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

nin tersine, adeta vesayet rejiminin bekçisi haline dönüştürülmüştür. 2007 yılın-
da Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından 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 ira-
desi yerine ikame ettikleri kendi seçkinci iktidarlarının en önemli müdafii 
olarak görenler, 2014 yılında yaşanan değişimden fevkalade rahatsızlık duy-
dular. Başbakanlığım döneminde Beştepe’de inşasına başlanan külliyenin 
Cumhurbaşkanlığı’na tahsisi, bu rahatsızlığı daha da artırdı. Özellikle Beştepe 
Külliyesi’ni üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmak 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 ilgilendiren her mesele-
de, görüşlerimi kamuoyuna ifade ederek, hükümete tavsiyelerimi ileterek, tüm 
dünyaya mesajlar vererek insiyatif aldım, öncülük ettim. 

Bu süreçte her fırsatta illerimize giderek, toplu açılış törenleri ve resmi ziyaret-
lerle, milletimle aramdaki bağı daima sıkı tuttum. Kamu kurum ve kuruluşları, 
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 kendi-
leriyle hasret giderdim, hem de ülke ve dünya meselelerini istişare etme imkânı 
buldum. Aynı şekilde yurt dışı gezileriyle ülkemin ve milletimin menfaatlerini 
uluslararası düzeyde savundum.

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ihanet çetesi mensubu teröristlerin 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin gel-
mesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki temsil 
yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren demokrasi 
nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında etten bir du-
var örerek korumaya almıştır. 
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Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyeceği, 
15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. Mille-
timizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoylaması ile 
nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle yürürlüğe giren 
Anayasa değişikliğine göre Türkiye, 2019 yılı Kasım ayında yapılacak seçim-
lerle yeni yönetim sistemine geçecekti. Muhalefetin erken seçim çağlarına uygun 
şekilde erken seçim kararı alınmasıyla, yeni yönetim sistemi, 24 Haziran 2018 
seçimleriyle birlikte devreye girmiştir. 

Bu kitap, 2014 yılı Ağustos ayından 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar, Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. Adını “Yeni Türkiye 
Vizyonu” olarak belirlediğimiz eseri, 4 kitap halinde hazırladık. Birinci kitap, 
“Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programla-
rımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e Doğru” 
başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuşmalarımızı kapsıyor. 
Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dışında yaptı-
ğımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. “Yeniden Diriliş Yolunda” 
başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, AK Parti Genel Başkanlığına seçilmemizin 
ardından, parti faaliyetlerinde yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

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

      Recep Tayyip ERDOĞAN  
       Cumhurbaşkanı





Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

9

Sayın Başbakan, Sayın Yargıtay Başkanı, 
yüksek yargı organlarımızın kıymetli men-
supları, adalet teşkilatımızın değerli men-
supları, muhterem misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Mille-
tin evine, Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’ne hoşgeldiniz. 2016-2017 Adli 
Yılı’nın, ülkemiz, milletimiz ve adliye teş-
kilatımız için hayırlı olmasını diliyorum. 

Sözlerimin hemen başında bir hususa 
açıklık getirmek istiyorum. İçinde bulun-
duğumuz bu mekân, elbette Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nin bir parçasıdır. Ancak 
bu mekân, tıpkı aynı avlu içindeki cami-
miz, bulunduğumuz yerin hemen aşağısı-
na inşa edilmekte olan kütüphanemiz ve 
çok amaçlı salonumuz gibi herkese açık 
mekânlardır. Cumhurbaşkanlığının ken-
di çalışma alanları, üst tarafımızda bulu-

Türkiye 570 Bin Kişilik Değil,  
79 Milyonluk Bir Orduya Sahiptir

Adli Yıl Açılış Töreni | Ankara | 1 Eylül 2016
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nan 3 bloktan ibarettir. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin her yeri gibi, burası da, tüm 
çalışma mekânları da, altta yeni inşa edi-
len kütüphanesi de milletin malıdır, devle-
tin malıdır. Bizler, görev süremiz boyunca 
çalışmalarımızı burada yürütmekle mü-
kellefiz. Bizden sonra gelecekler de, aynı 
şekilde bu mekânları kullanmayı sürdüre-
ceklerdir. 

Kongre ve Kültür Merkezimiz, Ankara’da 
neredeyse her toplantımızda hissettiğimiz 
önemli bir eksikliği gidermek üzere plan-
lanmış ve inşa edilmiştir. Bu mekânın pro-
jesi üzerinde çalışırken, Ankara’da, büyük 
çaplı toplantı ve sahne gösterisi ihtiyacı-
nı karşılayacak, ülkemize ve milletimize 
yakışır bir eser olmasına özen gösterdik. 
Kongre ve Kültür Merkezimiz artık, bu-
gün olduğu gibi, tüm kamu kurumlarının 
geniş katılımlı toplantılarına ve önemli or-
ganizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Ni-
tekim, Yargıtay Başkanımız, şayet Adli Yıl 
Açılışı burada yapılmasaydı, alternatifinin 
bir otelin eksi 2’nci kattaki salonu olduğu-
nu ifade ediyor. 

Esasen, Adli Yıl açılışının bu mekânda ya-
pılmasını teklif eden de, bugün toplantıya 
katılmamış olan Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı’dır. Doğrusu biz de bu teklifi, geç-
mişte yaşanan gereksiz, anlamsız, faydasız 
gerilimlerin ortadan kalkması adına gayet 
olumlu karşılamıştık. Maalesef, artık daha 
sonra ne olduysa, Türkiye Barolar Birliği 
yönetimi ve ana muhalefet partisi genel 
başkanı, yargı bağımsızlığına gölge düşe-
ceği gerekçesiyle buraya gelmeyeceklerini 
açıkladılar. Millet adına görev yapan yar-
gının, milletin mekânında Adli Yıl Açılış 

Töreni yapması, yargı bağımsızlığına gölge 
düşürmez, tam tersine yargı bağımsızlığı-
nı güçlendirir. Bugün bu toplantıya iştirak 
eden Sayın MHP Genel Başkanı’na ve diğer 
davetlilere şükranlarımı sunuyorum, bir 
kez daha milletin mekânına hoşgeldiniz 
diyorum. Diğer kurumlarımızın temsilci-
lerinden de, gerilim ve itham taktiğini bir 
kenara bırakarak, 7 Ağustos’taki Yenikapı 
ruhuna uygun şekilde hareket etmelerini 
bekliyorum. Çünkü artık milletimizin bir-
liğe, beraberliğe ve dayanışmaya her za-
mankinden çok daha fazla ihtiyacı var.

15 Temmuz’dan Sonra 
Sorumluluğumuz  
Daha Ağır Hale Geldi

Değerli misafirler,

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sıra-
sında ve sonrasında, dostunu, düşmanını, 
yanında olanı, karşısında olanı, özellikle 
pusuda bekleyenleri büyük ölçüde gör-
müş, tanımıştır. Bu vesileyle, 15 Temmuz 
şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad 
ediyorum. 15 Temmuz gazilerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. O gece destan yazan 
milletimize ne söylesek, ne yapsak minne-
timizi ifade edemeyiz. 

Milletimize karşı sorumluluğumuz zaten 
ağırdı, 15 Temmuz’dan sonra çok daha 
ağır hale geldi. Türk milleti gerçekten çok 
büyük, çok asil ve her türlü hürmeti, her 
türlü hizmeti hak eden bir millettir. Dün-
yada, istiklali ve istikbali için, en modern 
silahların karşısına çıkıp dimdik durabile-
cek cesarete sahip başka bir millet var mı-
dır, doğrusu ben bilmiyorum. 
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Tabi, 15 Temmuz gecesi en iyi sınavı veren 
kurumlarımızdan biri de adliye teşkilatı-
mızdır. Darbe girişiminin tespitiyle birlik-
te hızla harekete geçen, ilk andan itibaren 
tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yü-
rüten hakimlerimize, savcılarımıza teşek-
kür ediyorum. Türk yargısı, 15 Temmuz 
gecesi “Darbe girişimi hukuka ve yasaları-
mıza aykırıdır” demek suretiyle çok net bir 
tavır sergilemiştir. Bu nedenle savcılarımı-
za ve hakimlerimize teşekkür ediyorum. 

Milletimizin, hakim-savcılarımız yanında 
polisiyle, darbeye karşı çıkan namuslu asker-
leriyle, ekipmanlarıyla sahada olan belediye 
görevlileriyle, tüm fertleriyle birlikte verdi-
ği o kutlu mücadele, tarihe altın harflerle 
kazınmıştır. Çanakkale’nin, Dumlupınar’ın, 
terörle mücadelede gösterilen sayısız kah-
ramanlıkların hikâyeleriyle büyüyen çocuk-
larımız, gençlerimiz, 15 Temmuz’da kendi 
destanlarını yazdılar. Türkiye, bağımsızlı-
ğın, onurun, kanı ve canı pahasına mücade-
lenin ne olduğunu bilen, bunu bizzat yaşa-
yan bir nesle daha kavuştu. 

Bu mücadele bizim için çok çok önemlidir. 
Artık sadece tarih kitaplarından okuyan 
değil, hem okuyan hem de yaşayan bir nes-
le kavuştuk. Uzun süredir ifade ettiğimiz; 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet ilkemizin anlamını, 15 Temmuz ge-
cesi 79 milyon olarak hep birlikte yaşadık. 

Biz 79 milyon tek milletiz. Türk’ü, Kürt’ü, 
Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Abhaza’sı tek mil-
letiz. Tek millet olursak hedefe ulaşacağız.

Tek bayrağımız var. Rengi şehidimizin 
kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız 

ise şehitlerimizin ta kendisidir. Böyle bir 
bayrak dünyada yoktur. Anlı şanlı bayrağı-
mızın karşısına bazı paçavralar çıkartılıyor. 
Bu paçavralara asla müsaade edemeyiz. 

780 bin kilometrekareyle tek vatanımız 
var. Kimse, bu vatan toprakları üzerinde 
asla bir operasyon düşüncesi içerisine gir-
mesin. Girdikleri anda, işte şimdi olduğu 
gibi, karşılarında ordumuzu ve polisimizi 
bulacaktır. 30 Ağustos’ta da ifade ettim, 
burada tekrarlıyorum; Türkiye sanıldığı 
gibi 570 bin kişilik değil, 79 milyonluk bir 
orduya sahiptir. Teröre karşı mücadelemizi 
işte böyle büyük bir orduyla yürütüyoruz. 

Ve Tek Devlet… Devletin içinde devlet ol-
maz. Birileri hevese kapılarak, devletin 
içinde devlet oluşturmanın gayreti içerisi-
ne girdiler. Bu hesaplarını da 40 yıldır sin-
sice yürüttüler. Onun için de, 15 Temmuz’u 
atalarımızın ifadesiyle, “Bir musibet, bin 
nasihatten evladır” sözüyle değerlendiri-
yorum. FETÖ terör örgütünün hain emeli 
15 Temmuz’da tüm açıklığıyla ortaya çıktı. 
Bu süreçten Türkiye ve milletimiz kazançlı 
çıkacaktır. 15 Temmuz’u milad olarak gö-
recek, geleceğe yürüyeceğiz. 

Milletimiz 15 Temmuz’da 
Gereğini Yaptı,  
Şimdi Sıra Bizlerde

Bakınız, o gece verdiğimiz şehitlerin sa-
dece 63’ü polis, 5’i asker olmak üzere 68’i 
asli işi güvenlik olan kardeşimizdir. 241 
şehidimizin kalan 173’ü sivillerden oluşu-
yor. Bu kardeşlerimizin mesleklerine bakı-
yoruz; emekli, esnaf, işçi, memur, öğrenci, 
kuaför, imam, şoför, marangoz, öğretmen, 
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garson, seyyar satıcı, teknisyen, mühen-
dis olduklarını görüyoruz. Aralarında iş-
siz olanlar da var. Yine bu şehitlerin kimi 
evli, kimi bekâr, kimi dul. İçlerinde Anka-
ralı-İstanbullu olanı da var, Yozgatlı, Rizeli 
olanı da var, Erzurumlu, Niğdeli, Antalyalı, 
Elazığlı, Konyalı, Artvinli, Kırıkkaleli, Di-
yarbakırlı, Mardinli, Tekirdağlı, Malatyalı 
olanı da var. İçlerinde Abdullah gibi 17 ya-
şında olanı da var, Cemal amca gibi 67 ya-
şında olanı da… Yani o gece, bu ülkenin her 
rengi, her kesimi 15 Temmuz’da iradesine, 
özgürlüğüne, geleceğine sahip çıktı. Mille-
timiz görevini o gece layıkıyla yerine getir-
di. Artık sıra bizde, yani bu ülkenin yöne-
timinde, siyasetinde, bürokrasisinde görev 
alan herkeste… Yasama, yürütme, yargının 
tüm unsurlarının üzerine düşen bu görevi 
yerine getirmesi lazımdır. 

Hiçbirimizin, ülkemizin ve milletimi-
zin çıkarları, ihtiyaçları dışında bir kri-
tere göre hareket etme hakkı yoktur. 15 
Temmuz’dan öncesi başkadır, sonrası 
başkadır, öyle olmak zorundadır. Şahsım 
dahil, kendini siyasi veya bürokratik hırsa 
kaptıranlara tavsiyem, böyle anlarda he-
men açıp 15 Temmuz şehitlerinin listesi-
ne bakmalarıdır. Şayet orada gördüğümüz 
isimlerin hikâyeleri, orada gördüğümüz 
hayatlar, orada gördüğümüz fedakârlık 
bizi kendimize getiremiyorsa, hepimize de 
yazıklar olsun.

Ziyaret ettiğim şehit ve gazi evlerinin hep-
sinden birçok dersler çıkarıyorum. Şehit 
yakınları ve gazilerimizin tevazusu, erde-
minden çok etkileniyorum. Şehitlerimizin 
emanetini, gazilerimizin vebali üzerinde 
hisseden hiç kimsenin ülke ve millet için 

çalışmaktan başka bir yola, yönteme, niye-
te kapılması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar,

FETÖ denilen hain yapıyı kahr-u perişan 
eden nedir biliyor musunuz? Söz sahibi, 
güç sahibi oldukları her yerde sergiledikle-
ri adaletsizliktir, merhametsizliktir. Sadece 
ve sadece kendi mensuplarının çıkarlarını 
gözeten, diğer herkesin hakkını, hukukunu 
yok sayan anlayışları sebebiyle, FETÖ mille-
timizin gönlünde zaten mahkum olmuştu. 
Emniyet teşkilatımızın, adliye teşkilatımızın 
yaptığı iş, milletin gönlündeki bu manevi 
mahkumiyeti vicahiye çevirmektir. Adaletin 
ne kadar önemli olduğunu, sadece bu örnek 
bile bize anlatmaya ziyadesiyle yeterlidir. 
Madem ki dünya adalet üzere dönmektedir, 
öyleyse hakimlerimize, savcılarımıza, avu-
katlarımıza düşen görev, adaletin en mükem-
mel şekilde yerine gelmesi için çalışmaktır. 

O gece, 30 küsur darbeci öldü, 241 kardeşi-
miz ise şehit düştü. Bu rakamların da gös-
terdiği gibi, bizim, güvenlik güçlerimize 
“Darbecilerin hepsini vurun” yönünde bir 
talimatımız olmamıştır. Tam aksine, on-
ların yakalanması, adalete teslim edilme-
si yönünde talimatımız olmuştur.Tüm bu 
gerçeklerin ışığında, buradan tüm dünyaya 
seslenmek istiyorum: Hâlâ bize hangi gözle 
bakıyorsunuz? Bu hainleri yakalayıp adale-
te teslim ettik, ediyoruz. Ancak sizler hâlâ 
‘endişeliyiz’ şeklinde açıklama yapıyorsu-
nuz. Bu konuda ortaya koyduğunuz tavırlar 
ve açıklamalar terbiyesizlik değil midir?

Şahsımı almaya veya vurmaya gelenler 
günlerce Marmaris’in ormanlarında gizlen-
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diler. Jandarmamız daha sonra bu hainleri 
kıstırdı ve yakaladı. Güvenlik güçlerimiz 
onların hiçbirini öldürmedi, adalete teslim 
etti. İşte bu millet böyle asildir. Terör örgüt-
lerine karşı mücadelesini de hukuk sınırları 
içerisinde yapar. Ancak şunun da bilinmesi 
lazım, geciken adalet, adalet değildir. Öyley-
se kararlarımızı süratle vermeliyiz. 

İnsanın olduğu her yerde elbette hata da 
olur, eksik de olur, ihanet de olur. Önem-
li olan sistemin bir bütün olarak adalet 
üzere çalışmasıdır. İşte o zaman, bireysel 
hataların ve yanlışların en az zararla telafi 
edilebildiğini görebiliriz. Adalet kelimesi-
nin kökenini oluşturan adl, bir şeyi doğru 
yere koymak, düzeltmek anlamına geliyor. 
Yani adalet herkese hakkını teslim etmek, 
bunun için de gerekiyorsa eğriyi düzelt-
mektir. Bu durumda adaletsizlik de, bir 
kimseye hakkı olmayanı vermek, bir baş-
ka ifadeyle eğriyi düzeltmeden bırakmak 
anlamını taşıyor. Bu, tıpkı gülü sulamak-

la dikeni sulamak arasındaki fark kadar 
önemli, belirgin ve aynı zamanda ince bir 
çizgidir. 

Yeni adli yılda, yüksek yargı organlarından 
kürsülere kadar adalet teşkilatımızın tüm 
kademelerinde görev yapan hakimlerimi-
zin, savcılarımızın, elbette avukatlarımı-
zın adaleti tesis etmek için, her zamankin-
den daha çok çalışacaklarından şüphem 
yoktur. FETÖ operasyonları kapsamında, 
15 Temmuz’dan beri gözaltına alınan 3 bin 
495 hakim ve savcının adalet teşkilatımız-
da herhangi bir zaafa yol açmayacağına, 
tam tersine, gerçek adaletin tesisi konu-
sunda ciddi bir rahatlama sağlayacağına 
inanıyorum. 

Bu duygularla, çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. Bir kez daha yeni adli yılımızın 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın 
sağlıcakla…
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Dö-
nem, 2’nci Yasama Yılının açılışında, sizle-
ri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi çatısı altında görev yapmış tüm millet-
vekillerimizi saygıyla yad ediyorum. Gazi 

Mustafa Kemal başta olmak üzere, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden ahirete ir-
tihal etmiş bulunanları rahmetle anıyorum.

Hiç şüphesiz, 23 Nisan 1920 gününden bu-
güne kadar geçen sürede, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarihinin pek çok önemli 
dönüm noktası vardır. İnanıyorum ki bun-

Artık Yolun Sonuna Geldik,  
AB Türkiye’yle İlgili  
Kararını Vermelidir

TBMM 26. Dönem 2. Yasama Yılı Açış Konuşması | Ankara | 1 Ekim 2016
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dan sonra, 15 Temmuz 2016 gecesinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin tari-
hinde de ayrı ve özel bir yeri olacaktır. Dar-
be girişimi sırasında, derhal bu salonda 
toplanan ve milletimizin sokaklara dökü-
lerek darbecilere karşı gösterdiği tepkiyi 
Meclis’te ortaya koyan milletvekillerimize 
şükranlarımı sunuyorum.

Milletvekillerimiz, darbe girişimi karşısın-
da onurlu ve güçlü bir duruş göstererek, 
milli iradenin tecelligahı olan bu kuruma 
sahip çıktılar. Bu onurlu tavrın bedeli Mec-
lisimizin savaş uçaklarıyla defalarca taciz 
edilmesi ve bombalanması; helikopter-
lerden ağır silahlarla ateş altına alınması; 
tanklarla kuşatılması olarak ödendi.

15 Temmuz’da Meclisimiz, Kurtuluş Sava-
şından sonra, ikinci defa gazilik şerefine 
nail oldu. Darbe girişimi gecesi, tamamı-
na yakını Ankara ve İstanbul’da şehit olan 
241 vatandaşımız, polisimiz ve askerimiz, 
milletimizin gönlüne ve tarihimizin şanlı 
sayfalarına altın harflerle kazınmışlardır. 
Aynı gece yaralanan 2 bin 194 gazimizi 
bu millet ve bu devlet asla unutmayacak-
tır. Esasen, o gece sokakları, meydanları, 
darbecilerin hedef aldığı tüm kurumları, 
darbecilere destek vermesi muhtemel tüm 
mekânları kuşatan milletimizin tamamı 
gazilik sıfatını hak ediyor. Demokrasi nö-
betlerinde 29 gece sabahlayan, içerideki ve 
dışarıdaki tüm şer güçlere, devletinin, mil-
letinin, istiklalinin ve istikbalinin yanında 
olduğunu gösteren on milyonlarca vatan-
daşımıza borcumuzu asla ödeyemeyiz.

Bu süreçte Türkiye, bir avuç hainin dışın-
da, 79 milyon vatandaşının tamamıyla, tüm 

dünyaya, tarih boyunca örnek gösterilecek 
bir özgürlük ve demokrasi dersi verdi. Mil-
letimiz, terör örgütlerine olduğu gibi darbe 
heveslilerine de meydanı bırakmayacağını 
cümle aleme gösterdi. Aziz Türk Milletiyle 
ne kadar iftihar etsem azdır. Şahsım başta ol-
mak üzere, şu salonda bulunan milletvekil-
lerimizin tamamının milletimize can borcu 
olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Mil-
letimize borcumuzu ödeyebilmek için hep 
birlikte daha çok çalışmalı, daha çok üretme-
li, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımalı-
yız. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gazile-
rimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum.

Çarşamba günü yaptığımız Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında Hükümetimize, bu 
tarihin, “15 Temmuz Demokrasi ve Özgür-
lük Günü” olarak resmi anma günü ola-
rak kabulünü tavsiye ettik. İstanbul’da ve 
Ankara’da şehitlerimiz için anıtlar yapma 
hazırlıklarımız sürüyor. Şehit yakınlarımı-
za ve gazilerimize maddi-manevi her türlü 
destek veriliyor, verilmeye devam edecek.

15 Temmuz’u Unutmamak 
ve Unutturmamak 
Mecburiyetindeyiz

Değerli milletvekilleri,

Bir kez daha ve altını çizerek ifade ediyo-
rum: 15 Temmuz’u unutmamak ve unut-
turmamak mecburiyetindeyiz. Bunun 
için, okullardaki ders müfredatları ve ders 
kitaplarından belgesellere, filmlere, edebi 
eserlere kadar her mecrada 15 Temmuz’un 
işlenmesini teşvik etmeliyiz.
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Bu mücadelede tereddüde düşen, yorulan, 
bunalan, duraksayan herkese şunu tavsiye 
ediyorum. Böyle bir durumda şehitlerimi-
zin listesini önünüze koyun, resimlerine 
bakın, mesleklerine, memleketlerine, ai-
lelerine, ikamet adreslerine bir bakın… O 
gece çekilen görüntüleri izleyin. Şehitleri-
mizin, gazilerimizin hikâyelerini dinleyin. 
Orada 15 Temmuz darbesini herhangi bir 
organize ekibin, herhangi bir siyasi, sosyal, 
ekonomik grubun değil, bu milletin omur-
gasını oluşturan sıradan insanların, bizati-
hi halkın engellediğini göreceksiniz. Emin 
olun, 15 Temmuz’da sokaklarda şehadete 
koşan insanların kahir ekseriyetinin, ne 
korumak zorunda olduğu malı-mülkü, 
ne unvanı-statüsü, ne de başka bir çıkarı 
vardı. Bu insanlar, sahip oldukları maddi 
varlıklar uğruna değil, inançlarına, imanla-
rına, şahsiyetlerine, özgürlüklerine, kendi-
lerinin ve sonraki nesillerin geleceğine sa-
hip çıkmak için sokaklara dökülmüşlerdi. 
O gece milyonlar, benim her fırsatta “Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” 
olarak ifade ettiğim ilkeler uğruna ölüm 
kusan silahların üzerine yürümüşlerdi.

Darbe girişiminin anlaşılmasının hemen 
ardından, önce Sayın Başbakan’ın, sonra 
şahsımın televizyonlarda yaptığı çağrının 
mahiyeti, zaten sokaklara dökülmeye baş-
lamış olan milletimizin hissiyatının ifade-
sinden başka bir şey değildir.

Maalesef, o gece ve daha sonrasında, bu his-
siyatı anlamayan, anlamak istemeyenler 
oldu. Hatta 15 Temmuz’da yaşananları “se-
naryo” diyerek, “oyun” diyerek, “tiyatro” di-
yerek, “film” diyerek, “Böyle darbe mi olur” 
diyerek küçümsemeye çalışanlar bulunu-

yor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Her 
kim ki 15 Temmuz’a “ama”sız, “fakat”sız, 
“lakin”siz darbe diyemiyor ve lanetleyemi-
yorsa, o da darbe girişiminin bir parçasıdır, 
en azından gönüllü destekçisidir. Böyle bir 
yanlışın içine düşenler, önce şehitlerimizin 
aziz hatırasına ve gazilerimize, onlarla bir-
likte o gece sokaklara dökülen milyonlara, 
daha ötesi milletimizin tamamına hesap 
vermekten kurtulamayacaktır.

Milletimiz, 7 Ağustos’ta Yenikapı’da, Cum-
hurbaşkanıyla, Meclis Başkanıyla, Baş-
bakanıyla, Genelkurmay Başkanıyla, mu-
halefet partilerinin liderleriyle, yargı ve 
yürütme organlarının üst düzey temsilci-
leriyle, kuvvet komutanlarıyla, alanda bu-
lunan 5 milyon vatandaşı ve gönlüyle bu 
manzarayı destekleyen 79 milyonuyla, 15 
Temmuz karşısındaki duruşunu net bir şe-
kilde göstermiştir. Bu vesileyle bir kez daha 
Yenikapı’da sergilenen bu güzel manzaraya 
iştirakleriyle, mesajlarıyla destek olan siya-
si parti ve kurum temsilcilerimize teşekkür-
lerimi ifade ediyorum. Türkiye’nin ve Türk 
Milletinin, vatanı, özgürlüğü ve geleceği 
söz konusu olduğunda nasıl tek yürek, tek 
ses, tek nefes olabildiğinin ispatı olan Yeni-
kapı ruhunu titizlikle korumak, hepimizin 
sorumluluğudur. Terör örgütleri karşısın-
da en büyük gücümüz işte bu birliğimizdir, 
beraberliğimizdir, dayanışmamızdır. Mec-
lisimizin yeni yasama döneminde, Yenika-
pı’daki o güzel manzaranın benzerlerinin 
tekrarlanacağına inanıyorum.

Elbette bu demek değildir ki, hepimiz her 
konuda aynı şeyleri düşünecek, aynı şey-
leri söyleyeceğiz… Kimsenin böyle bir ta-
lebi yok. Yaklaşım farklılıklarımız, inanç, 
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düşünce, tarz farklılıklarımız mutlaka 
olacaktır. Bizden beklenen, milletimizin 
ve ülkemizin bekasını ilgilendiren temel 
konularda birlik ve beraberliğimizi güçlü 
tutmamızdır. Eğer biz, PKK terörü konu-
sunda, FETÖ konusunda, DEAŞ konusun-
da, sınırlarımızın güvenliği konusunda, 
vatanımızın bütünlüğü, devletimizin tek-
liği, bayrağımızın yüceliği konusunda or-
tak bir zeminde buluşamıyorsak, işte o za-
man ortada ciddi bir sorun var demektir. 
Yenikapı’da sergilediğimiz ortak duruşu, 
bu sebeple önemli görüyor ve devamını te-
menni ediyorum.

Darbe Girişiminden  
Gerekli Dersleri Çıkartarak,  
Geleceğe Hazırlamalıyız

Değerli milletvekilleri, 

Türkiye, FETÖ’yle birlikte PKK ve uzantıla-
rı ile DEAŞ terör örgütünün de yoğun sal-
dırılarına maruz kalıyor. Suriye ve Irak’ta 
köşeye sıkışan DEAŞ, Türkiye’yi hedef ala-
rak kendisine alan açmaya çalışıyor. Bu 
örgütle yürüttüğümüz kararlı mücadele, 
El Kaide’nin uzantısı olarak ortaya çıkan 
DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta geriletilmesine 
önemli katkı sağlamıştır. Aynı şekilde PKK 
terör örgütünün geçtiğimiz yılın Temmuz 
ayından bu yana gerçekleştirdiği eylemler, 
bölge halkının örgüte karşı belirgin bir şe-
kilde cephe almasına yol açmıştır. Güney-
doğu bölgemizdeki ilçelerimizde gerçek-
leştirdiği çukur ve patlayıcı eylemleriyle, 
bölge halkına adeta hayatı zehir eden ör-
güt, şimdi de, sınırlarımızın dışındaki pro-
jelere destek vermek için saldırıyor.

Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’a karşı attığı 
her adıma, PKK ve PYD-YPG terör örgütle-
ri, tüm güçleriyle eyleme geçerek karşılık 
veriyor. Bu eylemlerde şehit olan askeri-
miz, polisimiz, korucularımızın kanlarını 
teröristleri katbekat fazla sayıda imha ede-
rek yerde bırakmıyoruz. Ama, PKK terör 
örgütünün, sadece ve sadece Türkiye’nin 
Suriye ve Irak’a yönelik dikkatini dağıt-
maya yönelik bu eylemlerinin amacı, böl-
ge halkı tarafından da gayet doğru şekilde 
teşhis ediliyor.

Dikkat edilirse, bir süredir bölücü örgütün 
ve müzahir kuruluşlarının kitlesel eylem-
lerine katılım oranı onda birin dahi altına 
düşmüş durumdadır. Bölge insanı, kendisi-
nin ve çocuklarının geleceğini, karanlık bir 
takım güçlere peşkeş çeken, bu uğurda oluk 
oluk kan akıtmayan çekinmeyen bu örgütle 
bağını büyük ölçüde koparmıştır. Güvenlik 
güçlerimizin yürüttüğü operasyonlar, bölge 
halkı tarafından da destekleniyor.

Devlet olarak, bölücü örgütün bölgede yap-
tığı tahribatın izlerini silmek, vatandaşları-
mızın mağduriyetlerini gidermek, şehirle-
rimizi yeniden imar etmek için yoğun bir 
çaba içindeyiz. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde, bu konuda da, ülkemizin ve milleti-
mizin birliği, beraberliği, kardeşliği, huzu-
ru, güvenliği doğrultusunda daha olumlu 
gelişmelere hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Değerli milletvekilleri, 

Türkiye için 15 Temmuz’u her anlamda 
bir milat haline dönüştürmeliyiz. FETÖ’yle 
birlikte, PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve diğer 
tüm terör örgütlerine karşı hep birlikte 
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kararlı bir mücadele yürütmeliyiz. İhtiya-
cımız olan yapısal reformları kararlılıkla 
hayata geçirmeliyiz. Son yıllardaki tecrü-
belerimizden ve özellikle maruz kaldığı-
mız darbe girişiminden gerekli dersleri çı-
kartarak, ülkemizi geleceğe hazırlamalıyız.

