
Edilmesini Kararlaştırdı

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama 
Ankara | 20 Temmuz 2016 
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Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi 
Köprüsü ve çeşitli askeri birimlerimiz yo-
ğun saldırı altında kalmıştır. Şahsımın ve 
Hükümetin kararlı duruşu, milletimizin 
darbe girişiminde bulunanların karşısına 
cesurca dikilmesi, güvenlik güçlerimizin 
etkili müdahalesi sayesinde, hamdolsun 
bu teşebbüs amacına ulaşamamıştır. Mil-
letimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir 
şekilde sahip çıkması karşısında, darbeci-
lerin silahları da, tankları da, helikopterle-
ri de, uçakları da işe yaramamıştır.  Asker 
elbisesi giymiş teröristler karşısındaki dik 
duruşlarıyla memleketine ve geleceğine 
sahip çıkan milletimiz, gece boyunca kah-
ramanlık destanları yazmıştır.  Gencinden 
yaşlısına, işçisinden patronuna, köylüsün-
den şehirlisine kadar milletimizin tüm 
fertleri, darbeciler karşısında tek vücut ol-
muştur. Darbe teşebbüsünde bulunan ha-
inlerin karşısına dikilen vatandaşlarımız, 
gözlerinin önünde onlarca kişi vurularak 
yaralanmasına, şehit olmasına rağmen, sa-
baha kadar kararlı bir şekilde direnişlerini 
sürdürmüşlerdir. 

Hamdolsun, kendisini bu vatanın bir ev-
ladı, bu milletin bir ferdi olarak hisseden 
herkes, darbe girişiminin karşısında yer al-
mıştır.  Milletimiz, 1960 darbesinde Men-
deres ve arkadaşlarına sahip çıkamamanın 
üzüntüsünü yıllarca yaşamıştır. 1980 dar-
besinde “bir sağdan, bir soldan” anlayışıyla 
darağaçlarına gönderilen gençlerine sahip 
çıkamayan toplumumuzun acısı hala taze-
dir. 15 Temmuz 2016 tarihi, bu kötü gidişe 
“dur” denilen, bir dönüm noktası olmuş-
tur.  Ülkemiz tarihinde ilk defa, bir silahlı 
darbe girişimi, milletin bizzat kendisi ta-

rafından akamete uğratılmıştır.  Türkiye, 
demokrasi ve hukuk devletine olan bağlı-
lığın, vatandaşlarının canı pahasına ispat 
etmiştir. 

Darbe girişiminde bulunanların açtıkla-
rı ateş sonucu sivil vatandaşlarımızdan, 
polislerimizden ve askerlerimizden 246 
masum insan hayatını kaybetmiş, 1.536 
masum vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu 
vesileyle, tüm şehitlerimize Allah’tan rah-
met, yakınlarına ve milletimize başsağlığı 
diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil 
şifalar temenni ediyorum. Cumhurun baş-
kanı olarak, milletimle iftihar ediyorum.  
İnanıyorum ki, demokrasi tarihine bir kah-
ramanlık destanını Türk milleti olarak biz 
yazmış oluyoruz; bu böyle anılacaktır.

Milletimle Birlikte, Darbecilerin 
Karşısında Dimdik Bir Duruş 
Sergiledik

Aziz vatandaşlarım,

Darbe girişiminin haber alındığı andan iti-
baren, Cumhurbaşkanı olarak, Başbakanı-
mızla, Bakanlarımızla, Emniyet Teşkilatı-
mızla, Silahlı Kuvvetlerimizin darbecilere 
karşı duran komutanlarıyla çok yakın bir 
çalışma içinde oldum. Tüm tehlikeye ve 
tehditlere rağmen, derhal İstanbul’a gide-
rek, milletimle birlikte, darbecilerin kar-
şısında dimdik bir duruş sergiledik. Mil-
letimizin dirayeti ve kararlılığı karşısında 
darbe girişimi, ertesi gün akşam olmadan 
tamamen bertaraf edilmiştir. 
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Bugün, yani 20 Temmuz Çarşamba günü 
de, önce Milli Güvenlik Kurulumuzu top-
ladık, ardından da Bakanlar Kurulu top-
lantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik 
Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı 
değerlendirme sonunda, darbe girişimin-
de bulunan terör örgütünün tüm unsurla-
rıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için, 
ülkede, Anayasamızın 120’nci maddesi 
uyarınca Olağanüstü Hal ilan edilmesini, 
Hükümete tavsiye etme kararı aldık. Ba-
kanlar Kurulumuz da, bu tavsiye doğrultu-
sunda Türkiye’de 3 ay süreyle Olağanüstü 
Hal ilan edilmesini kararlaştırdı. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 120’nci mad-
desi, ülkede demokrasiyi, temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
şiddet hareketleri olması durumunda, 
Olağanüstü Hal ilan edilmesine imkân 
sağlıyor. Olağanüstü Hal ilanının amacı, 
ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, 
vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine 
yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için 
gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde 
atabilmektir. 

Bu uygulama, kesinlikle demokrasiye, hu-
kuka ve özgürlüklere karşı değildir; tam 
tersine bu değerleri koruma ve güçlendir-
me amacına yöneliktir. Yaşadığımız darbe 
girişimi, Türkiye’de kimlerin canları pa-
hasına demokrasinin ve hukuk devletinin 
yanında olduğunu, kimlerin de diktatör-
lük peşinde olduğunu açıkça ortaya koy-
muştur. Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, 
sivil toplum kuruluşlarımız, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin emir komuta kademesi 
ve elbette en önemlisi milletimiz, tercihi-

nin daima demokrasiden yana olduğunu 
göstermiştir. 

Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesinden itiba-
ren meydanları, sokakları doldurarak dev-
letinin ve hükümetinin yanında olduğunu 
haykıran tüm vatandaşlarıma şükranları-
mı sunuyorum. Partisi, siyasi fikri, inancı 
ne olursa olsun tankların karşısına dikilen 
her bir vatandaşım benim gözümde, Meh-
met Akif ’in ifade ettiği gibi: 

“İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, 

İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.” 

Onlar, gerçekten imanlarıyla o tankların 
karşısında durdular ve şahadete koştukla-
rını haykırdılar.

Tarihimizdeki En Güçlü 
Devlet-Millet Birlikteliğini 15 
Temmuz’da Ortaya Koyduk

Namluların karşısında dimdik duran, 
önünde, arkasında, sağında, solunda on-
larca insan vurulduğu halde saatlerce 
bulunduğu yeri terk etmeyen vatandaşla-
rımın her biri, İstiklal Harbi kahramanları-
mızın torunları olduklarını ispatlamışlar-
dır. Önüne, arkasına bakmadan paletlerin 
altına yatan 32 yaşındaki bir hanım karde-
şimiz şehadete yürüdü. Bunlar işte bir ba-
yanı tankla ezecek kadar alçak, namussuz 
ve vahşidir. Ama benim o hanım kardeşim, 
şahadet şerbetini yudumladı ve Hakk’a 
yürüdü. Savaş uçakları, helikopterler te-
pesinde dolaşıp bombalar atmasına, ağır 
silahlarla ateş etmesine rağmen sokakları, 
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asker kılıklı teröristlerin hedef aldıkları 
yerleri boşaltmayan kardeşlerimin kahra-
manlığını ifade edecek kelime, inanın bu-
lamıyorum. 

Darbe girişiminin bastırılmasının ardın-
dan, başka birileri yeniden aynı cüreti 
gösteremesin diye, günlerdir tüm şehirle-
rimizin meydanlarında demokrasi nöbeti 
tutan vatandaşlarımızın her biri, isimle-
rini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını 
bilmelidirler. 

Diğer taraftan, Ankara’da Gölbaşı Özel Ha-
reket Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü binalarında görev yapanlar 
başta olmak üzere, darbe girişiminde bulu-
nanların ağır saldırıları altında kalmaları-
na rağmen, bir an olsun tereddüt gösterme-
den görevlerinin başına koşan, mücadele 
eden polislerimizin fedakârlıkları her tür-
lü takdirin üzerindedir. Türk Silahlı Kuv-
vetleri bünyesinde darbe girişimlerine kar-
şı kararlı bir duruş sergileyen, bu uğurda 
şehit olan, yaralanan askerlerimizin sağ-
lam duruşlarını da milletimiz asla unut-
mayacaktır. Kendilerine yanlış emir veren, 
“artık komutada bizdedir” diyeni anlından 
vuran ve daha sonra kendisi de şehit olan 
Ömer Halisdemir’i de ben buradan hayırla 
yâd ediyorum, mekânı cennet olsun.

Valiliklerimiz ve Belediyelerimiz başta ol-
mak üzere, darbe girişimini haber aldıkla-
rı andan itibaren, tüm imkânlarıyla, tüm 
güçleriyle devletlerinin ve milletlerinin 
yanında yer alan kurumlarımızın yöneti-
cilerini de tebrik ediyorum. Aynı şekilde 
darbe teşebbüsü karşısında millet iradesi-

nin yanında saf tutan tüm medya kuruluş-
larımıza ve sivil toplum örgütlerimize de 
şükranlarımı sunuyorum.

Aziz milletim,

Türkiye, tarihinin en güçlü devlet-millet 
birlikteliğini, 15 Temmuz darbe girişimi 
karşısında ortaya koymuştur. Milletimiz 
devletine, devletimiz de milletine sahip 
çıkmıştır. Demokrasi, hukuk devleti, temel 
hak ve özgürlükler konusunda, hiçbir va-
tandaşımızın, hiçbir kurumun en küçük 
bir endişesi olmasın. Hükümetimizin ilan 
ettiği Olağanüstü Hal, bu değerleri, onlara 
yönelik saldırılardan koruma amacı güt-
mektedir. 

Ekonomi Çevrelerinin, 
Olağanüstü Hal Konusunda 
Tereddütleri Olmamalıdır

Ülkemizin yaşadığı tehditle mukayese edi-
lemeyecek derecede küçük terör olayları 
karşısında benzer tedbirler alan Avrupa 
ülkelerine seslerini çıkartmayanların, 
Türkiye’yi eleştirmeye hakları kesinlikle 
yoktur. Biz kimseden ihsan istemiyoruz, 
sadece gölge edilmesin yeter. Olağanüstü 
Hal ilanının, sadece ve sadece ülkemizin 
karşı karşıya bulunduğu terör tehdidine 
karşı gerekli önlemlerin alınmasına, de-
mokrasinin, hukuk devletinin, temel hak 
ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir 
tedbir olduğunun altını çizmek istiyorum. 

Özellikle ekonominin yurt içindeki ve yurt 
dışındaki unsurlarının, Olağanüstü Hal 
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uygulaması konusunda en küçük bir olum-
suz çekinceleri, tereddütleri olmamalıdır. 

Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin 
kredi notunu BB+’dan BB’ye, görünü-
münü de durağandan negatife indirmiş. 
Standard & Poor’s’a sesleniyorum: Tür-
kiye şu an Standard & Poor’s’a üye değil. 
Daha önce de bunları yaptın. Biz, “Senin-
le alakamız yok” dedik ve ilişkiyi kestik. 
Kendince siyasi bir karar açıklıyorsun. 
Amacınız, Türkiye’ye gelecek yatırımları 
durdurmak. Boşuna bizimle hiç uğraşma-
yın. Aynı şeyleri bundan önce de yaptı-
nız tutmadı ve bugün de tutmaz. Kararlı 
bir şekilde yatırımlarımıza nasıl devam 
edeceğimizi göreceksin. Osmangazi 
Köprüsü’nü açtık, şimdi 26 Ağustos’ta Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’nü de açacağız, 
20 Aralık’ta inşallah Avrasya Tüneli’ni 
açacağız. Sizin gücünüz bize yetmez.

Bunların yaptıkları değerlendirme Tür-
kiye ekonomisinin gerçeklerini yansıt-
mıyor. Zaten onlar, böyle dönemleri bek-
lerler. Yarın bakarsanız, piyasaya bol bol 
virüs de salarlar. 

Bu süreçte Türkiye, başta tasarrufların artı-
rılması konusundaki teşvikler olmak üzere, 
ekonomideki reformlarını kesintisiz sürdü-
recektir. Merkez Bankamız, ön açıcı açık-
lamalar yaptı. Bundan sonra da kararlı bir 
şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Piyasa-
da herhangi bir likidite sıkıntısı söz konusu 
değil ve olmayacaktır da. Piyasaların kendi 
kuralları içindeki işleyişleri konusundaki 
hassasiyet, izlenen rasyonel ekonomi politi-
kası çerçevesinde sürdürülecektir. 

Milletime şunu söylüyorum: “Eyvah, şim-
di olağanüstü hal ilan edildi. Yoksa bu sü-
reçte, artık valiler devreden çıkıp Silahlı 
Kuvvetler mi yönetime el koyacak?” diye 
bir düşüncenin içerisine girmesinler. Asla 
böyle bir durum söz konusu değil. Tam 
aksine, valilerimizin yetkileri daha da ar-
tacak. Silahlı Kuvvetlerimiz, valilerimizin 
emrinde bu süreci sürdüreceklerdir. De-
mokrasiden asla taviz vermedik, bundan 
sonra da vermeyeceğiz. Silahlı Kuvvetle-
rimiz de kesinlikle hükümetinin emrinde, 
hükümetiyle beraber hareket etme nokta-
sındadır.

Anayasamızın amir hükmü gereği, bu mil-
letin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı ve 
başkomutan olarak bizler de askerimizle 
beraber, Silahlı Kuvvetlerimizin içerisin-
deki bütün o virüsleri temizleme mücade-
lesini sürdüreceğiz. Diğer kurumlarımız-
daki temizlik faaliyetleri de kararlılıkla 
yürütülüyor. 

Ben milletime şunu hatırlatıyorum: Sakın 
endişeye kapılmayın. Türkiye bu badireyi 
hamdolsun atlattı ve bundan sonra da ya-
tırımlarıyla beraber bu süreci güçlenerek 
devam ettirecektir.

Bugün yaptığımız Milli Güvenlik Kurulu 
toplantımızın, hemen arkasından icra et-
tiğimiz Bakanlar Kurulu toplantımızın ve 
aldığımız kararların hayırlı olmasını dili-
yorum. 

Teşekkür ederim. 
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Türkiye’nin 81 vilayetindeki ve ilçelerdeki 
meydanlarda canlı olarak bizleri izleyen 
sevgili kardeşlerim, tankın, topun, uçağın, 
helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve 
sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle diki-
len aziz milletim, 15 Temmuz silahlı darbe 
girişimini bozguna uğratan aslan yürekli 
kardeşlerim, günlerdir sokakları meydan-
ları boş bırakmayarak istiklaline ve istik-
baline sahip çıkma konusundaki kararlı-

lığını ortaya koyan kıymetli kardeşlerim, 
vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygula-
rımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Buradan “gün iradeye sahip çıkma gü-
nüdür” diyerek meydanları darbecilere 
teslim etmeyen vakur beyefendileri, hanı-
mefendileri, gençleri, çocukları saygıyla 
selamlıyorum. 15 Temmuz’da meydanları, 
havalimanlarını, yolları, köprüleri doldu-

Bugünkü Türkiye, 15 Temmuz 
Akşamı Türkiye’sinden Daha 

Güçlüdür

Millete Hitap | Ankara | 24 Temmuz 2016 
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rarak Fethullahçı terör örgütü mensubu 
hainleri hezimete uğratan 7’den 70’e tüm 
vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Aynı şekilde Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da, 
dünyanın dört bir yanında dualarıyla, elle-
rinde pankartlarıyla milletimizin yanında 
yer alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyo-
rum. Bizlere desteklerini ileten tüm dost 
ülke liderlerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde 
62’si polis, 179’u sivil, 5’i asker olmak üze-
re 246 şehidimiz var. Rabbim onları şefka-
tiyle, merhametiyle kuşatsın, Peygamber 
Efendimize komşu eylesin. Yaralılarımızın 
sayısı 2 bin 186, onlara da Allah’tan acil 
şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimiz ve 
gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretle-
riyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruş-
larıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz şehit-
lerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini 
daima muhafaza edeceklerdir. Bununla 
birlikte artık her yıl 15 Temmuz Şehitleri-
mizi Anma Günü’nde, kendilerini hassaten 
yâd edecek, hatıralarını gelecek nesillere 
aktaracağız.

Değerli kardeşlerim,

Bugün 81 ilimizdeki, ilçelerimizdeki 
meydanlarda ve tüm Türkiye’de coşkuy-
la, gururla söylenen özgürlük türküleri-
nin asıl bestekârı milletimizin bizatihi ta 
kendisidir. 15 Temmuz gecesi sokaklarda 
Sünni-Alevi yoktu, Türk-Kürt yoktu, Çer-
kez-Roman yoktu, o gece meydanlarda 
sağcı-solcu, zengin-fakir, iktidar-muhalefet 

yoktu. 15 Temmuz’da tıpkı Çanakkale’de, 
İstiklal Harbimizde olduğu gibi tüm fert-
leriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesi-
ni bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük 
Türkiye vardı, Türk milleti vardı.

15 Temmuz’da Tek Millet, Tek 
Bayrak,Tek Vatan, Tek Devlet 
İlkeleri Etrafında Birleştik

Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin 
yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi, bu coğ-
rafyaya vatan olarak sahiplenme konu-
sundaki kararlılığını ortaya koymuştur. 
Milletimiz tıpkı 717 yıl önce Söğüt’te, 563 
yıl önce İstanbul’da olduğu gibi, Anadolu 
topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde 
istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya 
haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi kendisi-
ne yar etmemek için saldıranlara karşı 100 
yıl önce Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, 
Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 
Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir.

15 Temmuz, milletimizin; kökü nerede olur-
sa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, 
iradesini hangi odağa teslim ederse etsin, bu 
millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı 
tarihi bir meydan okumasıdır. Bu meydan 
okumayı sadece şu veya bu kesim değil, 
hamdolsun milletimizin tamamı yapmıştır.

Demokrasi mücadelesini destekleyen tüm 
siyasi partilerimize, bu partilere gönül ve-
ren, oy veren tüm vatandaşlarıma, hukuk 
devletinin, hak ve özgürlüklerin, milleti-
mizin ve ülkemizin geleceğinin yanında 
yer aldıkları için şükranlarımı sunuyorum.
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Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
darbe haberini aldıkları andan itibaren 
imkânları ölçüsünde, ülkelerinin ve mil-
letlerinin yanında yer almak için göster-
dikleri çabayı takdirle ve minnetle karşı-
lıyorum. 15 Temmuz gecesi Türkiye tüm 
farklılıklarını, tüm renklerini, tüm meş-
replerini geride bırakarak Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkeleri etra-
fında birleşmiştir.

Türkiye’yi bu ihanet çetesi mensupları ara-
cılığıyla, bu vatan hainleri vasıtasıyla tedip 
edeceklerini, devleti teslim alabilecekleri-
ni sanarak 15 Temmuz akşamı harekete 
geçenler, ertesi gün akşam olmadan mille-
timiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. 
Bu sözüm, maşalarla birlikte, onları bir ka-
til sürüsü halinde sokaklara salanlar için 
de geçerlidir, hepsini biliyoruz. Vakti saati 
geldiğinde onların hesaplarını da önlerine 
koyacağız.

Şimdi çalışma zamanı, çalışacağız, çok 
çalışacağız. Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
ulaştıracağız. Bununla kalmayacak, 2053, 
2071 vizyonlarımızı gerçekleştireceğiz. 
Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri 
haline gelerek, savunma sanayinde dışa ba-
ğımlılığı tamamen ortadan kaldıran büyük 
projeleri ile yatırımlarını kesintisiz hayata 
geçiren bir Türkiye’nin önünde kimse du-
ramaz. İşte bunu bildikleri için buldukları 
her fırsatta önümüzü kesmeye, ayağımıza 
çelme takmaya çalışıyorlar. Kendi güçle-
rinin yetmediği yerde, çevremizdeki ve 
içimizdeki ihanet şebekelerini harekete 
geçiriyorlar. Türkiye’nin başındaki PKK be-
lasının bir türlü sona ermemesinin sebebi 
budur. Suriye’de PYD adıyla, bu örgütün 

bir kolunun icat edilip güney sınırlarımız 
boyunca karşımıza çıkartılmasının sebebi 
de budur. DAEŞ denilen bir örgüt icat edi-
lip, bölgemize ve ülkemize musallat edilme-
si de aynı gayeye matuftur. Son üç yıldır da 
FETÖ denilen bu örgütü, önce yargı ve polis 
içindeki mensuplarıyla, onlar başaramayın-
ca ordu içindeki üniforma giymiş terörist-
leri üzerimize sürenlerin amacı da aynıdır. 
Ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek 
isteyenlerin azgın piyonları olan terörist-
ler, milletin ortak iradesi, sarsılmaz cesareti 
karşısında bir kez daha bozguna uğradı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
ve Mehmetçiğimiz Bizim 
Gözbebeğimizdir

Bu darbe girişimi milletimizle, hüküme-
timizle, Meclis’imizle birlikte Türk Silahlı 
Kuvvetleri’mize de yapılmıştır. Türk Silah-
lı Kuvvetlerimiz ve Mehmetçiğimiz bizim 
gözbebeğimizdir. 15 Temmuz’da aynı za-
manda Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi de bu 
asker elbisesi giymiş teröristlerin saldırısın-
dan kurtardık. Bu silahlı darbe girişiminin 
akamete uğratılmasıyla Türkiye artık yeni 
bir döneme girmiştir. Şairin dediği gibi: 

“Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. 

Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. 

Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. 

Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.” 

Bizlere bu güzel günleri yaşatan hainler 
karşısında zaferi nasip eden Rabbimize 
hamdolsun.
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Aziz milletim,

Türkiye’ye yönelik, 79 milyona yönelik 
hiçbir girişime bugüne kadar nasıl eyval-
lah etmediysek, buna da etmedik. Olayın 
ilk anlarından itibaren hadiseleri an be an 
takip ederek, ilgili yerlere gerekli talimat-
ları vererek, milletimize sokaklara sahip 
çıkmaları çağrısında bulunarak duruşu-
muzu ortaya koyduk. Hamdolsun vatan-
daşlarımız çağrılarımıza uyarak sokakları, 
meydanları doldurdu, meydanları darbeci-
lere bırakmadı. Allah sizlerden razı olsun.

Şimdi bu olaya karışanların hepsi de dev-
letine, güvenlik güçlerimize, adalete hesap 
veriyorlar. Şu saate kadar gözaltına alınan-
ların sayısı 13 bin165’tir. Bunların 8 bin 
838’i asker, 2 bin101’i hakim-savcı, 1485’i 
polis, 52’si mülki idare amiri, 689’u sivildir. 
Tutuklanarak cezaevine konanların sayısı 
123’ü general, 282’si rütbeli polis, 1559’u 
hakim-savcı olmak üzere 5 bin 863’tür. Di-
ğerlerinin sorguları devam ediyor.

Darbe girişimi sonrasındaki tedbirlerin et-
kin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesini 
sağlamak için, Milli Güvenlik Kurulu’mu-
zun tavsiyesiyle Hükümetimiz Olağanüs-
tü Hal İlan etmiştir. Bu karar, Meclis’imiz 
tarafından da onaylanmıştır. Bugün, Ola-
ğanüstü Hal Yetkilileri çerçevesinde ilk ka-
nun hükmünde kararnameler çıkartılarak 
süreç işletilmeye başlatılmıştır. Bugünkü 
Resmi Gazete’de yayınlanan kararname-
lerle; gözaltı süresi 4 günden 1 aya çıkar-
tıldı, Fethullahçı Terör Örgütüne mensup 
devlet görevlilerinin memuriyetle ilişikleri 
kesilmeye başlandı. Yine Kararnamelerle; 

bu yapıya ait 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 
15 üniversite, 104 vakıf, 35 sağlık kurulu-
şu, 1125 dernek, 19 sendika kapatıldı ve 
tüm bu kurumların mal varlıklarına devlet 
tarafından el konuldu.

Türkiye’nin Kalkınmasını Esas 
Alan Ekonomi Politikasından Asla 
Taviz Vermeyeceğiz

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 
tüm vatandaşlarımız, terörle mücadele 
kapsamındaki şehitlik statüsüne dahil 
edilmiştir. Kamudan bu terör örgütüyle 
ilişkisi sebebiyle çıkartılanlar bir daha 
memur olamayacaklar. Bu işlemlerle ilgili 
yürütmeyi durdurma kararı da alınama-
yacak. Fethullahçı terör örgütünü, tüm 
unsurlarıyla ülkemizden kazımak için ge-
reken önlemleri peyderpey almaya devam 
ediyoruz.

Bu devlet, kendisine silah çekene, vatan-
daşına kurşun sıkana, vatandaşının üzeri-
ne tankla yürüyene, vatandaşına F16’larla 
bomba yağdıranlara, helikopterlerle ateş 
edenlere hak ettiği cezayı verecek kudrete 
ve geleneğe sahiptir. Hiç şüpheniz olma-
sın; şehitlerimizin kanı asla yerde kalma-
yacak. Milletimizin meydanlarda sürdür-
düğü şanlı demokrasi direnişinin gereği 
harfiyen yerine getirilecektir.

Türkiye böyle bir darbe girişimi karşısında 
dahi yolundan şaşmayacak, hedeflerinden 
uzaklaşmayacak, irtifa kaybetmeyecek ka-
dar güçlü bir ülkedir. İşte görüyorsunuz, 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

279

adeta darbecilerle kol-kola çalışan birta-
kım güçlerin sabotajlarına rağmen ekono-
mimiz kendi rayında istikrar içinde işleyi-
şini sürdürüyor. Ülkemizin kredi notunu 
indiren o kuruluşun veya kuruluşların 
böyle bir yetkisi yoktur. Not indirimi için 
sadece bizi değil, hiç kimseyi ikna edecek 
bir gerekçeleri de yoktur. Ekonomimizin 
tüm göstergeleri dünyanın pek çok ülke-
sinden çok iyi durumdadır. Her şey serbest 
piyasa ekonomisi kuralları içinde yürüyor, 
yürümeye devam edecektir. Mali disiplin-
den taviz yoktur, milletimiz ülkesine ve 
ekonomisine güveniyor.

Yatırımlarımız aynı kararlılıkla devam ede-
cek. İşte şimdi 26 Ağustos geliyor, inşallah 
Boğaz’ın üzerinde üçüncü gerdanlık Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün açılışını yapa-
cağız. İnşallah, 20 Aralık’ta Marmaray’ın 
kardeşi geliyor. Marmaray raylı sistem, 
bu ise otomobillerin denizin altından ge-
çeceği Avrasya Tüneli, bu da geliyor. Ama 
şimdi bir de yeni adımlar atıyoruz. Kanal 
İstanbul ve Çanakkale Köprüsü’yle ilgili 
adımlar da atılacak. 

Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını, ge-
lişmesini esas alan ekonomi politikasından 
asla taviz vermeyeceğiz. Finans sektörün-
de gayet güçlü yürüyoruz. İşte bu akşam, 
Sayın Başbakanımız, ilgili bakanlar, ilgili 
finans kuruluşlarımızın temsilcileriyle bir 
toplantıyı yaptık ve atılacak adımların ka-
rarını aldık.

Milletimiz müsterih olsun; Türkiye terör 
örgütleri vasıtasıyla önüne kurulan tu-

zakları birer-birer bozarak yoluna devam 
ederken, üstesinden geldiği her saldırı-
dan zayıflayarak değil, tam tersine güç-
lenerek çıkmaktadır. Bugünkü Türkiye, 
15 Temmuz akşamı Türkiye’sinden daha 
güçlüdür. Çünkü hastalık teşhis edilip ya-
raya neşter vurulmuş, operasyon başarıyla 
sürdürülmektedir. Rabbimin yardımıyla 
yarınki Türkiye, bugünkünden çok daha 
güçlü olacaktır.

Bu düşüncelerle İzmir’den Erzurum’a, 
Van’dan Denizli’ye, Trabzon’dan Mersin’e 
kadar şu anda 81 vilayetimizin meydan 
ve ilçelerinde, evlerinde televizyonları 
başında bizleri dinleyen 79 milyonun ta-
mamına; cesaretleri, kahramanlıkları, ka-
rarlılıkları için şahsım ve milletim adına 
Ankara’dan teşekkür ediyorum.

Milletimizi birbirine düşürmek isteyen, 
zafere leke sürmeye çalışan provokatörle-
re asla prim vermeyeceğiz. Sizler, tanklara, 
uçaklara, kurşunlara karşı vücudunuzu si-
per ederek tarih yazdınız. Bu kutlu mücade-
leyi sabote etmek isteyenleri de, yine basiret 
ve ferasetinizle alt edeceğinize inanıyorum. 
Bir olunuz, iri olunuz, diri olunuz, kardeş 
olunuz, hep birlikte Türkiye olunuz.

Sözlerime son verirken bir kez daha 15 
Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyorum. Gazilerimize şifalar diliyo-
rum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Al-
lah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kalın 
sağlıcakla diyorum, hayırlı geceler.
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Darbecilerin Akıbetlerinden 
Endişe Ettikleri Kadar, 
Milletimizin Hayat  Hakkından 
Endişe Duymayanlar Bizim 
Dostumuz Değildir

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Mil-
let Kongre ve Kültür Merkezi Açılışı ile 15 
Temmuz Şehitlerini Anma Programı- An-
kara- 29 Temmuz 2016

Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, değerli 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Açılışını yaptığımız Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nin hayırlı olmasını di-
liyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin 
önemli bir parçası olan bu eserin açılışını, 
böylesine önemli ve anlamlı bir dönemde, 
çok kıymetli misafirlerimizle yapmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. 

Aramızda, 15 Temmuz şehitlerinin yakın-
ları ve 15 Temmuz gazilerimiz var. Kendi-
lerine hoş geldiniz diyorum. 

Millet olarak, 15 Temmuz gecesi 170’i sivil, 
62’si polis ve 5’i de asker olmak üzere 237 
şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rah-
met, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bili-
yorsunuz bizim inancımızda şehitlik, Pey-
gamberlikten sonraki en yüksek makamdır. 

Ne diyor Arif Nihat Asya: 

Şehitler tepesi boş değil, 

Biri var bekliyor. 

Ve bir göğüs, nefes almak için; 

Rüzgâr bekliyor. 

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye; 

Yattığı toprak belli, 

Tuttuğu bayrak belli, 

Kim demiş meçhul asker diye? 

Destanını yapmış, kasideye kanmış. 

Bir el ki; ahretten uzanmış, 

Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler! 

Öpelim temizse dudaklarımız, 

Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. 

Söyledi söyleyenler demin, 

Gel süngülü yiğit alkışlasınlar 

Şimdi sen söyle, söz senin. 

Şehitler tepesi boş değil, 

Toprağını kahramanlar bekliyor! 

Ve bir bayrak dalgalanmak için; 

Rüzgâr bekliyor! 

Evet,  bu ülkede Şehitler Tepesi hiçbir zaman 
boş kalmadı, kalmıyor. Bizim şehitlerimizin 
yattıkları toprak belli, tuttukları bayrak bel-
li, yüreklerindeki iman belli, dillerindeki 
kelime-i tevhit belli. Peki, onları şehit eden-
lerin neyi belli? Sadece ihanetleri. Şehitleri-
mizin hiçbiri bizim için meçhul değil. Bilakis 
onların her biri milletimizin malumudur ve 
ebediyen malumu olarak kalacaktır. 
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Batılı Ülkelerden Türkiye’ye 
Taziye İçin Gelen Hiçbir Yetkili 
Olmadı

İşte, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşat-
mak üzere, Boğaziçi Köprüsü’nün adını 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü, Meclis’in ve 
Genelkurmay’ın bulunduğu kavşağın adı-
nı 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Kızılay 
Meydanı’nın adını da 15 Temmuz Kızılay 
Demokrasi Meydanı olarak değiştirdik. 
Ankara’da hemen bulunduğumuz yerin 
karşısına, Devlet Mezarlığıyla aramızdaki 
alana, İstanbul’da da 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nün Anadolu yakasındaki çıkışı-
na, şehitlerimiz için birer anıt dikeceğiz. 
Ayrıca şehitlerimizin adını okullarımıza 
vermek suretiyle kalıcı kılacağız.

Şehit yakınlarımıza, terörle mücadele ka-
nunundaki tüm hakları tanıyoruz. Ülkesi 
ve milleti için canını ortaya koyan bu kar-
deşlerimizin emanetlerine sahip çıkmak 
bizim namus borcumuzdur. Devletin sağ-
layacağı imkânların yanında, milletimiz 
de şehitlerimiz için kampanyalar yapıyor, 
desteğini ortaya koyuyor. Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığımız, şehit ve gazilerimiz 
için yardım kampanyası başlattı. Ziraat 
Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Ziraat Ka-
tılım ve Vakıf Katılım’da açılan hesaplarda 
hayırseverlerimizin yardımları toplanıyor.

Aynı gece çok büyük bir bölümü Ankara 
ve İstanbul’da olmak üzere 2 bin 191 sivil, 
polis ve asker yaralımız var.

Değerli kardeşlerim,

Bakınız, hemen yanıbaşımızdaki Jandar-
ma Genel Komutanlığı ile Külliye arasın-
daki kavşağı uçakla bombaladılar. Yetme-
di, hemen arkasından camimizin önünü 
bombaladılar ve orada 5 şehit verdik. Bunu 
ancak kâfir yapar. Bunu “Ben Müslüma-
nım, ben Türküm” diyen birisi yapabilir 
mi? Bunlar, benim askerimin, polisimin 
ve devletimin tüm kurumlarının içerisine 
nasıl sızmış? 

Batılı dostlarımız, bizi arayarak önce geç-
miş olsun dileklerini iletiyorlar ve ardın-
dan da,  “Açığa aldığınız ve devletten attı-
ğınız memurlar konusunda endişeliyiz” 
diyorlar. Siz işinize bakın. Benim ülkem 
darbeye maruz kalacak, 237 şehidim, 2 
bin 191 yaralım olacak, kalkıp bir tane ta-
ziyede bulunup ve ardından dokuz tane 
nasihat vereceksin; o aklı kendine sakla. 
Kendi ülkenizde bir terör eyleminde 5-10 
kişi öldüğü zaman dünyayı ayağa kaldırı-
yorsunuz. Burada Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne, halkın yüzde 52 oyuyla seçil-
miş bir Cumhurbaşkanı’na, yine arkasında 
yüzde 50’lik millet desteği olan hükümete 
karşı darbe yapılıyor.  Siz kalkıp bu hükü-
metin, bu devletin yanında yer alacağınıza 
darbecilerin yanında yer alıyorsunuz. Şu 
ana kadar ne Avrupa Birliği’nden, ne Avru-
pa Konseyi’nden, ne de Batılı bir ülkeden 
Türkiye’ye taziye için gelen hiçbir yetkili 
olmadı. Bir de utanmadan, sıkılmadan bu 
tür şeyleri söyleme zilletinde bulunuyor-
lar. Ondan sonra da ne diyorlar? “Erdoğan 
çok sinirli, çok asabi…” 
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Kardeşlerim,

Biz, sadece ve sadece rükûda Allah’ın hu-
zurunda eğiliriz. Biz, kula kul olmadık, 
olmayacağız. Gerisini kula kulluk eden FE-
TÖ’cüler düşünsün. Onlar, Pensilvanya’da-
ki için, “Bize şah damarından daha yakın” 
diyorlar. Zavallılar, cahiller… Bize şah da-
marından daha yakın olan sadece ve sade-
ce Allah’ımızdır, başka yok. Biz, Allah’ımı-
za kulluk ederiz. 