2023 Hedeflerimize  
Ulaşma Hususunda  
Meclisimiz Öncü Olmalıdır

Suriye’de ve Irak’ta yaşanan gelişmeler, ülke 
içinde yaşadığımız terör olaylarından ba-
ğımsız değildir. Bugüne kadar yaşadıkları-
mız bize, kendi projelerimizi hayata geçirme 
iradesiyle hareket etmeden bu meselelerin 
üstesinden gelemeyeceğimizi göstermiştir. 
Elbette bunun bir güç ve imkân işi oldu-
ğunu biliyoruz. Şayet Türkiye, ekonomik 
göstergeleriyle, yatırımlarıyla, istihdam po-
tansiyeliyle, sosyal yardımlarıyla, savunma 
sanayisiyle bugünkü seviyesine ulaşmamış 
olsaydı, örneğin 1990’ların düzeyinde kal-
saydı, iç ve dış saldırılar karşısında bu kadar 
güçlü bir duruş sergileyemezdi.

Bugün çözümünde zorlandığımız sorun-
ların üstesinden gelebilmemizin yolu da, 
2023 hedeflerimize ulaşmamızdan geçi-
yor. Bu konuda en büyük görev Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ve onun siz kıy-
metli üyelerine düşüyor. Ülkemizin önünü 
açacak, 2023 hedeflerimize ulaşmamıza 
katkı sağlayacak her hususta Meclisimiz 
öncü olmalıdır.

Bunun için, mümkünse yeni bir Anayasayı, 
en azından kapsamlı bir Anayasa değişikli-
ğini süratle hayata geçirmeliyiz. Anayasa 
değişikliği konusunda Meclis bünyesinde 

halen süren çalışmaları olumlu bir adım 
olarak değerlendiriyorum. Bu çalışmanın, 
kapsamı genişletilerek bir an önce sonuç-
landırılması, milletimizde, Meclisimizin 
uzlaşmayla yapısal değişimi başarabilece-
ği yönünde bir umudun filizlenmesini sağ-
layacaktır.

Yine, Meclis iç tüzüğünün, bu yüce kuru-
mun daha etkin, süratli ve pratik çalışma 
yürütmesine imkân verecek şekilde ye-
niden ele alınmasını önemli görüyorum. 
Meclis ve milletvekilleri ne kadar etkin ça-
lışırsa, milletimiz nezdindeki itibarları da 
o kadar artacaktır. Tüm sorunların yegâne 
çıkış yolunu milli iradede gören bir Cum-
hurbaşkanı olarak, Anayasa ve içtüzük ça-
lışmalarını desteklediğimi, destekleyeceği-
mi belirtmek isterim.

10 Ağustos 2014’te, Cumhuriyet tarihi-
mizde ilk defa doğrudan milletin oyuy-
la seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak, 
Anayasa’nın verdiği görevlerin de, milleti-
me karşı sorumluluklarımın da çok iyi far-
kındayım. Devlet ve millet hayatımızda ilk 
defa karşılaştığımız bu yeni durumu, ülke-
mizin kritik bir sürecinde yaşıyor olmamız 
ayrıca önemlidir. Seçildiğim günden beri, 
ülkeme ve milletime karşı sorumlulukları-
mı yerine getirmek için gece gündüz çalış-
tım, çalışmaya devam edeceğim.

Her yeni durum gibi, doğrudan milletin 
oyuyla seçilen Cumhurbaşkanlığı makamı 
konusunda da ilk anda beliren tereddütler, 
zaman içinde ortadan kalkmıştır. Bugüne 
kadar, yasama, yürütme, yargı organlarıyla 
ve milletiyle uyum içinde bir Cumhurbaş-
kanlığı vazifesi icra ettiğime inanıyorum. 
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Önümüzdeki dönemde de, ülkemi en iyi 
şekilde temsil etmek, Anayasal görevlerimi 
ve milletimin beklentilerini en ileri derece-
de karşılamak için tüm gücümle çalışmayı 
sürdüreceğim.

Cumhurbaşkanlığı makamını ve mekânını 
yıpratmaya yönelik çabaları üzüntüyle 
karşılıyorum. Burada hedef alınan şahsım 
değil, milletimizin hür iradesiyle yaptığı 
tercihtir. Hiç kimsenin, özellikle de kendi-
leri de seçimle gelen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin, böyle bir hakkı yoktur. 
İnşallah, bugünden sonra, bu anlamsız 
tartışmayı da geride bırakmış olacağımızı 
ümit ediyorum.

DEAŞ, Bölgede Hesabı  
Olanların Kullandığı  
Elverişli Bir Malzemedir

Değerli milletvekilleri, 

Milli güvenliğimizi tehdit eden gelişme-
ler arasında, güney sınırlarımız boyunca 
uzanan Suriye ve Irak’taki gelişmelerin 
özel bir yeri var. Suriye meselesi, hem in-
sani yönüyle, hem de güvenlik boyutuyla, 
bizim için hayati bir konu durumundadır. 
Türkiye’nin Suriye konusundaki pozisyo-
nu en başından beri nettir. Biz Suriye’deki 
sorunların, Suriye halkının tercihlerine, 
ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenlik 
haklarına saygılı bir yaklaşımla çözülebile-
ceğine inanıyoruz.

Daha önce Afganistan’ın harap olmasına 
yol açan El Kaide’den türeyen DEAŞ terör 
örgütü, Suriye’deki sorunun sebebi değil 
sonucudur. Savaştan evvel 22 milyon nü-

fusa sahip bir ülkenin, sayıları 10 bin ci-
varında olduğu tahmin edilen DEAŞ men-
subu yabancı savaşçılardan 5 yılı aşkın 
süredir arındırılamaması akla yatkın de-
ğildir. Aynı durum Irak için de geçerlidir. 
Bu ülkedeki sorunun da, 10 bin civarında-
ki yabancı savaşçıdan ibaret olmadığı açık-
ça ortadadır.

DEAŞ, Suriye ve Irak üzerinde hesabı olan 
herkesin kullandığı elverişli bir malzeme-
den ibarettir. Bölgenin inanç-mezhep ve et-
nik köken fay hatlarında gerçekleştirilme-
ye çalışılan kırılmalar, DEAŞ örtüsü altına 
gizleniyor. Kendi ülkelerindeki radikal un-
surları bilinçli bir şekilde Suriye ve Irak’a 
yönlendiren kimi ülkeler, mülteciler ve 
terörün küreselleşmesi başta olmak üzere, 
sorunun sonuçlarıyla yüzleşmekten ısrar-
la kaçınıyorlar.

Türkiye, bin yıllık ortak tarih ve kültür 
birlikteliğinin, bir asra yaklaşan komşu-
luk ve kardeşlik hukukunun gereği olarak, 
bölge halkına karşı tüm insani görevleri-
ni eksiksiz yerine getirmekte kararlıdır. 
Yaklaşık 3 milyon sığınmacıyı kamplarda 
ve şehirlerinde barındıran Türkiye’nin bu 
çabası, ahlak, vicdan ve insaf sahibi herkes 
tarafından takdirle karşılanıyor. Buna kar-
şılık, özellikle Avrupa ülkeleri, bu insanlık 
sınavında sınıfta kalmışlardır. Mültecilere 
kucak açmak yerine sınırlarını kapatmayı 
tercih eden Avrupa ülkeleri, bugüne kadar 
savundukları değerleri adeta ayakları altı-
na almışlardır.

Halep’te yıkıntılar altında sönen her masum 
canın hesabını, bu vahşete seyirci kalan ül-
keler ve toplumlar tarih önünde vermek 
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zorunda kalacaktır. Hiçbir politik hesap bir 
insanın hayat hakkından daha değerli de-
ğildir. Suriye’de 6 yılda öldürülen insan sa-
yısının 600 bini bulması, artık sözün bittiği 
yeri ifade ediyor. Biz, Suriye halkına karşı 
sınırlarımız içinde ve dışında insani görev-
lerimizi yerine getirmeye devam ederken, 
aynı zamanda uluslararası toplumu ikaz 
etme görevimizi de sürdüreceğiz.

Fırat Kalkanı Harekâtı, Suriye’deki terör 
örgütlerinin hepsine karşı, bölge halkıyla 
birlikte başlattığımız, meşru bir operas-
yondur. DEAŞ terör örgütünün, 14 yaşında 
bir çocuğu canlı bomba olarak kullanmak 
suretiyle Gaziantep’te gerçekleştirdiği ve 
çoğu çocuk 56 vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği, 100 kişinin yaralandığı saldırı, 
bizim için bardağı taşıran damla olmuştur. 
Cerablus’tan başlayarak batıya ve güneye 
doğru süren bu operasyonla hedefimiz bu 
bölgede, ilk etapta 5 bin kilometrekare bü-
yüklüğünde, terör örgütlerinden arındırıl-
mış bir güvenli bölge tesis etmektir. Suriye 
toprakları bu şekilde adım adım güvenli 
hale getirildikçe, terör sorunu da, mülteci 
sorunu da çözüme kavuşacaktır.

Yıllardır savunduğumuz bu proje için, 
prensipte kimseden itiraz görmedik ama 
fiili destek de bulamadık. Güney sınırla-
rımız boyunca kurulmaya çalışılan terör 
koridoru ve PKK ile DEAŞ’ın ülkemizde 
yoğunlaşan eylemleri, bizi bu projeyi ken-
di imkânlarımızla uygulamaya sokmaya 
mecbur bıraktı. Operasyonun başarıyla 
sürmesi, Suriye’de DEAŞ’la mücadelenin, 
gerekli desteğin verilmesi halinde, bu ül-
kenin kendi evlatlarıyla da pekâla yürü-
tülebileceğini gösterdi. DEAŞ’ın karşısına 

ısrarla bir başka terör örgütü olan PYD-
YPG’yi çıkarmaya çalışanların tezleri, Fı-
rat Kalkanı Operasyonuyla geçerliliğini 
yitirmiştir.

Benzer bir oyun Musul’da da sahnelenme-
ye çalışılıyor. Bölgenin mezhebi ve etnik ya-
pısına, kültürel hassasiyetlerine tamamen 
ters bir şekilde Şii milisler ve yine PKK’nın 
uzantısı durumundaki terör örgütü men-
suplarıyla sahnelenmeye çalışılan bu oyu-
nun da bozulması gerekiyor. Türkiye ola-
rak, bölgenin asli unsuru olan kesimlerle 
işbirliği içinde, özellikle Arap ve Türkmen 
güçlerinin gereken şekilde desteklenmesi 
suretiyle, Musul’un DEAŞ’tan kurtarılabi-
leceğine inanıyoruz. Musul’un mezhep ve 
etnik köken çatışmalarının içine çekilme-
sini önlemek için her türlü gayreti göster-
meyi sürdüreceğiz.

Türkiye olarak kendi sınırlarımız içinde 
huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak, 
Suriye ve Irak’taki gelişmelerin bu doğrul-
tuda ilerlemesini sağlamak mecburiyetin-
deyiz. Aksi takdirde, hem sınır güvenliği-
miz, hem de terörle mücadele çabalarımız 
sürekli tehdit altında olacaktır.

Avrupalılar, Farklı  
Niyetlerinin Günahını  
Bizim Üzerimize Yıkıyorlar

Değerli milletvekilleri,

Devletlerarasındaki münasebetler, siyasi, 
ekonomik, kültürel, insani, askeri pek çok 
yönü olan, karmaşık ilişkilerdir. Bu un-
surlardan her biri kendi içinde anlamlı ve 
önemlidir. Ama aynı zamanda bunlar bir-
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birleriyle, farklı derecelerde de olsa, etkile-
şim halindedir.

Türkiye’nin son dönemde artan bölgesel 
ve küresel etkinliği, diğer devletlerle olan 
ilişkilerini çok daha girift hale getirmiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Alman-
ya, İran gibi devletler ve Avrupa Birliği gibi 
kurumlarla ilişkilerimiz ile çeşitli uluslara-
rası platformlardaki temsilimiz noktasın-
da, çok önemli gelişmeler yaşadığımız bir 
dönemden geçiyoruz.

Rusya ile geçtiğimiz yılın Kasım ayında ma-
ruz kaldığımız talihsiz krizin ardından, Ha-
ziran ayından itibaren, ilişkilerimizin nor-
malleştirme yönünde önemli adımlar attık. 
Görüş farklılıklarımızın olduğu konularda-
ki uzlaşma çabalarımızı sürdürmekle bir-
likte, ortak çıkarlarımıza odaklanarak, bu 
ülkeyle olan ilişkilerimizi eski seviyesinin 
de üzerine taşımayı hedefliyoruz. Nitekim 
enerji, turizm, tarım ihracatı başta olmak 
üzere, pek çok alanda ilişkilerimiz süratle 
eski seviyesine doğru yaklaşıyor.

Benzer bir süreci İsrail ile yürüttük. Mavi 
Marmara olayı konusundaki şartlarımızın 
tamamını karşılayan İsrail ile, Filistinli 
kardeşlerimiz başta olmak üzere, bölge-
mizdeki herkes için hayırlı neticeler doğu-
racak ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimi-
zi, geleneksel ittifak ilişkilerimizin ruhuna 
uygun şekilde sürdürmenin gayreti içinde-
yiz. Ancak, bilhassa son dönemde Amerika 
Birleşik Devletlerinin bölgemize yönelik 
politikalarında ciddi bir tutarsızlık ve çok 
başlılık işaretlerine şahit oluyoruz. Ameri-

kan yönetiminin bir kısmı, ısrarla Suriye’de 
ve Irak’ta PKK/PYD-YPG terör örgütüy-
le ortak çalışma yürütürken, bir kısmı da 
bizim hassasiyetlerimize daha yakın po-
litikalar izlemeye çalışıyor. Amerika’daki 
Başkanlık seçimlerinden kaynaklandığı 
anlaşılan bu sorunun, ülkemizin hayati çı-
karlarına kalıcı zararlar vermeden çözümü 
için gayret göstermeyi sürdüreceğiz.

Bu süreçte, Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresinin, Suudi Arabistan’a 11 Ey-
lül saldırıları sebebiyle dava açılmasına 
imkân veren bir yasayı onaylaması da bü-
yük bir talihsizliktir. Her şeyden önce bu 
yasa, hukukun evrensel bir kabulü olan 
‘suçların şahsiliği’ ilkesine alenen aykırıdır. 
Devletlerin egemenlik hakları konusunda 
tehlikeli bir tartışma başlatma potansiyeli 
olan bu yanlış adımdan bir an önce dönül-
mesini bekliyoruz. Bölgemizde ve küresel 
düzeyde çok yakın ilişkilerimizin olduğu 
Amerika Birleşik Devletlerinin, en kısa sü-
rede münasebetlerimizin ruhuna uygun 
bir çizgiye geleceğine inanıyorum.

Bölgenin bir diğer önemli aktörü İran’la 
da, yine Suriye ve Irak meselesi başta ol-
mak üzere, görüş farklılıklarımızı aşma 
konusunda yoğun temas içindeyiz. Esasen, 
bölgede İran’la birlikte hayata geçirebilece-
ğimiz çok ciddi enerji, ulaşım, altyapı, kül-
türel işbirliği projeleri bulunuyor. İran’la 
da, müştereklerimizi öne çıkartan bir yak-
laşımla ilişkilerimizi geliştirmeye devam 
edeceğiz.

Ekim ayı, Avrupa Birliği’yle ilişkilerimiz 
bakımından önemli bir tarihtir. Bilindiği 
gibi, Avrupa Birliği’nin ülkemize söz ver-
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diği vize serbestisi uygulamasının bu ay 
yürürlüğe girmesi gerekiyor. Birlik tarafın-
dan yapılan açıklamalara baktığımızda, te-
rörle mücadele gibi, Türkiye için hayati bir 
konunun, sürecin ön şartı haline dönüş-
türülmeye çalışıldığını görüyoruz. Açık 
söylüyorum: Bu tavır, Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediği-
nin ilanıdır. Ve yine açıkça ifade ediyorum: 
Kendileri bilirler…

Türkiye, Avrupa Birliği ile yarım asrı ge-
çen ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözü-
nü tutan taraf olmuştur. Bizden kaynak-
lanan gecikmeler, eksiklikler, aksaklıklar 
konusunda hiçbir itirazımız olmamıştır. 
Ama, özellikle son genişleme süreçlerin-
de, demokratik ve ekonomik kriterleri 
Türkiye’yle mukayese edilemeyecek ülkeler 
hızla tam üye yapılırken, ülkemizin ısrarla 
kapıda bekletilmesi, Avrupa Birliği’nin bi-
zimle ilgili gerçek niyetini göstermiştir. Lafı 
döndürüp dolaştırmanın, diplomatik cam-
bazlıklarla üste çıkmaya çalışmanın gereği 
yoktur. Avrupa Birliği yetkilileri ile Birlik 
içinde etkin olan ülkelerden açıklık, şef-
faflık, samimi bir ikrar bekliyoruz. Lütfen 
Avrupalılar, kafalarındaki farklı niyetlerin 
günahını bizim üzerimize yıkmaya çalış-
maktan vazgeçsinler.

Bizim Avrupa Birliği kriterleriyle, küresel 
demokratik değerlerle, hak ve özgürlükler-
le, insan haklarıyla, hukukun üstünlüğüyle 
hiçbir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır. 
Bunları, Avrupa Birliği istediği için değil, 
kendi vatandaşlarımız layık olduğu için sa-
hipleniyoruz, hayata geçiriyoruz, geçirme-
yi sürdüreceğiz. Avrupa Birliği şayet, ob-
jektif bir değerlendirmeyle Türkiye’yi tam 

üye yapacaksa, bunun önünde hiçbir engel 
bulunmuyor. Biz buna hazırız. Fakat, böyle 
bir niyeti olmadığı halde, akıl-mantık dışı 
dayatmalarla bizi oyalamaya devam ede-
ceklerini düşünüyorlarsa, yanılıyorlar. Ar-
tık bu oyunun sonuna geldik. Türkiye’yle 
veya Türkiye’siz yoluna devam etme seçi-
mi Avrupa Birliği’ne aittir; kurnazlık yapıp 
sorumluluğu bizim üzerimize yıkmaya ça-
lışmasınlar.

Ekonomik Taarruzlara  
Karşı Direniyoruz

Değerli milletvekilleri,

Ülkemizin yaşadığı badirelerin hepsi 
önemlidir, ama ekonomiye ayrı bir ehem-
miyet vermek mecburiyetindeyiz. Terör 
örgütleriyle, darbecilerle, diplomatik ayak 
oyunlarıyla Türkiye’nin önünü keseme-
yenler, her fırsatta ekonomi kozuna başvu-
ruyorlar. Geçtiğimiz 14 yılda, bir yandan 
küresel krizin yol açtığı 2009 yılındaki 
istisna hariç kesintisiz bir büyüme sağlar-
ken, bir yandan da ekonomik taarruzlara 
karşı direniyoruz. Hamdolsun, Türkiye bü-
yüdükçe, geliştikçe, gücü ve imkânları art-
tıkça, bu tür saldırılara karşı daha dirençli 
hale geldi. Altyapı, üstyapı yatırımlarıyla 
büyüyen, güçlenen bir Türkiye var.

Dikkat ediniz, her terör dalgası veya sosyal 
çalkantıyla birlikte, hemen bir ekonomik 
kriz söylentisi, tavsiyesi, kampanyası başla-
tılır. Gezi Olayları sırasında bunu yaşadık. 
17-25 Aralık’ta bunu yaşadık. 20 Temmuz 
2015’ten sonra yeniden başlayan bölücü te-
rör eylemlerinde bunu yaşadık. Son olarak 
da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
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aynı senaryo yine gündeme geldi. 15 Tem-
muz darbe girişiminin başarısızlığa uğra-
masıyla birlikte, hemen gözler ekonomiye 
çevrildi. Milletimiz, istiklali ve istikbaliyle 
birlikte ekonomisine de sahip çıkarak, bu-
güne kadar 12 milyar doları Türk Lirasına 
çevirerek, döviz üzerinden bir spekülasyon 
yapılmasına engel oldu. Büyük yatırımlar, 
projeler, üretim, ihracat hiç mola vermeden 
devam etti. Osmangazi Köprüsünü ve bağ-
lantılı otoyolları, Yavuz Sultan Selim Köprü-
sünü ve bağlantılı otoyolları, bu dönemde 
hizmete açtık.

Baktılar bu şekilde Türkiye’nin önünü kese-
meyecekler, bu defa kredi derecelendirme 
kuruluşlarını devreye soktular. İki gün önce 
“ak” dediğine, iki gün sonra “kara” diyen bir 
derecelendirme kuruluşunu, ne içeride, ne 
dışarıda kimse ciddiye almadı. Önümüzde-
ki hafta içinde, uluslararası bir büyük şir-
ketle ülkemizdeki ilgili kuruluşlar, sağlık 
alanında, yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yatı-
rımın finansmanını öngören bir anlaşma-
yı imzalayacaklar. 10 Ekim’de İstanbul’da 
açılışı yapılacak Dünya Enerji Kongresi, bu 
alanda çok önemli ve çok büyük meblağları 
içeren görüşmelere, belki anlaşmalara sah-
ne olacak. Yakın zamanda kuruluşunu ta-
mamladığımız Türkiye Varlık Fonu, her ge-
çen gün daha büyük bir ilgi görüyor. Bu fon 
sayesinde, önümüzdeki dönemde gerçek-
leştireceğimiz büyük ve stratejik projelerin 
finansmanı çok daha kolay hale gelecektir.

2016’nın ilk yarısında yaklaşık yüzde 4 
olarak gerçekleşen büyüme oranı, bu yılın 
kayıp bir yıl olacağını düşünenleri mah-
cup etmiştir. İnşallah Türkiye, beklenti-
lerin üzerinde büyüme oranlarıyla, 2023 

hedeflerine ulaşma konusunda çok ciddi 
mesafe kat edecektir.

Ekonomide bir süredir görülen kısmı dur-
gunluğun yerini yeniden canlanmaya bı-
rakması için her türlü tedbir alınıyor. Nite-
kim, bu canlılığın ilk işaretlerini, kapasite 
kullanım oranındaki, ekonomik güven en-
deksindeki nispi artışla şimdiden görmeye 
başladık. Merkez Bankası’nın faizi indirme-
ye ve faiz koridorunu daraltmaya yönelik 
çalışmaları ile Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu’nun tüketicilere yeni kolaylıklar 
sağlayan kararları, olumlu gelişmelerdir. 
Büyük ekonomilerin ciddi sıkıntı yaşadığı 
bir dönemde, Türkiye’nin, terör ve darbe 
girişimi sorunlarına rağmen, nispeten yük-
sek bir büyüme oranını sürdürmesi takdir 
edilmelidir. Fakat bizim ölçümüz asla bu 
değildir. Çünkü bizim çok büyük hedefleri-
miz, çok büyük beklentilerimiz var.

Onun için daha fazla çalışacağız, daha çok 
üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha 
çok ihracat yapacağız, yüksek teknolojiye, 
kaliteye, AR-GE’ye daha çok önem vereceğiz. 
Bunu da devletiyle, siyasetiyle, milletiyle, iş 
dünyasıyla hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Bu düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin 26’ncı Dönem 2’nci Yasama 
Yılının bir kez daha hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Bu dönemde de yoğun 
bir mesai sarf edecek milletvekillerimize, 
parti gruplarımıza şimdiden kolaylıklar ve 
başarılar diliyorum.

Allah, yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Sağlıcakla kalın.
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Sevgili Konyalılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. Anadolu’daki ilk 
devletimiz Selçuklu’nun başkenti, gönül-
ler sultanı Mevlana’nın şehri, hice alimle-
rin, ariflerin, abidlerin yatağı Konya’yı say-
gıyla selamlıyorum. 

Konya hep bizimle oldu, biz de hep 
Konya’yla birlikte olduk. Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı olarak, bugüne kadar 30 
defa Konya’yı ziyaret ettim. Her ziyare-
timde gönlüm huzur bularak, ülkemin ve 
milletimin geleceğiyle ilgili ümitlerim güç-
lenerek şehrinizden ayrıldım. Konya’yla 
ayrılığımız bu sefer biraz uzun sürdü. 

Konya Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni | Konya | 14 Ekim 2016

Düşmanlarımızın Kökünü 
Kurutmadan Mücadelemiz 

Bitmeyecektir
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Yaklaşık 10 aydır sizlerle hasret gidereme-
dik. Konya, 15 Temmuz’da ahde vefasını, 
kadirşinaslığını, hakkın yanındaki sağlam 
duruşunu bir kez daha gösterdi. Biz de, 
ilk fırsatta gidelim, hem hasret giderelim, 
hem de kardeşlerimize şükranlarımızı su-
nalım istedik. Bugün Konya’ya geldik ve 
Cuma namazını burada eda ettik. Valiliği-
mizi ziyaretin ardından toplu açılış töreni 
vesilesiyle burada sizlerle bir aradayız. Bü-
yükşehir Belediyemizi ziyaret ettikten son-
ra inşallah Meram Belediyemizin hizmet 
binasını açıp, akabinde sivil toplum kuru-
luşlarımızın temsilcileriyle bir araya gele-
ceğiz. Böylece, bu ulu şehirde dolu dolu bir 
gün geçirmiş olacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Toplu açılış törenleri, bizim hizmet anla-
yışımızın adeta bir alametifarikası haline 
geldi. Bugün de bu geleneği bozmuyor, 
Konya’yı çeşitli alanlarda 42 kalemde tam 
1 milyar 250 milyon liralık eser ve hizmet-
le buluşturuyoruz. Bunca hizmet lafla ol-
muyor. Yüreğiniz varsa hizmet yaparsınız. 

15 Temmuz niye oldu? 15 Temmuz, bu 
yatırımları hazmedemeyenlerin operas-
yonudur. 15 Temmuz, Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak 
istemeyenlerin operasyonudur. 15 Tem-
muz, Türkiye’yi bir vagon olarak görmek 
ve göstermek isteyenlerin operasyonudur. 

15 Temmuz gecesi kardeşlerimi neyle vur-
dular? Benim vatandaşlarımın vergileriyle 
alınan uçaklarımızla, helikopterlerimizle, 
tanklarımızla, toplarımızla ve silahları-
mızla vurdular. 249 şehidimiz, 2 bin 194 

gazimiz var. Görüyorsunuz, şehitler başı-
mızın üstünde. Bakınız, milli şairimiz İs-
taklal Marşı’nda ne diyor:

“Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

İşte o akşam, o bombaları yağdıranlar ken-
dilerinin güçlü olduğunu zannetmişler-
di. Onlar, ellerinde F16’lar, helikopterler, 
toplar ve tüfeklerin olmasından hareketle 
güçlü oldukları hissine kapıldılar. Ancak 
yanıldılar. Bilmiyorlardı ki, yeryüzünde 
güç Allah’ın halifesi olan insandadır. Ye-
ter ki o insanlar şehâdet makamına doğru 
yürüsünler. Bu millet gerçekten aziz bir 
millettir. Biz, milletimizle iftihar ediyor, 
gurur duyuyoruz. Çünkü sizler, uçakları, 
helikopterleri ve tankları susturdunuz. So-
nuç olarak, 15 Temmuz’un galibi aziz Türk 
milleti olmuştur. Peki, bundan sonra dura-
cak mıyız? Durmayacağız, yola aynı şekil-
de devam edeceğiz. 

Şimdi bu hain FETÖ örgütünün mensupla-
rı kendi aralarında olur olmaz konuşuyor-
lar. Neymiş efendim; birinci darbe 17-25 
Aralık’ta atlatılmış, ikinci darbe 15 Temmuz 
atlatılmış; şimdi üçüncü darbe gelecekmiş. 
Ne diyor şair, “Yürüyeceksin, millet yürüye-
cek arkandan.” İşte 15 Temmuz, bunun en 
güzel ifadesi oldu. Birileri, o gece şahsımın 
Almanya’ya, İtalya’ya iltica edeceğini iddia 
etti. Biz bu yola çıkarken şunu söylemiştik: 
Eğer lider taşın arkasına saklanırsa, millet 
dağın arkasına saklanır. 15 Temmuz gecesi 
bizim bir çağrımızla milletim sokaklara dö-
küldü ve darbecilere dünyayı zindan ettiler. 
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Bu Konya bir başka… Evelallah Selçuklu’nun 
başkentinden, Kılıç Arslan’ın miğferinin ve 
oklarının yer aldığı bu meydandan başka 
bir şey çıkmaz. Meydana dendiği zaman, er 
meydanına evelallah yine koşarız. 

Türkiye’nin Üzerine  
Tuzaklar Kuruluyor

Değerli kardeşlerim,

Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen 
1 gün önce, 2014 yılı 9 Ağustos’un da 
Konya’ya geldiğimde, sizlerin huzurunda 
şöyle dua etmiştim:

“Bizi Resulunun izinden ayırma yarab! 
Bize Kılıçarslan cesareti ver. Bize Nurettin 
Zengi inancı ver. Bize Mevlana ilmi ver. 
Bize Konevi Hikmeti ver. Allah’ım! Bizi kı-
yamet gününde onlara mahcup etme. Bize 
takatimizin yetmeyeceği yükü yükleme. 
Bizi sen doğru yoldan ayırma. Kardeşliği-
mizi, dirliğimizi, birliğimizi bozma, boz-
mak isteyenlere fırsat verme Yarabbi.”

Evet, aradan geçen 2 yılın ardından, bu du-
aya ne kadar ihtiyacımızın olduğunu, pek 
çok sınamayla gördük, görüyoruz. Konyalı 
kardeşlerim başta olmak üzere, 79 milyon 
vatandaşımın, yüzmilyonlarca mazlumun 
duası ve desteğiyle bugünlere geldiğimizi 
çok iyi biliyorum. 

Sadece bizim ülkeyi yönetme sorumlulu-
ğunu üstlendiğimiz 2002 yılı sonundan 
beri Türkiye’nin yaşadığı badireleri şöyle 
gözden geçirelim. “Bismillah” deyip göreve 
başlamamızın hemen ardından, Irak kri-
ziyle başlayan, dönemin Cumhurbaşkanı-

nın önümüze çıkardığı zorluklarla süren, 
Danıştay saldırısı gibi provokasyonlarla 
devam eden hadiselerle mücadele etmek 
zorunda kaldık. 27 Nisan bildirisinin so-
mutlaştırdığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi-
nin alevlendirdiği darbe tehditleri, yaka-
mızı hiç bırakmadı. Dink cinayeti, Zirve 
Yayınevi katliamı, Anafartalar bombası, 
Güngören patlaması, Aktütün saldırısı, 
partimize kapatma davası açılması gibi 
nice karanlık olaylar arka arkaya geldi. 

“ONE MINUTE” olayı, Mavi Marmara gemi-
sinin saldırıya uğraması, daha sonra Türk 
Silahlı Kuvvetlerini, CHP’yi ve MHP’yi di-
zayn etmeye yönelik oldukları anlaşılan 
operasyonların hızlanması hadiselerini 
yaşadık. 7 Şubat MİT kriziyle birlikte ar-
tık varlığı iyice hissedilmeye başlanan bir 
kuşatmaya karşı, dışarıda çok fazla dillen-
dirmesek de, ciddi bir mücadele başlattık. 
Açıkçası, bir mücadele yürütüyorduk ama 
karşımızdaki güçleri tam olarak tanımla-
makta güçlük çekiyorduk. 