15 Temmuz Destanıyla 
Türkiye’nin Önünde Yeni Bir 
Dönem Başlamıştır

Benim gözümde, 15 Temmuz gecesi sokağa 
dökülerek, ülkesine, milletine, istiklaline ve 
istikbaline sahip çıkan her bir kardeşim ga-
zidir. Hepimizin de gazası mübarek olsun. 
Şehitlerimiz, gazilerimiz ve canları pahasına 
tankların, silahların, bombaların karşısına 
dikilen tüm vatandaşlarımız, 15 Temmuz’da 
yazdıkları destanla, Türkiye’nin önünde yeni 
bir dönem başlatmışlardır. 

Parlamentomuzun o gece anında açılma-
sı, Sayın Başkanımızın orada grubuyla bir 
araya gelmesi o anda beni duygulandırdı. 
Yeniden bir istiklal mücadelesi yaşıyoruz 
ve yeniden bir istikbal mücadelesi veriyo-
ruz hissine kapıldım. Biz ne mutlu, ne kut-
lu bir milletiz. Dünyada sizin emsaliniz ve 
eşiniz yok. 

Ben hanım kardeşlerimizi, Nene Hatun’la-
rımızı kutluyorum. O tankların karşısına 
dikilip, orada şehit olan hanım kardeşle-

rimi kutluyorum. Bunun yanında, tankın 
karşısına şehit olma azmiyle çıkan ama 
şehit olmayan yiğit gencimizi de kutluyo-
rum. Bu arada tabii ki şehit olanları kut-
lamak benim haddime mi… Çünkü onu 
Rabbim kutlamış, Sevgili Peygamberim 
kutlamış. Ben şehitlerimizi kıskanıyorum, 
Rabbim bizleri onlarla birlikte haşretsin. 

15 Temmuz gecesi ülkemizin her köşe-
sinde, sokaklarda, her siyasi anlayıştan, 
her meşrepten, her dünya görüşünden in-
sanlarımız vardı. O geceden beri Türkiye, 
gerektiğinde tüm farklılıklarının üzerine 
çıkarak, hürriyetini ve geleceğini sahip-
lenme iradesine sahip olduğunu, dost-
düşman herkese gösterdi. Öyle ki, ülkemiz 
hakkında yapılan olumsuz hesapların ta-
mamı 15 Temmuz’da geçerliliğini yitirdi. 
O gece yaşanan ve pek azı kameralara, ob-
jektiflere yansıyan manzaraların her biri, 
Türkiye’nin ekonomik, siyasi, sosyal terör 
yoluyla diz çökmesini bekleyenlerin kafa-
sına birer balyoz gibi indi.

Bir süredir ülkemize farklı niyetlerle ba-
kanlar sandılar ki; toplumun içindeki gö-
rüş farklılıklarını, fay hatlarını derinleşti-
rirsek, Türkiye’yi tedip edebiliriz. Sandılar 
ki; PKK’sından DEAŞ’ına kadar dünyanın 
en eli kanlı, en vahşi terör örgütlerini üze-
rine salarsak bu ülkeyi sindirebiliriz. San-
dılar ki; FETÖ mensubu üniformalı terö-
ristleri uçaklarıyla, tanklarıyla, toplarıyla 
sokağa çıkarttığımızda bu milleti teslim 
alabiliriz. 

Hâlbuki Rabbim ne diyor: “Onlar tuzak 
kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tu-
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zak kuranların en hayırlısıdır.” 15 Temmuz 
gecesi, millet olarak, Allah’ın izniyle, bize 
tuzak kuranların tuzaklarını başlarına ge-
çirdik. 81 vilayeti ve 79 milyon vatanda-
şıyla tüm Türkiye bir ve beraber olarak, 40 
yıllık hazırlığı, 40 yıllık birikimi, 40 yıllık 
sinsi hesabı 20 saate kalmadan yerle yek-
san ettik. 

FETÖ terör örgütünün mazisi 40 yıl. Bun-
lar 40 yıldır bugüne ulaşmak için çalıştı-
lar. Şimdi hesap tersine döndü. Ama iş bitti 
mi? Hayır, iş bitmedi. Yapacağımız daha 
çok iş var. Hep söylüyorum; bunlar kanser 
virüsü gibi vücudu metastaz yaptı. Şimdi 
bu virüs kazınıyor. 

Darbeyi Destekleyen Tek Bir 
Siyasi Partimizin Olmaması Bize 
Ümit Veriyor

Değerli kardeşlerim,

Şu gerçeği herkesin çok iyi gördüğüne 
inanıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi, 
ülkemizdeki diğer tüm darbelerden farklı 
olarak, sadece hükümeti devirmeyi, yö-
netimi ele geçirmeyi değil, aynı zamanda 
toplumu da ele geçirmeyi hedefliyordu. 
Şayet bu darbe başarılı olsaydı, ülkemiz-
deki istisnasız herkes için, 16 Temmuz’la 
birlikte bambaşka bir hayat başlayacaktı. 
Bu ihanet çetesinin mensubu olmayan, 
iradesini Pensilvanya’daki çetebaşına tes-
lim etmeyen hiç kimse, bu ülkede hayatını 
sürdürme, geleceğini inşa etme imkânına 
sahip olamayacaktı. 

Milletimiz, işte bu tehlikeyi, bu tehdidi 
gördüğü için, AK Partilisiyle, MHP’lisiyle, 
CHP’lisiyle, diğer partilere gönül veren in-
sanlarıyla darbe girişimine karşı çıktı, dev-
letinin ve yöneticilerinin yanında yer aldı. 
Bu uyanış, günlük siyasi çekişmelerin, po-
lemiklerin, rekabetin ötesinde ve üzerinde 
bir birlikteliği, dayanışmayı, bütünleşmeyi 
beraberinde getirdi.  Hamdolsun milleti-
miz, söz konusu vatan olduğunda, diğer 
her şeyi teferruat haline getiren bir şuuru 
ortaya koydu. 

Bu manzaranın, Cumhurbaşkanı olarak 
şahsıma, Sayın Başbakan’a, siyasi partileri-
mizin liderlerine verdiği mesajın gayet iyi 
farkındayız. AK Parti, CHP ve MHP Genel 
Başkanları, 25 Temmuz 2016 tarihinde, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya 
gelerek, hem darbe girişimi karşısındaki 
sağlam duruşlarını teyit etmişler, hem de 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemine ilişkin 
güçlü mesajlar vermişlerdir. Bu sorumlu 
ve dirayetli tutumları sebebiyle, siyasi par-
ti genel başkanlarımıza bir kez daha teşek-
kürlerimi ifade ediyorum. 

15 Temmuz darbesini destekleyen tek 
bir siyasi partimizin, tek bir siyasi parti 
genel başkanımızın, tek bir vatandaş gru-
bumuzun olmaması, geleceğimize güven-
le bakmamız konusunda bize ümit veri-
yor. Benim gözümde 15 Temmuz gecesi, 
Çanakkale’de ve İstiklal Harbi’nde sergile-
diğimiz birlik ve beraberliğin günümüz-
deki tezahürüdür. Bu manzarayı görüp 
de hala ülkesinden, milletinden, 2023 he-
deflerimizden, geleceğinden şüphe duyan 
varsa, inanın bana, ben de onun aklından 
ve izanından endişe ederim. 
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Bugün Türkiye’nin yolu, 15 Temmuz saba-
hı olduğundan daha açıktır, daha aydınlık-
tır, daha berraktır. Çünkü özellikle son 3 
yılda ardı ardına yaşadığımız pek çok ola-
yın şifresi, 15 Temmuz’da, en vasat zihin-
lerin bile anlayabileceği şekilde çözülmüş, 
eskilerin deyimiyle, takke düşmüş kel gö-
rünmüştür. 

Geldiğimiz noktada, “Eskiden şunu dedik, 
bunu söyledik” demenin anlamı ve gere-
ği yoktur. Bundan sonra önümüze bakma 
zamanıdır. 15 Temmuz’u, devlet ve millet 
olarak bir milat haline dönüştüremezsek, 
yazıklar olsun bize. Bir milat olarak bu ve-
sileyle, şu ana kadar şahsıma her türlü say-
gısızlığı, hakareti yapanlara karşı bir kere-
ye mahsus olarak davalarımı çekiyorum 
ve affediyorum. Zira asıl bu imkânı doğru 
değerlendiremezsek millet bizim yakamı-
za yapışma hakkına sahip olur. Onun için, 
siyasetçiler başta olmak üzere, toplumun 
tüm kesimlerinin ülkemizin önündeki bu 
gerçeğe, bu hassas duruma uygun şekilde 
davranacaklarına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Darbecilerden, onların iç ve dış destek-
çilerinden hesap sorarken, elbette “in-
tikam” değil “adalet” peşinde olacağız. 
Bununla birlikte, FETÖ, PKK, DEAŞ, 
DHKP-C; yani ülkemizin ve milletimizin 
bekası için tehdit oluşturan tüm terör 
örgütlerinin başını ezmekte de en küçük 
bir tereddüt göstermeyeceğiz. 

Düşman tek değil, çok. Üstad Necip Fazıl 
şöyle diyor: 

“Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. 

Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın.” 

Böyle gitmeye devam edeceğiz, durmayaca-
ğız. Devletimizin tüm unsurlarıyla, bölücü 
terör örgütüne karşı mücadelemizi karar-
lıkla sürdüreceğiz. Çünkü bu ülkenin huzu-
runa kastetmeye kimsenin hakkı yok. Biz, 
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 

Türkiye, bir hukuk devletidir. Dikkat eder-
seniz, darbe girişimi sürecinde dahi hukuk-
tan en küçük bir taviz vermedik. Attığımız 
her adım, aldığımız her karar, hayata geçir-
diğimiz her uygulama Anayasaya, kanun-
lara uygundur. Meclisimizle, Milli Güven-
lik Kurulumuzla, Bakanlar Kurulumuzla, 
Bakanlıklarımızla, tüm kurumlarımızla 
çalışmalarımızı hukuk sınırları içinde yü-
rütüyoruz. Yaşanan olağanüstü dönemden 
kaynaklanan eksikler, hatalar olursa, onlar 
için de hukuk yolu açıktır, açık kalmaya 
devam edecektir. Ama adaleti tesis etmek 
de boynumuzun borcudur. Mevlana Haz-
retlerinin ifadesiyle “bir şeyi yerli yerine 
koymak” olan adaleti tesis ettirirken, “bir 
şeyi olmaması gereken yere koymak” olan 
zulümden de mutlaka kaçınacağız. 

Milletimizin 15 Temmuz gecesi sergilediği 
birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, kardeş-
liğe uygun şekilde, hedeflerimizi sürekli 
büyüterek, adımlarımızı sıklaştırarak yo-
lumuza devam edeceğiz. 
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Milletimizin İdam Talebi 
Parlamento’da Tartışılır

Milletimiz şu an ne istiyor? İdam cezası-
nın yeniden gelmesini istiyor. Demokratik 
parlamenter sistemle yönetilen bir hukuk 
devletiyiz. Öyleyse burada hükümetin ya-
pacağı bir şey var, nedir? Milletin bu tale-
bini Parlamento’ya taşımak. Parlamento 
bunu tartışır, bu yolda verilen karara da 
herkes uyar. Bugün dünyanın büyük bir 
çoğunluğunda idam cezası var mı? Var. 
Türkiye’de de bu müzakere edilir, tartışılır, 
adım ona göre atılır.

Sadece Fetullahcı Terör Örgütüyle değil, 
diğer terör örgütleriyle ve onların arkala-
rındaki güçlerle olan mücadelemizi daha 
güçlü, daha etkin bir şekilde sürdürece-
ğiz. Ülkemizde oynanmak istenen oyunu 
bir kez daha bozduk. Bundan sonra inşal-
lah, Suriye’de oynanan oyunu da bozaca-
ğız, Irak’ta oynanan oyunu da bozacağız, 
Libya’da oynanan oyunu da bozacağız. 
Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, dünyanın 
her yerinde mazlumların ve mağdurların 
acısı, gözyaşı, kaybetmesi pahasına oyna-
nan oyunları bozacağız. Çünkü bunların 
hiçbiri ülkemizde yaşananlardan bağımsız 
değildir, hepsi aynı senaryonun farklı sah-
nelerinden ibarettir. 

Bakınız, 15 Temmuz gecesi, sadece 
Ankara’da, İstanbul’da değil, dünyanın 
farklı bölgelerindeki pek çok şehirde yüz 
milyonlarca insanın kalbi bizim için atı-
yordu, elleri bizim için semaya kalkıyordu. 
Bu insanlar, Türkiye’deki mücadelenin 79 
milyonla birlikte kendi istiklal ve istikbal 

mücadeleleri olduğunu biliyordu. Ülkemi-
ze husumet besleyenler, teröristlerini üze-
rimize salanlar kendilerini dev aynasında 
görebilirler. Ama bu milletin arkasında 
çok daha büyük bir güç, çok daha büyük 
bir destek var; o da mazlumların duasıdır. 

Ne diyor İstiklal Marşımızda;

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşa-
rım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın, 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Biz, Hakk’ın vadettiği günlerin yakın oldu-
ğuna inanıyoruz ve bu şekilde dimdik yo-
lumuza devam ediyoruz. 

Pek Çok Devlet Yetkilisinin Darbe 
Girişimi Karşısındaki Tavrı, 
Utanç Belgesidir

Değerli kardeşlerim,

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve son-
rasında dünyada, aslında zaten bildiğimiz, 
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ama bu derece açık olarak ifade edilebile-
ceğine ihtimal vermediğimiz pek çok tavra 
şahit olduk.  Dostlarımızın samimi desteği-
ni bir kenara koyarak söylüyorum, pek çok 
devletin, pek çok devlet yetkilisinin ülke-
mizdeki darbe girişimi karşısındaki tavrı, 
demokrasi adına bir utanç belgesidir. 

Vatandaşlarımızın asker elbisesi giymiş 
teröristlerin tanklarının paletleri altında 
ezilmesi, silahlarıyla vurulması, helikop-
terleriyle taranması, uçaklarıyla bom-
balanması, maalesef bunların dikkatini 
çekmedi. Buna karşılık darbecilerle çok 
yakından alakadar oldular. Darbe girişimi-
ne karşı aldığımız Olağanüstü Hal kararı 
onları birden çok endişelendirdi. Alçakça 
katledilen 237 vatandaşımıza başsağlığı, 
yaralanan 2 bin 191 insanımıza şifa di-
lemeyenler, darbecilerin kötü muamele 
görme ihtimali karşısında adeta teyakkuza 
geçtiler. 

Darbecilerin akıbetlerinden endişe ettik-
leri kadar Türkiye’nin demokrasisinden, 
milletimizin hayat hakkından, geleceğin-
den endişe duymayan hiçbir ülke, hiçbir 
ülke lideri bizim dostumuz değildir. Bu 
ülkelerle diplomatik ilişkilerimiz mutlaka 
devam edecektir, ama onların kalbimizde 
yeri asla yoktur, olmayacaktır. 

15 Temmuz’da yaşadığımız olayın, terör 
saldırısı ve darbe girişimi boyutlarının ya-
nında bir “işgal hamlesi” olduğunu elbette 
biliyoruz. O meş’um günden beri ulusla-
rarası medyayı takip edenler, Türkiye’nin, 
terör, darbe ve işgal girişimleri karşısında-
ki sağlam duruşunu hazmedemeyenlerin 

hezeyanlarına, ikiyüzlülüklerine ilişkin 
sayısız örnek göreceklerdir. İsterdim ki, 
demokrasiden, demokratik parlamenter 
sistemlerden bahsedenler önce gelsinler 
de bizim Parlamento binamızı bir gezsin-
ler. Zerre kadar demokrasi inançları var-
sa, gelsinler burayı bir görsünler. Bunla-
rın içinde, darbe girişiminde bulunanları, 
“Önce niçin şahsımı öldürmedikleri” için 
eleştirecek, onlara akıldânelik yapacak ka-
dar niyetlerini açık edenler oldu. 

Özellikle Batılı ülke liderlerinin, yaşadıkla-
rımız için üzüntülerini belirtmekten ziya-
de bundan sonraki süreç için endişelerini 
ifade etmeleri, gerçekten ibret vericidir. 
Türkiye’nin yaşadığı tehlikeyle mukayese 
edilemeyecek tehditler karşısında olağa-
nüstü önlemler alanlara tam destek ve-
renler, darbe girişimine rağmen ülkemizi 
eleştirerek, samimiyetsizliklerini ortaya 
koyuyorlar. Avusturya ve Almanya’daki 
vatandaşlarımızın yürüyüş ve miting yap-
malarına bile izin vermiyorlar. Bu ülkeler-
deki vatandaşlarımız evlerine bayrak bile 
asamıyor.  Bunlar bu şekilde demokratlar. 