2013 yılına geldiğimizde, önce Gezi Olay-
larıyla, arkasından 17-25 Aralık yargı-em-
niyet darbe girişimiyle, MİT tırlarının dur-
durulması hadisesiyle, her şey biraz daha 
netleşmeye, yerli yerine oturmaya başladı. 
2014 Mart’ında yapılan mahalli seçimler, 
aynı yılın Ağustos’unda yapılan Cumhur-
başkanlığı seçimleri, 2015 yılının Haziran 
ve Kasım’ında yaşadığımız genel seçimler, 
hep bu mücadelenin birer aşamasıydı. 

2015 Haziran’ında yapılan seçimlerin ar-
dından ortaya çıkan belirsizlik döneminde 
kimlerin, nasıl pozisyon aldığını, üslupla-
rın, tarzların nasıl değiştiğini hatırlıyor-



Recep Tayyip ERDOĞAN

28

sunuz değil mi? Bölücü örgütün, makul-
mantıklı hiçbir izahı olmayan bir şekilde, 
çukur-hendek eylemleriyle ülkemize 
nasıl saldırdığını unutmadık değil mi? 
Diyarbakır’da et dağıtmaya çıkan 14-15 
yaşındaki Yasin Börü’yü bölücü örgütün 
nasıl şehit ettiğini unutmadık değil mi? 

Ülkemizde kanlı eylemlere başlayan DEAŞ 
da bu kervana katıldı. Gaziantep’te, 14 
yaşında bir yavruya Arjantinli futbolcu 
Messi’nin formasını giydirerek bir düğünde 
canlı bomba eylemi yaptırdılar. Ne yazık ki 
burada 56 kardeşimiz şehit oldu. Gaziantep 
katliamını kim yaptı? DEAŞ. O güne kadar 
susmuş, sabretmiştik. Ama son saldırı artık 
sabrımızı taşırdı. Bu olayın ardından, Suri-
ye’deki ılımlı muhaliflerle beraber Cerab-
lus harekâtını başlattık. Kısa bir zamanda 
Cerablus’a yerleştik. Arkadan Rai’ye girdik. 
Şu anda Rai’de güneye doğru ilerliyoruz. 

Bu milletin güvenlik güçlerinin neler yapa-
bileceğini herkes bilecek. Koalisyon Güçle-
ri bizimle birlikte hareket ederse, eyvallah. 
Ancak Koalisyon Güçleri, PYD ve YPG’yle 
hareket ediyor. İşte bunu anlamakta zor-
lanıyoruz. Koalisyon Güçlerini oluşturan 
63 ülkenin hepsi de bizimle dost görünür. 
Hele hele bunların içinde NATO ülkeleri 
var ki, bunlarla da sözde stratejik ortağız. 
Bu ülkelerin, terör örgütüyle birlikte hare-
ket etmesini anlamıyoruz. 

İşte bugün Konya’dan, Koalisyon Gücünü 
oluşturan ülkelere sesleniyorum: Eğer 63 
ülke DEAŞ’la baş edemiyorsa, Koalisyon 
bir an önce dağılmalıdır. Ama burada baş-
ka oyunlar oynanıyor. Türkiye üzerine tu-
zaklar kuruluyor. Kusura bakmasınlar, biz 

bu oyuna ne Suriye’de ne de Irak’ta prim 
vermeyeceğiz. 

Bakınız, ne diyorlar? “Biz, PYD ve YPG’ye 
silah desteği vermeye devam edeceğiz.” Ne-
rede diyorlar bunu? Amerika’daki seçim 
kampanyasında. Yazıklar olsun bunlara. 
Senin NATO’da ortağın PYD ve YPG mi, 
yoksa Türkiye mi? Eğer senin ortağın Tür-
kiye ise, bizimle masaya oturmaya mec-
bursun. 

FETÖ’ye Yönelik  
Yeni Adımlar Atacağız

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, 15 Temmuz’a işte böyle bir süre-
cin ardından gelmiştir. Açık konuşmak la-
zım… Biz, her terör örgütünden her türlü 
ihaneti, alçaklığı, kahpeliği bekliyoruz, ona 
göre hazırlığımızı da yapmaya çalışıyoruz. 
FETÖ’nün de, her yerdeki elemanları gibi, 
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensupla-
rı aracılığıyla, belli bir takım girişimlerde 
bulunabileceğini elbette tahmin ediyor-
duk. Ama devletin uçaklarını, helikopter-
lerini, tanklarını, silahlarını gasp ederek, 
milletin üzerine yürümeleri, bizim tah-
minlerimizin ötesinde bir durum olarak 
karşımıza çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi, 
ancak, iradesini bir şarlatana teslim etmiş 
olanların yapabilecekleri bir ihanettir. 

Allah bizlere akıl ve irade verdi değil mi? 
Rabbim, Kerim Kitabımızın birçok yerin-
de ne buyuruyor biliyor musunuz? Cena-
bı Allah, “Akletmez misiniz, hiç düşünmez 
misiniz?” buyuruyor. 15 Temmuz’dan son-
ra gerçek anlamda pişmanlık duyan pek 
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az kişi olduğunu görüyoruz. Ben bu örgüt 
için; tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı 
ihanet diyordum. Aynen böyle oldu mu? 
Oldu. Bunların inlerine gireceğimizi hep 
söylüyorduk değil mi? Girdik mi? Girdik. 
Ama daha bitmedi, devam ediyoruz. Bun-
lar kaçacak delik arayacaklar. Şimdi bu 
örgüte yönelik yeni adımlarımız olacak. 
Birkaç hafta içinde, atacağımız bu adımla-
rı göreceksiniz. 

Bunlardan bir kısmı, hala 15 Temmuz’u 
FETÖ denen bu ihanet çetesinin gerçekleş-
tirdiğine inanmıyor, inanmak istemiyor. 
Bir kısmı, meseleyi başka türlü tevil etme-
nin çabası içindedir. Bir kısmının da 15 
Temmuz’la ilgili tek pişmanlığı, darbenin 
başarıya ulaşamamış olmasıdır. Hakikat 
güneş gibi ortada iken, gerçekleri kabul et-
memek, herhalde hem maddi, hem manevi 
bir hastalık belirtisidir. Gözleri var görmü-
yor, kulakları var işitmiyor, dilleri var ko-
nuşmuyorlar… Kendileri bilirler…

Millet ve devlet olarak bizim artık bu ör-
güte bakışımız, PKK’ya bakışımız neyse, 
DEAŞ’a bakışımız neyse, odur. Kendi iti-
kadi sapkınlıkları, kendi hayal dünyaları 
sadece onları ilgilendirir. Bizim inancımız-
da, samimiyetle Rabbimize yönelmeleri 
halinde tövbe kapısı herkese daima açık-
tır. Devletimizin şefkat kolları da açıktır. 
Gelsinler, bildiklerini anlatsınlar, pişman-
lıklarını dile getirsinler, hukuk onlara bir 
kolaylık sağlar. 

Şimdi idam istiyorsunuz. Bu haklı bir ta-
leptir. Batı ne derse desin, beni ve milletimi 
ilgilendirmez. Dünyanın büyük bir çoğun-
luğunda idam var mı? Var. İdam kararını 

neresi verir? Parlamento. Milletim şu anda 
Parlamento’ya teklif yapıyor ve idam isti-
yor. Milletten gelen bu isteği Parlamento 
tartışmalı ve kararını vermelidir. Eğer Par-
lamento kararını verirse, bana onaylamak 
düşer. Peki, kanaatimi neden bu kadar er-
ken açıklıyorum. 15 Temmuz’da 249 can 
alan hainler, terör olayları esnasında Meh-
metlerimizi şehit eden katiller yaptıkları-
nın bedelini mutlaka ödemelidir. 

Değerli kardeşlerim,

Bazıları diyor ki, 15 Temmuz’un ardından 
yapılan operasyonlarda ölçü çok geniş tu-
tuluyor, çok fazla insan mağdur ediliyor. 
Asla böyle bir şey söz konusu değildir. 
Kimse mağdur edebiyatı yapmasın. Asıl 
mağdurlar kim biliyor musunuz? 249 şehi-
dimizin ve 2 bin 194 gazimizin yakınları. 
Şu anda yapılan işlemler, 15 Temmuz gibi 
bir ihanet karşısında yapılabileceklerin as-
garisidir. Türkiye, darbe girişimleri, terör 
saldırıları karşısında dahi hukuk devleti 
ilkesinden taviz vermeyen, adalet terazi-
sini gözeten bir ülkedir. Milletimiz, tüm 
gece üzerine ateş açan, gözlerinin önünde 
onlarca, yüzlerce masumu katleden darbe-
cileri sabah ele geçirdiğinde, birkaç küçük 
taşkınlık dışında, götürmüş güvenlik güç-
lerine teslim etmiştir. Güvenlik güçlerimiz 
de, aynı şekilde tüm gece kendilerine bom-
ba ve kurşun yağdıran bu kişileri, gerekli 
soruşturma ve işlemlerin ardından, adale-
te teslim etmişlerdir. 

Cezaevlerindeki işkence iddiaları filan da 
yalandır. Diğer mahkumlar hangi şartlar-
da cezaevinde kalıyorlarsa, onlar da aynı 
şartlarda barındırılıyorlar. Darbe girişimi-
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ne maruz kalmamıza rağmen, devletimizin 
ve milletimizin yüzünü kızartacak hiçbir 
hadiseye meydan vermeden bu süreci yü-
rüttük, yürütüyoruz. Elbette eksikler olabi-
lir, yanlışlar çıkabilir. Tespit edilir edilmez 
bunlar konusunda da gerekenler yapılıyor, 
yapılacaktır. Ama, mağduriyet edebiyatıy-
la 15 Temmuz’un hesabının sorulmasının 
önüne geçmeye çalışanlar varsa, beyhude 
yere uğraşıyorlar. 

Darbenin Hesabını Hakkıyla 
Sormamak Millete Haksızlık Olur

Değerli kardeşlerim,

Bir kez daha söylüyorum, 15 Temmuz’un 
hesabının sorulması konusunda yapılanlar, 
yapılabileceklerin en asgarisidir. Biz, şayet 
darbe başarılı olsaydı, FETÖ mensuplarının 
bize ve milletimize neler yapacaklarını çok 
iyi biliyoruz. Eğer, 15 Temmuz’da milletimi-
zin cesur ve kararlı duruşu olmasaydı, muh-
temelen bugün Türkiye, Suriye gibi, Irak 
gibi, geçmişteki Lübnan gibi iç savaş ate-
şiyle yanan bir ülke haline gelmiş olacaktı. 
Türkiye’yi böyle bir uçuruma yuvarlamak 
isteyenler görevden alınmış, mahkemede 
hesap vermek üzere tutuklanmış, finans-
man kaynaklarına el konmuş, çok mu?

Hiç kimse şu gerçeği aklından çıkarmasın: 
Bugün Türkiye böyle güven içindeyse… 
Bugün Konya’da bu şekilde hasret gide-
rebiliyorsak… Bugün Suriye’de, Irak’ta 
bekamıza yönelik tehditlere karşı kararlı 
bir mücadele yürütüyorsak… Ekonomide 
çarklar dönüyorsa… Terör örgütlerine dün-
yayı dar ediyorsak… Bunu, önce Rabbimin 
inayetine, onunla birlikte milletimizin 15 

Temmuz’daki gösterdiği kahramanca du-
ruşa borçluyuz. Asıl bu darbenin hesabını 
hakkıyla sormamak millete haksızlık olur, 
hatta ihanet olur. Bunun için diyoruz ki, 
FETÖ’nün de, PKK’nın, DEAŞ’ın da, ülke-
mizin ve milletimizin düşmanı kim varsa 
onların da kökünü kurutmadan bu müca-
dele bitmeyecek. 

Ne diyoruz?

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet diyoruz. Varsa başka iddiası, başka 
niyeti olan mertçe ortaya çıksın, kozlarımı-
zı paylaşalım. 

Terör örgütlerini maşa olarak kullanarak 
üzerimize gelenler bilsinler ki, bu maşalar 
eninde sonunda kendilerini de yakacak. Bu 
bir tehdit değil, sadece bir ikazdır. Çünkü 
biz, 1984 yılından beri neredeyse kesintisiz 
olarak yaşadığımız terör meselesini çok iyi 
biliyoruz. Terör örgütlerinin kanlı pençele-
rinin nerelere kadar uzanabileceğini çok iyi 
tahmin ediyoruz. Bunun için terör örgütleri 
üzerinden bölgemizi yeniden yapılandırma-
ya çalışanları dostça ikaz ediyoruz. Her kim 
FETÖ’yü kucağında taşıyorsa, bu örgütün 
eninde sonunda zehrini oraya da akıtaca-
ğını bilmelidir. Her kim PKK’yı kucağında 
taşıyorsa, bu örgütün bir gün orada da patla-
yacağını bilmelidir. Her kim DEAŞ’ı el altın-
dan destekliyorsa, bu örgütün mutlaka ken-
di başına da musallat olacağını bilmelidir. 
Bizim tüm terör örgütlerinin tamamını da, 
ilkeli bir duruşla reddetmemizin gerisinde, 
işte bu 35 yıla yaklaşan tecrübemiz vardır. 

Türkiye’nin kimsenin toprağında, taşında, 
egemenliğinde gözü yoktur. Biz, işte bu tec-
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rübeyle, kendi geleceğimizi, bölgemizdeki 
kardeşlerimizin geleceğini güvence altına 
almak için bugünden yapmamız gerekenle-
ri yapıyoruz. Bugün Suriye’de, Irak’ta terör 
örgütlerinin karşısına dikilmezsek, bölgeyle 
ilgili hesapları bozmazsak, yarın bunun be-
delini hep birlikte ödeyeceğimizi biliyoruz. 

Bazıları diyor ki, Başika’dan çekilin. Biz, 
elimizi kolumuzu sallaya sallaya oraya git-
medik ki. Türkiye’yi Başika’ya davet eden 
sizsiniz, şimdi de “Buradan çıkın” diyor-
sunuz. Kusura bakma, orada benim Türk-
men, Arap ve Kürt kardeşlerim var. Bunla-
rın güvenliği herşeyden önce gelir.

Geriye doğru şöyle bir asırlık geçmişe bak-
tığımızda, bu gerçeği görüyoruz. Hatta o 
kadar uzağa gitmeye gerek yok, şöyle Kör-
fez Savaşına kadar giden çeyrek yüzyıllık 
yakın tarih bile tek başına bu gerçeği gös-
termeye yeter. Bunun için diyoruz ki, kim-
se bizi içişlerine karışmakla itham etmesin. 
Biz kimsenin içişlerine karışmıyoruz. Biz 
sadece kendi vatanımızın, kendi milletimi-
zin geleceğini güvence altına almaya çalı-
şıyoruz. Bu çaba aynı zamanda bölgedeki 
tüm kardeşlerimizin de güvenliğinin sağ-
lanması anlamına geliyor. Şu bir gerçektir 
ki, Türkiye güvendeyse, bölgedeki herkes 
için bir umut vardır. Türkiye güvende de-
ğilse, zaten kimse güvende değildir. 

Milletimize Karşı 
Sorumluluğumuz Katbekat Arttı

Değerli kardeşlerim,

Yaşadıklarımızdan ders alarak, daha güç-
lü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye 

için çalışmak, ülkeyi yönetme sorumlulu-
ğu üstlenen herkesin boynunun borcudur. 
Eğer, bugünümüzü dünden daha iyi hale 
getirmek için çalışmıyorsak, millete karşı 
vazifemizi hakkıyla yerine getirmiyoruz 
demektir. 

Türkiye’nin son 14 yılı, demokrasiden 
ekonomiye, güvenlikten adalete kadar her 
alanda çok zengin tecrübelere sahip oldu-
ğumuz bir dönemdir. Her şeyden önce, 
Cumhuriyet tarihimizin en uzun istikrar 
ve güven ortamını yaşadık. Ne darbe te-
şebbüsleri, ne vesayet girişimleri, ne te-
rör saldırıları, ne küresel krizler bu orta-
mı bozmaya yetmemiştir. Milletimiz, her 
türlü tehdide ve saldırıya karşı, iradesine, 
özgürlüğüne, demokrasisine, geleceğine 
sahip çıkmıştır. 

Milletimiz 2007’de vesayete karşı bize des-
tek olmuştu. 2014’te Cumhurbaşkanlığı 
görevini şahsıma tevdi eden milletimize, 
daha çok çalışma, daha çok mücadele etme 
sözü vermiştik. 15 Temmuz’da darbeci-
lerin karşısına canı pahasına dikilen mil-
letimize karşı sorumluluğumuz katbekat 
artmıştır. 

Türkiye, 2 yılı aşkın bir süredir, fiili bir du-
rumla karşı karşıya. Bu durumun zemini, 
2007 yılında Cumhurbaşkanını doğrudan 
halkın seçmesini öngören Anayasa değişik-
liğiyle oluşturulmuştur. Bazıları sanıyor 
ki, sorun şahsımdan, şahsımın yönetim 
anlayışından kaynaklanıyor. İstiyorum ki, 
patinaj yapmayalım, hızla yola devam ede-
lim. Çünkü yapacağımız çok iş var. Onun 
için de ülkenin ve milletin meseleleri ko-
nusunda aktif bir rol oynamaya mecbu-
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ruz, zaman kaybına tahammülümüz yok. 
Siyaset kurumu bu konuda millete verdiği 
sözleri yerine getirmelidir. Ben milletime 
verdiğim sözlerin gereğini yerine getiriyo-
rum, getirmeye devam edeceğim.

Bizim sistemimiz, Meclis tarafından se-
çilen Cumhurbaşkanlığı makamını, daha 
çok vesayet sistemi adına siyaseti denetim-
le mükellef kılmıştır. 2007’de hukuken, 
2014’ten itibaren fiilen bizatihi kendisi si-
yasi konumda olan Cumhurbaşkanlığı uy-
gulaması, sistemin restorasyonunu zorun-
lu hale getiriyor. Esasen biz, eskiden beri, 
özellikle de 2011 yılından itibaren, bu so-
runun çözümünü de içeren yeni bir Ana-
yasa yapılması gerektiğini savunuyoruz. 
Türkiye’nin, sivil siyasi kurumları eliyle 
yeni bir Anayasa yapabileceğini, bunu hak 
ettiğini söylüyoruz. Bu konuda nihai sözü 
millet söyleyecektir. Siyaset kurumunun 
Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konu-

sunda inisiyatif alması partilerimizi zayıf-
latmaz, tam tersine güç kazandırır. 

Tüm bu eserleri Konya’mıza kazandıran 
Belediye Başkanımıza, Meclis üyelerine, ba-
kanlarımıza, tüm mimar, mühendis, işçile-
rimize, yüklenici firmaların sahip ve yöne-
ticilerine huzurunuzda şahsım ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. Tabi Konya daha 
fazlasına layık, inanıyorum ki bunlar da 
Konya’da peyderpey yapılacaktır. 

Yeni Büyükşehir Kanunuyla Konya, 42 
bin kilometrekarelik hizmet alanı, 31 il-
çesi, 1197 mahallesi, 5 bin kilometrelik 
yol ağıyla, Avrupa’daki pek çok ülkeden 
daha büyük bir şehir konuma geldi. Tarihi 
birikimi ve dinamizmiyle Konya, her za-
man Türkiye’ye örnek olmuş, Türkiye’nin 
önünde gitmiş bir şehrimizdir. İnşallah bu 
kadim şehir layık olduğu tüm hizmetleri 
alacaktır. 
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Sayın Rektör, üniversitemizin kıymetli ho-
caları, sevgili öğrenciler, aziz hemşehrile-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum.

2016-2017 akademik yılının, hocalarımız, 
öğrencilerimiz ve aileleri için hayırlı olma-
sını diliyorum. İnşallah Salı günü, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezimizde, 
179 üniversitemizin tamamının yönetici-
leri, hocaları ve öğrencilerinden temsilci-

lerin katılacağı 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılı açılış törenini yapacağız.

Rize’ye gelmişken, üniversitemizde sizler-
le de mutlaka birlikte olmak, kucaklaşmak, 
hasret gidermek istediğim için bu ziyareti 
gerçekleştiriyorum. Ülkemizin tarihi bir 
süreçten geçtiği şu dönemde, genel olarak 
akademi camiasına, ama özellikle de Rize 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne çok 
önemli görevler düşüyor.

Beşika’dan Çıkmaya  
Niyetimiz Yok

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  
Akademik Yıl Açılış Töreni | Rize | 15 Ekim 2016
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Üniversitemizin, hocalarıyla ve öğrencile-
riyle üstlendiği tarihi misyonunun bilin-
cinde olduğuna inanıyorum. Hem ata-de-
de yurdumda bulunuyor, hem de adımı 
taşıyor olması sebebiyle üniversitemizi 
çok yakından takip ediyorum. 

Üniversitemizin Geliştirme Vakfı üyele-
riyle, kimi zaman burada, kimi zaman 
Ankara’da toplanıyor, mevcut durumu ve 
yapılacak çalışmaları istişare ediyoruz. Bu 
noktada Vakfımızın Kurucu Mütevelli He-
yet Başkanı Sayın İsmail Kahraman’a özel-
likle teşekkür ediyorum. Aynı şekilde şu 
anda görevi devam ettiren Nusret Bayrak-
tar Beyefendiye huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Bugün de, İlahiyat Fakültemi-
zin yeni hizmet binasının açılışından son-
ra, inşallah vakıf heyetiyle tekrar bir araya 
geleceğiz. Bu arada, ilahiyat fakültesinin 
banisi olması hasebiyle özellikle Ferit Şa-
henk Beyefendiye huzurlarınızda şahsım, 
milletim adına teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Rize, tabiat güzellikleri ve insan kaynağı 
açısından ne kadar zengin bir coğrafyada 
yer alıyorsa, kalkınma ve gelişme bakımın-
dan da o denli zor bir yerde bulunuyor. 
Ama her zorluğun gerisinde çok büyük fır-
satları barındırdığını da unutmamalıyız. 
Şayet Rize, üniversite başta olmak üzere, 
elindeki imkânları doğru şekilde değerlen-
direbilirse, bölgesinin ötesinde Türkiye ve 
hatta dünya çapında bir şehre dönüşebilir.

Mutluyum, zira şu anda 20 bin öğrenci-
siyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Rize’de kuruludur. Hamdolsun, üniversite-

miz akademik kadrosuyla güçlenmeye de-
vam ediyor. Tabii ki akademisyen sayımız 
daha da artmalıdır. Ama öğrenci sayımızı 
daha fazla artırmayalım. 

Şahsım olarak bu mücadelesinde Rize’ye 
her türlü desteği verdim, veriyorum. Ama 
bu konuda asıl belirleyici olan Rize’nin, 
Rize halkının, şehre öncülük eden kurum-
ların ve elbette üniversitemizin gösterece-
ği gayrettir, performanstır.

Kendi Çarklarıyla Dönen Şehire 
Devlet Desteği de Gelir

Bakınız, Türkiye’de yatırımı, üretimi, istih-
damı, sosyal-kültürel tüm faaliyetleri dev-
letten bekleyen ne kadar şehir varsa, hepsi 
de içine hapsoldukları kısırdöngüden kur-
tulamamışlardır. Halbuki aslolan üretken 
olmaktır. Buna karşılık, kendi potansiye-
lini kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi 
zekâsıyla, kendi gayretiyle harekete geçiren 
şehirler ise, coğrafi olarak nerede olurlarsa 
olsunlar, ortalamanın üzerine çıkmış, öne 
geçmişlerdir. Bir şehir kendi çarklarını dön-
dürmeye başladığında, devletin desteği, ya-
tırımı kendiliğinden oraya zaten gelir.

Başarının, hareketin ve canlılığın olduğu 
şehre hayırseverlerimiz de gerekli ilgiyi 
gösterir. Çünkü bu yapıda bir tulalarının 
olmasını isterler. Ferit Bey gibi, Turgut Bey 
gibi, Yamantürk Ailesi gibi birçok hayırse-
verler, başarılı öğrencilerimizin doktorası-
na varıncaya kadar tüm eğitim masrafla-
rını karşılarlar. Mesela şimdi Ferit Beyin 
tebessüm ettiğini görüyorum. Bu tür giri-
şimler öğrencilerimizin ilimdeki hırsını 
artıracaktır. İlimde hırs güzeldir. Onun 
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için, öğrencilerimizin önünü açmak için 
bu adımları atacağız. Öğrencilerimiz de za-
ten buna hazır. Gençler, öyle mi? Öyle. 

Hani atalarımız “Nerede hareket, orada be-
reket” diyor ya, gerçekten de azmin ve ça-
lışmanın olduğu her yerde mesafeler çok 
büyük bir süratle kat edilir. Buna karşılık, 
hiçbir gayret ortaya koymadan, her şeyi 
devlete havale ederek kalkınma yarışında 
öne geçmeyi beklemek, boş hayalden iba-
rettir. Rizeli hemşehrilerimden, hareketi 
de, bereketi de kendi içlerinden çıkarmala-
rını istiyorum. Bizim desteğimiz, devletin 
imkânları, sadece bu süreci hızlandırma-
ya, güçlendirmeye yarar.

Üniversitemiz mimari açıdan mükemmel 
bir Kulliye konumundadır. Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesi, rektörlük binasıyla, di-
ğer fakülteleriyle gayet güzel bir eser olarak 
ortaya çıktı. Keza yeni inşa edilen İlahiyat 
Fakültesi de muhteşem bir eser oldu. Eğer 
hemşehrilerim beklenen gayreti ortaya koy-
mazlarsa, diğer destekler de heba olur gider. 

14 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkan-
lığım döneminde, Türkiye’de altyapısıyla, 
üstyapısıyla her şeyi kökten değiştirdik, 
değiştiriyoruz. Cumhuriyet tarihinde ol-
mamış icraatlara imza atıyoruz. Bunca 
icraatı hayata geçirmekle iş bitmiyor. Her 
konuda Türkiye’yi dönüştürmemize rağ-
men, 15 Temmuz’da darbeye maruz kal-
dık. Neden bu darbeye maruz kaldık? De-
mek ki kafaları değiştirememişiz. Fiziki 
mekânların olmasından öte, gönülleri, zi-
hinleri ve kafayı halletmemiz lazım. Bu ne-
denle bir kültür inkılâbına ihtiyacımız var. 
Asıl reformu kültürde yapmamız lazım. 

Üniversitemizi, bilimsel çalışmalarıyla, 
araştırma-geliştirme faaliyetleriyle, aka-
demik projeleriyle, tarımla, sanayiyle, 
ticaretle olan işbirliğiyle verimli bir şekil-
de çalıştırmazsak, istediğimiz kadar bina 
yapalım, istediğimiz kadar personel istih-
dam edelim; hepsi boş.... Bina dediğiniz 
dört duvar, personel dediğiniz sabah 9-ak-
şam 6 mesai yapan kişidir. Personel, sabah 
9, akşam 6 mesai yaparsa, ondan ne devle-
te ne de millete bir fayda gelir. Ama mesa-
iye başlayıp da ucu açık çalışıyorsa başarı 
sağlanır. Başarılı iş adamlarımıza baktığı-
nız da, onların da mesaisinin olmadığını 
görürürüz. Öyle mi Ferit Bey, mesai saatin 
var mı? Binayı ve personeli çıktıya dönüş-
türen, verimli hale getiren, işte bu sözünü 
ettiğim azimdir, kararlılıktır, çalışmadır.

Ben Rize’yi de, üniversitemizi de, şehri-
mizde tüm kurum-kuruluşlarımızı da en 
iyi yerlerde görmek istiyorum. Gelin bu 
imkânı, bu fırsatı hep birlikte en güzel şe-
kilde değerlendirelim. Türkiye’nin Başba-
kan çıkarmış, Cumhurbaşkanı çıkarmış, 
ülke ve dünya çapında nice değerler yetiş-
tirmiş bu şehrini hak ettiği yere hep birlik-
te taşıyalım. Ne diyor Rizeli? Hadi siz da el 
verun... Rize’yi hedeflerine ancak bu şekil-
de ulaştırabiliriz.

Gönlümüze Sınır Çizilmesine 
Müsaade Etmeyiz

Değerli kardeşlerim, sevgili hemşehrilerim,

Rize’nin doğal hinterlandında yer alan Ka-
radeniz ve Kafkasya, tarihi olarak çok güç-
lü ilişkilerimizin bulunduğu bir bölgedir. 
Maalesef bu bölge uzun süredir yaşanan 
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çatışmalar ve istikrarsızlıklar sebebiyle, 
hak ettiği yerin çok gerisinde bulunuyor. 
En son Ukrayna’da meydana gelen olaylar, 
bölgede yeniden tehlikeli bir gerilime yol 
açtı. Daha önce Gürcistan’da, vuku bulan 
çatışmalar sebebiyle, hala devam eden sı-
kıntılar var. Ondan önce Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a saldırması sebebiyle bölge 
kana ve ateşe boğuldu. Türkiye, bölgede 
yaşanan tüm bu çatışma ve çekişmelerde 
mazlumlara, mağdurlara kucak açmış, kar-
deşlerinin yanında olmuş bir ülkedir.

Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim fiziki 
sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız 
başkadır. Fiziki sınırlara elbette saygı gös-
teririz ama gönlümüze sınır çizmeyiz, çi-
zilmesine müsaade etmeyiz. Birileri bize, 
“Irak’la niye ilgileniyorsunuz, Suriye’yle 
niye ilgileniyorsunuz” diyorlar. Aynı so-
ruyu “Gürcistan’la niye ilgileniyorsunuz, 
Ukrayna’yla, Kırım’la niye ilgileniyorsunuz, 
Azerbaycan’la, Karabağ’la niye ilgileniyor-
sunuz, Balkanlarla niye ilgileniyorsunuz, 
Kuzey Afrika’yla niye ilgileniyorsunuz” 
diye genişletmek mümkün. Ama dikkat 
edin, kimse binlerce kilometre uzaktan ge-
lip, burnumuzun dibinde faaliyet gösteren 
ülkelere aynı cesaret ve yüksek sesle “Siz 
burada ne arıyorsunuz” diye sormuyor. 

Bize ne aradığımızın sorulduğu yerle-
rin hiçbiri bize yabancı değil ki… Rize’yi 
Batum’dan ayırmak mümkün mü? 
Edirne’yi Selanik’ten Kırcaali’den nasıl 
ayrı düşünebiliriz? Gaziantep’le Halep’i, 
Mardin’le Haseki’yi, Siirt’le Musul’u nasıl 
birbirleriyle ilgisi olmayan yerler olarak 
kabul edebiliriz? Hatay’dan çıkın Fas’a 
varana kadar uğradığınız her Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika ülkesinde bizden bir şey-
ler mutlaka bulursunuz. Trakya’dan Doğu 
Avrupa’ya kadar olan coğrafyada, attığınız 
her adımda ecdadın izlerinden birine mut-
laka rastlarsınız. 

Tarih kitaplarımızda Misak-ı Milli’yi oku-
yoruz değil mi? Eğer Misak-ı Milli diye bir 
derdimiz varsa, üzerimize düşen görevleri 
yapmak zorundayız. 

Aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürü pay-
laştığımız Orta Asya’yı, ta Sibirya’ya kadar 
kendimizden ayrı düşünebilmemiz için 
aslımızı inkâr etmemiz lazım. Bizim kültü-
rümüzde aslını inkâr eden haramzadedir. 
Onun için, evet, bizim Irak’la da, Suriye’yle 
de, Libya’yla da, Kırım’la da, Karabağ’la da, 
Bosna’yla da; diğer kardeş bölgelerle de 
ilgilenmek bizim hem görevimiz hem de 
hakkımız… Bunlardan vazgeçtiğimiz gün, 
istiklalimizden ve istikbalimizden vazgeç-
tiğimiz gündür. Bizim buna hakkımız ol-
madığı gibi, milletimiz de böyle bir duru-
ma asla rıza göstermez. 

Türkiye, sadece Türkiye değildir. Türkiye, 
79 milyon vatandaşıyla birlikte, köklü ta-
rihi, kültürel ve insani bağlarla iç içe oldu-
ğu, geniş bir coğrafyadaki yüz milyonlarca 
kardeşine karşı da sorumludur. 

Musul Halkını Kaderine  
Terk Edemeyiz

Rize’den, ana-baba yurdumdan ülkeme 
sesleniyorum: Önce kendimize güvenece-
ğiz ve inanacağız. “80 milyonluk Türkiye 
olarak biz kimiz ve neyiz?” sorusuna cevap 
bulacağız. Hani şair diyor ya: 
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“Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!”

Millet şuuruna sahip olmak çok önemlidir. 
3-5 PKK’lı ve DEAŞ’lı zibidiye Türkiye’yi 
böldürtmeyiz. Bunların İslam’la alakası 
yok. Bu teröristler bizim güzel dinimizi 
kirletiyorlar. 

Musul halkını kendi kaderine terk edeme-
yiz, Halep halkına sırtımızı dönemeyiz, 
Batı Trakya’daki, Kıbrıs’taki, Kırım’daki 
soydaşlarımızı yok sayamayız. Musul hal-
kını kendi kaderine terk edebilir miyiz? 
Musul’un tarihinde kim var? Türkiye var. 
Şimdi birileri ne yapıyor? Bu toprakları 
Musulludan alıp birilerine peşkeş çek-
menin hesabını yapıyor. Biz de diyoruz 
ki, Musul’da Musullu yaşamalıdır. Peki, 
Musul’da kimler yaşıyor? Kahir ekseriye-
tiyle Arap kardeşlerimiz yaşıyor. Bunun 
yanında Türkmenler ve çok az miktarda 
da Kürtler var. 

Ancak bugün Musul’a DEAŞ sızmış. Şim-
di orada DEAŞ’a karşı mücadele veriliyor. 
Bu mücadeleyi veren kimdir? Koalisyon 
Güçleri. Bizim de parçası olduğumuz Ko-
alisyon Güçleri, “Türkiye Musul’a girmek 
için Irak hükümetinden izin almalı” di-
yorlar. Koalisyon Güçlerinin başına bu-
radan seslenmek istiyorum: Irak’ta DEAŞ 
saldırılarının arttığı günlerde, Irak hükü-
meti şahsıma geldi dedi ki, “Başika’da bir 
üs kurmanız bizim için isabetli olacaktır.” 

Bunun üzerine zamane Başbakanımız 
Sayın Davutoğlu, Iraklı mevkidaşıyla gö-
rüştü ve Beşika’da üs kurduk. Beşika Üssü 
işte bu anlaşma üzerine kuruldu. Kusura 
bakmayın, Başika’dan çıkmaya niyetimiz 
yok. Musul sorunu çözülene kadar biz 
oradayız. 

Telafer aynı şekilde. Burada yaklaşık 400 
bin nüfus var, hepsi Türkmen. Telefer’de 
de yine sulhu sükun avdet edene kadar biz-
ler orada kalacağız. Bunu da herkes bilsin. 

Libya’yı, Mısır’ı, Bosna’yı, Afganistan’ı ken-
di dertleriyle baş başa bırakamayız. Aksi 
takdirde tarihe de, buralarda yaşayan ve 
kalpleri bizimle birlikte çarpan kardeş-
lerimize de mahcup oluruz. Bunun için 
diyorum ki, biz gönül sınırlarımız için-
deki her yerin, her kardeşimizin derdiyle 
dertlenecek, sevinciyle sevineceğiz. Bizim 
bu ilgimizi kendi emperyalist-sömürgeci 
tarihleriyle veya mezhebi-etnik saplan-
tılarıyla karıştıranlar, bize çemkirmek 
yerine dönüp kendilerine baksınlar. Bu 
milletin, Yunus’un engin gönüllülüğü ka-
dar Yavuz’un cengâverliğine, Abdulhamit 
Han’ın diplomatik dehasına da sahip oldu-
ğu unutulmamalıdır.

Bu duygularla bir kez daha 2016-2017 
öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, 
hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar 
temenni ediyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.
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Sevgili Bursalılar, kıymetli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

Biraz önce İnegöl’deydik. Hem oradaki 
kardeşlerimizle hasret giderdik, hem de 
26 binadan oluşan bir eğitim kampüsü-
nün açılışını yaptık. İçinde 4 mesleki ve 
teknik eğitim lisesi, 1 spor lisesi ve pek çok 
sosyal, kültürel, sportif tesisin bulunduğu 
bu eğitim kampüsünün bir kez daha ha-

yırlı olmasını diliyorum. İnegöl’ümüze bu 
güzel eseri kazandıran hayırseverimize ve 
kurumlarımıza teşekkür ediyorum. 

Bursa’da da çeşitli kurumlarımızın, beledi-
yelerimizin tamamlayarak hizmete hazır 
hale getirdiği tesisler, hizmetler var. Bura-
da da, 23 kalemde 951 milyon lira yatırım 
bedeli olan bu eser ve hizmetlerin toplu 
açılışlarını gerçekleştiriyoruz. 

Musibetlerden Kurtuldukça 
Türkiye’nin Önü Açılıyor

Bursa Toplu Açılış Töreni | Bursa | 22 Ekim 2016
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Eğitimde Bursa’ya, 99 milyon lira yatırım-
la 661 derslik ve 1 öğrenci pansiyonu ya-
pıldı. Gençlik ve sporda, 36 milyon liralık 
yatırımla, 800 öğrenci kapasiteli 2 yurt, 
kamp merkezi, gençlik merkezi, futbol sa-
haları inşa edildi. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımı-
zın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-
mızın çeşitli hizmet birimleri ve tesisleri 
tamamlandı. Tüm bu eser ve hizmetlerin 
açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. 

Bursa Büyükşehir Belediyemiz, 402 mil-
yon liralık bir yatırımla hafif raylı sistem 
için 60 adet, tramvay için 12 adet aracı 
şehrimize kazandırdı. Yol ve altyapı çalış-
maları, restorasyon, çevre düzenlemeleri, 
otopark, spor tesisleri, gölet ve sulama te-
sisleri, hizmet binaları, öğrenci yurdu, su 
depoları gibi hizmetlerle birlikte, toplam-
da Büyükşehir Belediyemizin 759 milyon 
liralık yatırımının açılışını bugün buradan 
yapıyoruz. Bursa büyük bir değişim ve dö-
nüşüm içerisinde, tüm ilçeler adeta ayağa 
kalkıyor. Tüm bu eser ve hizmetlerin Bur-
sa’mıza, Bursalılara, milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehri-
mize kazandırılmasında emeği geçen tüm 
kurumlarımızı, onların yöneticilerini teb-
rik ediyorum. Bursa her hizmeti hak eden 
bir şehrimiz. 

Ne diyor o güzel Bursa türküsünde: 

“Yeşil Bursa’nın gülüsün

Gönlümün bülbülüsün

Seni candan severim

Sen benimsin, ömrümsün”

Evet, biz de Bursa’yı gönülden seviyoruz, 
candan seviyoruz. Biliyoruz ki Bursa’nın 
bize sevgisi aynı derecede samimidir, kalp-
tendir. Rabbim muhabbetimizi daim kıl-
sın. Rabbim gönüllerimizden sevgiyi, aşkı, 
muhabbeti eksik etmesin. Rabbim bu gü-
zel ülkeye, bu eşi bulunmaz millete hizmet 
eden, sadakat gösteren, katkı sunan herke-
sin yolunu, bahtını açık etsin. 

Her Ülkenin Fiziki Sınırlarına 
Saygı Duyuyoruz

Değerli kardeşlerim,

Ülkemiz ne kadar güzelse, milletimiz ne 
kadar asilse, maalesef, düşmanlarımız da 
o kadar çok ve kalleşler. Maalesef saldırı 
hep dışardan gelmiyor, bazen en büyük 
ihanetler içerden çıkabiliyor. En son 15 
Temmuz ihanetini yaşadık. Ama ondan 
önce bu milletin önüne bir duvar gibi örü-
len çok önemli bir yanlış vardır. Tek parti 
döneminde bu millete yapılan en büyük 
yanlış, insanlarımızın tarihiyle, geçmişle, 
kültürüyle, medeniyetiyle bağlarının zayıf-
latılmasıdır. 

Bakınız, bugün biz, Suriye deyince, Irak de-
yince, Kırım deyince, Batı Trakya deyince, 
Bosna deyince; birileri sanki uzaydan gelmiş 
gibi yüzümüze bakıyor. Hatta daha da ileri 
gidip, tam bir cahil cesaretiyle, “Türkiye’nin 
Irak’la ne ilişkisi olabilir, Bosna’yla ne 
ilişkisi olabilir” diyebiliyorlar. Halbuki, 
bugün başka dünyalardan bahseder gibi 
sözünü ettiğimiz bu coğrafyalar, bizim ca-
nımızın bir parçasıdır. Gaziantep’le Halep’i, 
Rize’yle Batum’u, Edirne’yle Gümülcine’yi, 
Kırcaali’yi, Bursa’yla Üsküp’ü birbirinden 
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farklı düşünmek mümkün değildir. Evet, 
bu şehirler fiziki olarak başka ülkelerin sı-
nırları içindedir, ama bizim gönül sınırları-
mız oraları da kapsayacak şekilde geniştir. 
Şair Abdurrahim Karakoç ne de güzel ifade 
etmiş: 

“Ellerin yurdunda çiçek açarken

Bizim İl’e kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım”

Gönlümüze dar da gelse, biz her ülkenin 
fiziki sınırlarına saygı duyuyoruz. Hiçbir 
ülkenin egemenlik hakkıyla ilgili en küçük 
bir sorunumuz bulunmuyor. Bizim der-
dimiz, oralarda yaşayan kardeşlerimizin, 
oralarda bulanan ecdat yadigârı mirasın 
korunmasıdır. Çünkü bizim tüm bu coğ-
rafyanın her köşesinde atalarımızın ayak 
izi var, alın teri var, döktüğü kan var, yattı-
ğı mezar var. 

Bir Balkan türküsünde şöyle diyor?

“Prizren’in meşhur camisi Sinan Paşa

Mübarek bayrağımız atarlar aşşa

Bağırdılar yaşa kral yaşa

Aman Sultan Reşad gel bizi kurtar

Verdiğin idareyi vermiyor küffar”

Sinan Paşa Camisini restore etmek hamdol-
sun bize nasip oldu. Cezayir’den Prizren’e 
kadar her yerde aynı acının farklı ifadele-
rini görüyoruz.

Esasen biz, geçtiğimiz 100-150 yılda ya-
şadığımız acıları ve kayıpları yüreğimize 

gömmüş bir milletiz. Çünkü, bizim kültü-
rümüz, yaşadığımız sıkıntı ne kadar büyük 
olursa olsun, böyle vakur bir duruş sergi-
lememizi gerektiriyor. Kültür, ecdattan 
devralınan maddi ve manevi mirasın tü-
müdür. O mirası yok farz edemeyiz. Onun 
için duygularımızı ağıtların, türkülerin, 
manilerin satırları arasında, inceden ince-
ye ifade etmişizdir. Birileri de çıkmış, bize 
geçmişimizi toptan unutturmaya çalışmış-
tır. Biz unutsak da tarih unutmuyor, karşı-
mızdakiler hiç unutmuyor. 

Bu Devletin Sınırlarını Gönüllü 
Olarak Kabul Etmiş Değiliz

Değerli kardeşlerim,

Maalesef bir dönem, bu büyük milleti, 
kendi tarihinden, kendi geçmişinden ko-
parmak için kasıtlı bir politika izlenmiş-
tir. Uzun yıllar boyunca öyle çarpık bir 
eğitim sistemi uygulanmıştır ki, ilkokul-
da, ortaokulda, lisede okuduğu kadarıyla 
tarihinden haberdar olan bir evladımız, 
bu ülkenin ve bu milletin geçmişinin 90 
yıldan ibaret olduğunu sanır. Bize yıllarca 
ne okuttular biliyor musunuz? Yat yat uyu, 
uyu uyu yat. İşte bu ninnilerle uyutulduk. 
Uyuya uyuya, yata yata bir nesil büyür 
mü? Bu anlayış çocuklarımızı, “Atalarımız 
bin yıl önce Malazgirt zaferiyle Anadolu’ya 
girmişler, sonra da Gazi Mustafa Kemal’in 
Samsun’a çıkışıyla yollarına devam etmiş-
ler” gibi bir çarpık bir durumla karşı karşı-
ya bırakıyordu. 

Halbuki aradaki uzun dönemde, bu top-
raklara Türkiye ismini veren Anadolu 
Selçukluları, ardından 3 kıta 7 iklimde 
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hüküm sürmüş, tarihin gördüğü en bü-
yük devletlerden birini kuran Osmanlılar 
var. Aynı dönemlerde muhtelif yerlerde 
hüküm sürmüş, devlet statüsündeki pek 
çok Türk beyliğini saymıyorum bile… Top-
raklarımız yaklaşık 20 milyon kilometre-
kareden 780 bin kilometrekareye düştü. 
Nereden nereye gelmişiz değil mi? Cum-
huriyet bizim ilk değil, son devletimizdir. 
Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak ka-
bul etmiş de değiliz. Unutulmamalıdır ki, 
Cumhuriyeti kuran kadronun çok önemli 
bir bölümünün dahi, doğduğu, büyüdüğü 
topraklar, yeni devletimizin sınırları dışın-
da kalmıştır. Neyi kastettiğimi anlıyorsu-
nuz değil mi? Bunu Bursalılar çok iyi bilir.

Uzun zamandır yaşadığımız kesintisiz sa-
vaşların, kayıpların etkisiyle, biraz nefes 
alabilmek, kendimizi toparlayabilmek için 
o dönemde buna “tamam” denmiş olabi-
lir. Asıl yanlış, dönemin tartışmalı şartları 
içinde yapılan bu fedakârlığa teslim olup, 
devlet ve toplum hayatını buna göre inşa 
etmeye kalkışmaktır. Biz işte bunu kabul 
etmiyoruz. Artık bu yanlış tarih ve mede-
niyet algısından vazgeçilmesi gerektiğini 
söylüyoruz. 

Devlet tarihimiz, Cumhurbaşkanlığı for-
sunda temsil edilen 16 devletin tarihidir; 
yani 2 bin 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. 
Coğrafyamızdaki varlığımızın mihengi, 
1071 Malazgirt Savaşı ve hemen ardından 
1075 yılında kurulan Anadolu Selçuklu 
Devletidir. Dolayısıyla, bu yıl, Cumhuri-
yetimizin 93’üncü yıldönümüyle birlik-
te, Anadolu Selçuklu devletinin 941’nci, 
Osmanlı’nın 717’nci yıldönümlerini de 
kutluyoruz. Çünkü bunların hepsi de “Tür-

kiye” başlığı altında kurulmuş, yaşamış 
devletlerdir. 

Bursalılar, “Tencere kapağını bulmayınca 
kaynamaz” derler. Anadolu coğrafyası ile 
bizim milletimiz buluşunca, tarihin en bü-
yük devletlerini, en büyük medeniyetleri-
ni bu topraklarda inşa ettiler. Anadolu’dan 
yayılan ışık, dört bir yanı aydınlattı. Öyle 
ki, bugün Balkanlarda, Orta ve Doğu 
Avrupa’da “Türk” ifadesi, “Müslüman” ve 
hatta “İslam” kavramı yerine kullanılır. Bu 
bölgelerde eğer “Türk” sözü duyarsanız, bi-
lin ki, kökeni, meşrebi ne olursa olsun, tüm 
Müslümanları kast ediyordur. Coğrafyamı-
za verilen Türkiye ismi bizim için gurur 
kaynağıdır. Öyleyse, artık yeni nesillere 
tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi 
bu hakikatler ışığında öğretmeli, daha doğ-
rusu eğitim vermeliyiz. “Milli eğitim” dedi-
ğimiz sistemi, hem millilik, hem de eğitim 
boyutuyla ideal düzeye getirmeden hiçbir 
meselemizi çözemeyiz. İnşallah, yeni dö-
nemde önceliğimiz bu olacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Bursa hem maddi, hem de manevi anlam-
da “kurucu” şehirdir. Anadolu coğrafyasın-
daki devletlerimizin maddi varlığının da, 
milletimizin manevi inkişafının da kay-
naklarını Bursa’da bulmak mümkündür. 
İznik, bu toprakları Türkiye ismiyle buluş-
turan Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurul-
duğu yerdir. Osmanlı, temelleri Söğüt’te 
atılan ama asıl Bursa’nın fethiyle rüştünü 
ispat etmiş bir devlettir. İstiklal Savaşı’na 
girerken bu şehrin bizim için taşıdığı 
mana, 1920 yılında yayımlanan bir gazete-
de şöyle ifade ediliyor: “Bursa, bizden mad-
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deten uzaklaşan Mekke’nin, Medine’nin 
içimizde kalan son timsalidir”.

Cumhuriyet döneminde de Bursa, her ba-
kımdan önemini, öncülüğünü, değerini 
korumuştur. Merhum Tanpınar ne güzel 
tarif ediyor Bursa’yı:

“Bir zafer müjdesi burda her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hala bu taşlarda gülen rüyanın”

Bursa geçmişin hatıralarına olduğu gibi, ge-
leceğine de sımsıkı sahip çıkan bir şehirdir. 

FETÖ’cülerin Tüm Ömürleri 
Millete Hesap Vermekle Geçecek

15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü 
mensupları darbe girişimine kalkıştığında, 
buna en kararlı şekilde direnen şehirlerin 
başında Bursa geliyordu. Darbecilere karşı 
ilk ve en sert tepkiyi Bursa’daki askeri ve 
mülki yöneticiler gösterdi. Darbecilerin 
Bursa’daki temsilcisi konumundaki bir 
albayın cebinde ele geçirilen görev listesi, 
o gece savcıların ve hakimlerin FETÖ’ye 
karşı başlattığı operasyonun temel belgesi 
olmuştur. Bursa’nın manevi muhafızları-
nın da o gece şehrimizi ve ülkemizi yalnız 
bırakmadıklarına yürekten inanıyorum. 

Şu anda sizlerle biraraya geldiğimiz mey-
danın ismini 15 Temmuz Demokrasi Mey-
danı olarak değiştirmenizi de, bir kadir-
şinaslık örneği olarak görüyorum. FETÖ 
denen ihanet çetesi, kurumlarda örgütle-
nip, arkasına dışardan da destek bulunca, 

bu milleti ve bu vatanı esir alabileceğini 
sandı. Ne diyor Bursalılar? “Alçak yerin 
tepeciği dağ görünür”. Hainlerin 3-5’i bir 
araya gelince kendilerini dev aynasında 
gördüler. Bu kibirle de sağa-sola saldırma-
ya başladılar. Bunlar, devletin tüm kurum-
larında örgütlenmelerinden cesaret ala-
rak istedikleri gibi hareket edip, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni ele geçireceklerini 
zannettiler. Ancak milletin dik duruşunu 
hesap edemediler.

Önce 17-25 Aralık’ta, sonra 15 Temmuz’da 
darbe yapmaya kalktılar, ama milleti-
mizden hak ettikleri dersi alıp yerleri-
ne oturdular. O gece bizi öldürmek için 
Marmaris’e geldiler. Dize getirmek iste-
dikleri milletimin üzerine de silahlarla, 
tanklarla, helikopterlerle yürüdüler. Bu 
hainler her şeyi teknolojiden ibaret ola-
rak görüyorlardı. Şunu bilmiyorlardı: “Ve 
mekeru ve mekerallah, vallahü hayrül ma-
kirin.” Yani hesapların üzerinde bir hesap 
vardır, o hesap da Allah’ın hesabıdır. İşte 
bunun farkına varamadılar. FETÖ’nun ba-
şındaki şarlatan, bu ümmeti ve milleti bir-
birine düşürdü. Anne-babayı evladından, 
kardeşi kardeşten ayıracak kadar alçak bir 
oyunun içerisine girdi. 

Şimdi bunlar adalete hesap veriyor. Biz 
devlet olarak adil davrandık, adil davranı-
yoruz. Ama adalete verdikleri hesap yetme-
yecek, bu ihanet çetesinin mensuplarının 
tüm ömürleri millete hesap vermekle de 
geçecek. Açık konuşuyorum: Ben şahsıma 
yönelik her türlü saldırıyı, her türlü ihaneti, 
her türlü hakareti affedebilirim. Ama mille-
time yönelik, ülkeme yönelik hiçbir ihaneti 
benim şahsen affetme, görmezden gelme, 
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üstünü örtme hakkım yoktur. Çünkü FETÖ, 
millete ihanet etmiştir, ülkeye ihanet etmiş-
tir, kutsallarımıza ihanet etmiştir. 

Değerli kardeşlerim,

Şimdi buradan, Bursa’dan soruyorum siz-
lere: FETÖ’yü affedebilir miyiz? Bu örgü-
tün mensuplarını affedebilir miyiz? Yaşa-
dığımız bunca hadiseye rağmen hala bu 
örgütün içinde kalanları affedebilir miyiz? 
İşte bunun için FETÖ’yle, kökünü kuruta-
na kadar mücadele etmek, boynumuzun 
borcudur. 

Birileri 15 Temmuz gecesi eline silah alma-
mış olabilir, ama eline silah alanların hepsi 
de gücünü onlardan alıyordu. Yarın bunla-
rın da ellerine silah almayacağını kim bi-
lebilir? İhanet virüsü, vücuda girmiş zehir 
gibidir. Bir yerde kalmaz, her organı, her 
hücreyi etkiler ve sonunda vücudu teslim 
alır. 

17-25 Aralık hadisesine kadar bu örgütün 
gerçek yüzünü görmeyenleri, anlayışla 
karşılamak mümkündür. Ama o tarih-
ten sonra örgütün içinde kalmaya devam 
edenler, ne yaptıklarını, niçin yaptıklarını 
bilerek, bedelini göze alarak bu tercihte 
bulunmuşlardır. Hele 15 Temmuz’a rağ-
men samimi bir pişmanlık ortaya koyma-
yan, bildiklerini anlatmayan örgüt men-
supları asla masum değildir. Bunların, o 
gece İstanbul’da Boğaziçi Köprüsünde ve 
Saraçhane’de, Ankara’da Gölbaşı Özel Ha-
rekat Merkezinde, Külliye önünde, Genel-
kurmay çevresinde milleti katledenlerden 
bir farkı yoktur. 

Zihnini ve gönlünü, Pensilvanya’daki şar-
latana tapulamış olanların, bu ülkeyle de, 
bu milletle de bir irtibatı kalmamıştır. Tes-
pit edilenler zaten adalet önünde hesap 
veriyor. Henüz tespit edilememiş olanlara 
sözüm şudur: Artık bu milletin yakasını 
bırakın, bu milletin iliğini sömürmekten, 
sırtındaki kambur olmaktan vazgeçin. 

Dikkat ediniz, bu musibetten kurtuldukça 
Türkiye’nin önü açılıyor, ufku aydınlanı-
yor. PKK terör örgütüne karşı tarihimizin 
en etkili operasyonlarını gerçekleştiriyo-
ruz. Suriye’de, tesisi için uzun yıllardır uğ-
raştığımız güvenli bölgeyi adım adım oluş-
turuyoruz. Irak’ta, Musul’da kurulmaya 
çalışılan mezhep savaşı senaryosunu boz-
mak için aktif rol üstleniyoruz. 

Ekonomide, her şeye rağmen umut verici 
gelişmeler peş peşe geliyor. Adaletten em-
niyete, ordudan dışişlerine, milli eğitimden 
sağlığa kadar tüm devlet kurumları asli gö-
revlerine odaklandılar. Çünkü ortada, fitne 
çıkartan, yol açtığı haksızlıklarla insanları 
birbirlerine düşüren, kendi amaçları için 
herkesi sömüren, ülkenin içinde beşinci 
kol faaliyeti yürüten bir örgüt kalmadı. Bu-
gün Türkiye, 15 Temmuz sabahından daha 
güçlüdür. Allah’ın izniyle, 2023 hedefleri-
mize de ulaşacak ve milletimizin önünde 
yepyeni bir dönem açacağız. 

Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptı-
ğımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını 
diliyor, emeği geçenleri, hayırseverlerimi-
zi tebrik ediyorum. Bugün bizleri bağrına 
basan siz Bursalı kardeşlerime sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Allah’a emanet 
olun. Sağlıcakla kalın. 
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Değerli misafirler, enerji piyasasının kıy-
metli mensupları, sevgili dostlar, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla 
selamlıyorum. Toplu açılış törenini gerçek-
leştirdiğimiz ve tamamı 2016 yılı içinde dev-
reye alınmış veya alınacak olan 158 elektrik 
enerjisi tesisinin ülkemiz, milletimiz ve sek-
törümüz için hayırlı olmasını diliyorum.

Toplam 5 bin 620 megavat güce sahip bu 
tesisler; atık ısı, biyokütle, çöp, doğalgaz, gü-

neş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, linyit, 
taşkömürü gibi çok farklı enerji kaynaklarıy-
la elektrik üretiyor. Açılışını yaptığımız bu 
tesislerin tamamı da özel sektörümüze ait ve 
toplam yatırım bedelleri de 5 milyar doları 
buluyor. Yatırımcılarımızı tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Enerji, kalkınmanın, büyümenin, refah ar-
tışının lokomotifidir. Şayet siz ülke olarak, 

Ülkemize Çevrecilik Bahanesiyle 
Saldıranlar Art Niyetlidir

Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni | Ankara | 7 Kasım 2016
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yeterli miktarda ve düşük maliyetle elekt-
rik enerjisi üretemiyorsanız, diğer hedef-
lerinize zaten ulaşamazsınız. Türkiye’nin 
son 14 yılına baktığımızda, bu ilişkinin 
çok çarpıcı örneklerini görebiliriz. Ülke 
olarak, 2003 yılı başından bugüne kadar, 
elektrik ve doğalgaz piyasalarında, kamu-
suyla, özeliyle 75 milyar dolarlık yatırım 
yaptık. Kurulu elektrik gücümüz 2 kattan 
fazla artarak, 78 bin megavata ulaştı. Bu 
rakamın 2023 yılında 125 bin megavata 
ulaşması planlanıyor. İnşallah bu şekilde 
büyümeye devam ettiğimizde, önümüzde-
ki 10 yıl içinde Türkiye’nin elektrik piya-
sası, Avrupa’da 3’üncü sıraya yerleşecektir.

Bu durum hem hükümete, hem de düzen-
leyici kurumumuza önemli sorumluluklar 
yüklüyor. Enerji sektöründe adımların, 
piyasanın ve tüketicilerin ihtiyacını göze-
tecek biçimde dengeli atılması gerekiyor. 
Ancak bu şekilde, yatırım süreçlerinin 
uyumlu ve koordinasyon içerisinde yürü-
tülmesi, belirsizliklerin ortadan kaldırıl-
ması ve iyi işleyen bir piyasa oluşturulma-
sı mümkündür. 

Öte yandan özellikle yenilenebilir enerji 
kaynakları konusuna özel önem veriyo-
ruz. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız 
bu alanda son dönemde çok hızlı mesafe 
kaydetmeye başladık. Yenilebilir enerjide 
2002 yılında 12 bin 300 megavat olan ku-
rulu gücümüzü, 32 bin megavatın üzerine 
çıkardık. Bugün açılışını yaptığımız tesis-
lerin büyük çoğunluğu yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalıdır.

Siz bakmayın Batı ülkelerinden ülkemize 
çevrecilik üzerinden yöneltilen saldırı-

lara... Bunların hepsi de maksatlıdır, art 
niyetlidir. Bugün, çevrecilerin en çok eleş-
tirdikleri kömür ve nükleer enerji santral-
lerinin kahir ekseriyeti Batı ülkelerinde 
bulunuyor. Öyle ki, şayet kömür ve nükle-
er enerjiyle çalışan santraller olmasa, Batı 
karanlığa gömülür.

Mesela kömürle çalışan santrallerden elde 
edilen elektrik enerjisi oranı Polanya’da 
yüzde 84, Almanya’da yüzde 45, İngiltere’de 
yüzde 39’dur. Bu oran Çin’de yüzde 75, 
Hindistan’da yüzde 73 seviyesindedir. Peki 
ülkemizde kömüre dayalı elektrik üretimi 
ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 22...

Aynı durum nükleer santraller için de 
geçerlidir. Dünyada halen aktif olarak ça-
lışan 450 nükleer santralin bulunduğu 
30 devlet arasında ilk sıralarda Amerika, 
Fransa, Japonya, Çin, İngiltere, Almanya 
gibi ülkeler geliyor. Türkiye henüz bu kay-
nağa sahip bile değil…

Kömürde İthalatı  
Tamamen Kapattık

Dikkat ediniz, ülkemizde ne zaman bir kö-
mür santrali, bir nükleer santral projesi gün-
deme gelse, birileri hemen ayağa kalkar, çev-
recilik adına bunlara engel olmaya çalışır. 
Peki, kömürü ve nükleer enerjiyi en çok kul-
lanan Batı ülkelerinde niye böyle şeyler ya-
şanmaz? Bu protestolar, bu tepkiler, bu kam-
panyalar oralarda niçin olmuyor? Çünkü bu 
kampanyaları arka planda organize ve finan-
se edenlerin dertleri başka... Onlar üzüm ye-
menin, yani çevreyi korumanın değil, bağcı-
yı döğmenin, yani Türkiye’nin gelişmesini, 
büyümesini engellemenin peşindeler.
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Bakınız, bugün Türk ekonomisinin en 
ciddi sıkıntısı olan cari açığın yarısını 
tek başına enerji ithalatımız oluşturuyor. 
Sektörde faaliyet gösteren değerli dostla-
rımızla olan sohbetlerimizde hep şu hu-
susu hatırlatıyorum: Cari açığımızı iyice 
aşağılara çekmezsek ekonomide duman 
oluruz. Türkiye büyümek zorundadır. 
Kömürde ithalatı tamamen kapattık. Biz, 
kendi rezervlerimizi eritmek durumun-
dayız. Kullandığımız kömürün kalorifik 
değerini tartışmak yersizdir. Şayet bizdeki 
kömürün kalorifik değeri düşükse, biraz 
fazla kullanırsınız olur biter. Öyleyse ken-
di rezervimizi eritmek için ne gerekiyorsa 
yapacağız. Çorlu’dan Şırnak’a kadar deva-
sa kömür damarlarına sahibiz. Önce bu 
kömürlerimizi bir eritelim. 

Bir başka ifadeyle biz, yenilebilir kaynakla-
rımızla birlikte kömür ve nükleer kaynak-
ları da etkin şekilde kullanabildiğimizde, 
cari açık sorununun üstesinden kolayca 
gelebilme imkanına sahibiz. İnşallah, bu 
alanlardaki hedeflerimize ulaşarak, hem 
enerji kaynaklarımızı çeşitlendirecek, 
hem de ekonomimizin önünde yeni ufuk-
lar açacağız.