Karşılaştığımız bu tablo karşısında şaşır-
dık mı? Hayır. Peki, üzüldük mü? Evet. 
İnsanız, her şeye rağmen birazcık hakkani-
yet, birazcık empati beklemekten kendimi-
zi alıkoyamıyoruz. 15 Temmuz’da gördük 
ki, kimseden ne hakkaniyet, ne yardım, ne 
destek, ne anlayış bekleyemeyiz. Ne yapa-
caksak, kendimiz yapacağız. İşte bunun 
için uzun süredir “yerli ve milli” vurgusu 
yapıyorum. Bunun için “kendi göbeğimizi 
kendimiz kesmemiz lazım” diyorum. Sana-
yide, ticarette, ihracatta, savunma sanayin-
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de, yüksek teknolojide, tarımda, hayvan-
cılıkta; velhasıl her alanda dışarıdan alan, 
dışarıya bağımlı olan değil, dışarıya veren 
durumuna gelmek mecburiyetindeyiz. 

Eğer Dışa Bağımlı Türkiye 
Olsaydı, Mücadeleyi Daha 
Başlamadan Kaybetmiştik

Son bir yıldır bölücü terör örgütüyle yürüt-
tüğümüz mücadelede bu gerçeğin sayısız 
örneğine şahit olduk. Şayet, ekonomide ve 
savunma sanayinde belli bir düzeye gelme-
miş olsaydık, inanın bana, ne terör örgütü-
nün eylemlerinin, ne de bu darbe girişimi-
nin altından kalkabilirdik. 

Ülkemize yönelik saldırıların böylesine 
pervasız hale gelmesi, büyüyen, güçlenen, 
kendi kendine yeten Türkiye’den duyulan 
rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Eğer Türki-
ye, dünkü her şeyiyle dışa bağımlı Türki-
ye olsaydı, mücadeleyi daha başlamadan 
kaybetmiştik. Şu anda ideal bir seviyede 
olmayabiliriz, ana en azından kritik dö-
nemlerde kendi ayaklarımızın üstünde du-
rabilecek güce sahibiz. 

Her fırsatta 2023 hedeflerimize dikkat çek-
memizin sebebi, o seviyeyi, ülkemizin gele-
ceği için yeni bir dönemin başlangıcı ola-
rak görmemizdir. Ne yaparlarsa yapsınlar, 
hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, han-
gi oyunları oynarlarsa oynasınlar, Allah’ın 
izni ve yardımıyla 2023 hedeflerimize 
ulaşacağız. Böylece, yeni nesillere 2053 ve 
2071 vizyonunu hayata geçirebilmeleri için 
gereken zemini hazırlamış olacağız. 

Allah yar ve yardımcımız olsun. 

Sözlerime son verirken, 15 Temmuz şehit-
lerimizi merhum Arif Nihat Asya’nın dua 
şiiriyle yâd etmek istiyorum:

Biz, kısık sesleriz… minareleri,

Sen, ezansız bırakma Allahım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma Allahım!

Mahyasızdır minareler… Göğü de,

Kehkeşansız bırakma Allahım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allahım!

Bize güç ver… Cihad meydanını,

Pehlivansız bırakma Allahım!

Kahraman bekleyen yığınlarını,

Kahramansız bırakma Allahım!

Bilelim hasma karşı koymasını,

Bizi cansız bırakma Allahım!

Yarının yollarında yılları da

Ramazansız bırakma Allahım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,

Ya çobansız bırakma Allahım!

Sen bizi sevgisiz, susuz, havasız,

Ve vatansız bırakma Allahım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allahım!

Vatanlarına sahip çıkan, bu ülkeyi Müslü-
mansız bırakmamak için canlarını ortaya 
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koyan, er meydanının pehlivansız olma-
dığını gösteren kahraman şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı su-
nuyorum. 

Açılışını yaptığımız Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nin, Cumhurbaşkanlığı-
mıza, ülkemize, Ankara’mıza hayırlı olma-
sını temenni ediyorum. 

Bu arada, şehit yavrularının gözlerinden 
öpüyorum, eşlerine saygılarımı sunuyo-
rum, annelerine-babalarına saygılarımı 
sunuyorum. Bilesiniz ki, bir büyüğünüz, 
ağabeyiniz olarak, daha gençler için bir ba-
balık, eşimle birlikte bir annelik sorumlu-
luğu içerisinde her zaman her konuda ya-
nınızdayız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
de yanınızdadır. 

Sizleri Allah’a emanet ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Bismillahirrahmanirrahim.

Sayın Meclis Başkanı, kıymetli misafirler, 
değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyo-
rum. 

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve be-
rekatüh. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 
düzenlenen Olağanüstü Din Şurası’nın ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. 

Şura’ya görüşleriyle, değerlendirmeleriy-
le, teklifleriyle katkıda bulunacak olan 
tüm âlimlerimize, tüm hocalarımıza, tüm 
uzmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Milletin emrinde ve din-i mübin-i İslam’ın 

Bu Hain Örgütün Gerçek Yüzünü 
Çok Önceden Ortaya Dökememiş 

Olmanın Üzüntüsü İçindeyim

Olağanüstü Din Şurası | Ankara | 3 Ağustos 2016
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hizmetinde bir kurum olan Diyanet İşleri 
Başkanlığımıza, bu önemli şurayı düzenle-
diği için teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bilindiği gibi ülkemiz, son 3 yıldır çok 
önemli gelişmelere sahne oluyor. 15 Tem-
muz gecesi yaşadığımız silahlı darbe gi-
rişimi, bu sürecin en kanlı, en cüretli bo-
yutunu oluşturmuştur. Devlet ve millet 
olarak, bekamızı yakından ilgilendiren bu 
gelişmelerin odağında yer alan terör örgü-
tünün özelliği, kendisini dini bir yapı, dini 
bir cemaat, dini bir hizmet kuruluşu ola-
rak gösteriyor olmasıdır. Esasen, bu hain 
yapının 40 yıldır toplumumuz içinde kan-
serli bir hücre gibi, bulaşıcı bir virüs gibi 
yaşayabilmesi ve sürekli büyümesi, işte bu 
dini değerleri öne çıkartan kimliği sayesin-
de mümkün olmuştur. 

Zaman zaman dostlarımızla görüşmele-
rimizde bazı kişiler derlerdi ki, “Bunlar 
silahlı bir örgüt değil”. Tabii biz de kendi-
lerine şu izahatı yapardık, “Yanlış bir tes-
pitin içerisindesiniz. Bunlar silahı vakti 
saati geldiğinde en iyi kullanabilecek bir 
örgüttür”. “Nasıl olur” dediklerinde de 
ise, “Bunlar Silahlı Kuvvetlerimizin içeri-
sinde örgütlenmiş, vakti saati geldiğinde, 
oradaki silahları bu millete doğrultabile-
cek karakterde olan bir yapıdır” şeklinde 
tehlikeye dikkat çektiğimizde bize inan-
mazlardı. Yaşanan son darbe teşebbüsün-
den sonra o dostlar gelip, “haklıymışsınız” 
demeye başladılar. 

Saygıdeğer hocalarım,

Milletimiz, meşrebi ne olursa olsun, ‘Allah’ 
diyen, ‘Peygamber’ diyen, ibadetlerini ye-
rine getiren, hayır-hasenat için çalışan, en 
azından böyle gözüken herkesi, her grubu 
olduğu gibi, bu yapıya hüsnü niyetle yak-
laşmış, mensuplarını da korumuş, kolla-
mış, desteklemiştir. Tek parti dönemin-
den itibaren uzun süre, fevkalade yanlış 
bir şekilde, ‘irtica paranoyasıyla’, devlet 
imkânlarıyla dini cemaatlerin üzerine gi-
dildiği dönemlerde, her grup gibi, bu yapı 
da milletimizin kolları, kanatları altında 
varlığını sürdürmüştür. 

Bu Yapının, Sinsi Hesapların Aleti 
Olduğunu Uzun Süre Göremedik

Rahmetli Özal, Demirel, Ecevit, hatta 
biz de farklı görüşlerden siyasetçiler ve 
devlet adamları olmamıza rağmen, bu 
yapıya iyi niyetle destek olmuşuzdur. 
Açık konuşuyorum: Şahsen ben de, ka-
tılmadığım pek çok yönleri olmasına 
rağmen, asgari müştereklerde buluşabil-
diğimiz zannıyla, her kesim gibi, bunlara 
yardımcı oldum. Şerif Mardin’in çevre 
olarak ifade ettiği, daha önce dışlanmış, 
ötekileştirilmiş tüm kesimleri merkeze 
taşıma çabamızdan, bu kesimin de isti-
fade etmesini sağladım. Yapının başında 
yer alan kişi ve kadro konusundaki tüm 
tereddütlerimize rağmen, yurt içinde 
ve yurt dışında yürütüyor göründükleri 
yaygın eğitim, yardım, dayanışma faali-
yetlerinin hatırına, bunlara müsamaha 
gösterdik. Hatta hatta ‘Allah’ dedikleri 
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için müsamaha gösterdik, “ortak yanımız 
var” dedik. Ama inanın bana, aynı menzi-
le giden farklı yollardan biri olarak gör-
düğümüz bu yapının, aslında bambaşka 
niyetlerin, sinsi hesapların aleti, aracı, 
örtüsü olduğunu uzun süre görmedik, 
göremedik. 

Aslına bakılırsa, 2010 yılından itibaren, 
özellikle de 2012 yılından sonra bu yapıy-
la ilgili rezervlerimizi koymuştuk. Bu dö-
nemde hızlanan Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarına yönelik operasyonlar ve da-
valarla ilgili de ciddi şüphelerim oluştu ve 
yetkilileriyle bunu paylaştım. Çok yakın-
dan tanıdığım, uzun yıllar birlikte çalıştı-
ğım bazı komutanlara yöneltilen suçlama-
ların ve tutuklamaların gerekçeleri beni 
ikna etmiyordu. Aynı şekilde, kamuda ve 
özel sektörde, yapıya mensup kişilerin 
giriştikleri güç temerküzünden, kendile-
rinden olmayanlara hayat hakkı tanıma-
yan tavırlarından ciddi olarak rahatsızlık 
duyuyordum. Fakat o sıralarda meseleyi 
kendi arkadaşlarımıza dahi anlatmakta 
güçlük çekiyordum. 

2013 yılında yaşadığımız 17-25 Aralık 
darbe girişimi, bu hain örgütün gerçek 
yüzünü ilk defa tüm çıplaklığıyla ortaya 
koyduğu bir hamle oldu. Bunu dahi bir-
çok arkadaşlarımızla paylaşamadık. Bu 
örgütün bir şeması elimize geçti; altında 
şu anda Başbakanımız Binali Bey, aynı 
şekilde Enerji Bakanımız, aynı şekilde oğ-
lum, aynı şekilde sizlerin de tanıdığınız-iyi 
bildiğiniz birkaç tane işadamı şemada bu 
örgütün çatısında görünen isimler oldu. 
Buna dahi birçok arkadaşlarımız inanmı-

yorlardı. “Ya bunlar böyle bir şeyin içerisi-
ne girmez, yahu etmeyin” diyorlardı. Bun-
lar çok önemli bir operasyonun adımlarını 
atıyorlar. Hala inanmayanların olduğunu 
da biliyorum. Hâlâ maalesef, bakıyor ama 
görmüyor olanların bulunduğunu da bi-
liyorum. Bu noktadan sonra artık ‘şüphe’ 
dönemi bitti, ‘mücadele’ dönemi başladı. 

Bunu burada altını çizerek ifade etmek du-
rumundayım: Şayet 17-25 Aralık sonrasın-
da aldığımız önlemler olmasaydı, bu darbe 
girişimi muhtemelen, sadece silahlı kuv-
vetler içindeki bir grup silahlı teröristin 
değil; polisiyle, yargısıyla, bürokrasinin di-
ğer unsurlarının katılımıyla çok daha bü-
yük bir tehdit olarak karşımıza çıkacaktı. 
Her şeye rağmen, bu hain örgütün gerçek 
yüzünü çok daha önceden ortaya dökeme-
miş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan 
dolayı hem Rabbimize, hem de milletimize 
verecek hesabımız olduğunu biliyorum. 
Rabbim de, milletim de bizi affetsin. 

Elinde Bayrağıyla, F16’lara ve 
Tanklara Karşı Yürüyecek Başka 
Millet Yoktur

Değerli kardeşlerim,

Peygamberimizin ifadesiyle Müslüman, 
“Başına sevinecek bir hal geldiğinde şük-
reden, sıkıntı geldiğinde sabreden kişi-
dir”, çünkü onun için böylesi hayırlıdır. 15 
Temmuz, milletçe maruz kaldığımız, yakın 
tarihimizin en büyük sıkıntılarından biriy-
di. 79 milyon hep birlikte, sabırla, cesaret-
le, metanetle, dirayetle yürüttüğümüz mü-
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cadele sayesinde, hamdolsun, bu sıkıntıyı 
def ettik. Hiç şüphesiz, 15 Temmuz gecesi 
ne kadar kara başlamışsa, sabahı da o dere-
ce aydınlık sonuçlanmıştır. Artık, bir yan-
dan ülkemize ve milletimize yönelen bu 
hain saldırının müsebbiplerinden hesap 
sorma, bir yandan da muhasebe yapma za-
manıdır. 

Hani bir profesör müsveddesi, “Millet so-
kağa çıkmaz” diyordu. Ama onlar, bu mil-
leti tanımamış, bu milletin ruhuyla özdeş 
olmamış. Ama ben, milletime inandığım 
için, onları meydanlara, havalimanlarına 
davet etmiştim. Rodos Adası’na veya farklı 
yerlere gitmemiştim. Milletime, “Sizin içi-
nizde olacağım. Ben de geliyorum” demiş-
tim. Ve elhamdülillah, İstanbul Atatürk 
Havalimanına indiğimizde de terminalin 
önüne onbinlerce insanın nasıl yığıldığını 
görmüştünüz. Bu millet büyük millet. Dar-
beler tarihi, bu milleti farklı yazacak, fark-
lı anlatacak. Elinde bayrağıyla, silahlara, 
F16’lara, F4’lere ve tanklara karşı yürüye-
cek başka millet yoktur.

Bazıları bunları, bölücü terör örgütü 
PKK’yla özdeş hale getiriyorlar. Ne alakası 
var? PKK terör örgütünün elinde bunlarda-
ki silahlar yok. FETÖ, milletin vergileriyle 
alınmış olan F16’larla, F4’lerle, tanklarla, 
toplarla, helikopterlerle milletine kurşun 
ve bomba yağdırmıştır. Yeri geldiği zaman 
zaten onlar beraberler. Seçimlerde PKK ve 
PYD’yle ortak hareket ettiler. Bunların, ne-
rede, kiminle, nasıl hareket edecekleri bel-
liydi; çok yüzlüydüler.

Bu yapının mensuplarının 17-25 Aralık’ta 
yaşanan hukuk ve emniyet skandallarına, 
aradan geçen zaman içinde ortaya dökülen 
haksızlıklara, adaletsizliklere, şantajlara, 
binbir çeşit rezalete, 15 Temmuz’da şahit 
oldukları vahşete rağmen orada kalmaya 
devam etmelerinin artık hiçbir izahı, hiç-
bir mazereti kalmamıştır. 

Kardeşlerim, 

Rabbimiz, Kur’an’ı Kerim’de, ne yaptıkları-
nın farkında olmayan bozguncuların ken-
dilerine ‘ıslah ediciler’ dediklerini söylü-
yor. Bunların durumu da işte böyledir. Bu 
salondan ilan ediyorum. Şu saatten sonra, 
Pensilvanya’daki şarlatanın, teröristbaşı-
nın hezeyanlarına kulak vermeye devam 
eden herkes, başına gelecekleri peşinen ka-
bul etmiş demektir. 

Tabii, bu yapının en önemli özelliği ‘ted-
bir’ ve ‘takiyye’ adı altında ikiyüzlülüğü, 
yalanı, riyayı, sürekli maskeyle dolaşmayı, 
ruhsuzluğu mensuplarının karakteri ha-
line dönüştürmüş olmasıdır. Afedersiniz, 
yüzlerine tükürseniz ‘yağmur yağdı’ diyen, 
en kutsallarına dahi sövseniz sukut eden, 
kendi aile mahremiyetlerine dahi saygı-
sı olmayan bu insanların sapkın davala-
rı dinleri haline dönüşmüştür. Halbuki 
din tektir ve o dinin emrettiği bir mümin 
profili vardır. Hangi dava insanı, mensu-
bu olduğu dinin emirlerini, bakınız ihmal 
demiyorum, inkara götürebilir? Bir ihanet 
şebekesinin dini motifleri kullanıyor ol-
ması, onu aklamaya, masum göstermeye 
yeterli olabilir mi? 
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Bunlara Artık ‘Tabanı İbadet’ Bile 
Demeye Çekinmeye Başlıyorum

Dünyadaki tüm sapkınlar kendi inançla-
rında samimidir. Fetullahçı Terör Örgütü 
mensuplarının, bu yapıya bağlılıklarında 
samimi olmaları, kendilerine söylenen 
her şeyi sorgulamaksızın kabul etmele-
ri, onların haklılığını değil, itikadi olarak 
yanlış yolda olduklarını gösterir. Kur’an-ı 
Kerim’de onlarca defa aklımızı kullanma-
mız emrediliyor. Aklını ve iradesini Allah’a 
değil, bir faniye, üstelik de Amerika’da ya-
şayan bir faniye ipotek eden kişi, dönüp 
kendini sorgulamıyorsa, artık onun  için 
yapacak bir şey kalmamıştır. Mademki 
sevdiklerimizle haşrolunacağız, öyleyse, 
herkes kendi yolunda gitmekte serbesttir. 