Türkiye’nin yerli kömür ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını daha etkin bir şekil-
de kullanması konusunda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığımız yeni bir stratejiyi 
geliştirdi. Yerli kömürün teşvik edilmesi 
amacıyla, devlete en ucuz elektrik fiyatını 
teklif eden firmaya, bütün yasal izinleri ile 
hazır bir saha teslim edilecek. Yatırımcı 
da burada kömürü çıkarıp elektik üretimi 
yapacak. Devlet de alım garantisi vererek, 
yatırımcıya finansman sağlamış olacak. 

Daha önceki sistemde ihale en yüksek be-
deli teklif edene veriliyordu. Bu yöntemin, 
vatandaşın elektrik faturasının düşmesi 
konusunda hiçbir olumlu katkısı yoktu. 
Çünkü, maliyeti yüksek olan ürünün, do-
ğal olarak fiyatı da yükseliyordu. Yeni mo-
delde ise, en düşük fiyata elektrik satmayı 
kabul eden firmaya kömür üretim alanı 
tahsis edilerek, vatandaşın elektrik fatura-
sının da azalması sağlanıyor. 

Bunun yanında nükleer santraller ko-
nusunda iki önemli adım attık. Mersin 
Akkuyu’da inşası süren nükleer santrali 
inşallah 2023 yılında devreye almayı plan-
lıyoruz. Sinop’taki nükleer santralle ilgili 
çalışmalar sürüyor. Şimdi üçüncü bir nük-
leer santral için ön hazırlıklara başladık. 
Her üç projeyi de tamamlayarak ülkemizin 
hizmetine sunmakta kararlıyız. 

Türkiye, Rüzgâr Enerjisi Alanında 
Önemli Bir Merkez Olacak

Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar,

Tabii enerji yatırımları çok ciddi kaynak 
ve teknoloji birikimi isteyen yatırımlardır. 
Dünyada nükleer enerji konusunda gere-
ken teknolojiye sahip ülke sayısı, neredey-
se bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye, 
yenilenebilir enerjiye yönelirken, bu tesis-
lerin inşası ve teknolojisinde de söz sahibi 
olmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde, 
bu işler için yurt dışına çok ciddi kaynak 
aktarmak mecburiyetinde kalırız. Halbuki 
bizim bu yatırımlara öncelik verme, teşvik 
etme amaçlarımızdan biri de, cari açığımı-
zı azaltmaktır. 
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Ekim ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanlarıyla ilgili düzenlemeyi, bu konuda 
çok değerli bir adım olarak görüyorum. 
Düzenlemenin amacı, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının hızlı bir şekilde yatırımcılara 
tahsisiyle birlikte, elektrik enerjisi üretim 
tesislerinde kullanılan ileri teknolojinin ül-
kemizde imalatını sağlamaktır. Bu sistemde, 
açık eksiltme usulü ile en uygun teklifi ve-
ren firma, yatırım hakkı kazanacaktır. İhale-
nin en önemli şartı da, elektrik üretiminde 
kullanılacak yüksek katma değerli teknolo-
jinin ülkemizde üretilmesi olacaktır. 

Altyapısı ve izinleri hazır olarak ihaleye çı-
kartılan yenilenebilir enerji üretimi alan-
larındaki santraller için en az yüzde 80 
yerlilik ve 15 yıl Ar-Ge şartı getiriliyor. Bu 
düzenlemeyle, yenilenebilir enerji yanın-
da, bu alanı besleyen diğer sektörlerde de 
önemli oranda yerli üretim artışı sağlama-
yı hedefliyoruz. 

Dünyadaki en büyük tek güneş tarlası ola-
cak Konya Karapınar yenilenebilir enerji 
tesisi için önümüzdeki ay ihaleye çıkılıyor. 
Yaklaşık 2 bin hektarlık alanda kurulacak 
1.000 megavat kapasiteli bu tesisin yatırım 
bedeli 1,3 milyar dolar olarak hesaplanı-
yor. Benzer bir gelişme, bugün 64 tesisinin 
açılışını yapacağımız rüzgâr santralleri ko-
nusunda yaşanıyor. Bu santrallerin kule, 
kanat ve türbin üretimlerinin ülkemizde 
yapılmasını özellikle teşvik ediyoruz. He-
defimiz, Türkiye’nin bu alanda dünyadaki 
en önemli üretim merkezlerinden biri ha-
line dönüşmesidir. Aramızda rüzgâr sant-
rallerinin kanatlarını üreten arkadaşları-
mız var. Kule zaten problem değil, inşaat 

ise rahatlıkla yapılabiliyor. Geriye sadece 
türbin meselesi kalıyor. Bu millet o türbini 
de evvelallah üretecektir. 

Ayrıca nükleer santrallerde de, mümkün 
olduğu ölçüde teknoloji transferine dayalı 
bir anlayışı hakim kılmaya çalışıyoruz.

Son dönemde gerçekten çok ciddi atılım 
yaptığımız alanlardan biri de su kaynakla-
rıdır. Özellikle hidroelektrik kaynaklarımı-
zın kullanımı konusunda adeta bir devrim 
yaptık. Ülkemizde, elektrik üretimine uy-
gun ne kadar su kaynağımız varsa, hepsini 
de özel sektörümüz eliyle değerlendirecek 
bir stratejiyi hayata geçirdik. İşte bugün-
kü açılış programımızda bu hidroelektrik 
santrallerinden 33 tanesi de yer alıyor. Es-
kiden “Su akar Türk bakar” derlerdi, şimdi 
“Su akar Türk yapar” diyorlar.

Bu konuda da çok ciddi direnişle, çok ciddi 
engellemelerle karşılaştık. Greenpeace gibi 
bir takım örgütler kendilerince bazı eylem-
ler yaparlar. Onlar zaten Karadeniz’in başı-
na bela olmuşlardır. Söze geldiği zaman da 
aydın geçinirler. Yahu karanlıktasın, önce 
bunu bir hallet... Biz, insanlığın karanlıkta 
yaşamasını istemiyoruz. 

İçme suyu bulmada bile sıkıntı yaşıyoruz. 
Sularımız boşuna akıp gitmemeli. Bunları 
rezerve etmeliyiz. Yıllardan bu yana atık 
suda geri dönüşümü, yani ‘recycle’ sağlaya-
mamıştık. Şimdi bu mesele çözülüyor. Atık 
sudan enerji üretme noktasına geldik. 

Sabırla ve kararlılıkla hapsini de aşıp, ku-
rulu gücümüzün yüzde 35’inin hidrolik 
kaynaklardan oluştuğu bugünlere geldik.
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Yenilenebilir enerji konusundaki kaynakla-
rımızdan biri de çöptür. Evet, bugün açılışını 
yaptığımız 18 biyokütle enerji tesisinin bü-
yük bir bölümü, üretimini çöpten yapıyor. 
Hatta, fabrikaların atık ısılarından, hayvan-
sal atıklardan enerji üreten enerji santral-
lerimiz dahi var. Jeotermal kaynaklarımızı, 
turizmle birlikte ısıtma ve elektrik enerjisi 
üretiminde de kullanmak istiyoruz. Bugün 
açılışını yaptığımız 11 jeotermal enerji tesi-
si, bu alanda da önemli mesafe kaydetmeye 
başladığımızı gösteriyor. Doğalgaz santral-
leri, elektrik enerjisi ihtiyacımızın karşı-
lanmasında ciddi öneme sahipler. Özellikle 
yoğun enerji talebi olan bölgelerimizde ku-
rulan 23 santrali bugün hizmete açıyoruz. 
Evet, her birinin gerisinde ciddi bir yatırım 
ve emek bulunan 158 tesisi, böylece ülke-
mize kazandırmış oluyoruz.

Terör Örgütlerinin Arkasında 
Farklı Güçler Bulunuyor 

Değerli arkadaşlar,

Bu tablo, ülkemiz için çok önemlidir. Tür-
kiye, terörle, terör örgütleriyle, ihanet çe-
teleriyle tedip edilemeyecek, yolundan 
çıkartılamayacak, hedeflerinden uzaklaş-
tırılamayacak bir ülke olduğunu, içeride 
ve dışarıda herkese göstermek mecburi-
yetindedir. Terörle mücadele etmek, terör 
örgütlerinin hakkından gelmek bizim için 
kolaydır. Fakat, şu gerçeğin de elbette far-
kındayız. Karşımızdaki PKK, sadece 3-5 
bin teröristten ibaret değildir. Karşımızda-
ki DEAŞ, sadece belli sayıdaki teröristten 
ibaret değildir. Karşımızdaki FETÖ, sadece 
ortada gözüken hainlerden ibaret değildir. 
Karşımızdaki DHKP-C, sadece bünyesin-

deki bir kaç yüz militandan ibaret değil-
dir. Bu örgütlerin tamamının da gerisinde 
farklı güçler, farklı destekler, farklı proje-
ler vardır. 

Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilk 
terör eylemine başladığı 1984 yılından 
bu yana PKK’yı, sahip olduğu ortalama 
terörist sayısı bakımından hesap ettiğimiz-
de, en az 6-7 defa tamamen yok etti. Ama 
PKK hala ortada. Çünkü, birtakım güçler 
bu örgütün bitmesini, ülkemizin kalıcı bir 
huzur, istikrar ve güven kavuşmasını iste-
miyorlar. PKK’nın Kürt kardeşlerimiz adı-
na terör estirmesi için ortada makul hiçbir 
sebep, hiçbir gerekçe yoktur. Tam tersine 
Kürt kardeşlerimizin bu terör örgütüne 
karşı olan tepkileri, nefretleri, isyanları he-
pimizden fazladır. Çünkü örgütün en çok 
kanlarını döktüğü, hayatlarını zindana çe-
virdiği insanlar Kürt kardeşlerimizdir.

Dikkat ediniz, PKK, tarihinin en şiddetli 
saldırılarını bu dönemde gerçekleştiriyor. 
DEAŞ denilen örgüt, hiçbir sebep olmadığı 
halde sürekli ülkemizde eylem arayışı için-
de. DHKP-C gibi örgütler, ülkemizin terör-
le hiç ilgisi olmayan bölgelerinde, şehirle-
rinde eylem yapmak için fırsat kolluyorlar. 
FETÖ ihanet çetesi, dünyanın dört bir ya-
nında, elindeki tüm imkânları ve kaynak-
ları, ülkemiz aleyhinde faaliyet göstermek 
için kullanıyor. Tüm bu faaliyetlerin ortak 
özelliği, yapanlara en küçük bir faydası 
dokunmayan, sadece ve sadece ülkemizi 
sıkıntıya sokmayı amaçlayan eylemler ol-
masıdır. Öyle ki, bazı ülkeler, bu uğurda 
kendi geleceklerini tehlikeye atmaktan 
dahi çekinmemektedirler.
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Bakınız, sizlere bir hikâye anlatayım: Es-
kiden bir şehirde haset mi haset, hasis mi 
hasis birisi yaşarmış. Hasetliği yüzünden 
komşularıyla da arası açıkmış. Bu mesele 
şehrin yöneticisinin kulağına kadar git-
miş. Yönetici, bu kişiyi çağırmış ve kendisi-
ne şunu teklif etmiş. “Sana ne dilersen onu 
vereceğim. Ama bir şartım var. İstediğin 
şeyin iki katını da komşuna vereceğim.” 
Bir süre düşünen haset kişi, “talebim” de-
miş, “Bir gözümün çıkartılmasıdır.” Şaşı-
ran yönetici, haset kişiye, talebinin sebe-
bini sorunca, aldığı cevap çok manidardır: 
“Maksat, komşunun iki gözü çıksın.”

Evet, şu anda pek çok ülke Türkiye’ye karşı 
bu mantıkla hareket ediyor. Türkiye ayağa 
kalkmasın, belini doğrultmasın, muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasın 
istiyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de mu-
asır medeniyetler seviyesinin üstüne çıka-
cağız. Batı, istediği kadar teröristi şehirle-
rinde barındırsın, terör bumerang gibi bir 
gün dönecek onları da vuracaktır.

Biz, bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyada 
nice badireler atlattık, nice sıkıntıların üs-
tesinden geldik. İşte, en son 15 Temmuz 
darbe girişimini, Allah’ın inayeti ve mille-
timizin kahramanlığıyla akamete uğrat-
tık. Allah’ın izniyle, Türk Milleti olarak, 
bundan sonra da hür türlü saldırıya göğüs 
gererek, her türlü tuzağı boşa çıkartarak 
yolumuza devam edeceğiz. 

Bugün bizi sıkıntıya sokmak için terör ör-
gütlerine kucak açanlar, yarın kendileri o 
örgütlerin hedefi haline gelmekten kurtu-
lamayacaklardır. Terör örgütlerine verilen 

silahları biliyoruz. PYD ve YPG terör örgüt-
lerine açıktan silah veriyorlar. DEAŞ isimli 
terör örgütüne karşı bir başka terör örgütü-
nü kullanıyorlar. Kusura bakmayın, oyna-
dığınız oyunu kimse yutmaz. Önümüzdeki 
süreçte kullandığınız o örgütlerin hedefi 
haline gelmekten de kurtulamayacaksınız. 
Bir başka ifadeyle; bizim iki gözümüzü çı-
karmaya çalışanlar, sadece kaybettikleri 
gözleriyle kalacaklardır.

Türkiye, kendisine güvenen, inanan, ya-
tırım yapan herkese, bunun karşılığını 
katbekat fazlasıyla verecek potansiyele, 
imkâna, niyete sahip bir ülkedir. Nitekim, 
uluslararası yatırımcıların ülkemize olan 
ilgisini ne terör eylemleri, ne darbe giri-
şimleri, ne iki gözümüze birden talip olan 
fesatçılar engelleyememiştir. 

Bugünkü toplu açılış törenimiz, vatanımızın 
öz evladı olan yatırımcılarımızın da, ülkele-
rine sahip çıktıklarını gösteriyor. Buradan 
iş dünyasına çağrı yapıyorum: Yatırım yapa-
cak hiçbir işadamımız kararını ertelemesin. 
Ne güney komşularımızdaki sorunlar, ne de 
terör eylemleri sizi tededdüde sürükleme-
sin. Unutmayın; bu işlerde erken kalkan yol 
alır, erken harekete geçen avantaj kazanır. 
Yatırımlarıyla ülkelerine güvendiklerini, 
inandıklarını gösteren tüm işadamlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bir kez daha, açılışını yaptığımız enerji te-
sislerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
yatırımların ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçen herkesi, bütün kurumlarımızı 
tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. 
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Değerli esnaf ve sanatkâr kardeşlerim, de-
ğerli misafirler, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Bu yıl 5’incisi yapılan Esnaf ve Sanatkârlar 
Şurası’nın ülkemiz, milletimiz, ekonomi-
miz, özellikle de esnaf ve sanatkârlarımız 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Şuranın düzenlenmesinde emeği olan tüm 

kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşları-
mıza teşekkür ediyorum. 

2012 yılından itibaren, her 2 yılda bir dü-
zenli olarak yapılması kararlaştırılan bu 
şuraya, 2014 yılında da katılmış, sizlerle 
birlikte olmuştum. Alınan kararların ha-
yata geçirilme oranı bakımından 2014 
Şurası oldukça verimli olmuştur. Elbet-
te hala eksik kalan hususlar vardır, ama 

Türk Yargısına  
Kimse Müdahale Edemez

5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası | Ankara | 8 Kasım 2016



Recep Tayyip ERDOĞAN

52

kazanımlar oldukça önemlidir. Özellikle 
perakende ticaretin yeniden düzenlenme-
siyle ilgili kanun, esnaf ve sanatkârlarımız 
için devrim niteliğindedir. Araçlarını ye-
nilemek isteyen ulaştırma sektöründeki 
esnaflarımıza, ÖTV muafiyetiyle kolaylık 
getirdik. Yine vergi ve SGK borçlarıyla il-
gili düzenlemelerle, finans teşvikleriyle, 
esnaf ve sanatkârlarımızın nefes almasını 
sağladık.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, ku-
ruma borcu bulunan üyelerinin temerrüt 
faizini silerek, esnafımıza ciddi bir kolay-
lık sundu. Birliğimizin 242 milyon liralık 
alacağının 147 milyon lira temerrüt faizi 
bulunuyor. Bu tablo, esnafımızın nasıl bir 
faiz batağına sürüklendiğinin en çarpıcı 
ifadesidir. İnşallah bu şûrada alınacak ka-
rarlar, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunla-
rının çözümü yönünde yeni ve çok önemli 
adımlar atılmasına vesile olacaktır. 

Esnafımızın, bilhassa bürokraside karşı-
laştığı sıkıntıların çoğu, küçük düzenle-
melerle çözülebilecek mahiyettedir. Çırak-
lık ve kalfalık sistemi, yani mesleki eğitim, 
esnaf ve sanatkârlarımızın geleceği bakı-
mından hayati öneme sahiptir. Bu alanda 
atılacak her adımın, Cumhurbaşkanı ola-
rak bizzat destekçisi olacağımı belirtmek 
isterim. 

Şurada yapılacak değerlendirmelerin, tar-
tışmaların, alınacak kararların şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum. Görüşleriyle, 
teklifleriyle, tenkitleriyle şuraya katkı ve-
recek herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’de esnaf ve sanatkârla en yakın 
ilişkisi olan Başbakan, Cumhurbaşkanı 
kim deseler, herhalde ilk sırada şahsımın 
yer alması lazımdır. Çünkü ben, esnaf-
lıktan gelme bir siyasetçiyim. Evet, lise 
yıllarımdan itibaren hep siyasetin içinde 
oldum, ama aynı zamanda geçimimi sağ-
lamak için ticaret de yaptım. Çocuklarıma 
da hep ticaretle uğraşmaları, bilhassa me-
muriyetten uzak durmaları tavsiyesinde 
bulundum. Çünkü, kamu görevi, elbette 
önemlidir, elbette değerlidir; ama bir yö-
nüyle de insanın gerçek potansiyelini orta-
ya koymasına mani olur.

Devlet, Çalışmayanı Sırtında 
Taşımak Zorunda Değildir

Kamuda, belirli bir sistem var. Siz ne kadar 
yetenekli, ne kadar çalışkan, ne kadar cesa-
retli olursanız olun, o sistem sizi belirli bir 
kalıba girmeye mecbur eder, hatta zorla so-
kar. Esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak 
üzere, serbest piyasa şartlarında çalışanlar 
ise, emeklerinin, kabiliyetlerinin, alın ter-
lerinin karşılığını almaya daha yakındır. 
Elbette rızkı veren Allah’tır. Gençlerimize, 
rızıklarını illa devlet kapısında değil, çok 
daha büyük bir potansiyele sahip dışarıda, 
birikimlerinin ve ilgilerinin olduğu alan-
larda aramalarını tavsiye ediyorum. 

Toplumumuzun genelinde “Devlete kapa-
ğı bir atayım, ondan sonra zaten ilanihaye 
benim para pul derdim olmaz” şeklinde 
bir mantık var. Devlete kapağı bir attın mı 
ilanihaye oradasın. Ben bu düşünceyi doğ-
ru bulmuyorum. Memurin Kanunu’nun 
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değişmesi lazımdır. Niye? İşin hakkını ve-
ren, çalışan devam etmelidir. Devlet, çalış-
mayanı sırtında taşımaya mecbur değildir. 
15 Temmuz’da bunu yaşadık mı? Yaşadık. 
Devletin, yedirdiği, içirdiği kişiler milleti-
me bomba yağdırdı. 

Nitekim Peygamber Efendimiz de “Rızkın 
10’da 9’unun ticarette” olduğunu ifade 
ediyor. Burada şu hususu da açıkça itiraf 
etmek isterim. Başbakanlık görevine geldi-
ğim günden beri, kamuda çalışma sistemi-
ni, devlet memuriyeti anlayışını değiştir-
mek için çok çalıştım, ama pek az mesafe 
kat edebildim. Ancak vazgeçmiş değilim. 
Bu konuda yaptırdığım çalışmalar sayesin-
de, Başbakanlık’ta ve ilgili bakanlıkların 
elinde çok ciddi bir birikim oluştu. Hükü-
metimize her fırsatta, bu birikimi kulla-
narak, bürokratik oligarşiyi yıkıp yerine 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını 
hakim kılacak bir kamu personel rejimini 
kurması tavsiyesinde bulunuyorum. 

Türkiye’nin, son 14 yıldır yaşadığı tarihi 
dönüşümü, bu reformu da hayata geçire-
rek, bir adım daha ileriye taşıyacağına ina-
nıyorum. Mevzuatıyla ve uygulamasıyla, 
esnafın ve sanatkârın önünü tıkayan değil, 
önünü açan bir bürokratik altyapı kurula-
na kadar, sizlerin meselelerinin de takipçi-
si olacağımı bilmenizi isterim. Biraz önce 
de ifade ettiğim gibi, esnaflıktan gelme bir 
siyasetçi sıfatıyla, bunu bizzat kendi mese-
lem olarak görüyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Tarihimize baktığımızda, esnaf ve 
sanatkârların en başta gelen vasıflarından 

birinin de “kurucu”luk olduğunu görüyo-
ruz. Anadolu’daki ilk devletimiz olan Tür-
kiye Selçuklu Devleti, Ahilik teşkilatıyla te-
sis edilen bir altyapı üzerine kurulmuştur. 
Aynı şekilde Osmanlı demek Ahilik teşkilatı 
demektir. Osman Gazi, devletin başına, Ahi 
usulüyle kılıç kuşanarak geçmiştir. Dolayı-
sıyla, millet olarak Anadolu’daki bin yıllık 
varlığımızın hem temel taşı, hem de harcı es-
naf ve sanatkârlarımızdır; onların inancıdır, 
ahlakıdır, gayretidir, mücadelesidir. Çünkü 
bizim kültürümüzde esnaf ve sanatkâr de-
mek, sadece alıp-satan, sadece becerisini 
kazanca dönüştüren kişi demek değildir. Es-
naf ve sanatkâr elbette rızkını çıkartır, ama 
onunla birlikte benim her fırsatta “Tek Mil-
let, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” diye-
rek ifade ettiğim değerlerin taşıyıcısıdır. 

Milletimiz, hangi etnik unsurdan olursa ol-
sun kendini içinde ifade edebileceği Türk 
Milletidir. Bayrağımız, kanını şehitlerimiz-
den alan ayyıldızlı al bayrağımızdır. Vata-
nımız, 780 bin kilometrekaresi, 81 vilaye-
tiyle bu ülkenin tamamıdır. Devletimiz, 
Cumhurbaşkanlığı forsunda ifade edilen 
16 devletimizin ardından kurduğumuz son 
devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. 

İşte tüm bu değerleri nesilden nesi-
le aktarmada en büyük görev esnaf ve 
sanatkârlarımıza düşüyor. Çünkü, esnafı-
mız sadece dükkanının değil, onunla bir-
likte sokağının, semtinin, mahallesinin, il-
çesinin, şehrinin ve ülkesinin de sahibidir; 
kendisini öyle hisseder, o şekilde hareket 
eder. Eğer bir yerde esnaf bu anlayışa, bu 
ahlaka sahipse orada arsızlık olmaz, hır-
sızlık olmaz, mağduriyet olmaz, haksızlık 
olmaz. Yok, eğer bir yerde bu işler alıp ba-
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şını gitmişse, oradaki esnaflarımız Ahilik 
ruhuna sahip çıkamıyor demektir. 

Esnafın, Zabıtası,  
Kontrolörü Kendi Vicdanıdır

Polis teşkilatının, “Herkesin polisi kendi 
vicdanıdır, polis vicdanı olmayanların kar-
şısındadır” diye bir sloganı var. Ben aynı 
anlayışın esnaf ve sanatkârlarımız için de 
geçerli olduğuna inanıyorum. Esnaf ve 
sanatkârın deneticisi, zabıtası, kontrolörü 
kendi vicdanıdır. Bakanlıklar ve belediye-
lerin yaptırımları, vicdanı olmayanlar için-
dir. Esnaf ve sanatkâr kuruluşlarımız, tıpkı 
ecdadın kurduğu Ahi teşkilatı gibi, üyeleri 
arasında böylesine kapsamlı bir dayanış-
ma ve denetim mekanizması işletebilme-
lidir. Şayet, sürekli müşterisini kandıran, 
ona kötü davranan, işini iyi yapmayan 
esnaf ve sanatkârlarımızı, Ahilik sistemi 
içinde tedip edebilsek, diğer yaptırımlara 
zaten gerek kalmaz. 

Bugün Batı’da “Sivil toplum, sivil toplum” 
diyorlar ya, işte onun en ala örneği Ahi teş-
kilatıdır. İhtiyacımız olan tek şey, esnaf ve 
sanatkârlarımızın özlerinde zaten var oldu-
ğunu bildiğim Ahilik geleneğini güçlendir-
mek, sistemleştirmektir. Bunu başardığı-
mızda, mesela biraz önce ifade ettiğim faiz 
batağı sorunu kendiliğinden ortadan kal-
kacaktır. Çünkü esnaf ve sanatkârlarımız, 
ihtiyaçları olan kaynağı kendi aralarında 
kurdukları güçlü finansal dayanışma araç-
ları vasıtasıyla elde etme imkânına sahip 
olacaklardır. 

Geçen hafta içerisinde, faiz meselesini et-
raflıca konuşmak üzere Sayın Başbakanı-

mız, ilgili bakanlar ve devlet bankalarının 
yöneticileriyle bir toplantımız oldu. Daha 
sonra yine Sayın Başbakanımız, tüm ban-
kaların genel müdürlerini, yöneticilerini 
toplayarak faizler konusunda istişarelerde 
bulundu. Bu istişarelerde amaç, faiz politi-
kasını gözden geçirmek ve bu oranları aşa-
ğıya düşürmekti. 

Ahilik geleneğinin, tüm unsurlarıyla ye-
niden yorumlanarak canlandırılmasının, 
hem ülke ve millet olarak hepimizin, hem 
de esnaf ve sanatkârlarımızın hayrına ola-
cağına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

15 Temmuz gecesi sokaklarda olan arka-
daşlarımın bana anlattığına göre, darbe gi-
rişimine karşı en ciddi direnişi ortaya ko-
yan vatandaşlarımızın önemli bir bölümü 
esnaf ve sanatkârlarımızdan oluşuyor. Ni-
tekim, şehitlerimizin listesine baktığımız-
da da, mobilyacıdan kaynakçıya, kuaför-
den elektrikçiye, ayakkabı imalatçısından 
dekorasyoncuya, matbaacıdan tornacıya, 
inşaatçıdan kuyumcuya kadar her mes-
lekten esnaf ve sanatkarımıza rastlıyoruz. 
Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle yad ediyor, gazilerimize şükran-
larımızı sunuyoruz. 

Selçuklunun, Osmanlının, Cumhuriye-
tin kurucu unsurları arasında en başlar-
da bulunan esnaf ve sanatkârlarımız, 15 
Temmuz’da da, Türkiye’nin istiklaline ve 
istikbaline sahip çıkmada ilk saflarda yer 
almışlardır. Büyük, güçlü ve müreffeh Yeni 
Türkiye yolunda esnaf ve sanatkârlarımızla 
birlikte yürüyoruz. 
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Terör örgütlerinin saldırılarına nasıl birlik-
te göğüs germişsek, geleceğimizi de birlikte 
inşa edeceğiz. Bunun yolu da, her birimizin 
işini en iyi şekilde yapmasından geçiyor. 
Bakkal mı işletiyoruz, müşterimize en iyi 
ürünleri, en hesaplı fiyatla vermenin yolları-
nı aramalıyız. Taksi mi kullanıyoruz, müşte-
rimizi en güvenli şekilde, trafik kurallarına 
uyarak, en kısa yoldan istediği yere götür-
meye bakmalıyız. Lokanta mı işletiyoruz, 
en güzel yemekleri, en temiz, en leziz şekil-
de ikram etmenin çabası içinde olmalıyız. 
Kuyumcu muyuz, en nadide bilezikleri, yü-
zükleri, künyeleri müşterilerimizin beğeni-
sine sunmak için ter dökmeliyiz. Marangoz 
muyuz, bakırcı mıyız, tornacı mıyız, elimiz-
deki malzemeyi en harika şekilde işlemek 
için çalışmalıyız. Bu şekilde yukarıya doğ-
ru, hepimiz işimizi en iyi şekilde yaparak, 
ülkemize en büyük hizmeti vermiş oluruz. 
Şayet ben Cumhurbaşkanı olarak böyle bir 
anlayışla gecemi gündüzüme katmıyorsam, 
başkalarına diyecek hiçbir sözüm olmaz. 

Türkiye, kendi işini iyi yapmak yerine, 
insanların maddi ve manevi dünyalarına 
hakim olmak isteyen, “kifayetsiz muhteris-
ler” yüzünden çok sıkıntı çekmiştir. Dar-
belerin de, darbe girişimlerinin de gerisin-
de bu anlayışı görürüz. 15 Temmuz’da da 
aynı tehditle karşı karşıya kalmadık mı? 
Şayet bu darbe başarılı olsaydı, FETÖ ne 
yapacaktı? Sadece kendisine biat edenlere 
hayat hakkı veren bu örgütün karanlık yü-
zünü anlamak için daha ne kadar tecrübe 
yaşamamız gerekiyor. FETÖ’nün himmet 
adı altında esnaf ve sanatkârlarımızı ade-
ta haraca bağlayan, maddi baskı yanında, 
manevi tehdidi de kullanan anlayışı, ne ah-
lakidir, ne de İslamidir. Bizim medeniyeti-

mizde, kültürümüzde böyle bir yapılanma-
ya asla yer yoktur. 

15 Temmuz, FETÖ’nün  
Gerçek Yüzünü Göremeyenlere 
Nihai Bir İkazdır

Bakınız, Ahiliğin şartları arasında elini, 
kapını, sofranı açık tutmak vardır. Ama 
bu kadarla kalmaz şartlar, devam eder: Di-
lini, gözünü, belini bağlı tutacaksın. Her-
kesi elini, kapısını, sofrasını açık tutmaya 
mecbur eden, ama kendisi diline, gözüne, 
beline hâkim olamayan bir örgüt esnaf ve 
sanatkârlarımızın muhabbetine kesinlikle 
layık değildir. 

15 Temmuz, FETÖ’nün gerçek yüzünü gö-
rememiş olanlar için nihai ikazdır. Buna 
rağmen hala malum örgütün içinde kalma-
yı sürdüren varsa, inancına, ülkesine, mil-
letine karşı açık bir ihanet içinde demek-
tir. Aynı durum bölücü terör örgütü için de 
geçerlidir. PKK’nın ve sivil uzantılarının, 
Türkiye’nin önünü kesmek için bir araç, 
bir tuzak olarak kullanıldığı apaçık bir ger-
çektir. Ülkesini ve milletini seven herke-
sin, içinden geçtiğimiz şu kritik dönemde, 
tüm imkânları ve gücüyle, devletine sahip 
çıkması, inanç, mezhep ve köken istismar-
cılarına geçit vermemesi şarttır. 