Biz, ikaz görevimizi yıllardır yerine getirdik. 
Bunlar için, “Tabanı ibadet, ortası ticaret, 
tavanı ihanet’ tanımını kullandık. Bundan 
sonra artık ‘tabanı ibadet’ bile demeye çe-
kinmeye başlıyorum. Niye? Çünkü o görevi 
yerine getirmekte bile hala endişe edenler 
var. Niye? Çünkü aklını, vicdanını, her şeyi-
ni böyle bir şarlatana ipotek etmiş insandan 
şüphe duyulur da onun için. Bundan sonra, 
her anlamda mücadele dönemidir, her an-
lamda hesap sorma dönemidir. 

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu 
yapının mayasında iki yüzlülük olduğu 
için, pişman olduklarını söyleyenler ko-
nusunda ciddi tereddütlerimiz var. Ger-
çekten pişman mı oldular, yoksa içinde 
bulundukları ihanet şebekesinin alameti 
farikası haline dönüşen riyakarlık içinde-
ler mi, anlamakta zorlanıyoruz. Elbette asıl 

olan beyandır diyeceğiz, ama hiç kusura 
bakmasınlar, bu tür kişilere karşı gardımı-
zı da sonuna kadar indirmeyeceğiz. Çünkü 
mümin bir sokulduğu delikten bir daha 
sokulmaz. 

Değerli kardeşlerim,

Hırsızlık kötüdür. Ama en büyük hırsızlık 
insanların dinini, inancını, ihlasını, ümidi-
ni çalmaktır. Fetullahcı Terör Örgütü, tari-
hin en büyük hırsızlık şebekesi olarak, on 
binlerce insanın geçmişini ve geleceğini 
çalmıştır. 

Tarihte, bu tarz pek çok örgüt var olmuş-
tur. İsmailiye mezhebinden çıkan ve Ha-
san Sabbah’ın kurucusu olduğu Haşha-
şiler, bunun en çarpıcı örneklerinden 
biridir. Haşhaşiler, tıpkı Fetullahçı Terör 
Örgütü mensuplarının büyük bölümü gibi, 
iyi eğitimli, kariyer sahibi, uzun yıllar ken-
dilerini gizlemeyi bilen, liderlerine mutlak 
itaati esas alan kişilerden oluşuyordu. Bu 
durum, aynı kişilerin, zamanı geldiğinde, 
liderlerinden emir aldıklarında, birer sui-
kastçiye, birer katile, birer canlı bombaya 
dönüşmesine engel değildi. Şimdi birile-
ri, FETÖ mensupları için de benzer şeyler 
söylüyorlar. Evet, bu örgütün faili meçhul 
infazları var, bunların hepsi ortaya çıkıyor. 
Vatandaşına F16 ve F4’lerle bomba yağ-
dıranlardan her şey beklenir. İşte Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bombalandı. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı, 
bir hanım kardeşimizin başı vücudundan 
ayrıldı ve Kongre Merkezimizin çatısında 
bulduk; böyle vicdansızlık olur mu ya? 
Bunun bizim dinimizde yeri var mı? Kime 
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karşı bunu yapıyorsun? Rastgele oradaki 
topluluğun üzerine bombayı yağdırıyor-
sun, 5 şehit 3 tanesi aynı aileden, bir tanesi 
de bu hanım kardeşimiz. Allah’ın izniyle 
bu badireleri de atlatırız ve ülkemizi de in-
şallah bu medeniyet yarışında çok daha iyi 
bir noktalara kavuştururuz. 

Bu yapının kan kokan, kin kokan, nefret 
kokan, vahşet kokan yüzünü görmezden 
gelip, hala eğitim diyenin, yardım diyenin, 
okul diyenin, hizmet diyenin ya idraki ça-
lışmıyor, gözü görmüyordur, ya da kalben 
bunların safındadır. Bu işin ortası kalma-
dı. İşte onun için bütün okullarına el koy-
duk, el koymak durumundaydık ve hepsi-
ni de onlara referans olan üniversitelere 
devrettik. Aynı şekilde Silahlı Kuvvetler 
bünyesindeki tüm askeri liseleri kapattık. 
Bundan sonra tüm liselerden, tüm meslek 
liselerinden, dengi liselerden harp okulla-
rına girme şansı doğmuştur. Harp okulları-
nı, Milli Savunma Üniversitesi’ne çevirdik. 
Bu üniversitemiz; kara, hava ve deniz kuv-
vetlerimizin personel ihtiyacını karşılayan 
personel yetiştirecek. 

Tabii bütün bunlarla beraber Jandar-
mayı, İçişleri Bakanlığı’na bağladık. 
Jandarma’nın sistematiğini de, polisin 
sistematiğine dönüştürdük. Dün akşam, 
altyapıyla ilgili adımları da attık. İnşallah 
48 saat içerisinde, yeni görevlendirmelerle 
tüm Jandarma camiasındaki arkadaşları-
mız da çalışmalarına başlayacaklar. Silah-
lı Kuvvetlerde atamalar 30 Ağustos’ta ya-
pılırdı. Şimdi bu zorunluluğu da ortadan 
kaldırdık. 

Asıl Bunca İnsanın Zihnini 
Karartmak, Mankurtlaştırmak 
‘Gayretullaha’ Dokunur

17-25 Aralık’tan beri birilerinin dilinde 
sürekli ‘gayretullaha dokunmasın’ ifadesi 
vardı. Asıl, 15 Temmuz’da 238 masumu 
katleden, 2 bin 197 masumu yaralayan 
bu katillere hala masumiyet atfetmek 
‘gayretullaha’ dokunur; bunu göreceğiz. 
Asıl, bunca insanın zihnini ve kalbini ka-
rartmak, bunca insanı mankurtlaştırmak 
‘gayretullaha’ dokunur. Zalime merhamet 
etmek, mazluma zulümdür. 

Türkiye’nin, yaşadığı bu tecrübeden yola 
çıkarak, her alanda olduğu gibi dini hayat, 
dini müesseseler konusunda da kendini 
sorgulamaya, kendine çeki düzen vermeye 
ihtiyacı vardır. Ben Diyanet İşleri Başka-
nımıza bugünkü anlamlı konuşması se-
bebiyle çok teşekkür ediyorum. Diyorum 
ki; özellikle de 100 bin civarı bir kadroya 
sahip olan Diyanet camiamız, artık bu işi 
üstü örtülü götürmemelidir. Ama şunu bi-
lelim ki, hedefte sadece Fethullahçı terör 
örgütü yoktur, bölücü terör örgütü de bi-
zim hedefimizdedir. İşte bakın, Bingöl’de 7 
polisimiz, ondan önce 6 erimiz yine bölücü 
terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. 
Bütün bunlara karşı bu mücadeleyi kararlı 
bir şekilde sürdürmemiz lazım. Kürt kar-
deşlerimizin bu terör örgütüne prim vere-
ceğine ben inanmıyorum. Biz, bu ülkede 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Roman’ıyla, Boşnak’ıyla, Arna-
vut’uyla velhasıl kardeşiz. Ama bunları en 
ideal işleyecek olan kim? Birinci derecede 
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bölgedeki kanaat önderleri ile özellikle 
imam-müezzin kardeşlerim. 15 Temmuz 
gecesi minarelerden ezanlar-salalar okun-
mamış olsaydı, o manevi hava eksik kalır-
dı. Ezanlar ve Salalar okununca işin mane-
vi yönü güçlendi. Bu durum birilerini de 
rahatsız etti. İzmir’de müezzine saldıran-
lar oldu. Bütün bunlara rağmen yolumuza 
kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Çünkü 
biz “bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli” 
anlayışına inanmışız ve böyle de yola de-
vam edeceğiz. Öyleyse bu musibet bizim 
için bir fırsat olmuştur.

Öyleyse, bu musibeti fırsat bilip, 1400 yıl-
lık birikimi en güzel şekilde değerlendi-
rerek, bünyemizi baştan sona kontrolden 
geçirecek, eksiklerimizi tamamlayacak, 
hatalarımızı düzeltecek bir süreci hep bir-
likte başlatmalıyız. Bunu şimdi yapmaz-
sak, yarın benzer başka sapkınlıklarla uğ-
raşmaya devam ederiz. 

15 Temmuz gecesi camilerden yükselen 
salaları duyunca gözünü kırpmadan tank-
ların, helikopterlerin, uçakların üzerine 
giden milletimize bunu borçluyuz. Ülke-
mizin maddi ve manevi tüm birikimleri-
ne sahip çıkarak, fitne ve fesat odağı hali-
ne dönüşme emaresi gösteren dini, etnik, 
ideolojik her türlü tehdide karşı, tevhit ve 
vahdet sancağı altında birleşmek mecburi-
yetindeyiz, bunu başarmamız lazım.  

Biz, emin adımlarla, güvenli adımlarla yo-
lumuza devam edeceğiz. Ama şunu da bile-
lim: Batı, bu süreç içerisinde hiçbir zaman 
yanımızda yer almamıştır, darbecilerin 
yanında durmayı tercih etmiştir. Darbeye 

karşı koyan bu ülke yönetiminin yanında 
yer almamışlardır. Bunları sizler zaten ila-
hi fermandaki açıklamalarla gayet iyi bili-
yorsunuz. Biz de onlara güvenerek değil, 
Allah’a güvenerek mücadelemizi verdik. 
Şüphesiz ki, bizim de tankımız-topumuz 
var. Silahlı Kuvvetleri’mizin içerisinde bu 
alçaklar olduğu gibi, bunların karşısında 
dimdik duran, haysiyetli, vatansever, mil-
liyetperver komutanlarımız, subaylarımız, 
askerimiz de var. Bunun da böyle bilinme-
sini özellikle istiyorum. Onlar da zaten, bu 
mücadelede onlara karşı koymanın en gü-
zel sınavını verdiler.

Şuramızın işte tüm bu meselelerin tezek-
kür, tefekkür ve müzakere edileceği bir 
platform olacağına inanıyorum. Katkıları-
nız için şimdiden teşekkür ediyorum. Şu-
ranın düzenlenmesinde emeği geçenleri 
kutluyorum. 

Kalın sağlıcakla diyorum, Allah yar ve yar-
dımcımız olsun. 
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11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah 
Gül,“Gazi”lik şerefine ikinci defa nail olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıy-
metli başkanı, Sayın AK Parti Genel Başka-
nı ve Başbakan, Sayın CHP Genel Başkanı, 
Sayın MHP Genel Başkanı, değerli misa-
firler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimiz-
de meydanlarda canlı olarak bizleri takip 
eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın 

dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle 
olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz 
gecesi, bir kez daha istiklali ve istikbali 
için kıyam eden, canı pahasına ülkesini 
darbecilere, teröristlere, işgalcilere teslim 
etmeyen aziz milletim, sizleri en kalbi duy-
gularımla, saygıyla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. 

15 Temmuz’u, Daha Müreffeh 
Türkiye’nin İnşası İçin Milat 

Haline Dönüştürmeliyiz

Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi | İstanbul | 7 Ağustos 2016
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Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz ge-
cesi sokaklara, meydanlara inerek; namlu-
ların, tankların, helikopterlerin, uçakların 
karşısına dikilme cesareti gösteren tüm 
kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. Bu kardeşlerimizden 172’si 
sivil, 63’ü polis, 5’i asker olmak üzere 240’ı 
şehadet makamına ulaştılar. Kendilerine 
bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. Yine o gece kahra-
manca darbecilerin üzerine yürüyen kar-
deşlerimizden 2 bin 195 tanesi yaralana-
rak gazilik rütbesine erişti. Hastanelerde 
ve evlerinde tedavileri süren yaralılarımı-
za Rabbimden şifalar niyaz ediyorum. 

O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, 
meydanları dolduran milyonlarca vatan-
daşımız içinden, şehitlik ve gazilik şere-
fine nail olanlar, isimlerini tarihe altın 
harflerle yazdırdılar. İnanın bana vatan 
uğruna verilen mücadelede bu rütbelere 
ulaşabilmek her zaman yakalanabilecek, 
her zaman elde edilebilecek bir ayrıcalık 
değildir. 

Ne diyor İstiklal Marşımızda:

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

Değerli kardeşlerim,

15 Temmuz gecesi sokakları ve meydan-
ları dolduran kardeşlerimizin her birinin 
vatanımızın, demokrasimizin, özgürlüğü-

müzün korunmasında katkısı vardır, payı 
vardır, rolü vardır. Onun için diyorum ki; 
79 milyon olarak hepimizin gazası mü-
barek olsun, İstanbul’un gazası mübarek 
olsun, Ankara’nın gazası mübarek olsun, 
darbe girişimine maruz kalan her şehri-
mizin gazası mübarek olsun, darbe girişi-
mine karşı, tüm farklılıklarını bir kenara 
bırakarak, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, 
her kökenden, her meşrepten insanıyla 
dünyayı kendine hayran bırakan tüm va-
tandaşlarımızın gazası mübarek olsun.

Yenikapı’daki Şu Görüntü, 
Düşmanlarımızı En Az 16 
Temmuz Sabahı Kadar Üzmüştür

Kardeşlerim,

Bu millet başka bir Millet. Türk milleti, bin 
yıl önce Malazgirt’te hangi inanç ve karar-
lılıkla Anadolu’nun kapılarını açmışsa, 15 
Temmuz’da da aynı hissiyatla darbecilerin 
karşısına dikilmiştir. Süleyman Şah 1075 
yılında, bu coğrafyadaki ilk devletimizi 
hangi vizyonla kurmuşsa, 15 Temmuz’da 
da ülkemize aynı vizyonla, aynı ufukla sa-
hip çıktık. Osman Gazi, 1299’da tarihin en 
kudretli devletini hangi temeller üzerine 
bina ettiyse, biz de o gece Türkiye’yi aynı 
ilkeler etrafında müdafaa ettik. Ecdadımız 
100 yıl önce hangi idrakle Çanakkale’de 
kanının son damlasına kadar mücadele 
ettiyse, 15 Temmuz’da da aynı iradeyle 
darbecileri geri püskürttük. Gazi Mustafa 
Kemal’in İstiklal Harbini başlatmasını ve 
zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir 
benzeri, 15 Temmuz’da Türkiye’nin tüm 
şehirlerinde adeta kol geziyordu. 
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15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin, sa-
dece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırı-
lara değil; aynı zamanda askeri sabotajlara 
karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, 
rayından çıkmayacağını göstermiştir. Aynı 
gece Türkiye’nin yerle yeksan olması için 
ellerini ovuşturarak bekleyen düşmanları-
mız ise ertesi güne, bundan sonra işlerinin 
çok daha zor olduğunu görmenin kahrıyla 
uyandılar.

Şimdi bugün burada, Yenikapı 
Meydanı’nda Cumhurbaşkanıyla, Başba-
kanıyla, CHP ve MHP Genel Başkanlarıyla, 
81 vilayetimizdeki her görüşten, her meş-
repten insanımızla verdiğimiz şu görüntü 
var ya; inanın bana, ülkemizin düşman-
larını, en az 16 Temmuz sabahı kadar üz-
müştür, kahretmiştir. Onun için her zaman 
ne diyoruz? Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Tür-
kiye olacağız.

Bu manzara, Türkiye’nin, tüm renkleriyle 
bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığı-
nın ilanı ve ispatıdır. Bu manzara, bin yıl-
lık vatanımızın tek bir taşına dahi göz di-
kenlerin, ödemeyi göze alacakları bedelin 
ilanı ve ispatıdır. Bu manzara, Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaşacağının ilanı ve is-
patıdır. Bu manzara, birliğin, beraberliğin, 
kardeşliğin sadece temenni, sadece slogan 
değil; gerektiğinde bir hakikat olarak orta-
ya konabileceğinin, kuvveden fiile geçebi-
leceğinin ilanı ve ispatıdır. Bundan sonra 
işimiz ne biliyor musunuz? Artık muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak. 
Bunu başarmaya var mıyız?

Bütün bunlarla beraber yolumuzu daya-
nışma içerisinde sürdüreceğiz. Ete kemiğe 
bürüneceğiz, mütevazı olacağız, birbirimi-
zi makam-mevki için değil, para-pul için 
değil, sadece Allah için seveceğiz. Böyle 
bir milletin evladı olarak huzurlarınızda 
olmak, bizlere hamdolsun büyük bir gurur 
veriyor. Onun için Rabbime hamd ediyo-
rum. 

Meclis’ten İdamla İlgili Gelecek 
Olası Kararı, Onarım

Bakınız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal, 1920 yılında, İstanbul ve 
İzmir başta olmak üzere, ülkenin büyük 
bölümünün işgal altında olduğu o kara 
günlerde şunları söylüyor:

“Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmaya-
lım, o, esaret ve zillet kabul etmez. Fakat 
onu bir araya toplamak ve kendisine “Ey 
millet, sen esaret ve zillet kabul eder mi-
sin?” diye sormak lazımdır. Ben, milleti-
min vereceği cevabı biliyorum…”

Gazi’den 96 yıl sonra, buradan Yenikapı Mey-
danından aynı soruyu sizlere soruyorum:

Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder mi-
sin? Mesele bu. Bu millete, evet kimse bu 
esareti asla getiremeyecektir.

Şu anda siyasi partilerimizin genel başkan-
ları burada, sizin zaten talebinizi biliyor-
lar. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletin” 
olduğuna göre, sizler de idam talebinde 
bulunduğunuza göre, bunun kararını ve-
recek olan merci Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi’dir. Meclisimiz böyle bir kararı 
verdikten sonra atılacak adım bellidir. 
Onamaksa, Meclis’ten gelen böyle bir ka-
rarı ben peşinen ifade ediyorum; onarım. 
Vatan Caddesi’nde vücudu ikiye bölün-
müş kardeşimi gördüğüm zaman kalkıp 
da bunu kenara koymak mümkün mü? 
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
önünde uçaktan F16’ların yağdırdığı bom-
ba ile, bir hanım kardeşimin başı vücudun-
dan ayrılarak Kongre Merkezi’nin çatısına 
uçmuştu. Bunu gördükten sonra biz kal-
kıp da, “Efendim Avrupa Birliği’nde idam 
yokmuş, Konsey’de yokmuş” diyemeyiz. 
Amerika, Japonya, Çin başta olmak üzere 
dünyanın bir çok ülkesinde idam var. “Ege-
menlik kayıtsız şartsız milletin” olduğuna 
göre, eğer millet böyle bir kararı veriyorsa, 
öyle zannediyorum ki siyasi partiler de bu 
karara uyacaktır. 

Sizler, 15 Temmuz’da esaret ve zillet kabul 
etmeyeceğinizi namlulara göğsünüzü da-
yayarak, tankların önüne yatarak, uçakla-
ra ve helikopterlere dahi hamleler yaparak 
bilfiil gösterdiniz. 

Hani ne diyor İstiklal Marşımızda, “Siper 
et gövdeni dursun bu hayâsızca akın”. Siz 
göğsünüzü siper ettiniz. Namluların ucu-
na bizzat vücudunuzu koydunuz. Tankla-
rın altına yattınız. Bakıyorum ki, bir gazi-
miz tankların iki paletinin arasına kendini 
atıyor, birinci tanktan kurtuluyor, ikinci 
tankın altına da kendini aynı şekilde atı-
yor, sadece kolu ciddi manada yaralanıyor. 
Kendisini telefonla aradığımda söyledi-
ği ne biliyor musunuz? “Siz beni bırakın 
Cumhurbaşkanım, siz nasılsınız?” diyor. 

Bu bambaşka bir ruh, bambaşka bir aşk. 
“İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, 
imansız olan paslı yürek sinede yüktür.” 
İmansız olanlar, imanlı olanların karşısın-
da dayanamadılar. 

Bu FETÖ, birçok sinsiliği hesap etti de bir 
şeyi hesap edemedi. Neydi o? O da bu mil-
leti hesap edemedi. Bu milletin imanını, bu 
milletin inancını, bu milletin dirayetini he-
saba katamadılar. Zannettiler ki, bu millet 
silahın karşısında durmaz. Ne oldu? Hani 
yetiştirdiğiniz bazı adamlar, Silahlı Kuvvet-
lerimizin içindeki o bazı hainler? Burada 
tabii özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin 
büyük bir çoğunluğunu, vatansever, milli-
yetperver olan askerlerimizi tenzih ediyo-
rum. Bunu az önce zaten Genelkurmay Baş-
kanımız konuşurken de gösterdiniz. Aynı 
şekilde Polis Teşkilatımızın içinde de ger-
çekten vatansever olanlar, milliyetperver 
olanlar kendilerini ortaya koymasaydılar 
işimiz çok daha zor olacaktı. 

Hükümet, askeri liselerin kapatılmasına 
yönelik bir açıklama yaptı. Bazı eski asker-
ler bunun yanlış olduğunu söylediler. Şim-
di ben de onlara buradan sesleniyorum, 
diyorum ki; oradan yetiştirilmiş olan o tek 
tip FETÖ’cüler bu olayı yaptılar. Harp okul-
larımız duracak. Bu ülkenin tüm lisele-
rinden yetişenler, üniversiteye dönüşecek 
olan harp okuluna girecek.  Tek tip niye 
olsun? Hepsinden girsin. 

FETÖ Mensupları, Ülkemize 
Yönelik Tehdidin Görünürdeki 
Maşalarıdır
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Bundan sonra benzeri darbe teşebbüste 
bulunan herkes, milletimden aynı cevabı 
alacaktır. 

Ne diyor o güzel türküsünde sanatçımız 
Esat Kabaklı?

“Gez oğlum

Vatanına göz dikeni ez oğlum!

Dostun kim düşmanın kim sez oğlum

Tarihini şerefinle yaz oğlum…

Senden gider sonsuzluğa yol oğlum

Dört bir yana salmalısın kol oğlum

Ekmeğini aç olanla böl oğlum

Haram yeme, hakk uğruna öl oğlum!”

Değerli kardeşlerim, aziz milletim,

Devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe 
girişimini çok iyi analiz etmeliyiz. Sadece 
bu ihaneti gerçekleştirenleri değil; onların 
arkalarındaki güçleri, onları harekete geçi-
ren saikleri de çok iyi değerlendirmeliyiz. 
Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, ülke-
mize yönelik tehdidin görünürdeki maşa-
larıdır. Biliyoruz ki; bu oyun, bu senaryo, 
onların boylarını çok aşar. 

Elbette bu örgütü, tüm mensuplarıyla 
ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde 
imha etmek mecburiyetindeyiz. Ama sa-
dece bununla yetinirsek, devlet ve millet 
olarak bünyemizi benzer virüslere karşı 
yine savunmasız bırakmış oluruz. Silahlı 
kuvvetlerimizden adliyemize, polis teş-
kilatımızdan istihbarat kuruluşlarımıza, 
okullarımızdan hastanelerimize kadar 

her yere sızabilen ihanet şebekelerine 
karşı kendimizi güçlendirmeliyiz. Bu iha-
net şebekesinin adı PKK da olsa, FETÖ de 
olsa, DAEŞ de olsa, başka örgüt de olsa 
fark etmez. Örgütlerin isimleri değişebi-
lir, kadroları değişebilir, söylemleri deği-
şebilir, ama hepsinin de Türk milletinin, 
Türk devletinin düşmanları olduğu ger-
çeği değişmez. Geldiğimiz noktada saflar 
gayet net. Bir tarafta, tüm kurumlarıyla, 
tüm siyasi partileriyle, tüm kesimleriyle 
Türkiye Cumhuriyeti devleti vardır; diğer 
tarafta ise kimi etnik istismar, kimi dini 
istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde 
olan terör örgütleri vardır; onların arka-
sındaki karanlık güçler vardır. 

Devletinden, milletinden, haktan ve ha-
kikatten yana olan herkes bugün Yenika-
pı’dadır. Buradan 80 vilayete ve 79 milyona 
selam olsun. Terör örgütleri mensupları-
nın ise kimi adliyede akıbetini bekliyor, 
kimi cezaevinde cezasını çekiyor, kimi de 
mezarda nihai hesabını veriyor. Onların 
arkalarındaki güçleri de çok iyi biliyoruz, 
vakti-saati geldiğinde hesaplarını önlerine 
koyacağız. 

FETÖ’nün, TSK’daki Etkinliğinin 
Önünü Açan Davaları Yeni Baştan 
İncelemeliyiz

Yakaladığımız bu birlik ve beraberlik ru-
hunu en iyi şekilde değerlendirerek, 15 
Temmuz’u, daha güçlü, daha büyük, daha 
müreffeh Türkiye’nin inşası için bir milat 
haline dönüştürmeliyiz. Yakın tarihimizin 
vicdanları kanatan, kafalarda soru işaret-
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leri oluşturan tüm sorunlu, sıkıntılı olay-
larını yeniden masaya yatırarak, eksikleri, 
yanlışları ortaya koymalıyız. FETÖ ihanet 
çetesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki et-
kinliğinin önünü açan davaları yeni baş-
tan incelemeliyiz. Şaibeli tüm sınavları, 
tüm işlemleri gözden geçirmeliyiz. 

Bu örgütün gayrı meşru şekilde elde ettiği 
güçle dizayn etmek istediği siyaseti, med-
yayı, iş dünyasını yeniden kendi tabii sey-
rine oturtmalıyız. Yurt içinde, milletimizin 
dini hassasiyetini, merhametini, iyilik ve 
yardımlaşma duygularını istismar ederek 
elde ettikleri tüm imkânları, milletimizin 
emrine vermeliyiz. 

Hiç kimse, kapatılan yurtlardan, okullar-
dan, evlerden dolayı endişeye kapılmasın. 
Gerek devletimizin ilgili kurumları, gerek-
se aynı alanda hizmet veren sivil toplum 
kuruluşlarımız çok daha iyisiyle, çok daha 
fazlasıyla bu boşluğu dolduracaklardır. 
Yurt dışında, ülkemizin adını ve itibarını 
da kullanarak elde ettikleri imkanları da, 
asli sahibine, yani devletimize ve milleti-
mize kazandırmalıyız. 

Hükümetimiz, Olağanüstü Hal ilanı sonra-
sında sahip olduğu yetkiyle, tüm bu alanlar-
da çok önemli adımlar attı, atmaya devam 
ediyor. Gazi Meclisimiz de, bu konuda üze-
rine düşenleri yapıyor, yapmayı sürdüre-
cektir. Siyasi partilerimizin ve medyamızın 
da bu sürece gereken desteği vereceğinden 
şüphe duymuyorum. Siyasi partilerimiz, bu 
süreci çok iyi değerlendirerek inanıyorum 
ki, yasalar ve Anayasa değişikliği konusun-
da çalışmalar yapacaklardır. 

Kardeşlerim,

15 Temmuz gecesinden beri atılan her 
adımda 79 milyon tek yürek, tek ses oldu-
nuz, demokrasi nöbetini farklı yürüttünüz. 
İşte burada, Yenikapı Meydanı’nda bugün 
demokrasi nöbetini taçlandırıyorsunuz. 
Hepimiz ay yıldızlı al bayrağımızın bir-
leştiriciliği altında buluştuk. Daha güçlü, 
daha müreffeh bir ülke için de, devletin 
yeniden yapılandırılması sürecini, bu yön-
de bir siyaset inşasını inşallah hep birlikte 
gerçekleştireceğiz. 

Kardeşlerim,

3 haftadır her vesileyle ifade ettiğimiz bir 
hususu, burada bilhassa tekrarlamak isti-
yorum. 15 Temmuz, evet, bir yönüyle, or-
dumuz içine sızmış FETÖ ihanet şebekesi 
mensuplarının başlattığı bir darbe girişi-
midir. Ama hadise sadece bundan ibaret 
değildir. 15 Temmuz aynı zamanda, PKK 
ve DAEŞ’in silahlı eylemleriyle elde edil-
mek istenen neticenin, asker elbisesi giy-
miş teröristler eliyle yeni bir safhaya çı-
kartılma girişimidir. Yani bu girişim aynı 
zamanda bir terör eylemidir. Tüm bu özel-
liklerinin yanısıra 15 Temmuz, ülkesine ve 
milletine ihanet eden bir silahlı güç eliyle 
ülkemizi işgal girişimidir. 

Şayet darbe başarılı olsaydı, bin yıldır bi-
zim olan bu coğrafyanın kimlere altın 
tepki içinde sunulacağını hepimiz gayet 
iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesi işte tüm 
bu gerçekleri AK Partilisiyle, CHP’lisiyle, 
MHP’lisiyle, diğer partilere mensup va-
tandaşlarımızla, millet olarak hep birlikte 
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gördük. 15 Temmuz gecesi bu gerçeği Tür-
küyle, Kürdüyle, Boşnağıyla, Çerkesiyle, 
Arabıyla, Romanıyla hep birlikte gördüğü-
müz için sokaklarda omuz omuza mücade-
le ettik. O gece insanlar, partisini değil, ha-
yat biçimini değil, meşrebini değil, kendi 
çıkarını değil; ülke ve millet olarak topye-
kün istiklalimizi ve istikbalimizi korumak 
için mermilerin önünde kucak kucağa şe-
hit oldu, gazi oldu. 

‘Milli İrade’ Şehitlerimiz ve 
Gazilerimizle Güç Kazandı

Hiçbir çıkar insanın kendi canından daha 
önde değildir, daha tatlı değildir. O gece 
darbecilerin karşısına dikilenler, şayet ül-
kesi bağımsızlığını kaybederse, milletinin 
geleceği kararırsa, geride zaten hiçbir şey 
kalmayacağını çok iyi biliyordu. Bizim yıl-
lardır dilimizden düşürmediğimiz milli 
irade işte tam da budur. ‘Milli irade’ işte bu 
şehitlerimizle güç kazandı, gazilerimizle 
güç kazandı. Bunun için milletimizin her 
bir ferdinin, kendi özgür iradesiyle verdi-
ği kararlara teslim olmak, boyun eğmek 
gerektiğini savunuyoruz. Milletimiz, o mu-
azzam irfanıyla, daima en doğruyu, en ha-
yırlıyı, en faydalıyı bulmuştur, bulacaktır. 

Bu millete, 79 milyon vatandaşımıza ba-
kıp, eğitimsiz, pısırık, işe yaramaz bir in-
san yığını gördüklerini söyleyenler, 15 
Temmuz’da hayatlarının en büyük şokunu, 
en büyük mahcubiyetini yaşamışlardır. Ar-
tık şu gerçeği herkesin kabul etme zamanı 
gelmiştir. Bu milletin mayası sağlamdır. 
Bakınız, bana Yozgat’tan mektup gönderen 
6’ncı sınıf öğrencisi bir evladımız diyor ki: 

“15 Temmuz’da ülkemize olan saldırıdan 
çok korktum. Geri kendi kendime düşün-
düm, dedim ki, “Bu ülke kolay kazanılma-
dı ki, bu kadar kolay kaybedilsin.” Keşke 
büyük olsaydım da ben de bir şeyler ya-
pabilseydim. Tamirine katkıda bulunmak 
için harçlığımı Meclis’e gönderdim.”

Bu millet, budur işte… Türkiye Cumhuri-
yeti devletinin vatandaşları kuru kalaba-
lık değil, millettir; hem de cesareti ve di-
rayetiyle dünyayı kendine hayran bırakan 
büyük bir millettir. Unutmayalım ki; bu 
millet ülkemiz sınırları içinde yaşayanlar-
la birlikte, geniş bir coğrafyada yüzmilyon-
larca mazlumun, masumun da duasını ar-
kasına alan bir millettir. 

Şehidimiz Ömer Halisdemir’i Unutamayız

Hep söylüyorum, bizim fiziki sınırlarımız 
başkadır, gönül sınırlarımız başkadır. 

Şair Abdürrahim Karakoç ne diyor? 

“Ellerin yurdunda çiçek açarken

Bizim İl’e kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.”

Evet, bizim gönül sınırlarımız, bizi karde-
şi ve dostu olarak gören her toplumu, her 
coğrafyayı kapsayacak kadar geniştir. İn-
şallah önümüzdeki dönemde, hem kendi 
insanımızın, hem umudunu bize bağlamış 
dünyanın tüm mazlumlarının yüzünün 
güleceği bir dönem olacaktır. Bir kez daha 
necip milletime şükranlarımı sunuyorum. 
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Demokrasi ve Şehitler Mitingine, 
Yenikapı’da ve ülkemizin her köşesinde 
katılan tüm vatandaşlarıma, “Zafer de-
mokrasinin, meydan milletindir” diyerek 
gösterdikleri güçlü duruş için teşekkür 
ediyorum. 

15 Temmuz akşamından beri, İstanbul’da, 
Ankara’da ve tüm şehirlerimizde meydan-
ları boş bırakmayan, “demokrasi nöbeti”ne 
sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür 
ediyorum. 

Davetime gösterdikleri ilgi ve alaka sebe-
biyle, AK Parti Genel Başkanına, Cumhuri-
yet Halk Partisi Genel Başkanına, Milliyet-
çi Hareket Partisi Genel Başkanına şahsım 
ve milletim adına teşekkür ediyorum. 

Şu anda İstanbul hariç 80 vilayette biz-
leri izleyen tüm halkıma, tüm ülkeme, 
milletime İstanbul’dan selamlar, sevgiler, 
saygılar gönderiyorum. Darbe girişimin-
de bulananlara karşı ilk andan itibaren 
kahramanca karşı koyan, ellerindeki tüm 
imkânlarla darbecilerle mücadele eden 
Emniyet Teşkilatımıza, fedakâr polisleri-
mize teşekkür ediyorum. 

Aynı şekilde tabii ki şehidimiz Ömer 
Halisdemir’i unutamayız. O ki, Özel 
Kuvvetler’e saldırı düzenlendiği zaman, ko-
mutanının verdiği talimatı anında yerine 
getirmek suretiyle darbeci generali anlın-
dan vurarak öldürdü, kendisi de şehadete 
yürüdü. Silahlı Kuvvetlerimizin, evet, aynı 
şekilde yüreğiyle, cesaretiyle kendini ortaya 
koyan tüm birimlerine, Genelkurmay Baş-
kanımıza, kuvvet komutanlarımıza huzur-
larınızda ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bundan böyle devlette çalışanları çok iyi 
inceleyeceğiz. Yargıda kim var, inceleyece-
ğiz ve bunları da kapıya koyacağız. Cezae-
viyse cezaevine koyacağız ve yaptıklarının 
bedelini ödeyecekler. 

Değerli kardeşlerim;

Araçlarıyla, personelleriyle, tüm güçleriy-
le darbe girişimine karşı direnen vatan-
daşlarımıza ve güvenlik güçlerimize des-
tek olan, Demokrasi Nöbetleri boyunca 
imkânlarını seferber eden Belediyelerimi-
ze teşekkür ediyorum. 

15 Temmuz gecesi, ülkemizle birlikte Al-
manya, Fransa’da, İngiltere’de, Belçika’da, 
Hollanda’da, Amerika’da; velhasıl nerede 
bir Türk varsa orada kalpleri bizim için 
atan kardeşlerimiz de vardı. Buradan yurt 
dışındaki vatandaşlarımıza da şükranları-
mı sunuyorum. Bu vatandaşlarımızın Batı 
medyasının tarizleri, tacizleri, olumsuz ya-
yınları sebebiyle zor günler geçirdiklerini 
biliyorum. 