15 Temmuz darbecilerine karşı takındı-
ğımız tutum yüzünden, Batılı siyasetçiler 
ve medya organları Türkiye’ye meydan 
okuyor. Peki, Genel Başkanı olduğum par-
ti kapatıldığı zaman siz neredeydiniz? Bu 
ülkede 350 milletvekiliyle iktidar olan bir 
parti kapatıldı. O zaman neden sesiniz hiç 
çıkmadı? Şiir okuduğum için hapse atılır-
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ken, neden hiç açıklama yapma gereği duy-
madınız. 

Tanklarlarla, helikopterlerle, uçaklarla sa-
vunmasız 249 vatandaşımı şehit edenleri 
savunuyorlar. Yine devletin iş makinelerini 
teröristlerin hizmetine veren belediye baş-
kanlarının, siyasetçilerin hamiliğine soyu-
nuyorlar. Bunları hangi hakla savunuyor-
sunuz. Siz, bu milleti ne zannediyorsunuz 
ya? Bugüne kadar talimat veriyordunuz, 
“Emir buyurdunuz efendim” diyorlardı. 
Geçti o devirler. Artık kendi kararını ken-
di veren, kendi göbeğini kendi kesen bir 
millet var. Bu ülkenin yargısı bağımsızdır, 
gereğini yapar. Buna kimse müdahale ede-
mez. 

Türkiye için bu husus, siyasi bir tartışma 
konusu olmanın ötesine geçip, beka mese-
lesi haline dönüşmüştür. Allah’ın izni ve 
yardımıyla, bin yıldır dimdik ayakta oldu-
ğumuz bu coğrafyada, daha nice bin yıllar 
boyunca yaşamaya devam edeceğiz. Ken-
dimizle birlikte umudunu bize bağlamış 
tüm kardeşlerimiz için, bu mücadeleden 
başarıyla çıkmaya mecburuz. Bugün, dün 
olduğumuzdan daha iyi bir noktadayız. İn-
şallah, yarın çok daha iyisine kavuşacağız. 

Bu duygularla bir kez daha, 5. Esnaf ve 
Sanatkârlar Şurası’nın hayırlı olmasını di-
liyor, emeği geçenleri, katkı verecek olan-
ları kutluyorum. Sizlere sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 

Vefatının 78’nci yıldönümünde, Kurtuluş 
Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyeti-
mizin bânisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle yâd 
ediyorum. Gazi Mustafa Kemal’le birlikte, 
ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimize ve 

şehitlerimize de milletimizle birlikte min-
nettarlığımı ifade ediyorum.

Bu vesileyle, 15 Temmuz’da, ülkelerini ve 
özgürlüklerini korumak için canlarını feda 
eden şehitlerimize, bu uğurda yaralanan 
gazilerimize, ölümü göze alarak sokakla-
rı, caddeleri dolduran tüm kardeşlerimize 
şükranlarımı sunuyorum. 

Biz 780 Bin Kilometrekareye 
Hapsolamayız

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni | Ankara | 10 Kasım 2016
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Milletimiz nezdinde Çanakkale Savaşı ile, 
Kurtuluş Savaşı ile, Doğu ve Güneydoğu 
bölgemizde yıllardır yürüttüğümüz terör-
le mücadele ile 15 Temmuz darbe girişi-
minin hiçbir farkı yoktur. Bunların hepsi 
de, milletimizin yedi düvele karşı verdiği 
istiklal ve istikbal mücadeleleridir. Bu-
gün Türkiye’nin Suriye’de, Irak’ta izlediği 
politikayı, Avrupa Birliği ve genel olarak 
Batı karşısındaki duruşunu sorgulayanlar, 
milletimizin asırlık hürriyet mücadelesi-
nin anlamını kavrayamamış olanlardır. 
Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yok-
tur. Her şeyden önce bizim tarihimizde sö-
mürgecilik lekesine, böyle bir utanca asla 
rastlayamazsınız. Bizim medeniyetimizde, 
hangi kökenden, hangi inançtan olursa ol-
sun, aynı vatan topraklarında yaşadığımız, 
aynı havayı soluduğumuz, ekmeğimizi bö-
lüşüp yediğimiz herkes kardeşimizdir. 

Tüm devletlerini bu anlayışla kurmuş bir 
milletin, başkalarının haklarını gasp etmesi 
söz konusu olamaz. Tam tersine bizim ecda-
dımız, gittiği her yeri mamur ve abad etmiş-
tir. Orta Avrupa’dan Afrika’nın derinlikle-
rine uzanan geniş bir coğrafyada asırlarca 
güven ve huzur ortamını tesis etmeyi başar-
mış bir devlet geleneğine sahibiz. Böyle bir 
müktesebattan Batı tarzı bir işgalcilik pro-
fili çıkarmaya çalışanlar, beyhude uğraşı-
yorlar. Bugün, gidin Suriye’ye, gidin Irak’a, 
gidin Kuzey Afrika’daki, Ortadoğu’daki, 
Balkanlar’daki herhangi bir yere, oralarda-
ki insanlara Türkiye ile Türk Milleti ile ilgili 
kanaatlerini sorun, hiçbir yerde “sömürge” 
gibi, “işgal” gibi, “zulüm” gibi, “katliam” gibi 
ifadeler duyamazsınız. Bunların yerine sa-
dece, artık bir sembol haline gelen “Vefalı 
Türk geldi yine” teşekkürünü işitirsiniz. 

Bakınız, size yaşanmış bir olayı naklede-
yim: Makedonya’nın dağ köylerinden bi-
rine, uzun uğraşlar sonunda ve çok zor 
şartlarda ulaşan TİKA ekibinin yanına, 
elindeki bastonuna yaslanarak, yaşı hayli 
ilerlemiş bir ihtiyar yaklaşır. Aracın kapı-
sının üzerindeki Türk Bayrağını görünce, 
bastonunun ucuyla TİKA görevlisini dür-
terek, “Niye bu kadar geç kaldınız?” diye 
sorar. Görevli şaşırır, programın birkaç gün 
gerisinde kaldıklarını sanarak, durumu 
izah etmeye çalışırken, ihtiyar sözünü ke-
sip devam eder: “100 yıldır sizi bekliyoruz.”

Evet, biz o coğrafyalardan ayrılalı bir asır 
oldu, ama oradaki insanların bekleyişi, 
umudu hiç bitmedi. Dün, devlet olarak 
oradaydık. Bugün yardım kurumlarımızla, 
eğitim kurumlarımızla, sağlık kurumları-
mızla, kalkınma projelerimizle oradayız. 
Hep ne diyorum? Dünya 5’ten Büyüktür. 
Evet, Türkiye Türkiye’den büyüktür. Yani 
biz, 780 bin kilometrekareye hapsolama-
yız. Çünkü bizim fiziki sınırlarımız başka-
dır, gönül sınırlarımız başkadır. Musul’da-
ki, Kerkük’teki, Haseke’deki, Halep’teki, 
Humus’taki, Misrata’daki, Üsküp’teki, Kı-
rım’daki, Kafkasya’daki kardeşlerimiz fizi-
ki sınırlarımız dışında olabilir, ama hepsi 
gönül sınırlarımızın içindedir, kalbimizin 
tam ortasındadır.

Anadolu, Zulmün Önündeki  
Son Kaledir

Değerli kardeşlerim,

Türkiye Cumhuriyeti, gökten zembille in-
miş bir devlet değildir. Bu devletin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal de nevzuhur bir 
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asker ve devlet adamı değildir. Şayet siz, 19 
Mayıs 1919’u, 23 Nisan 1920’yi, 29 Ekim 
1923’ü mesela 1071 Malazgirt Zaferinden, 
1299 Osmanlı’nın kuruluşundan, 1453 
İstanbul’un Fethinden ayrı görürseniz, 
yanlışa düşersiniz. Bunların hepsi de birbi-
rinin devamıdır. 

Anadolu Selçuklu’nun bıraktığı yer-
den bayrağı nasıl Osmanlı devralmışsa, 
Osmanlı’nın bıraktığı yerden de Cumhuri-
yet devralmıştır. Gazi Mustafa Kemal, bir 
Osmanlı zabitidir. Anadolu’ya da, Osman-
lı Ordusunun resmi bir görevlisi olarak 
geçmiştir. Bunun için diyorum ki, tarihi-
mize bütünüyle sahip çıkacağız. Böylece, 
Gazi’nin deyimiyle, milletimiz de ecdadını 
tanıdıkça daha büyük işler yapmak için 
kendinde kuvvet bulacaktır. 

Mustafa Kemal’in, Kurtuluş Savaşımıza 
yüklediği anlam çok önemlidir. Şöyle di-
yor Gazi:

“Anadolu bu savunmasıyla yalnız kendi 
hayatına ait vazifeyi yerine getirmiyor, 
belki bütün doğuya yönelik hücumlara bir 
set çekiyor.” Bu söz, Anadolu’nun zulmün 
önündeki son kale olduğunun tüm dünya-
ya ifadesidir. Zulmün önündeki bu son ka-
leyi düşürmek şöyle dursun, yeniden, Yeni 
Türkiye hedefleriyle daha da büyütüp güç-
lendirmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlar,

Yeni Türkiye kavramının, ilk kez Gazi ta-
rafından, Nutuk’ta defalarca zikredildiğini 
hatırlatmak istiyorum. Kurtuluş Savaşımı-
zın başkomutanını kalkan yaparak, bu kav-

ram üzerinden bizi yıpratmaya çalışanla-
rın, aslında Cumhuriyet ruhuna ne kadar 
yabancı oldukları ortadadır. Aynı kesimle-
rin, Gazi Mustafa Kemal’in en çok hayran 
olduğu devlet yöneticilerinin başında Fa-
tih Sultan Mehmet’in geldiğini bilmedikle-
rine de eminim. 

Fatih Sultan Mehmet, fetih planları yap-
tığı dönemde, tebdil-i kıyafetle halk arası-
na karışarak, onların halet-i ruhiyelerini 
gözleyen bir hakandır. Yine böyle bir gezi-
nin ardından Fatih, “Ben bu milletle değil 
İstanbul’u, cihanı bile fethederim” demiş-
tir. Gazi Mustafa Kemal’i tarihe iz bırakan 
bir komutan ve lider yapan sır da, işte tam 
burada gizlidir. Fatih gibi, Gazi de milletine 
sonsuz bir inanç ve güven besliyordu. İşgal 
donanmaları İstanbul’a demir attığında 
herkes umutsuzluğa kapılırken, o, “Geldik-
leri gibi gidecekler” diyecek gücü, milletine 
olan sarsılmaz inancından alıyordu. Başko-
mutanlık Savaşının ardından, “Ordular ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emrini verir-
ken de, biliyordu ki, bu milleti üstün kılan 
“Ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla yaşıyor 
olmasıdır. Gücünü milletten alan Fatih, 
İstanbul’un ve “yeni çağ”ın kapılarını bize 
açarken, Gazi Mustafa Kemal ve silah arka-
daşları da “bitti” denilen bir milletten dev-
şirdikleri güçle “Yeni Türkiye”yi inşa ettiler. 

Açıkçası ben, Samsun’a çıktığı andan iti-
baren mücadelesini, sadece milletine gü-
venerek yürüttüğünü söyleyen Gazi’nin 
mesajlarını hala anlayamayanlar olduğu-
nu görmenin üzüntüsü içindeyim. Üste-
lik bunların başında da, bizzat kurucusu 
olduğu partinin ‘mirasyedileri’ geliyor. 
Kendi küçük siyasi çıkarları uğruna, ülke-
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lerini, milletlerini, devletlerini, Gazi’nin 
emaneti olan Yeni Türkiye’yi karalamanın, 
itibarsızlaştırmanın, hedef haline getirme-
nin peşinde olanlar, onun adını ağızlarına 
almayı hak etmiyorlar. 

Eğer Türkiye’yi İleri Taşırsanız 
Gazi’yi Anlamış Olursunuz

Gazi Mustafa Kemal, muasır medeniyetler 
seviyesine çıkma hedefini, tam bağımsız-
lıktan hiçbir zaman ayrı düşünmemiştir. 
Gazi, barışın ve huzurun şartı olan tam 
bağımsızlığı da “Siyasî, malî, iktisadî, adlî, 
askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam 
serbestlik” olarak tanımlar. Gazi Musta-
fa Kemal’in “En büyük eserim” dediği ve 
gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye 
Cumhuriyeti’ni, tam bağımsız bir ülke ola-
rak, sürekli daha ileriye taşımanın gayreti 
içindeyiz. Eğer Türkiye’yi ileri taşırsanız 
Gazi’yi anlamış olursunuz. Bunu başara-
mazsanız sadece patinaj yaparsınız.

Bu amaçla, milli iradenin hakim kılınma-
sına, siyaset alanının ve demokrasinin 
güçlendirilmesine, insan hak ve özgürlük-
lerinin genişletilmesine yönelik çok büyük 
reformlar gerçekleştirdik. Şu anda huzu-
runuzda, doğrudan milletin oyuyla seçil-
miş bir Cumhurbaşkanı olarak bulunuyor 
olmam dahi, milli iradenin gücünün nere-
lere ulaştığını gösteriyor. 

Sevgili dostlar,

Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 ta-
rihinde açıldığında, öylesine büyük bir 
yokluk ve yoksulluk vardı ki, bazıları yeise 
kapılmış, memleketlerine geri dönmekten 

söz etmeye başlamışlardı. Bu durum karşı-
sında Mustafa Kemal kürsüye çıktı ve şun-
ları söyledi:

“İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumu-
zu bahane ederek memleketlerine dönmek 
istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla milli mec-
lise davet etmedim. Herkes kararında öz-
gürdür. Ben, bu mukaddes davaya inanmış 
bir insan sıfatıyla, buradan bir gitmemeye 
karar verdim. Hatta hepiniz gidebilirsiniz. 
Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, 
fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bay-
rağı alır, bu şekilde Elmadağ’a çıkar. Orada 
tek kurşunum kalana kadar vatanı savunu-
rum. Kurşunlarım bitince de, bu aciz vücu-
dumu bayrağıma sarar, düşman kurşunla-
rı ile yaralanır, temiz kanımı, mukaddes 
bayrağıma içire içire tek başıma can veri-
rim. Ben buna ant içtim…”

Hani bir gazimiz kan revan içindeki göm-
leğini asmıştı. İşte buna ant içenlerin ula-
şacağı mertebe budur. Biz, milletimizi üs-
tün kılan bu ruh ile 15 Temmuz’u yaşadık, 
Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. Onun 
için de Rabbim, bizlere 15 Temmuz’da 
farklı bir zaferi lütfetti. 

Milletimizin her bir ferdi, başka hiç kimse 
olmasa bile, tek başına, şehadet aşkıyla ül-
kesini, milletini, özgürlüğünü, geleceğini 
koruma azmiyle sokaklara dökülmüştü. 
Şahsen, ben de, Marmaris’ten yola çıkar-
ken, İstanbul’da havalimanında tek bir 
kişiyi dahi bulamasam, tek başıma darbe-
cilere direnip, mukadderat neyse, ona yü-
rümeye kararlıydım. Hamdolsun, milletim 
beni yalnız bırakmadı. Havalimanına in-
diğimde, on binlerce kardeşimin apronu, 
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şeref salonunu ve havalimanının önünü 
doldurduğunu gördüm. FETÖ ihanet çe-
tesi mensubu darbeciler, bu sebeple bize 
ilişemediler, dönüp gitmek zorunda kaldı-
lar. Çünkü dünyada ölümden korkmayanı 
yürüyüşünden caydıracak hiçbir silah yok-
tur. İnançtan ve cesaretten daha büyük bir 
silah, henüz imal edilmedi. 

İstiklal Marşımızda ne diyor:

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”

İşte bu millet, İstiklal Marşını söylemiyor, 
yaşıyor. 

Cumhuriyetin 100. Yılı  
Farklı Kutlanacak

Türk Milleti, 15 Temmuz darbe girişimini, 
eline tek bir silah almadan, tek bir kurşun 
sıkmadan, sadece ve sadece, inancıyla, ce-
saretiyle, kahramanlığıyla engellemiştir. 
15 Temmuz, bir pasif direniş değildir, tam 
tersine aktif, ama büyük kitlelerin silah 
kullanmadan netice aldığı bir mücadele-
dir. Dünyada bunun başka bir örneği de 
yoktur. İstiklalimize ve istikbalimize yö-
nelik her türlü saldırıyı “Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ilkeleri et-
rafında kenetlenerek bertaraf etmeyi sür-
düreceğiz. 

Biliyoruz ki, yüzyıl önce bu coğrafyanın 
bedenini paramparça eden ama ruhunun 
bütünlüğünü bozamayanlar, şimdi nihai 

darbeyi vurmanın peşindeler. Bu oyunu 
bozacak olan biziz, Türkiye’dir. Bunu da 
lafla değil, icraat üstüne icraat yaparak, 
birlik ve beraberlik içinde 2023 hedefle-
rimize ulaşarak gerçekleştirebiliriz. Eser 
üstüne eserler inşa ederek, eğitimde, sağ-
lıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerji-
de, aklınıza ne gelirse her alanda en ileri 
teknolojileri getirmek suretiyle muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkıyoruz 
ve çıkacağız. İlk hedef 2023, inşallah bunu 
başaracağız. Cumhuriyetin 100. yılı farklı 
kutlanacak. Bunun için de değişimi, dönü-
şümü, yenilenmeyi kesintisiz sürdürmek 
mecburiyetindeyiz. 

Gazi, “İdare-i maslahatçılar, esaslı inkılap 
yapamaz” diyor. Atatürkçülük adına deği-
şime direnenlere rağmen, biz onun vasiye-
tinin gereklerini yerine getirmeye devam 
edeceğiz. Atatürk’ü kendi dogmalarının 
içinde hapsetmeye çalışarak, devlet ve mil-
let tarihimizi 90 yılla sınırlandırmaya kal-
kanlara izin vermeyeceğiz. 

İlköğretimden itibaren, ders kitaplarının 
bu çerçevede yeniden gözden geçirilme-
si dahil, milletimizi tarihiyle, kültürüy-
le, medeniyetiyle buluşturacak her türlü 
adımı süratle atmalıyız. Bu çerçevede, 10 
Kasım’ları, Gazi’yi hak ettiği konuma ge-
tirmek için yürüttüğümüz çalışmaların 
muhasebesini yaptığımız bir gün haline 
dönüştürmeliyiz. Zira 10 Kasımlar bizim 
yas günümüz olmamalıdır. 10 Kasımları 
bir milat olarak görmeliyiz. 

Bu duygularla, bir kez daha Kurtuluş Sava-
şımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin 
banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rah-
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metle yad ediyorum. Anadolu coğrafyasını 
bizlere vatan haline getirmek için bu top-
rakları kanlarıyla yoğuran tüm şehitleri-
mize ve gazilerimize Allah’tan rahmet dili-
yorum. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu’nu, Sayın Başkan’ı düzenledikleri 
bu anlamlı toplantı için tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Değerli çiftçi kardeşlerim, değerli misa-
firler, kıymetli dostlarım, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, saygıyla se-
lamlıyorum. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız 
tarafından geliştirilerek uygulamaya soku-
lan “Milli Tarım Projesi”nin ülkemize, mil-
letimize, özellikle de çiftçilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Rahmetli Aşık Veysel ne güzel söylemiş: 

“Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sadık yarim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sadık yarim kara topraktır”

Evet, sadık yarimiz olan toprağa hak etti-
ği değeri vermezsek, sadece kendimizin, 
kendi neslimizin değil, topyekün insan-

AB Konusunda Nihai Kararı 
Millet Versin

Milli Tarım Projesi Tanıtım Töreni | Ankara | 14 Kasım 2016
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lığın geleceğini tehdit altına sokmuş olu-
ruz. Toprağa sırtını dönen insan, en büyük 
ihaneti kendisine yapmış olur. Çünkü Rab-
bim bizlere, topraktan yaratıldığımızı ve 
yine toprağa döneceğimizi haber veriyor. 
İlk insan Hazreti Adem’den bu yana insa-
noğlunun hayatta kalmasını ve gelişmesi-
ni sağlayan hususların başında, tarım ve 
hayvancılık konusundaki başarısı geliyor. 
Şayet, insanoğlu tarımı ve hayvancılığı, 
daha doğrusu bunların endüstriyel üreti-
mini beceremiyor olsaydı, medeniyetler 
kuramazdı. Çünkü, tarım ve hayvancılık, 
bu işle meşgul olan kişilerin ürünlerini sa-
dece kendi şahsi ihtiyaçlarını karşılamak 
için değil, tüm insanlığa sunmak üzere yü-
rüttükleri faaliyetlerdir.

Hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duydu-
ğumuz ürünlerin, hizmetlerin belli mes-
lek grupları tarafından yürütülmesi, biz-
lere başka alanlara yönelme ve oralarda 
derinleşme imkânı sağlar. Tarım konusu, 
diğer tüm işlerden farklı olarak, insanlı-
ğın varlığını sürdürebilmesinin “olmazsa 
olmazı”dır. Hepinizin çok iyi bildiğini tah-
min ettiğim bu hususları tekrarlamamın 
sebebi, ülkemizde tarım ve hayvancılığın 
geliştirilmesi konusundaki projelerin ne 
kadar önemli olduğunu ifade etmektir. 

Daha önce Sayın Başbakanımızın sizlerle 
paylaştığı, bugün burada bir kez daha ka-
muoyunun dikkatine getirdiğimiz Milli Ta-
rım Projesi, gerçekten de her türlü takdiri 
ve desteği hak ediyor. “Havza Bazlı Üretimi 
Destekleme” ve “Hayvancılıkta Yerli Üreti-
mi Destekleme” adıyla iki başlık altında 
hayata geçirilmekte olan bu projeye, hep 
birlikte sahip çıkmalıyız. 

Değerli kardeşlerim,

Anadolu, dünyanın en kadim tarım ve hay-
vancılık coğrafyası olmasına rağmen, ma-
alesef bugün, her iki konuda da olmamız 
gereken yerin epeyce uzağındayız. Toprak-
larımız var ama, doğru planlama yaparak, 
yeterli teknik destek sağlayarak hakkıyla 
değerlendiremiyoruz. Meralarımız var 
ama, et fiyatları almış başını gidiyor, ihti-
yacımızı karşılayabilmek için ithalat yap-
mak zorunda kalıyoruz. Bu, kabul edilebi-
lir bir manzara değildir. 

Çobanlığın Felsefesini 
Anlamayan, İnsanı da Yönetemez

Tarımda kullanılan azotlu gübreler top-
raklarımızı mahvetti. Topraklarımız suyla 
buluştuğu zaman ne yazık ki çamur olup 
akıp gidiyor. Tüm hastalıkların temelinde 
ne yatıyor? Azotlu gübre. Tarımda azotlu 
gübre kullanımı hastalıklara zemin hazır-
lıyor. Türkiye artık doğal gübreye dönmek 
durumundadır. Şehirlerdeki çöp atıklarını 
kompost gübreye çevirerek tarımda kulla-
nabiliriz. Şu anda 30 büyükşehir belediye-
si, gerekli adımları atarak kompost gübre 
üretimi yapabilirler. Bu da çok büyük bir 
adım olur kanaatindeyim. 

Bakınız, Türkiye 2003-2015 arasında yıl-
da ortalama yüzde 4,7 büyürken, tarımda 
bu oran yüzde 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye’nin ihracatı ve ithalatı 4 kat artar-
ken, tarımsal ürünlerde ihracat artışı bu 
rakamın altında kalmış, ama ithalat artışı 
bunun üzerine çıkmıştır. Bugün tarımsal 
hasılada Avrupa’da bir numara olmamız, 
gerçek potansiyelimizi kullanabildiğimiz 
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anlamına gelmiyor. Bölgesini ve hatta 
tüm dünyayı doyuruyor olması gereken 
Türkiye’nin, gıda ve et ithalatı yapıyor ol-
ması, ortada bir sorun bulunduğuna işa-
ret ediyor. İnşallah, Milli Tarım Projesiyle, 
bu sorunların çözümü konusunda önemli 
bir adım atmış oluyoruz. Yeni destekle-
me modeli sayesinde, ülke olarak, aslında 
imkânlarımız yeterli olduğu halde, plan-
sız-programsız iş yapılması sebebiyle sık 
sık karşılaştığımız “arz açığı” veya “arz faz-
lası” sıkıntısını geride bırakacağımıza ina-
nıyorum.

Aynı şekilde hayvancılıkta, illerimize ve 
hayvan türlerine göre belirlenen teşvik 
modelinin de, fiyatların dengelenmesi ve 
ithalatın önlenmesi noktasında beklenti-
lerimizi karşılamasını temenni ediyorum. 

Enflasyon hedeflerimize ulaşamamamızın 
en önemli sebebi, gıda fiyatlarıdır. Enflas-
yon rakamları açıklandığı zaman, domates, 
biber gibi tarım ürünlerinin enflasyonist 
etkisini işitmek ağrıma gidiyor. Bir tarım 
ülkesi olan Türkiye’de, tarım ürünlerinin 
enlasyonist etki oluşturmaması gerekiyor. 
Topraklarınız verimli ve bereketli olacak, 
domates, biber gibi ürünler enflasyonu tır-
mandıracak; olmaz, bunu aşacağız. 

Bizim sebzede çeşitlerimizin çok artması 
lazımdır. Türkiye gibi bir ülke, sadece 19 
sebze çeşidi yetiştirmemelidir. Keza meyve 
çeşitlerimizi de artırmalıyız. Tarımın her 
alanında çeşitlendirme şarttır. Mesela ya-
bancı bir ülkeye gittiğiniz zaman, önünüze 
envaiçeşit peynir getiriyorlar. Bacılarım, 
bizde de olur mu? İstediğimiz peyniri ya-
par mıyız? Yaparız. Envaiçeşit peynir üre-

teceğiz. Üretilen bu ürünleri de dünyaya 
pazarlayacağız.

Osmanlıyı yıllarca güçlü bir şekilde ayak 
tutan unsurlardan biri de, halkın bol ve 
hesaplı gıdaya erişimini sağlayan “iaşeci-
lik” sistemiydi. Bizim de, günümüz şartla-
rına uygun bir anlayışla, vatandaşımızın 
gıda konusunda eksiklik yaşamasının 
önüne gececek, fiyatları dengede tuta-
cak bir sistemi kurmamız gerekiyor. Bu-
nun için, Peygamberlerin mesleği olan 
çiftçiliği ve çobanlığı, teknolojinin tüm 
imkânlarıyla destekleyerek, doğru planla-
mayla, yönlendirmeyle, bilgilendirmeyle 
teşvik ederek, ülkemizde hak ettikleri ko-
numa getirmeliyiz.

Çobanlığı sakın hafife almayın. Çobanlı-
ğın felsefesini anlamayan, onun psikoloji-
sini yaşamayan, insan da yönetemez. Ben 
de bir çobanım. Sevgililer Sevgilisi, hadisi 
şerifte şöyle buyuruyor: “Küllüküm râin 
ve küllüküm mes’ûlün an raiyyetihî” Yani 
Paygamber Efendimiz, “Hepiniz çobansı-
nız, hepiniz güttüklerinizden mesulsünüz” 
buyuruyor. Bunu anlayan anlar, anlama-
yan anlamaz. Anlamayanların geldiği du-
rum belli zaten. 

15 Temmuz’da Türk Çiftçisi 
Kahramanca Bir Direniş Gösterdi

Değerli kardeşlerim,

Sizler gayet iyi bilirsiniz. Tohum toprağa 
düşmeden, can bulmaz. Toprağa düşen 
tohumdan kaliteli ürün istiyorsanız, güb-
resinden suyuna kadar tüm ihtiyaçlarını 
karşılamınız gerekir. Aynı süreç devletle-
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rin, milletlerin hayatlarında da geçerlidir. 
Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu’nun 
Sultan Alparslan’la bu topraklara attığı to-
humların üzerine inşa edilmiştir. Osmanlı, 
Anadolu Selçuklu’nun bu topraklarda bes-
leyip güçlendirdiği tohumların izi takip 
edilerek kurulmuş bir devlettir. Cumhu-
riyet de, Osmanlı’nın geniş bir coğrafyaya 
yaydığı zengin tohum varlığından elimiz-
de kalan bakiye üzerinde vücut bulmuştur. 

Ecdadız, her dönemde, gittiği her yerde, 
toprağın altını bereketli kılmanın, üzerini 
de mamur etmenin çabası içinde olmuş-
tur. Bu şekilde geniş bir coğrafyada atılan 
sevgi, dostluk, kardeşlik tohumları, aradan 
asırlar geçse de canlılığını sürdürmekte-
dir. Sadece biraz suya, biraz gübreye, biraz 
emeğe; velhasıl sevgi, dostluk, kardeşlik to-
humlarının yeniden yeşertilmesine ihtiyaç 
vardır. Biz, 14 yıldır, Balkanlardan Orta 
Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya ka-
dar kadim tarihi ve kültürel bağlarımızın 
olduğu her yerde, işte bu anlayışla gönül 
köprüleri kurmanın çabası içindeyiz. 

Mesela geçtiğimiz Cuma günü, Belarus’ta, 
Minsk Camii’nin açılışını yaptık, oradaki 
kardeşlerimizle kucaklaştık, ülke yetkili-
leriyle resmi temaslarda bulunduk. Ham-
dolsun, tarihinde asla sömürgecilik utancı 
bulunmayan bir millet olarak, gittiğimiz 
her yerdeki kardeşlerimize, gücümüzün 
yettiğince yardım elimizi uzatıyor, birlikte 
kazanabileceğimiz projeler teklif ediyoruz.

Ülkemizin içinde de, birliğimizi, beraber-
liğimizi güçlendirecek adımları attık, bu-
nun için her türlü riski göze aldık, her tür-
lü fedakârlığı yaptık. Biz, hem kendimiz, 

hem de tüm mağdurlar ve mazlumlar için 
bu gayretleri gösterirken, birileri de ısrarla 
ülkemizi terörün, çatışmanın, istikrarsızlı-
ğın ateşiyle yakmak için uğraşıyor. Terör 
örgütlerinin her biri başka bir koldan, ama 
aynı amaç için saldırıyor. Kimi silahıyla, 
kimi fitnesiyle, kimi propoganda gücüyle 
ülkemize verebilecekleri en büyük zararı 
vermeye çalışıyor. 

Her birinin arkasında farklı güçlerin, fark-
lı ülkelerin sileütleri olduğunu elbette bi-
liyoruz. Tabii masa başında bu hesapları 
yapanlar, milletimizi tanımadıkları için, 
başka yerlerde tıkır tıkır işleyen planları-
nın Türkiye’de niçin boşa çıktığını anlaya-
mıyorlar. Bilmiyorlar ki, bu millet aziz bir 
millet... Bilmiyorlar ki, bu millet yüce bir 
millet... Bilmiyorlar ki, bu millet, tarihiyle, 
kültürüyle, dirayetiyle, cesaretiyle, kahra-
manlığıyla farklı bir millet...

Türkiye’yi devletlerden bir devlet sanan-
lara, Türk Milletini milletlerden bir mil-
let gibi görenlere yanıldıklarını, en son 
15 Temmuz’da, hep birlikte bir kez daha 
ispatladık. 15 Temmuz’da halkımızın her 
kesimiyle birlikte çiftçi kardeşlerimiz de, 
ülkelerinin ve milletlerinin bekası söz ko-
nusu olduğunda, neler yapabileceklerini 
tüm dünyaya gösterdiler.

Kazan’da, darbeciler tarafından ele geçiri-
len Akıncı Üssüne uçakların, helikopter-
lerin inip kalkmalarını engellemek için, 
oradaki çiftçi kardeşlerimizin ne yaptık-
larını biliyorsunuz değil mi? Oradaki kar-
deşlerimiz, hiç tereddüt etmeden, herhan-
gi bir makamdan, herhangi bir yetkiliden 
emir almadan, tamamen kendi iradeleri 
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ve pratik zekâlarıyla, tarlalarını ateşe ver-
mişlerdir. Üsse en yakın yerde tarlası olan 
çiftçimiz, bir yıllık alın terinin ürünü mah-
sullerini, hayvanlarının bir yıllık yem ih-
tiyacını karşılayacak saman balyalarını, 
dumanıyla uçakları engellesin diye ateşe 
atmıştır. Darbe girişimi sonrası, samanları-
nı ateşe veren çiftçi kardeşimiz, kendisine 
zararının tazmini teklif edildiğinde, “Biz o 
samanları Allah için, vatan için yaktık” di-
yerek, milletimizin asaletini bir kez daha 
göstermiştir. 

Akıncı Üssünün önüne gidip, darbecilerin 
karşısına dikilen ve çoğunluğu çiftçi olan 
Kazanlı kardeşlerimizden 9 tanesi, orada 
şehit olmuştur. Pek çok şehrimizde çiftçi-
lerimiz, darbecilere katılmak isteyenlere 
engel olmak amacıyla, traktörleriyle bir-
likte kışlaların kapılarının önlerine gelip, 
saflarını belli etmişlerdir. Böyle bir millete 
kim diz çöktürebilir? Böyle bir milleti kim 
teslim alabilir?

Sadece kendi içimizde bu şekilde dimdik 
ayakta durmakla kalmıyor, çevremizdeki 
dost ve kardeş toplumlara da her türlü des-
teği veriyoruz. Suriye’de bunun için varız. 
Irak’ta bunun için varız. Dünyanın dört bir 
yanındaki mağdur ve mazlumların yanın-
dayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 
Çünkü biz, “Kendin için istediğini mü’min 
kardeşin için de istemedikçe, kâmil iman 
sahibi olamazsın” ikazına uymakla mü-
kellefiz. İnşallah, kendi meselelerimizle 
birlikte, coğrafyamızdan başlayarak, umu-
dunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin 
güvene, huzura, refaha kavuşacağı günler 
yakındır. 

Teröre En Küçük Bir Müsamaha 
Dahi Gösterilmeyecektir

Değerli kardeşlerim,

Cumartesi günü, Sakarya’da, Mardin’in 
Derik ilçesinde, teröristler tarafından al-
çakca, sinsice katledilen kaymakam ve Ba-
kanlıkça görevlendirilen belediye başkanı 
Muhammed Fatih Safitürk kardeşimizin 
cenazesine katıldım. Orada gördüğüm 
manzara, evet, “Ateş düştüğü yeri yakar” 
misali, bir yönüyle yürekleri sızlatan bir 
manzaraydı. Ama kaymakamımızın gerek 
babasının, gerekse eşinin ve diğer yakınla-
rının gösterdikleri sağlam duruş ve meta-
net, ülkem ve milletim adına, geleceğimize 
olan güvenimi, inancımı bir kez daha güç-
lendirdi. Muhammet Fatih kardeşimizin 
şehadeti, öfkemizi ve üzüntümüzü artırır-
ken, aynı zamanda, bölücü terör örgütüyle 
olan mücadele azmimizi biledi, perçinledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cum-
hurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Başkomutanı olarak, buradan, sizlerin hu-
zurunda, Hükümetimize, Genelkurmay 
Başkanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, 
Kuvvet Komutanlıklarımıza, tüm güvenlik 
ve istihbarat teşkilatlarımıza şu mesajı ver-
mek istiyorum: Hamdolsun bugüne kadar 
hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık, 
koymayacağız. Ama mesele artık kanı yer-
de koyma-koymama boyutunu aşmıştır. 
Türkiye’ye ve Türk Milletine yönelik her 
saldırıya, her ihanet girişimine öyle bir 
cevap vermeliyiz ki, bir daha kimse, değil 
teşebbüs etmek, böyle bir niyeti aklından 
dahi geçirememelidir. Bu ülkenin askerini, 
polisini, korucusunu, kaymakamını, muh-
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tarını, belediye başkanını, herhangi bir 
memurunu, herhangi bir vatandaşını öldü-
ren terör örgütüne de, onlara yardım ve ya-
taklık eden, siyasi destek veren herkese de 
dünyayı dar etmezsek, yazıklar olsun bize.

Yeni güvenlik konseptimizde, PKK’nın 
veya bir başka terör örgütünün, çapı ne 
olursa olsun hiçbir eylemine karşı en kü-
çük bir müsamaha, en küçük bir tereddüt 
yoktur. Tam tersine, böyle bir durumda, 
var gücümüzle terör örgütünün tepesine 
binecek, bilinen-bilinmeyen ne kadar ada-
mı, destekçisi, yardakçısı varsa, hepsini de 
hukuk çerçevesinde hak ettiği cezaya çarp-
tıracağız.

Değerli kardeşlerim,

Hükümetimiz ve MHP idam konusunu 
Parlamento’da görüşmekten yanalar. Eğer 
Parlamento kararını alır ve bu karar önü-
me gelirse, gereğini yaparım. İdam düzen-
lemesi benim onayımdan sonra da milleti-
min, yani sizlerin önüne gelecek. Asıl onay 
mercii sizsiniz, yani millet…

Şimdi Batı, “İdamı neden konuşuyorsu-
nuz” diyor. Ben buradan Batı’ya sesleni-
yorum: Ey Batı; bu milletin kaderi sizin 
elinizde değil, bizim elimizdedir. Bugün 
dünyanın bir çok ülkesinde idam vardır. 
Eğer milletim istiyorsa, Türkiye’de de 
idam gelecektir. 

AB Parlamento Başkanı idam konusunda 
bizi eleştirmiş. Kimsin sen? Sen, Türkiye 
adına ne zamandan beri karar verme yet-
kisine sahip oldun. 53 yıldır Türkiye’yi 
Avrupa Birliği’ne almayanlar, bizimle ilgili 

kararlar veremezler. Siz, daha Türkiye’yi 
tanıyamamışsınız. Bu millet kendi kararı-
nı kendi verir, kendi göbeğini kendi keser. 
Siz Türkiye’ye laf edeceğinize, sözlerinizi 
tutun. 

PKK’yı terör örgütü olarak ilan etmek me-
seleyi bitirmez, önce onların temsilcileri-
ni kurumlarınızdan temizleyin de sizi o 
zaman görelim. Şu anda başta Almanya, 
Fransa, İsveç, Hollanda olmak üzere her 
tarafta terör örgütünün ajanları cirit atı-
yor. Onlara her türlü desteği vereceksiniz, 
ondan sonra kalkıp, “Türkiye’yle Avrupa 
Birliği müzakereleri durdurulsun” diye-
ceksiniz. Geç bile kaldınız, hemen kararı-
nızı verin. 

Bakınız, Sayın Başbakan ve bakanlar bura-
da. Ben de Cumhurbaşkanı olarak diyorum 
ki, AB konusunda yılsonuna kadar sabre-
delim, ondan sonra millete gidelim. Ege-
menlik kayıtsız, şartsız milletin değil mi? 
Milletin. Öyleyse nihai kararı millet versin. 
İngiltere bile ne yaptı? İhtiyacı olmaması-
na rağmen millete gitti. Halk “AB’dan çıka-
lım” dedi ve çıktılar. 

Bize Karşı Kullanılan  
Maşaların Başını Ezeceğiz

Değerli kardeşlerim,

Anlıyoruz ki, birileri, kendi akıllarınca 
bize bu coğrafyayı dar etmek istiyor. Elle-
rinden geleni arkalarına koymasınlar. Biz 
de bu saldırıya cevap olarak, onların kul-
landığı ne kadar maşa, ne kadar alet, ne 
kadar hain varsa, hepsinin başını ezeceğiz. 
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Şehitlerimizin cenazelerinde biz gözyaşı 
dökeceğimize, varsın onların topu birden 
cehennem çukurunda cayır cayır yansın. 
Bu ülkenin tek bir evladının tırnağına, o 
teröristlerin ve yardakçılarının milyon ta-
nesini değişmeyiz. Uluslararası alanda da, 
terör örgütlerinin arkalarındaki güçlerle 
hesaplaşmaktan geri durmayacağız. 15 
Temmuz, bizim artık, canımızdan başka 
kaybedecek hiçbir şeyimizin kalmadığını 
gördüğümüz gündür. Bundan sonra gizli-
saklı hiçbir şey kalmamıştır. Hodri mey-
dan diyoruz.

Arif Nihat Asya, o güzel bayrak şiirinde 
hissiyatımızı ne güzel ifade etmiş:

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum,  
senin destanını yazacağım. 

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 

Barışın güvercini, savaşın kartalı 

Yüksek yerlerde açan çiçeğim. 

Senin altında doğdum. 

Senin dibinde öleceğim.”

Biz, 15 Temmuz gecesi, milletimizle birlik-
te altında doğdumuz bayrağımızın dibinde 
ölmeye and içtik. FETÖ denen ihanet çete-
sinin ortaya çıkan her fitnesinde, bu andı 
tekrarlıyoruz. PKK’nın, DEAŞ’ın, DHKP-

C’nin ve diğer tüm terör örgütlerinin her 
saldırısında andımıza olan bağlılığımız 
daha da artıyor. Bunun için Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diye haykır-
maya devam edeceğiz. 

Bize “Ya olmaktan, ya ölmekten” başka şans 
tanımayanlara cevabımızı öyle bir verece-
ğiz ki, görmeyen, duymayan kalmayacak. 
İşte bunun için Suriye’de, Irak’ta olmaya 
devam edeceğiz. Bunun için “Dünya 5’ten 
büyüktür” demeye devam edeceğiz. Bunun 
için 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek 
için gece gündüz çalışmaya devam edece-
ğiz. Hatta bununla da kalmayacak, en kısa 
sürede 2053 vizyonumuzu, 2071 vizyonu-
muzu şekillendirmeye başlayacağız. 

Allah’ın izniyle Yeni Türkiye, 2 bin 200 yıl-
lık devlet geleneğimizin, 1.400 yıllık me-
deniyetimizin, coğrafyamızdaki bin yıllık 
varlığımızın, 93 yıllık Cumhuriyetimizin 
şahikası olacaktır. Ancak bu şekilde şehit-
lerimize haklarını helal ettirebiliriz. Ancak 
bu şekilde gözü yaşlı, yüreği yaralı anala-
rın, babaların, eşlerin, evlatların haklarını 
helal ettirebiliriz. Ancak bu şekilde bizden 
sonraki nesillere olan vazifemizi yerine ge-
tirmiş olabiliriz. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Bu duygularla, bir kez daha Milli Tarım 
Projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Na-
sırlı elleri ve alın terleriyle üretimin, gayre-
tin, helal kazancın sembolü olan çiftçileri-
mizi bir kez daha muhabbetle ve hürmetle 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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Polis Akademisi’nin değerli yöneticileri, 
akademimizin değerli öğrencileri, kıymet-
li misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 

Polis Akademisi’nin 2016-2017 eğitim-
öğretim yılının hayırlı olmasını, başarılı 
geçmesini diliyorum. 2015 yılı Nisan ayın-
da yeniden yapılandırılarak, günümüz 
Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap vere-
cek bir kurum haline dönüştürülen Polis 

Akademisi’nin tüm mensuplarını, yönetici 
ve öğrenci olarak bu sürece verdikleri des-
tekten dolayı tebrik ediyorum. 

Türkiye, 15 Temmuz gecesi, Polis 
Akademisi’nin bu yeni insan kaynağı ve eği-
tim stratejisinin ne kadar isabetli olduğunu, 
yaşayarak görmüştür. Bu vesileyle, 15 Tem-
muz darbe girişimine karşı verdikleri kah-
ramanca mücadele sırasında şehit olan tüm 
kardeşlerimizi, özellikle de 63 polisimizi 

Ey Avrupa! Bizde de  
Hukuk ve Yargı Var

Polis Akademisi “Türkiye’nin Yeni Güvenlik Konsepti”  
Konferansı | Ankara | 22 Kasım 2016
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rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim, 
hepsinin mekânlarını cennet eyler inşallah. 

15 Temmuz gecesi bombalanan ve en çok 
şehidin verildiği Gölbaşı Özel Hareket 
Merkezi’nin hemen yanı başında, yaklaşık 
800 Polis Akademisi öğrencisi ve idareci-
si de bulunuyordu. Bu kardeşlerimizi de 
ben Gazi olarak görüyorum. Aynı şekilde, 
Didim’de kampta bulunan Akademi öğren-
cilerinin de, darbecilere karşı direnmek 
üzere her türlü tedbiri alarak, sabaha ka-
dar teyakkuz halinde beklediklerini biliyo-
rum. Onlara da teşekkür ediyorum. 

Darbe gecesi mücadelenin en ön safların-
da, son yıllarda akademiden yetişmiş genç 
amir ve memur polis kardeşlerimin de bu-
lunduğunu görmekten memnuniyet duy-
dum. Bu tablo, doğru yolda olduğumuzun 
işaretidir. Polisimiz artık, şu grubun veya bu 
kesimin değil, sadece ve sadece Türk Mille-
tinin, Türk Devletinin polisi olacaktır. Polis 
Akademisi; akademi başkanlığı, güvenlik 
ve adli bilimler enstitüleri, polis amirleri 
eğitim merkezi, polis meslek eğitim mer-
kezleri, polis meslek yüksekokulları ile işte 
bu anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir.

Akademinin kapıları, 81 vilayetimizdeki 
tüm vatandaşlarımızın, şartları tutan evlat-
larının tamamına açıktır. Akademiye girmek 
için tek ölçümüz, ülkesine ve milletine sada-
katle bağlı olmak, başka herhangi bir yere 
değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
hizmet etmektir. Ruhunu Pensinvanya’ya, 
bölücü örgüte veya bir başka illegal yapıya 
satmış hiç kimseye, bu akademinin çatısı al-
tında da, şehit kanlarıyla sulanmış bu müba-
rek topraklarda da yer yoktur. 

Mesleki taassupla, kariyerini, ilişkilerini, 
beklentilerini milletinin ve devletinin üze-
rinde tutan zihniyeti, bir daha geri dönüşü 
olmayacak şekilde ortadan kaldırdık. Çün-
kü bu kurum milletin kurumudur, devle-
tin kurumudur ve sadece onlara hizmetle 
mükellef insanlar yetiştirmekle görevlidir. 
Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. 
Geçmişte yapılan hatalardan gereken ders-
leri çıkararak, kendimize yeni ve aydınlık 
bir gelecek kurmakta kararlıyız. Bu konu-
da en büyük görev, işte bu anlayışla yeni-
den yapılandırdığımız Polis Akademisinin 
idareci ve öğrenci mensupları olarak sizle-
re düşüyor. Yeni Türkiye’yi, inşallah sizler-
le birlikte inşa edeceğiz. 

Lozan Anlaşması  
Bir Başarı değildir

Değerli kardeşlerim,

Bugünkü konferansımızın konusunu, 
“Türkiye’nin Yeni Güvenlik Konsepti” ola-
rak belirledik. İnsanlar gibi, devletlerin ve 
toplumların hayatları da, sürekli değişen, 
gelişen, yenilenen, dinamik bir yapıya sa-
hiptir. Türkiye gibi, çok farklı ve kadim 
geleneklerin mirasçısı bir ülkede, bu de-
ğişimler, inişleri ve çıkışlarıyla çok daha 
sert yaşanıyor. Biz, Cumhurbaşkanlığı for-
sunda ifadesini bulan devletlerin tarihi 
itibariyle, 2 bin 200 yılı aşkın bir devlet 
geleneğine sahibiz. Biz kabile devleti, çadır 
devleti değiliz. Biz medeniyetler inşa et-
miş bir devlet geleneğinin sahibiyiz. Ama 
bu geleneğin içinden geldiğini zanneden 
bazı gafiller 15 Temmuz’da darbeye teşeb-
büs ettiler. Bunun bedelini çok ağır ödedi-
ler, ödemeye de devam edecekler. Hala bu 
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gafletin içerisinde olanlar varsa, gittikleri 
yanlış yoldan dönmelidirler.

Aynı şekilde, mensubu olduğumuz inanç 
itibariyle, 1.400 yılı aşkın kesintisiz bir me-
deniyet geçmişimiz var. Coğrafi esaslı ola-
rak baktığımızda, Anadolu merkezli ilk dev-
letimiz, 1075 yılında İznik’te kurulan, daha 
sonra başkentini Konya’ya taşıyan Türkiye 
Selçuklu Devletidir. Osmanlı, Söğüt’te diki-
len çınarın 600 yıl boyunca 3 kıta 7 iklimi 
kucakladığı, dünya tarihinin sayılı devlet-
lerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti ise, 
yapabileceğimiz tüm fedakârlıkların ar-
dından elimizde kalanla kurduğumuz son 
devletimizdir. Kendimizi aldatmayalım, 
Türkiye Cumhuriyeti ilk devletimiz değil-
dir. Biz, 22 milyon kilometrekarelik toprağa 
sahip bir devletin varisleriyiz. Osmanlı’nın 
son dönemlerinde topraklarımız 3 milyon 
kilometreyekareye, daha sonra da 780 bin 
kilometrekareye kadar düşmüştür. 

Birileri, benim Lozan’ı eleştirmemden ra-
hatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? 
Lozan’da, 3 milyon kilometrekarelik top-
rağımız tırtıklanarak 780 bin kilometreka-
reye düştü. Burnumuzun dibindeki yerler 
elimizden alındı. Buna rağmen Lozan’la 
iftihar edenler oldu. Lozan’la nasıl iftihar 
edersiniz? Elindekini veriyor ve hala “Ba-
şarılı çıktık” diyorsun. 

Geçtiğimiz hafta, kardeş Pakistan’a ve 
uzun bir aradan sonra yeniden kardeş 
Özbekistan’a ziyaretlerimiz oldu. Her iki 
ülkede de şahit olduğumuz manzaralar 
bize, çok uzak gibi gözüken bu coğraf-
yaların, aslında canımızdan birer parça 
olduğunu bir kez daha gösterdi. Aynı fo-

toğrafı Balkanlardan Kafkasya’ya, Kuzey 
Afrika’dan Kırım Yarımadasına kadar her 
yerde görmek mümkündür. Ankara’dan 
saatlerce uçuş mesafesindeki bu coğrafya-
ları bize böyle hissettiren tarihi arka planı 
doğru okumalı ve geleceğimizi buna göre 
planlamalıyız. 

Bunları neden anlatıyorum kardeşlerim? 
Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini 
elbette kesintisiz ve kararlı bir şekilde yü-
rütecektir, ama kafasını sadece bu soruna 
gömüp, çevresinden kopmayacaktır. PKK, 
FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin asıl 
amacının, bizi, işte biraz önce ifade ettiğim 
büyük fotoğraftan kopartıp, kendi içimize 
hapsetmek olduğunu çok iyi biliyoruz. San-
mayın ki PKK’nın esas amacı, ülkemizin 
belirli bir bölgesinde ayrı devlet kurmaktır. 
Sanmayın ki FETÖ’nün temel gayesi bürok-
raside, iş dünyasında, eğitimde daha fazla 
etkin olmaktır. Sanmayın ki DEAŞ’ın tek 
hedefi Suriye’de ve Irak’ta, iddia ettiği gibi 
bir İslam Devleti kurmaktır. Asla…

Büyük Türkiye’yi  
Sizlerle İnşa Edeceğiz

Bu örgütlerin hiçbiri de, dışarıya karşı ifa-
de ettikleri iddialar için mücadele etmiyor-
lar. Bu örgütlere sağlanan muazzam destek, 
onların söylemlerini hayata geçirmeleri 
için de verilmiyor. Dert başka… Bu örgüt-
ler, diğer güçlerin planlarını rahatça uygu-
layabilmelerini sağlamak üzere, Türkiye’yi 
iç meselelerine odaklamak için üzerimize 
salınmış birer araçtan ibarettir. Çünkü biz 
tarihi perspektifimizin gerektirdiği politi-
kaları hayata geçirdiğimizde, diğerlerinin 
kendi planlarını uygulama şansı yoktur. 
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Öyleyse ne yapacağız? 15 Temmuz gecesin-
deki gibi davranacağız. 15 Temmuz gecesi 
ben milletimde şunu gördüm: F16’lardan, 
helikopterlerden, tanklardan atılan mer-
mi ve bombalara rağmen milletimiz kork-
madı. Milletimizin her kesimi bu hainlere 
karşı direndi. Çiftçisi traktörüyle, esnaf 
kamyonuyla yollara dökültü. Benim kar-
deşlerim tank paletlerinin altına kendini 
attı. Çünkü sözkonusu olan vatandı ve ca-
nın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktu. Benim 
milletim hiç gözünü kırpmadan şehadete 
yürüdü. İşte bu vatanı hainlerden böyle 
kurtardık. Bu millet asla yıkılmaz. 

Şimdi ben buradaki gençlerin hepsine ses-
leniyorum. Anne-babanıza şunları söyle-
yin: “Bizleri vatan için yetiştirdiniz. Benim 
mesleğimin hedefinde şehadet var, gazilik 
var, vatanın geleceği var, bu milletin birli-
ği, ve beraberliği var.” Gittiğimiz yerlerde, 
“Evlatlarım bu vatana feda olsun” diyen 
anneleri-babaları gördük. Onun için, sizle-
rin bu mesleği tercih etmesinin bir anlamı-
nın olduğunu gayet iyi anlıyorum. Bu mes-
leğin manevi boyutu çok büyüktür. Sizler 
manen de güçlüsünüz. 

Uluslararası toplantılarda Dünya 5’ten 
Büyüktür diyorum. İnşallah büyük ve 
güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edececeğiz. 
Neyle? Sizlerle. Doğu ve Güneydoğu böy-
le gidecek mi? Gitmeyecek. Bölgede son 
dönemlerde hep birlikte bir mücadele ve-
riyoruz. Teröristler kaçacak delik arıyor-
lar. Güneydoğu’da terör örgütüne karşı 
verdiğimiz bu mücadele bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın özgüvenini arttıracak. 
“Kepenk indir” dedikleri zaman artık ke-
penkler inmeyecek. Bölgedeki vatandaşla-

rımızı terör örgütlerinden sizler koruyacak-
sınız. Buna yeltenen teröristlere dünyayı 
dar edeceğiz. Polis teşkilatımız, askerimiz, 
köy korucularımızla verdiğimiz bu müca-
deleyle inşallah terörü tamamen sona erdi-
receğiz. Şu anda en önemli noktadayız. 

Bugün bir Batılı geldi, “Öğleden sonra, ce-
zaevlerindeki milletvekilleriyle alakalı bir 
karar çıkacak” dedi. Güya Türkiye’deki 
bazı uygulamalarla ilgili uyarı mektubu 
göndereceklermiş. Tabi ben meseleyi an-
lattıktan sonra, kendilerine bu kararı ala-
caklara hemen telefon aç “Türkiye’nin iç 
hukukuna fazla karışmayın. Çünkü bunlar 
çok kararlılar. Mektubu hemen geri iade 
ederler, bildiklerini okurlar. Boşuna uğraş-
mayın” dersin diye telkinde bulundum. 

Batı’da buna benzer şeyler olduğu zaman, 
“İç hukukumuzdur, yargı bağımsız” derler. 
Türkiye söz konusu olduğu zaman da, iç 
hukuk ve yargı bağımsızlığı hak getire. Ey 
Avrupa! Bizde de hukuk ve yargı var. Bizde 
de hukukçular ve hakim var. Ama bunlar 
cibilliyetlerinin gereğini yapıyorlar. Onun 
için de, biz işimize bakıp kararlı bir şekilde 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

İleriye Yürümezseniz;  
Yerinizde Kalırsanız, Geriler,  
Yok Olur Gidersiniz

Değerli kardeşlerim,

Suriye’de, Irak’ta, Kuzey Afrika ülkele-
rinde, hatta Balkanlarda ve diğer kardeş 
coğrafyalarda yaşanan olayların hemen 
hepsinin de, bir yönüyle, Türkiye’yi oralar-
dan uzak tutmayı hedeflediği gayet açıktır. 
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Peki, Türkiye Suriye’den veya diğer yerler-
den uzak durunca ne olacak? Bu bölgeler 
huzura, güvene, refaha mı kavuşacak? El-
bette böyle bir durum söz konusu değil. 
Türkiye oralardan uzak durduğunda ola-
cak şey, etnik ve mezhep temelli kavgala-
rın çok daha rahat çıkartılabilecek, insan-
ların tarihleri ve kültürleriyle bağlarının 
çok daha kolay kopartılabilecek, doğal kay-
nakların çok daha rahat yağmalanabilecek 
olmasıdır. Bu kardeş coğrafyaların hepsi 
için de Türkiye, günümüz dünyasının, ku-
ralları belirli ülkeler tarafından konulmuş 
ahlakdışı şartları içinde dahi, siyasi, eko-
nomik ve kültürel bağımsızlığını elde edi-
lebileceğinin ispatıdır. 

Birinci Dünya Savaşının galipleri tarafın-
dan konulan bu kurallar, aslında Türkiye 
gibi bir devletin yaşamasını öngörmüyordu. 
Sevr, bugünkü Türkiye’yi 7-8 parçaya bölen 
haritasıyla, bize biçilen asıl misyonun ifade-
sidir. Fakat milletimiz, Çanakkale Savaşıyla, 
Kutü’l Amare Zaferiyle ve nihayet İstiklal 
Harbiyle, bu taksimi reddedip, onun yerine, 
bize yine de dar gelen bir gömlek olmasına 
rağmen, bugünkü sınırlarımızla iktifa et-
miştir. Lozan tartışması, işte burada çıkıyor. 
Milletimiz, İstiklal Harbine başlarken, bir 
hedef belirlemiştir. Bu hedef, Misak-ı Milli-
dir. Lozan’daki tüm kazanımları elbette tak-
dirle karşılıyoruz. Ama bu durum, Misakı 
Milli hedeflerimiz arasında olup da, İstiklal 
Harbini kazanarak yaklaştığımıza inandı-
ğımız, ama Lozan’la feragat etmek zorunda 
kaldığımız bazı haklarımızı dile getirme-
mize mani değildir. Lozan, tartışılmaz bir 
metin değildir; kutsal bir metin asla değil-
dir. Elbette tartışacağız, elbette daha iyisine 
ulaşmanın çabası içinde olacağız. 

Birinci Dünya Savaşı geride kaldı… İkinci 
Dünya Savaşı geride kaldı… Soğuk Savaş 
geride kaldı… Soğuk Savaş sonrası oluşan 
dengeler birer birer yıkılıyor… Buna rağ-
men bizi hala Lozan’a hapsetmeye çalışı-
yorlar. Kimse kusura bakmasın, bizim mil-
letimize sözümüz var. Biz, Türkiye’yi 2023 
hedeflerine ulaştırmak, yani her alanda 
dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri ha-
line getirmek için, tüm şartları zorlayaca-
ğız. Bunu yaparken, birçoklarının ayağına 
basacağımızın, birçoklarını rahatsız edece-
ğimizin, birçoklarının çıkarlarına dokuna-
cağımızın farkındayız. Ama yine de yapaca-
ğız. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, 
şayet ileriye yürümezseniz; yerinizde kalır-
sanız, geriler, hatta yok olur gidersiniz. 

Biz Türkiye’yi adım adım ileriye götür-
mekte kararlıyız. Terör örgütleriyle, dar-
be teşebbüsleriyle, ekonomik saldırılarla, 
siyasi ve diplomatik kumpaslarla boğuşa-
rak da olsa, hedefimize yürümeyi sürdü-
receğiz. Bizden sonraki nesillere büyük ve 
güçlü Türkiye’yi miras bırakmak için, mil-
letimizle birlikte yürüttüğümüz bu müca-
deleyi, gerekirse canımız pahasına verme-
ye devam edeceğiz. 

15 Temmuz, bu konuda milletimizin ne ka-
dar kararlı olduğunu, gerektiğinde hangi 
fedakârlıkları göze alabileceğini gösterdi. 
Ölümden korkmayan bir milleti durduracak 
hiçbir güç yoktur. Allah’ın izni ve yardımıy-
la, Yeni Türkiye’nin ufukta belirmeye başla-
dığına inanıyorum. Karanlığın en koyu oldu-
ğu an, aydınlığa en yakın olunan zamandır. 

Bölgemizdeki çatışmalar, terör örgütleri-
nin canhıraş gayretleri, ekonomik, siyasi ve 
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diplomatik hücumlar, sonuç almaya yak-
laştığımızın göstergeleridir. Böyle dönem-
ler, milletlerin ve devletlerin tarihlerinin 
dönüm noktalarıdır. Şayet azmeder, sab-
reder, dirayet gösterir, birlik ve beraberli-
ğimizi güçlendirir, kararlı şekilde yolumu-
za devam edersek, kısa sürede önümüzün 
açıldığını, aydınlandığını göreceğimizden 
şüpheniz olmasın. 

Artık Tehditlerin Kapımıza 
Dayanmasını Beklemeyeceğiz

Değerli gençler,

Türkiye’nin yeni güvenlik konseptini, işte 
bu gerçekler ışığında oluşturuyoruz. Artık 
tehditlerin kapımıza dayanmasını, canı-
mızı acıtmasını beklemeyeceğiz. İçeride 
ve dışarıda, hangi tehdit söz konusu olur-
sa olsun üzerine gidecek, sorunları bizzat 
kaynağında çözeceğiz. Buradaki güvenlik 
kavramı, sadece asayişi, sadece sınırların 
korunmasını kapsamıyor. Savunmadan 
emniyete, adaletten sağlığa, ekonomiden 
ulaşıma, enerjiden eğitime, bilişimden şe-
hirleşmeye her konu yeni güvenlik kon-
septimizin içindedir. 

Biliyoruz ki, günümüzde tüm hızıyla sü-
ren küresel mücadele her alana sirayet 
etmiştir. Siz sınır güvenliğinizi istediğiniz 
kadar iyi sağlayın, ekonominizi güvenceye 
alamamışsanız, o sınırlar kendi kendine 
çöker. Siz istediğiniz kadar en modern tek-
nolojileri kullanarak mükemmel bir asayiş 
düzeni kurun, enerji güvenliğinizi sağlaya-
mamışsanız, hiçbiri işe yaramaz. Bu örnek-
leri olabildiğince çoğaltmak mümkündür. 

Ülkemizin yeni güvenlik konsepti tüm 

alanları kapsamakla birlikte, mutlaka ön-
celiklerimiz olacaktır, vardır. Terörle müca-
dele, bu önceliklerin başında geliyor. Tabii, 
Türkiye’nin terörle mücadelesi, sadece ken-
di topraklarıyla sınırlı değildir. Terörizmin 
sınır aşan özelliği sebebiyle, Türkiye’nin 
mücadelesi de geniş bir alanda sürüyor. 