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bir daha 
darbelere, darbe girişimlerine, demokrasi 
dışı her türlü saldırıya karşı korusun…

Amin desin hep birden yiğitler

Alluhu ekber gökten şehitler

Amin! amin! Allahu ekber

Sağlıcakla kalın. 
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Ankara! Başkent Ankara!

Sadece devletimizin değil gönüllerin de 

başkenti olan Ankara! 15 Temmuz’da tari-

hinde ilk defa işgal girişimine maruz kalan 

Ankara! Hainlerin emellerini tek yürek, 

tek bilek olarak engelleyen Ankara, seni 

gönülden selamlıyorum.

Ankara’dan, Başkentimizden 80 vilayetimi-
zin her birini selamlıyorum. Darbecilere kar-
şı bilfiil direnişin gerçekleştirildiği yerlerden 
biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinden, 
79 milyon vatandaşımızı selamlıyorum.

Ankara, ülkemizde adeta kurtuluş günü 
olmayan ender şehirlerimizden biriydi. 15 
Temmuz, Türkiye’nin tamamıyla birlikte 

Vatanın Her Köşesinde, Günün 
Her Saatinde Demokrasi 

Nöbetinde Olacağız

Demokrasi Nöbeti Tutan Vatandaşlara Hitap | Ankara | 10 Ağustos 2016 
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Ankara’nın da kurtuluş günüdür. Milleti-
miz, 15 Temmuz’da kendisini esarete, zil-
lete, acıya, zulme, kaosa mahkûm etmek 
isteyenlerin heveslerini kursaklarında 
bırakmıştır. 15 Temmuz, bu ülkede yaşa-
yanların öyle rastgele bir yığın değil, millet 
olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Ne diyor Ankara Marşında: 

“Ankara’nın taşına bak, 

Gözlerimin yaşına bak 

Biz düşmanı esir ettik 

Şu feleğin işine bak” 

15 Temmuz gecesi, bu millet darbe girişim-
cileriyle birlikte, kendisine düşmanlık eden 
herkesi esir alarak, asaletini bir kez daha 
göstermiştir. Rabbim bu milletten razı ol-
sun. 148 evladı şehit, 1223 evladı da gazi 
olan Ankara, o gece çok farklı bir destan yaz-
dı. Gerçekten de o gece, Kızılay’da, Meclis’te, 
Genelkurmay’da, Gölbaşı’nda, Kazan’da, 
Mamak’ta, Etimesgut’ta, Yenimahalle’de, 
Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde; vel-
hasıl Ankara’nın her köşesinde ayrı bir des-
tan yazıldı. Ben tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı 
diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar 
diliyorum, şükranlarımı sunuyorum.

Yenikapı’da Bu Millet 21. Asrın 
‘Yeni Kapısını’ Açtı

Değerli kardeşlerim, aziz milletim,

Pazar günü malum Yenikapı’da, bu millet 
farklı bir destan yazdı. Bu miting aslında, 

21. asrın ‘yeni kapısını’ açtı, demokrasinin 
‘yeni kapısını’ açtı ve adalete yönelik bir 
‘yeni kapı’ açtı. Yenikapı’da 5 milyon kişi-
nin katılımıyla Demokrasi ve Şehitler Mi-
tingi’mizi yaptık. Orada birlik vardı, orada 
beraberlik vardı, orada kardeşlik vardı. 
Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kar-
deşliğimizi daim eylesin.

Aslında İstanbul’daki mitingle birlikte 
demokrasi nöbetlerini noktalamayı dü-
şünüyorduk. Dedik ki, sizler zaten bunu 
gönlünüzde, ruh dünyanızda devam etti-
riyorsunuz. Ama biliyorum ki, milletimiz 
ülkesine, özgürlüğüne, geleceğine öyle 
sımsıkı yapışmış durumda ki, ‘bitti’ deme-
ye gönlümüz razı olmadı. Finali, burada, 
Ankara’da yapalım istedik. Şimdi görüyo-
rum ki, milletimiz hala meydanları bırak-
mak istemiyor.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal’in İstiklal Harbi’nin en sıkıntılı 
günlerinde ifade ettiği bir ilke vardı, ne di-
yordu? “Hattı müdafaa yoktur, sathı müda-
faa vardır, o satıh bütün vatandır”. Biz de 
diyoruz ki, demokrasi nöbeti sadece belli 
saatlerde, belli yerlerde yapılmaz. Demok-
rasimize, özgürlüğümüze, devletimize, ge-
leceğimize günün 24 saati, yılın 365 günü, 
evlerimizde, iş yerlerimizde, her yerde sa-
hip çıkacağız. Yani, vatanın her köşesinde, 
günün her saatinde demokrasi nöbetinde 
olacağız. Çünkü, işte görüyorsunuz, tehli-
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kenin, tehdidin, tuzağın, ihanetin, sabota-
jın nereden geleceği, ne zaman geleceği, 
kimden geleceği belli olmuyor.

Bugün Şırnak’ta yine şehitlerimiz var; 
Mardin’de, Diyarbakır’da patlamalar var. 
İhanet nöbetini FETÖ bırakıyor, PKK dev-
ralıyor, o bırakıyor DAEŞ devralıyor. Bili-
yoruz ki, herkes cibilliyetinin, tiyniyetinin, 
karakterinin gereği yapacak. Onlar ihanet 
nöbetlerinde birer-ikişer geberecekler, biz 
demokrasi nöbetlerinde, vatan müdafaa-
sında evvel Allah,

“Şüheda fışkıracak toprak sıksan şüheda 

Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” 

diyecek, yola devam edeceğiz.

Gördüğünüz gibi, bir tarafta şerefli bir mü-
cadeleyle Hakk’ın müjdesine nail olmak 
var, diğer tarafta ‘belhüm adal’ olarak, hay-
vandan daha aşağı bir seviyede yok olup 
gitmek var. Biz, Hakk’ın yolundan, istik-
lalin yolundan, milletin yolundan giden-
lerden olmakla gurur duyuyoruz. Ruhunu 
şeytana satmış Pensilvanya’daki şarlata-
nın yolundan gidenlerin sonu hüsrandır. 
DAEŞ denilen ve sadece Müslüman kanı 
döken proje örgütün arkasından gidenle-
rin akıbeti hüsrandır. Bu ülkeyi ve milleti 
bölmek için 30 yıldır kan döken PKK’nın 
yalanlarına kananların sonu hüsrandır. 
Mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden 
milletimizin içine fitne ve düşmanlık to-
humları ekenlerin durumu da farklı değil-
dir, onlar da hüsrandadır.

ABD de Bir Tercih Yapacaktır; Ya 
Türkiye, Ya FETÖ Diyecektir

Milletimiz, 15 Temmuz’da sadece FETÖ’ye 
değil benzer heveslere sahip herkese, 
her çevreye, mesajını net olarak ver-
miştir. Malazgirt’i, İstanbul’un fethini, 
Çanakkale’yi yeniden yaşamayı göze alma-
dan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu mil-
leti bölemez, bu devleti yıkamaz. Biz, bunun 
için hangi bedelleri göze aldığımızı, en son 
15 Temmuz’da cümle aleme gösterdik. 15 
Temmuz gecesi bu ülkeyi ele geçirebilece-
ğini sananlar, aslında kendilerince her şeyi 
çok iyi planlamışlar. Ama hesaplarında çok 
büyük bir hata yaptılar. Onların uçakları, 
F16’ları vardı, ama onları biz satın almış-
tık. Helikopterleri vardı, onları biz almıştık. 
Tankları, zırhlı taşıyıcıları vardı, bunları biz 
almıştık. Ellerinde silahları vardı, onları da 
biz almıştık. Ama bu hainler, aldığımız si-
lahları bize ve millete yöneltti.  

Bugün Bulgaristan’da, bunların finansörü 
olan bir tanesi daha yakalandı. Bu şahsın 
iltica isteği kabul edilmedi ve Türkiye’ye 
teslim edildi. Kovalıyoruz, kovalayacağız. 
Er veya geç Amerika Birleşik Devletleri de 
bir tercih yapacaktır; ya Türkiye, ya FETÖ 
diyecektir. Ya darbeci terörist FETÖ veya-
hut da demokrasi ülkesi Türkiye; ABD bu 
tercihi yapmak durumunda. Türkiye’den 
ABD’ye 85 koli dosya gitti. Böyle bir darbe 
organizatörünü yaklaşık 17 yıldır ülkesin-
de barındıran ABD, bu şarlatanı daha fazla 
saklamayacak, gönderecektir.
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Değerli kardeşlerim,

Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, siyasi 
parti liderleriyle, Emniyet’iyle, yargısıyla, 
belediyeleriyle bu devletin topyekûn ken-
dilerine karşı koyacağını bunlar akıllarına 
dahi getirmemişlerdi. Türk Silahlı Kuvvet-
leri içindeki namuslu subayların, vatanse-
verlerin olabileceğini de bunlar akıllarına 
getirmemişlerdi. Bu vatanın öz evladı olan 
askerlerin, yazdıkları senaryoda yer alma-
yacağını öngörememişlerdi. Bunlar, Ömer 
Halisdemir gibi bir vatan evladının çıkıp 
kendilerini alınlarının ortasından vura-
cağına ihtimal vermemişlerdi. Allah ma-
kamını inşallah Peygambere komşu olan 
şehitlerden eylesin. Tüm yakınlarına Rab-
bim sabırlar lütfetsin.

Üzerlerine bomba yağdırdıkları Özel 
Harekâtçı polis kardeşlerimin, diğer mes-
lektaşlarıyla bir olup önlerine set çekece-
ğini düşünmemişler. Ama Özel Harekât’ta 
da 53 kardeşimiz şehit oldu. Neyle? Yağ-
dırdıkları bombalarla. Bu ne vicdan, bu 
ne alçaklık! Kim o Özel Harekâtçı? Bizim 
polisimiz, Özel Harekâtçımız; onları bile 
topyekûn imha ettiler. Ama o şehitlerimi-
zin mücadele arkadaşlarının, onlara nasıl 
bir bedel ödeteceğini düşünmediler. Çün-
kü onların gözü vardı görmüyordu, kulağı 
vardı duymuyordu, dili vardı konuşamı-
yordu. Çünkü kalpleri mühürlenmişti. 

Memlekette artık, tankların altından gi-
rip üstünden çıkacak, namluların üzerine 
cesaretle gidecek kahramanların kalmadı-
ğını sanmışlar. Ama bakıyorsunuz, Sabri 
isminde bir gencimiz çıkıyor tankın palet-

leri arasına kendini atıyor, birinci paletten 
kurtuluyor, ikinci tankın altına kendini atı-
yor ve sadece kolundan yaralanıyor. Ken-
disini aradığımda, ‘Cumhurbaşkanım, siz 
nasılsınız?’ diyor. ‘Beni bırak, sen nasılsın 
bana onu söyle’ dediğimde, ‘Bana doktor 
amcalarım ve hemşire ablalarım bakıyor’ 
diyor. Sabri’nin yaşı 34. ‘Peki, ne yapıyor-
sun?’ dedim. Aldığım cevap yine çok mani-
dar: ‘Ben imam hatip ve ilahiyat mezunu-
yum, fakat 6 yaşından beri hava savunma 
sistemleri üzerinde çalışıyorum. Şu anda 
da özel sektörde hava savunma sistemleri 
üzerinde bilgisayar yazılımı yapıyorum’. 
İşte bunları hesap edemediler.

İstanbullu Çetin isminde bir şehidimizin 
de hikâyesinden bahsedeceğim. Meğer 
Çetin kardeşim İstanbul’da bana komşu 
oturuyormuş. Ziyaretimde hikâyesini ba-
basından dinledim. O akşam hanımına 
diyor ki; ‘Hanım ben gidiyorum’. Hanımı 
nereye diyor? “Köprüye” cevabını veriyor. 
Çetin, abdestini almış ve şehadet namazını 
kılmış, eşine ‘Ben gidiyorum dua et’ demiş. 
Eşi ‘Ben de geleceğim’ demiş ve beraber 
köprüye gitmişler. Çetin kardeşimiz köprü-
de şehit oluyor. İşte bu hainler bunu hesap 
edemediler. Rabbimiz müjdesini veriyor, 
“Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler, 
ama siz bilemezsiniz”. 

Kendi Milletine Silah Çeken, 
Ülkesini Başkalarına da Peşkeş 
Çeker

Ulubatlı Hasanların, Koca Seyitlerin, Nene 
Hatunların, Kara Fatmaların, Karayılanla-
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rın soylarının kuruduğunu zannetmişler. 
Yine İstanbul’da Esenler’de oturan bir ha-
nım kardeşimi Vatan caddesinde zırhlı ta-
şıyıcıyla şehit ettiler. Bu hanım kardeşimin 
eşi ve çocuklarıyla konuştuğumda, o vakur 
duruşları beni çok etkiledi. Çünkü onlar 
şahadeti anlamışlardı.

Ama FETÖ’cüler, birilerinin kadınıyla-er-
keğiyle, genciyle-yaşlısıyla karşılarına çı-
kacağını düşünmemişlerdi. İşte bizim de 
yol arkadaşımız, Erol’umuz, o da oğluyla 
beraber onların karşısına dikilmişti. O da 
ne yazık ki, başından ve omzundan aldığı 
kurşunlarla şehit oldu. 17 yaşındaki yavru-
su da aynı şekilde şehit oldu. Eğer sağ ol-
saydı, İstanbul Yenikapı’da yaptığımız mi-
tingin organizasyonunu yine o yapacaktı. 

Fethullahçı terör örgütü mensupları da, 
15 Temmuz günü, ülkeyi ve milleti ele 
geçirme hayaliyle akıbetlerine koştular. 
Biz, bunlara ‘terör örgütü’ dedikçe, ‘Si-
lahsız terör örgütü mü olur?’ dediler. 15 
Temmuz’da bunlar, devletin ülkeyi koru-
mak için namuslarına emanet ettikleri 
silahları millete çevirerek dünyanın en 
alçak terör örgütü olduklarını gösterdiler. 
Evet, haksızlıklarıyla, hukuksuzluklarıyla, 
iftiralarıyla, riyakârlıklarıyla yıllardır mü-
cadele ettiğimiz bu hain örgütün eline kan 
da bulaştı. Hem de milletin kanı bulaştı.

Bu millet her hatayı affeder, her eksiği hoş 
görür, ama ihanet karşısında müsamaha-
sızdır. Fethullahçı terör örgütü ülkeye de, 
millete de ihanet etti. Bu hainlerin, darbe 

girişimi görüntüsü altında sergiledikleri 
terör, Türkiye’nin işgali provasından başka 
bir şey değildir. Biliyoruz ki, kendi milleti-
ne silah çeken, kendi ülkesini başkalarına 
da peşkeş çeker. Hamdolsun, millete çek-
tikleri silah kendi suratlarında patladı. Ve 
yine hamdolsun, peşkeş çekmek istedikle-
ri ülke, tarihinde pek az rastlanır bir birlik-
le, beraberlikle hedeflerine doğru yürüyor. 

Ne diyor Üstat: 

“Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes. 

Ey kahpe rüzgâr, artık ne yandan esersen es.” 

Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. O 
gece ‘Ya şehit olurum, ya gazi’ diyerek yol-
lara dökülen, darbecilerin karşısına iman-
la, inançla dikilen tüm kardeşlerimin, tüm 
Ankaralıların gazalarının bir kez daha mü-
barek olmasını diliyorum. Tabii Türkiye 
genelinde 240 şehidimiz var, 2 bin 195 ya-
ralımız var. Hepsinden Rabbim razı olsun. 

Demokrasi nöbetlerindeki coşkusu ve va-
karıyla, ülkesine ve milletine olan bağlılı-
ğını cümle âleme ilan eden vatandaşları-
ma teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve 
milletimizi ilelebet korusun diyorum.

Ve şimdi virgülü atıyoruz ve bu demokrasi 
nöbetlerine artık ara veriyoruz. Ama ruh 
dünyamızdan, gönül dünyamızdan bu nö-
betleri çıkartmayacağız. Anlaştık mı?

Çok teşekkür ediyorum. 
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Rabbim sa’yinizi meşkûr etsin. Bu göster-
diğiniz gayretler unutulmaz. Şehitlerimiz-
le, gazilerimizle tarih yazdınız. Onun için 
şu birliğinize dünya hayran kalacak. Hiç 
endişe etmeyin, hep beraber dik olacağız, 
diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız 
ve Türkiye olacağız.
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Majesteleri, sayın devlet ve hükümet 
başkanları, kıymetli misafirler, sevgili İs-
tanbullular, çok değerli kardeşlerim, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Açılışını yaptığımız Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun, 
İstanbul’umuza, ülkemize, milletimize, 
Avrupa ve Asya kıtalarına hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bu köprünün projesinin hazırlanmasın-
dan inşasına kadar tüm aşamalarında 
emeği geçen bakanlarımızı, bürokratları-
mızı, yüklenici firmalarımızı, mühendisle-
rimizi, işçilerimizi tebrik ediyorum. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün temelini 
büyük bir coşkuyla 11. Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Abdullah Gül’le birlikte atmış-
tık.  O dönem ben Başbakandım, Ulaştır-
ma Bakanımız da Sayın Binali Yıldırım’dı. 

Tankın, Uçağın Önünde Duran 
Bu Millete, Böyle Eserler Yakışır

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Açılış Töreni | İstanbul | 26 Ağustos 2016 
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Köprüyle ilgili olarak dalgalarını geçenler, 
istihza edenler ve ‘yaptırmayacağız’ diyen-
ler oldu. Buralara gelip gösteri yapanlar 
oldu. Ama biz dedik ki, ‘Bu yoldan dönmek 
yok’. Allah’a hamdolsun, işte Halep oraday-
sa arşın burada. 

Değerli kardeşlerim,

Bu köprünün açılışını sizlerle, bu gurur 
duyulası milletimizle yapıyoruz. Siz fark-
lısınız, tankların, topların, helikopterlerin, 
F16’ların önünde duran bir milletsiniz. 
Siz, onlara pirim vermediniz. Size de bu 
eserler yakışırdı. Birinci köprünün adı, 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişti. 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün adını 
siz koydunuz. İkinci köprü, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü, şimdi de Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü açıyoruz. Bu millete işte 
bu eserler yakışır. İnşallah 20 Aralık’ta da 
Avrasya Tüneli’nin açılışını yapıyoruz. Bu 
millet, Allah’ın izniyle layık olduğu tüm 
hizmetleri alacak. Zira muasır medeniyet-
ler seviyesinin üstüne çıkmak öyle lafla de-
ğil, icraatla oluyor.

Bu güzel günümüzü bizlerle paylaşan; 
Bahreyn Kralı Majesteleri Âl Halife’ye, Ma-
kedonya Cumhurbaşkanı Sayın İvanov’a, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Sayın Akıncı’ya, Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Sa-
yın İzetbegoviç’e, Bulgaristan Başbakanı 
Borisov’a, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı 
Asadov’a, Pakistan Pencap Eyalet Başbaka-
nı Şahbaz’a,  dost ve kardeş ülkelerin sayın 
başbakan yardımcılarına, sayın bakanla-
rına, kıymetli temsilcilerine şükranlarımı 

sunuyorum. Biz, gerçek dostlarımızı, kara 
günlerimizde de, güzel günlerimizde de 
yanımızdan görmekten memnuniyet du-
yuyoruz. 

Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim,

Yeni Projelerle Türkiye Dünyada 
Farklı Bir Konuma Yerleşecek

Açılışını yaptığımız Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’yle, denizin üzerinden üçüncü 
defa Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine 
bağlamış oluyoruz. Bu köprü, hem teker-
lekli araç geçişini, hem raylı sistemi birlik-
te sağlıyor olması bakımından, kendi ala-
nında öncü bir eserdir. 

İftiharla seyrettiğimiz bu köprü inşallah 
dünyada birçok yayına konu olacak. Dün-
ya filmleri buralarda çekilecek, bunu göre-
ceksiniz. Ve inşallah, ‘Eşek ölür kalır seme-
ri, insan ölür kalır eseri’, biz bu eserlerle 
anılacağız.

Kısa bir süre önce ne yaptık? Osman Gazi 
Köprüsü’nün açılışını yaptık. Osman Gazi 
Köprüsü’yle elhamdülillah halkımız fark-
lılığı hissetti mi? Hissetti. Şimdi yeni ha-
zırlıklarımız var, ne yapıyoruz? Kanal 
İstanbul’un da hazırlıklarını bitiriyoruz. 
Bu da yetmeyecek, Çanakkale’ye de bir 
gerdanlık lazım. Çanakkale Köprüsü’nün 
de hazırlıklarını yapıyoruz. 

Bütün bunlarla birlikte Türkiye dünya-
da farklı bir konuma yerleşecek. Bizi niye 
hazmedemiyorlar, kıskanıyorlar? İşte tüm 
bu yatırımlardan dolayı. ‘Siz nasıl bunları 
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yaparsınız’ diyorlar. Biz hangi milletin ah-
vadıyız, hangi milletin torunlarıyız? Bizim 
üzerimizde bir görev var. Bu görevi yapıyo-
ruz ve yapacağız. 

Geçtiğimiz yıl, Atatürk Barajı üzerine kuru-
lan ülkemizin en uzun köprülerinden Nis-
sibi Köprüsü ile Keban Baraj Gölü üzerinde 
inşa edilen Ağın Karamağara Köprüsü’nü 
milletimize kazandırmıştık. Hemen ya-
kınımızda inşası süren, dünyanın en bü-
yüklerinden olacak yeni havalimanımızın 
yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabını 
2018’de açmayı ümit ediyoruz. Tamamı 
bittiği zaman 150 milyon yolcu kapasiteli 
yeni havalimanımıza kavuşuyoruz.

Şunu unutmayın, esbaba tevessül ettik, 
Allah da bize neticesini verdi. Güzel bir 
kelam vardır, “Biz seferle emrolunduk, 
zaferle değil”. Biz seferdeyiz, zafer kudret, 
kuvvet sahibi olan Allah’a aittir. 

İstanbul Boğazı’nın altında yapmayı plan-
ladığımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli 
var. Aynı şekilde diğer alanlarda da proje-
lerimizi, programlarımızı hayata geçirme-
yi sürdürüyoruz. Türkiye, tamamlanan, 
inşası süren, başlanacak olan projelerle 
hedeflerine adım adım ilerliyor. 

Ekonomide tüm göstergeler, onca badireye 
rağmen, hamdolsun olumlu yönde seyre-
diyor. Ama el ele vereceğiz, dayanışma ha-
linde olacağız ve bu badireyi de çok daha 
başarılı bir şekilde atlatacağız. İhracatta ve 
turizmde yaşanan kısmi sıkıntının aşılma-
sı konusunda ciddi tedbirler hayata geçi-
rildi, geçiriliyor. Ülkemizin önünü kesmek 

için, bilhassa 3 yıldır maruz kaldığımız çok 
sayıda saldırıya rağmen, görüldüğü gibi, 
yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 

DAEŞ ve Tüm Terör Örgütlerinin 
Oyunlarını Bu Millet Bozacak

Türkiye’nin, sadece bu köprünün temelinin 
atılmasından açılışına kadar geçen sürede 
yaşadıklarını alt alta sıralasak, pek çok ül-
kenin asırlık tarihinde yaşadıklarını geride 
bırakır. Tabii bu süreçle ilgili olarak şu ger-
çekleri de görmek mecburiyetindeyiz. 2013 
yılının Haziran’ındaki ve Aralık’ındaki sal-
dırıları başımız dik olarak karşılayıp boşa 
çıkarmasaydık, Türkiye bugüne ulaşamaz-
dı. 2014 Mart’ındaki ve Ağustos’undaki, 
2015 Haziran’ındaki ve Kasım’ındaki milli 
irade sınavlarından başarıyla çıkamasay-
dık, bugün burada olamazdık. 2015 Tem-
muz’unda başlayan terör eylemlerini, bölü-
cü örgütü açtığı çukurlara gömerek hüsrana 
uğratmasaydık, Türkiye bambaşka bir yere 
sürüklenirdi. Nihayet 2016 Temmuz’unda-
ki silahlı darbe girişimini milletimizin kah-
ramanlığı sayesinde durdurmasaydık, ne-
relere savrulabileceğimizi ifade etmek bile 
istemiyorum. 

İşte Bunun İçin Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet 
Diyoruz 

Hangi kökenden gelirse gelsin, bu ülkenin 
her ferdi Türk milletinin bir mensubudur. 
Bayrağımız, rengini şehitlerimizin kanın-
dan alan Türk bayrağıdır. Bu ülke, 81 vi-
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layeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla 
bizim vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti, 
son ve inşallah ebedi devletimizdir. İşte bu 
dört sütun, birliğimizin, beraberliğimizin, 
geleceğimizin teminatıdır. Kimsenin bu 
değerlere saldırmasına, bu değerleri aşın-
dırmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü mille-
timiz, bu değerleri için gözünü kırpmadan 
ölüme gidebileceğini, en son 15 Temmuz 
gecesi gösterdi. Bilmeyenlerin öğrenmesi, 
unutmuş olanların hatırlaması, görmek is-
temeyenlerin görmesi, husumet besleyen-
lerin ayağını denk alması için her fırsatta 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet demeyi sürdüreceğiz. 

Bugün malum, Cizre’de 11 şehidimiz, 78 
de yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. 
Gaziantep’te de ne yazık ki terör örgütü 
DAEŞ, 14 yaşında bir çocuğun vücuduna 
sardığı bombaları patlattı ve 53 şehidi-
miz, 100’ün üzerinde de yaralımız var. Bir 
kına merasiminde bu yaşandı. Bu vahşetin 
İslam’la alakası yoktur. Bunlar Müslüman 
değildir. Öyle ellerinde taşıdıkları paçav-
ralara bakmayın, o bayrak değildir. Bunlar 
istismarcıdır. Yine Rabbimiz, her namaz 
kılanı muteber de kabul etmiyor, Maun 
Suresi’nde,  “O namaz kılanlar ki, onlar id-
raki içinde değildir, onlara veyl olsun” di-
yor. 12-13 yaşındaki yavruların vücutları-
na bombaları bağlayıp canlı bomba olarak 
kullanıyorlar. Bizim dinimiz barış dinidir. 
Bunlar bizim dinimize gölge düşürdüler. 

Ama bu oyunu da biz bozacağız, bu millet 
bozacak. Şehitlerimizin tümüne Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.

Osmanlı Padişahlarının çoğu, iyi birer 
cengâver, iyi birer yönetici oldukları ka-
dar, iyi birer de şairdirler. Köprüye ismini 
verdiğimiz Yavuz Sultan Selim de, bir dört-
lüğünde şöyle diyor:

“Milletimin ihtilaf ve ayrılığa düşme endişesi

Ölsem mezarımda bile huzursuz eder beni

Birlik olmakken düşmanı alt etme çaremiz,

Birlik olmazsa millet, yakar kül eder beni” 

Ruhu şad olsun Hünkar’ın.

Birlikte Hareket Ettiğimizde 
Üstesinden Gelemeyeceğimiz 
Hiçbir Sorun Yoktur

Gerçekten de, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün açılışını yaptığımız Ağustos 
ayı, birlik olduğumuzda neler başarabile-
ceğimizin örnekleriyle doludur. Bugün, 
yani 26 Ağustos günü, 1071 yılında kazan-
dığımız, Anadolu kapılarını milletimize 
açan Malazgirt Zaferi’nin 945’nci yıldönü-
müdür. Yine bugün, 1922 yılında İstiklal 
Harbimizin zaferinin müjdecisi olan Bü-
yük Taarruzun başladığı tarihtir. Ağustos 
ayında, Mercidabık Zaferi, Otlukbeli Zafe-
ri, Çaldıran Zaferi, Belgrad Zaferi, Mohaç 
Zaferi, Kıbrıs Zaferi, Erzurum Kongresi, 
Sevr’in yırtılıp atılması, Sakarya Meydan 
Savaşı gibi, gerçekten de tarihimize altın 
harflerle yazılan nice hadiseleri yâd ettik, 
ediyoruz. 
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Esasen, senenin neredeyse her günü, tari-
himizde çok önemli yeri olan yıl dönümle-
rine tekabül ediyor. Çünkü bugünden geri-
ye doğru baktığımızda millet olarak, 2 bin 
200 yıllık bir devlet ve ordu geleneğine, 
1.400 yıllık bir medeniyet müktesebatına, 
bin yıllık bir coğrafi devamlılığa sahibiz. 
Bu kadim tarihin en önemli vasfı, birlik ve 
beraberlikle hareket ettiğimizde üstesin-
den gelemeyeceğimiz hiçbir sorunun, ula-
şamayacağımız hiçbir hedefin olmayışıdır. 
Daha 100 yıl önce Çanakkale Zaferini, ar-
dından İstiklal Harbini millet olarak birli-
ğimiz, beraberliğimiz sayesinde kazandık. 
15 Temmuz’da yine milletimizin tek vücut 
olarak darbecilerin karşısına dikilmesi sa-
yesinde neticeye ulaştık. İnşallah bundan 
sonra da ihtilafa, tefrikaya düşmeden, aynı 
şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ancak 
bu şekilde Yavuz Sultan Selim’in ve tüm 
ecdadın emanetine sahip çıkabiliriz. 

Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim,

Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için, 
milletimizin arasına her dönem farklı fitne 
tohumları ekilmek istenmiştir. Bu, kimi za-
man Alevi-Sünni fitnesi olmuştur, kimi za-
man Kürt-Türk fitnesi, kimi zaman ilerici-
gerici fitnesi, kimi zaman sağcı-solcu fitnesi 
olmuştur. Kavramlar değişmiştir ama amaç 
hep aynı olmuştur. Geçmişte bu sebeple çok 
acılar da yaşadık. Kardeşi kardeşe düşman 
edenler, kardeşi kardeşe kırdıranlar ellerini 
ovuştururken, biz her defasında akan göz-
yaşımızla, kanımızla, dağlanan yüreğimizle 
baş başa kaldık. 15 Temmuz, uzun zaman-
dır defalarca tekrarlanan bu oyunun bozul-
duğu tarih olmuştur. 

Kılıçdaroğlu’na Yönelik Saldırıyla, 
Yenikapı Ruhu Hedef Alınmıştır

Ruhunu ve bedenini Pensilvanya’daki şar-
latana esir etmiş küçük bir kesim dışında, 
milletimiz tüm renkleriyle, tüm farklılık-
larıyla istiklalinin ve istikbalinin yanın-
da yer almıştır. Darbeyi planlayanlar, bu 
girişim başarılı olsa da, olmasa da, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ciddi bir zafiyete 
düşeceğini sanıyorlardı. Öyle olmadığını 
görünce, PKK’yı ve DAEŞ’i kullanarak, te-
rör eylemleriyle gerçek yüzlerini bir kez 
daha gösterdiler. Buna rağmen Türkiye, 
terörle mücadelede geri adım atmayınca, 
üstelik bir de Cerablus Operasyonunu baş-
latınca, yeni oyunlar peşine düştüler. 

Dün, Artvin’de, CHP Genel Başkanı Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı, 
işte bu çerçevede değerlendirmemiz gere-
kiyor. Artvin’de, Sayın Kılıçdaroğlu nezdin-
de, ülkemizin, 7 Ağustos’ta, Yenikapı’da, 
Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, Genel-
kurmay Başkanıyla, CHP ve MHP Genel 
Başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıy-
la, tüm toplum kesimleriyle sergilediği 
birlik ve beraberlik manzarası hedef alın-
mıştır. Bu vesileyle bir kez daha Sayın 
Kılıçdaroğlu’na ve beraberinde bulunan 
arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi 
sunuyorum. Kendisine bu terör saldırısı 
karşısında gösterdiği soğukkanlı ve sağdu-
yulu duruş için teşekkür ediyorum. Şehit 
olan askerimize Allah’tan rahmet, yaralı 
askerlerimize acil şifalar diliyorum. 
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Tekrar ediyorum, bu sabah, Cizre’de, polis-
lerimizi hedef alan bombalı bir saldırı ger-
çekleşti. Saldırıda, 11 polisimiz şehit oldu, 
78 kardeşimiz de yaralandı. Şehitlerimizi 
rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum. Cizre halkı, geçtiğimiz 
yıl yaşanan hadiselerde, bölücü örgütün 
gerçek yüzünü görüp, teröristleri kazdık-
ları çukurlarda debelenmeye terk etmiş ve 
devletinin yanında yer almıştı. Bu saldırı, 
bir yönüyle terör örgütünün Cizre halkına 
yönelik intikam saldırısıdır. Şunu unut-
mayın, eğer lider taşın arkasına gizlenirse, 
millet, ordu dağın arkasına gizlenir; bu bir 
kelamı kibardır. Onun için yürüyeceğiz, 
üzerine üzerine yürüyeceğiz. Ama bu sal-
dırı aynı zamanda Suriye’deki operasyonu 
tüm terör örgütlerini kapsayacak şekilde 
geniş tutmamızın ne kadar isabetli oldu-
ğunun tescilidir. 

Bu son saldırıların da, PKK, DAEŞ, FETÖ 
gibi terör örgütlerinin de arkasındaki güç-
lere sesleniyorum. Türkiye artık bu oyun-
lara gelmiyor. Gelin bu milletle, bu dev-
letle uğraşmaktan vazgeçin. Türkiye’de 
döktüğünüz kan yeter. Suriye’de döktüğü-
nüz kan yeter. Irak’ta döktüğünüz kan ye-
ter. Afganistan’da, Mısır’da, Libya’da dök-
tüğünüz kan yeter. 

Herkes çok iyi biliyor ki, dünyanın huzuru 
bu bölgenin huzurundan geçiyor. Öyleyse, 
kanlı pençelerinizi bu bölgeden ve ülke-
mizden çekin. Sanılmasın ki, bölge insan-
ları durduk yerde birbirlerinin boğazına 
sarılıyor. Hayır, tam tersine, bölgedeki top-
lumlar kendi haline bırakıldığında barışı, 
sulhu, huzuru, refahı çok çabuk bulacak, 

çok çabuk keşfedecektir. Her gecenin bir 
sabahı olduğu gibi, bu karanlık dönemin 
de bir sonu mutlaka vardır. İşte o günlerin 
yakın olduğuna inanıyorum. 

Türkiye olarak, bu konuda elimizden gelen 
her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeye 
devam edeceğiz. Doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine kadar tüm halkla-
rın, tüm ülkelerin de bu anlayış birliğine 
en kısa sürede varacağını ümit ediyorum. 
Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, azı-
cık vicdanı ve ahlakı olan herkesi, bu çağ-
rımıza destek vermeye çağırıyorum.  

Şimdi bir müjde veriyorum size; inşallah 
31 Ağustos gecesine kadar köprüden geçiş 
ücretsiz olacak. 

Bu düşüncelerle bir kez daha Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü’nün ve Kuzey Çevre 
Otoyolu’nun hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu eserin ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçenleri tekraren kutluyorum. 

Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırak-
mayan dostlarımıza, heyecanımıza ortak 
olan kıymetli misafirlerimize şükran duy-
gularımı tekrar ifade ediyorum.  

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. 

Kalın sağlıcakla.  

 