Suriye’de ve Irak’ta yürüttüğümüz ope-
rasyonlar, bu ülkelerin topraklarına göz 
dikmemizden kaynaklanmıyor. Ülkemize 
yönelik terör tehditlerinin kaynakları bu 
ülkelerde olduğu için, Suriye ve Irak’ta as-
keri varlık bulunduruyoruz. 

DEAŞ’ın saldırıları karşısında hep sabret-
tik. Ancak son Gaziantep patlaması sabrı-
mızı taşırdı ve hemen harekete geçtik. Öz-
gür Suriye Ordusuyla birlikte Cerablus’a 
girdik. Cerabbulus’u DEAŞ unsurlarından 
temizledik. Daha sonra Rai’ye girdik ve El 
Bab’a dayandık. Yetmez, şimdi de Münbiç’e 
doğru gideceğiz. Niye Münbiç’e gideceğiz? 
Münbiç’te PYD ve YPG var da ondan. PYD 
ve YPG’nin burayı boşaltmasını istiyoruz. 

Amerika’ya “Eğer DEAŞ’la mücadelede sa-
mimiyseniz Rakka’ya birlik girelim” dedik. 
Ancak terör örgütü PYD ve YPG’yle birlik-
te hareket etme niyetindeler. Şimdi bekli-
yoruz. Temenni ederim ki, bu konuda bir 
birliktelik olur. 

Tabi aynı şey Irak’ta da yaşanıyor. Musul’un 
kuzeyinde Sincar’ı ikinci bir Kandil yapmak 
istiyorlar. Ama bu oyunu da bozacağız. 

Ülkemizde pek çok canlı bomba saldırısı 
gerçekleştiren DEAŞ gücünü nereden alı-
yor? Tabii ki Suriye ve Irak’tan alıyor… 30 
yılı aşkı bir süredir ülkemizde kanlı eylem-



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

77

ler yapan PKK terör örgütünün üsleri ne-
rede? Bu üsler Irak’ta ve Suriye’de bulunu-
yor… Kandil’deki PKK üslerini Irak Devleti 
yok etti de, biz mi engel olduk?

Yine Telafer’de de sıkıntı var. Burada 400 
bin Türkmen var. Ama tehditler nedeniyle 
Türkmen nüfusu 60 bine kadar düştü. Bi-
zim Talefer’i kontrol altına alıp, yeniden 
iskân etmemiz gerekiyor. 

Suriye ve Irak Meselesi  
Bizim İçin Bir Beka Meselesidir

Şimdi Şengal’de benzer bir çaba içinde olan 
PKK’nın önünü Irak Devleti kesti de, biz mi 
mani olduk? Suriye Devleti, kendi toprak-
ları içinde cirit atan PKK’nın uzantısı terör 
örgütünü, DEAŞ’ı tepeledi de, biz mi elini 
tuttuk? Ne PKK’yla, ne DEAŞ’la baş ede-
meyen bu ülkelerde, şimdi göz göre göre 
mezhep çatışması fitili ateşlenirken, biz na-
sıl burada rahatça oturabiliriz? Ne dedik? 
Sorunun kapımıza dayanmasını, canımızı 
yakmasını beklemeyeceğiz, dedik. Öyleyse, 
PKK meselesini de, DEAŞ meselesini de, 
mezhep çatışması tehdidini de kaynağında 
önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. 

Suriye’de “Terörden arındırılmış güvenli 
bölge” oluşturma çabamızın önüne kimse 
geçemez. Ne yapıp edip, Suriye sınırımızı, 
tüm terör örgütlerine karşı güvenli hale 
getireceğiz. Irak’taki terör ve mezhep çatış-
ması tehditleri konusunda da, aynı şekilde 
askeri güç destekli aktif politika izlemeye 
devam edeceğiz. Kendi ülkesinde egemen-
liğini tesis edemeyen, topraklarına hâkim 
olamayan, terör örgütlerinin canımızı 
acıtmasına mani olamayan hükümetlerin, 

Türkiye’yi eleştirmeye hakları yoktur. Tür-
kiye, vatandaşlarının can güvenliğini sağ-
lamak için ne gerekiyorsa onu yapmaktan 
asla imtina etmeyecektir.

Bölgemizde yoğun bir askeri ve siyasi etkin-
lik içinde olan güçlere verdiğimiz mesajı 
burada bir kez daha tekrarlıyorum. Suriye 
ve Irak konusu, Türkiye için enerji meselesi 
değildir, siyasi etkinlik alanını genişletme 
meselesi değildir, keyfe keder bir mesele 
hiç değildir. Bu mesele bizim için, öncelikle 
bir beka meselesidir. Suriye ve Irak kaynak-
lı tehditleri çözmeden, 2023 hedeflerimize 
ulaşma imkânımız bulunmuyor. 

Aynı zamanda bu mesele bizim için, insani 
bir meseledir. Her iki ülke halkıyla bin yıllık 
kardeşlik hukukumuz var. Suriye’de, Irak’ta 
çatışmalar başladığında, oradaki insanlar 
hemen Türkiye’ye yöneldiler. Tıpkı geçmiş-
te Balkan ülkelerinden, Kafkasya’dan oldu-
ğu gibi, güney komşularımızdan milyonlar-
ca mazlumu, bir kardeşin bir kardeşe olan 
hissiyatıyla bağrımıza bastık. 

Ülkemizin bu alicenaplığı, meselenin kö-
künden çözümü için uğraşmamıza engel 
değildir, tam tersi kardeşlerimizi yuvala-
rına kavuşturma çabalarımızı destekleyen 
bir husustur. Bu durum aynı zamanda, 
yeni güvenlik konseptimizin, kendimiz-
le birlikte kardeşlerimizin de huzurunu 
kapsadığını gösteriyor. Öyle ya… Yanı ba-
şınızda yangın varken, siz kendinizi nasıl 
güvencede hissedebilirsiniz? Kardeşiniz 
ağlarken, siz nasıl ferah bir yürekle işinize 
bakabilirsiniz? “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” anlayışına sahip bir mede-
niyetin mensupları olarak, kendi çıkarları-
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mız için çevremize sırtımızı dönemeyiz. 
Millet olarak tarihimizin her döneminde 
bizim yerimiz mazlumun ve mağdurun 
yanı olmuştur. Aksi yönde bir davranış 
içine girerek ecdadımızın kemiklerini sız-
latamayız. Bunun için, hem kendimizin, 
hem kardeşlerimizin güvenliğini sağlaya-
na kadar Suriye’de ve Irak’ta aktif politika 
izlemeyi sürdürmek mecburiyetindeyiz. 

Terör Örgütleriyle Mücadelemiz, 
Son Terörist Etkisiz Hale 
Getirilene Kadar Devam Edecektir

Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, 

Çevremizdeki tehditlerle mücadele eder-
ken, bunların içimizdeki araçlarına ve uzan-
tılarına karşı da gereken her tedbiri alacağız. 
17-25 Aralık polis-yargı darbe girişimi son-
rasında aldığımız tedbirlerin faydasını 15 
Temmuz darbe girişiminde gördük. Şayet, 
aradan geçen 2,5 yılda, tüm eksikliklerine 
rağmen, o tedbirleri almamış olsaydık; hiç 
şüphesiz 15 Temmuz gecesini çok daha kan-
lı, çok daha tehlikeli geçirirdik. Türk Milleti 
ülkesini ve devletini bu ihanet şebekesine 
elbette teslim etmezdi. Ama bugün 248 şe-
hidimiz yerine belki, 248 bin şehitten, belki 
2,5 milyon şehitten söz ediyor olurduk. 

Devletin bu ihanet çetesinden tamamen te-
mizlenmediğini biliyoruz. Sizlere çok açık 
söylüyorum; silahlı kuvvetlerimizin, polis 
teşkilatımızın, yargının ve diğer kurumla-
rımızın içerisinde hala FETÖ mensupları 
var. Sorumluluk makamında olan bir Cum-
hurbaşkanınız olarak bunları söylüyorum. 
Ne ülkeyi bunlara yedireceğiz, ne de bu 
milleti ezdireceğiz. 

Bununla birlikte, FETÖ’nün devlet içinde-
ki operasyonel gücünü önemli ölçüde kır-
dığımızı düşünüyorum. Türk Silahlı Kuv-
vetleri, emniyet teşkilatı, adliye teşkilatı, 
milli eğitim ve diğer kamu kuruluşlarında 
gerçekleştirilen açığa alma ve ihraçlarla, en 
azından tespit edilen örgüt üyeleri pasifize 
edildi. Bunların örgüt içinde belirli pozis-
yonlarda bulunanları da tutuklanarak etki-
siz hale getirildi. 

Diğer yandan, PKK’nın ve diğer terör ör-
gütlerinin devlet içindeki elemanları da 
birer birer tespit edilip, gereken muamele-
ye tabi tutuluyor. İşte görüyorsunuz, doku-
nulmazlık tahtındaki milletvekillerinden 
tutunuz belediye başkanlarına varıncaya 
kadar teröre destek verenler belelini ödü-
yorlar ve ödemeye de devam edecekler. 

Aynı mücadele, iş dünyasında, sivil toplum 
kuruluşları içinde, uluslararası düzeyde de 
sürdürülüyor. Türkiye’nin terör örgütleriyle 
mücadelesi, son terörist de etkisiz hale geti-
rilene kadar devam edecektir. Bu mücadele 
Olağanüstü Hal bittikten sonra da sürecektir. 

Terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücade-
lenin siyasi iradesini biz temsil ediyoruz, 
sahadaki sorumluları da sizler olacaksınız. 
Şayet sizler bu davaya sahip çıkmazsınız, 
siyasi irade tek başına neticeye ulaşamaz. 
Görevinizin, sorumluluğunuzun ağır oldu-
ğunu biliyorum. Ama ben sizlere güveni-
yorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Eğitim hayatınızda ve daha 
sonra başlayacağınız çalışma hayatınızda 
başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. 
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Sayın bakanlar, değerli misafirler, Kadın 
ve Demokrasi Derneği KADEM’in değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle se-
lamlıyorum. 2’nci Uluslararası Kadın ve 
Adalet Zirvesi’nin ülkemiz, milletimiz, ka-
dınlarımız ve tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Bu zirvenin ilkine de katılmış, kadın sorun-
ları konusunda yeni bakış açılarının öne-

mi üzerinde durarak, KADEM’i, gösterdiği 
özgün duruş için tebrik etmiştim. Yine bu 
yılın Haziran ayında KADEM’in yeni genel 
merkezinin açılışında, kadın haklarının 
savunmanın, tüm insanların haklarını sa-
vunmak olduğunu özellikle belirtmiştim. 

Bugün burada bulunan, dünyanın farklı 
ülkelerinden bakan, bilim adamı, sivil top-
lum temsilcisi, akademisyen ve yönetici 
arkadaşlarımızın her biri, kadın konusu-

Yeni Türkiye’yi Kadınlarımızla 
Birlikte İnşa Edeceğiz

KADEM 2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi | İstanbul | 25 Kasım 2016
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nu, kendi bakış açılarıyla değerlendirecek-
lerdir. Kadın sorunlarının bu zirvede, mül-
tecilerden çalışma hayatına, karar alma 
mekanizmalarından ayrımcılığa, medya-
dan hukuka kadar geniş bir alanda, enine 
boyuna tartışılacağına inanıyorum. Kadın-
ların sorunlarını çözmeden, dünyaya ve 
insanlığa dair hiçbir hedefimize ulaşma-
mızın mümkün olmadığını biliyorum. 

Burada ortaya konacak görüşlerin, yapı-
lacak tartışmaların, kadınıyla erkeğiyle, 
hepimiz için daha adil, daha iyi, daha gü-
zel bir dünyaya giden yolu aydınlatmasını 
diliyorum. Şimdiden, bu önemli meseleye 
vereceğiniz katkıdan dolayı her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler,

Bizim inancımıza göre insanlık, ilk insan 
ve ilk Peygamber olan Hazreti Adem ile 
Hazreti Havva’dan doğmuş, çoğalmış, bu-
günkü 7,5 milyarlık nüfusuna ulaşmıştır. 
Dikkat ederseniz, ilk erkek olan Adem’i 
hangi saygı ifadesiyle anıyorsak, ilk kadın 
olan Havva’yı da aynı ifadeyle zikrediyo-
ruz. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz 
bizi bir erkekle bir dişiden yarattığını, ken-
di katında değerli olanın da Allah’a karşı 
gelmekten en çok sakınan olduğunu ifade 
ediyor. Bakınız burada, erkek kadından 
veya kadın erkekten üstündür diye bir hü-
küm yok. Tam tersine, yaratılışta eşitlik 
var. Üstünlük ise sadece Allah’tan sakın-
mada, yani takvada söz konusu olabiliyor. 
Bu açık emir mucibince, kadınları, sadece 
ve sadece cinsiyetlerinden dolayı tahkir 
eden her türlü anlayışı reddediyoruz. 

Tarihin her döneminde, insanlar çeşitli 
sebeplerle ezilmişler, haksızlığa uğramış-
lar, hatta daha kötü muamelelere maruz 
kalmışlardır. Bu zulüm kimi zaman köke-
ne, kimi zaman renge, kimi zaman inanca, 
kimi zaman başka unsurlara dayalı olarak 
gerçekleşmiştir. Cinsiyetten kaynaklanan 
haksızlık ve adaletsizlik ise, tüm bunların 
üzerinde, dönemler ve toplumlar üstü bir 
sorun olarak karşımıza çıkıyor. Adaletsiz-
lik, erkek söz konusu olduğunda genellikle 
emeğin sömürüsü şeklinde gerçekleşirken, 
kadınlarda çok daha ağır şekilde ortaya çı-
kıyor. Yoksulluğun faturası kadına kesili-
yor, evdeki mesaisi görmezden geliniyor, 
işyerinde de cinsiyetinden dolayı ayrımcı-
lığa uğruyor. 

Kadının İstismarıyla İlgili  
Yanlış Anlayışlar Değişmelidir

Bunların yanında bir de modern kadın 
prototipi olarak sunulan kadın imajına 
uymaya çalışmak baskısı ekleniyor. Bu 
sömürü, zaman içinde örf denilerek, adet 
denilerek, töre denilerek adeta kurumsal-
laştırılmakta, kırılması zor yargılar haline 
dönüşmektedir. 

Onun için, biz kadınlarımızın yükünü ha-
fifletmeyi bir sorumluluk kabul ettik. Özel-
likle geçtiğimiz 14 yılda, bu doğrultuda 
çok ciddi mevzuat düzenlemelerini, uygu-
lamaları hayata geçirdik. Zirve sırasında 
bu konuların üzerinde ayrıntılı şekilde du-
rulacağını düşündüğüm için, şimdi detay-
lara girmiyorum. 

Kadın meselesi, son günlerde yoğun bir 
şekilde tartışılan, yasaların izin verdiği 
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altındaki evliliklerle ilgili düzenleme ve-
silesiyle, gündemimizde yeniden öne çık-
tı. Tartışmalar üzerine dikkatimi çeken 
bu kanun değişikliği teklifinin, yeterince 
özenli hazırlanmadığını ve belirsizlikle-
ri sebebiyle istismara açık bulunduğunu 
gördüm. Bunun için de toplumsal taleple-
re karşılık vermek için atılan bu iyi niyetli 
adımın, maksadının dışında istismarlara 
yol açmayacak şekilde, daha hassas bir 
biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ifa-
de ettim. Hükümetimize ve Meclisimize, 
söz konusu kanun değişikliğinin, mevcut 
haliyle çıkartılması yerine, daha geniş bir 
mutabakatla ele alınmasını tavsiye ettim. 
Hükümetimiz de bu doğrultuda gereken 
adımları atarak, değişiklik teklifinin geri 
çekilmesini kararlaştırdı. İnanıyorum ki, 
bu kanun teklifi geniş bir mutabakatla ye-
niden Parlamentomuza gelecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Siyaset mekanizması ve siyasetçilerin so-
rumluluğunda faaliyet gösteren kurumlar, 
elbette sorun çözme yeridir. Ülkemizde, ya-
saların izin verdiği yaşın altında evlilikler 
ve bunlardan kaynaklanan sıkıntılar söz 
konusuysa, çözümü için gereken adımlar 
mutlaka atılmalıdır. Bu adımlar öncelikle, 
sosyal ve kültürel bilinci artırmaya yönelik 
olmalıdır. Şayet kanuni yaş sınırının altın-
da evlilik kültürü mevcutsa, siz istediğiniz 
kadar kanun çıkartın, istediğiniz kadar 
ceza verin, bunun önüne geçemezsiniz. 
Demek ki, öncelikle toplumda bu yönde 
bir anlayış değişikliğini yerleştirmek ge-
rekiyor. Bu görev de, hükümet ve devletle 
birlikte, sivil toplum kuruluşlarına, med-
yaya, ailelere düşüyor. 

Özellikle altını çizerek ifade ediyorum. 
Örflerde, adetlerde, geleneklerde, kadının 
istismarıyla ilgili ne varsa, bunların hep-
sinin de aynı zamanda inancımıza, kadim 
kültürümüze aykırı unsurlar olduğuna 
inanıyorum. Bu yanlışları ayıklamak, dü-
zeltmek, değiştirmek hepimizin ortak gö-
revidir. Yasama, yürütme ve yargı organ-
larının, sivil toplum kuruluşlarının bu 
çerçevede her türlü çabayı göstermesi şart-
tır; öyle yapıldığına da inanıyorum. Ancak, 
bunu yaparken, mücadelemizin ilkelerini 
doğru koymazsak, istismarı özendiren, 
meşruiyeti baskılayan bir konuma düşme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Hüküme-
timizden ve bu alanda çalışan resmi-sivil 
tüm kurumlarımızdan, kadınlarımıza yö-
nelik adaletsizliklerle mücadele konusun-
da, öncelikle ilkeleri doğru koymalarını 
bekliyorum. 

Milyonlarca Aylan ve  
Ümran Bebek Var

Değerli misafirler,

Günümüz dünyasında insanlığını tehdit 
eden pek çok sorun, pek çok kriz, pek çok 
sıkıntı var. Savaşlar, çatışmalar, su ve yiye-
cek kıtlıkları, göçler, kötü şartlarda kuru-
lan kamplar, büyükşehirlerde ortaya çıkan 
yığılmalar giderek büyüyen sorunlar ha-
line dönüşüyor. Aynı şekilde, yetersiz eği-
tim ve sağlık hizmetleri, ekonomik krizler, 
sosyal çalkantılar ve diğer pek çok çeşit 
istikrarsızlık insanlığın geleceğini gölge-
liyor. Bununla birlikte, sorunların mahi-
yeti ve büyüklüğüyle, bu konuların dünya 
gündeminde yer alma biçimleri arasında, 
maalesef, çok ciddi bir tutarsızlık vardır. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

82

Suriye, Irak, Afganistan, Libya, Somali gibi 
ülkelerde yaşanan çatışmalar, uygulanan 
zulüm, dökülen kanlar, sadece çıkar kav-
gaları ve mülteci tehdidi boyutuyla dün-
yanın gündemine girebiliyor. Eğer mülteci 
sorunu söz konusu olmasa, inanın bana, 
bu ülkelerdeki insani dramların dünyada 
gündeme gelme ihtimali neredeyse yoktur.

Bakınız, burada önemli bir hususa dikkat 
çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, Aylan ve 
Ümran bebeklerin dramı Batılı bazı basın 
yayın organlarının kapaklarında yer aldı. 
Peki, neden Türkiye’de 3 milyon Suriyeli 
kardeşimiz ve diğer mültecilerin üzerinde 
hiç durulmuyor? Sorun sadece Aylan ve 
Ümran bebekler midir? Değil. Dünyada şu 
anda milyonlarca Aylan ve Ümran bebek 
var. Onlar da şefkât ve merhamet bekliyor. 
Bu çocuklarımıza yönelik atılan bir adım 
var mı? Yok. 

İnsanlık adına bunca sorun varken, Batı 
ülkeleri Türkiye Avrupa Birliği’ne girsin 
mi-girmesin mi tartışması yapıyor. Ko-
nuştukları, tartıştıkları sadece bu mesele. 
Niye? Erdoğan doğru açıklamalar yapıyor 
da ondan. Bunlar, toplanarak aleyhimizde 
bildiriler falan hazırlıyorlar. Oysa mazlum-
ların içine düştüğü durumla ilgili kıllarını 
kıpırdatmıyorlar. 

Hey Batı! Hiçbir zaman insanlığa karşı 
dürüst davranmadınız, insanlara doğru 
bakmadınız. Aylan bebekler Akdeniz kıyı-
larında sahile vurduğu zaman, onları siz 
almadınız. 3 milyondan fazla mülteciyi 
besleyen Türkiye’dir. Bu konuda verdiğiniz 
sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule’ye 50 
bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz. 

Acaba Türkiye, sınır kapılarını açarsa ne 
yaparız diye kara kara düşündünüz. Eğer 
ileri giderseniz sınır kapıları açılır, bunu 
da bilesiniz. 

Kardeşlerim,

Bugünün gündemi nedir? Kadın ve ada-
lettir. Peki, Birleşmiş Milletler denen yapı 
adaletin gereğini yerine getiriyor mu? 
Niye Dünya 5’ten Büyüktür diyorum? 
Dünyanın kaderini Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’ndeki 5 ülke belirleyemez 
de ondan. Artık dünyada 2. Dünya Savaşı-
nın şartları yok. Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nde dünyadaki dini unsurların 
hepsinin temsilcisi var mı? Yok. Her kıta 
temsil ediliyor mu? Edilmiyor. Böyle ada-
letsiz bir yapı olur mu? Olmaz.

Peki, biz ne diyoruz? Dünyadaki 196 ülke-
nin Güvenlik Konseyinde temsil edilme-
diği bir yapı, adalet dağıtamaz. Daimi üye 
sayısı 5’ten 20’ye çıkartılmalıdır. İki yılda 
bir de, her kıta ve dinden olmak üzere Gü-
venlik Konseyi üyeleri dönerli bir sistemle 
değişmelidir. 

Biz, Birilerine Hoş Gözükmek 
Adına, Zulmü Alkışlayamayız

Sahraaltı Afrika başta olmak üzere, dünya-
nın büyük bölümünde elektrikten, sudan, 
yeterli gıdadan, her türlü imkândan uzak 
bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışan 
yüzlerce milyon insanın trajedisine kimse 
dönüp bakmıyor. Myanmar’da ve dünya-
nın pek çok yerinde, sadece inançları yü-
zünden katledilen insanların durumları, 
bir futbol karşılaşması kadar ilgi çekmiyor. 
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Derilerinin renkleri, kökenleri, konuştuk-
ları dil, hatta giydikleri kıyafet sebebiyle 
ötekileştirilen, aşağılanan insanlar, bir te-
levizyon dizisi ekibine gösterilen alakadan 
dahi mahrumdur. Batıdaki insan hakları 
savunucularının, çevrecilerin, kadın ve 
çocuk hakları müdafilerinin, öne çıkar-
dıkları birkaç kareyle dünyayı oyalarken, 
aynı zamanda, arka planda yaşanan ger-
çek dramları gizlediklerini düşünüyorum. 
Eğer adaletten söz edeceksek, tartışmaya 
öncelikle, işte buradaki adaletsizlikten 
başlamak zorundayız. Mazlumun derdini 
anlatmayı zalimin insafına bırakmak, ku-
zuyu kurda teslim etmekten farksızdır. 

Sorunun kaynağı olanların bakış açıları ve 
kavramlarıyla meseleleri tartışmaya baş-
ladığımızda, kendimizi, ağaçlarla uğraşıp 
ormanı gözden kaçıran kişiler olarak bulu-
ruz. Ne diyor Mehmet Akif:

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem”

Biz, birilerine hoş gözükmek adına, zulmü 
alkışlayamayız, doğru bildiklerimizi söy-
lemekten geri duramayız. Dünyadaki ada-
letsizlikleri, haksızlıkları, yanlışları dile 
getirdiğimiz için eleştirilmekten korkup su-
sarsak, ecdadımıza da, gelecek nesillere de 
mahcup oluruz. Onun için de Dünya 5’ten 
Büyüktür diyerek yola devam ediyoruz.

Milletimiz ve tüm insanlık adına yürüt-
tüğümüz bu adalet mücadelesinin şahsı-
mıza ve ülkemize bir bedeli olduğunun 
gayet iyi farkındayız. Ama ne yazık ki, 
ana muhalefet partisinin başındaki, “Bu 
bir yaptırımdır, bunu başka yaptırımlar 

takip edecektir” diye feryadı figan ediyor. 
Zavallıya bak… 53 yıldır bu ülkeye Avrupa 
Birliği’nin kapısını açmayanlar, daha ne 
yaptırım uygulayacak? Eğer yaptırım uy-
guluyorlarsa bile, ne oldu? Battık mı, bittik 
mi, çöktük mü? Dimdik durduk. 14 sene-
de Türkiye’yi aldığımız noktadan nerelere 
getirdiğimiz ortadadır. Bu tür yaptırımlar 
Allah’ın izniyle bizi çökertmez. Evvelallah 
dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza 
böyle devam edeceğiz.

Unutmayın, Batının Türkiye’ye ihtiyacı 
var. Şu anda 3 milyon mülteciyi barındı-
ran, besleyen Türkiye’dir. Biz, bu kardeşle-
rimize, Avrupa Birliği’nden destek gelecek 
diye de kapılarımızı açmadık. Niye açtık? 
Bu masumlar varil bombalarına maruz 
kaldıkları için kapılarımızı açtık. 

Terör olarak, ekonomik, siyasi, sosyal sal-
dırılar olarak karşımıza çıkan bu bedelleri 
ödeme pahasına doğru bildiğimiz yoldan 
dönmeyeceğiz. Haksızlıklar karşısında 
susarak coğrafyamıza ve tarihimize sırt 
çevirmeyeceğiz. Adalet için, hak için, maz-
lumlar için, mağdurlar için verdiğimiz 
mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. 
Biliyoruz ki zafer, teslim olanların değil, 
sadece mücadele edenlerin ulaşabildiği bir 
neticedir. Eskilerin deyimiyle “Niyet hayr, 
akıbet hayr” diyoruz. 

15 Temmuz’da Tankların 
Karşısına Çıkan Kadınlarımızdı

Değerli misafirler,

Her zaman ifade ettim, burada bir kez daha 
tekrarlıyorum. 40 yıllık siyasi hayatımda, 
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giriştiğim her mücadelede, en büyük gücü 
kadınlardan ve gençlerden aldım. Şayet, 
kendi ailem başta olmak üzere, kadınla-
rın desteği ve teşviki olmasaydı, bu uzun 
ve meşakkatli siyasi mücadeleyi bugüne 
kadar yürütebilir miydim, açıkçası bilmi-
yorum. Bunun için, sorumluluk üstlendi-
ğim, yetki sahibi olduğum her yerde, her 
konumda, kadınlarımızın meselelerinin 
çözümü için çalıştım, gayret gösterdim. 
Belde ve ilçe teşkilatlarından genel merkez 
yönetim organlarına, belediye başkanlıkla-
rından milletvekilliklerine kadar, siyasetin 
tüm kademelerinde kadınların yer alması 
için özel çaba harcadım. İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nda Gençlik Komisyonu yoktu, 
onu kurduk. Şimdi de kadınlarla ilgili bir 
komisyon kuruyoruz. Hamdolsun, bu ko-
misyon bazı engellemelere rağmen kuru-
luyor. Bu komisyonda Türkiye’nin de tem-
silcisi olacak. Henüz arzu ettiğim düzeye 
gelmiş olmamakla birlikte, bu konuda kat 
edilen mesafenin küçümsenmesine de asla 
razı olamam. İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığım döneminde, kadınlara yö-
nelik sayısız projeyi hayata geçirdik. Baş-
bakanlığım döneminde de kadınlarımızın 
konumunu güçlendirmek için, anayasa ve 
yasa değişikliklerinden, eğitim ve istihda-
ma kadar her alanda, Cumhuriyet tarihin-
de görülmemiş reformlar gerçekleştirdik. 
Bugün kadınlarımız siyasette, iş dünyasın-
da, sivil toplum çalışmalarında, daha önce 
hiç olmadıkları kadar aktiftirler. 

Hatta, 15 Temmuz darbe girişiminin ön-
lenmesinde en ön saflarda yer alarak, ce-
saret konusunda da kimseden geri kalma-
dıklarını göstermişlerdir. O gece, tankların 
karşısına dikilen, namluların önüne kadar 

gelip korkusuzca itirazlarını dile getiren 
kadınlarımız vardı. Yeri geldiğinde anne 
şefkatiyle, yeri geldiğinde anne fiskesiyle 
darbecileri engellemeye çalışan kadınla-
rımızın görüntüleri asla hafızalarımızdan 
silinmeyecek. Bu vesileyle, “Ölümsüzlüğü 
tattık, bize ne yapsın ölüm” diyerek çıktık-
ları sokaklarda, meydanlarda darbeciler 
tarafından şehit edilen 248 kardeşimizi, 
özellikle de bunların arasında yer alan 11 
kadın kahramanımızı rahmetle, minnetle 
yad ediyorum. 

Milletimize ve kadınlarımıza olan borcu-
muz, 15 Temmuz’da, tarifi mümkün olma-
yacak bir şekilde artmıştır, büyümüştür. 
Bunun için önümüzdeki dönem daha çok 
çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz, 
inşallah daha çok netice alacağız. Özellik-
le de kadınlarımızın sorunlarının çözümü 
konusunda yapılan her çalışmanın öncüsü 
ve destekçisi olmakta kararlıyım. 

Sizlerden ricam, lütfen başkalarının sizin 
için bir şeyler yapmasını beklemeyin. Siz 
harekete geçin, beni zaten yanınızda gö-
receksiniz. Yeni Türkiye’yi inşallah ülke-
mizin kadınlarıyla birlikte inşa edeceğiz. 
Geleceğin güvenli, huzurlu, adil, müreffeh 
dünyasını, doğudan batıya, kuzeyden gü-
neye yerkürenin her köşesindeki kadınla-
rımızla birlikte kuracağız. 

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvelerinin, 
bu mücadelenin sembolü haline dönüşme-
sini temenni ediyorum. Bir kez daha zirve-
nin, kadınlar ve tüm insanlık için başarılı 
geçmesini diliyor, sizlere sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

85

Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Türkiye İnovasyon Haftası’nın hayırlı ol-
masını diliyorum. İnovaLİG ödüllerini ka-
zanan kişileri, kuruluşları, firmaları tebrik 
ediyorum. 

İlk yıl 460 firmanın, geçen yıl 488 firma-
nın katıldığı İnovaLİG’e, bu yıl 761 firma-
nın başvurmuş olması önemli bir göster-
gedir. Bu projeyle, ülkemize çok ciddi bir 
fikri sermaye akışının sağlandığına inanı-
yorum. Bu yıl başlayan İnovasyon Odaklı 
Mentörlük Projesinde yer alan 34 mentö-
rümüze ve 44 firmamıza da Allah’tan mu-
vaffakiyetler diliyorum. 

Biz “Siyasi İnovasyonu” 
Başarıyla Yürütüyoruz

2016 İnovaLİG Ödül Töreni | İstanbul | 10 Aralık 2016
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2023 Türkiye İnovasyon Stratejisi çalışması-
nın eylem planı hazırlanması da sevindirici 
bir gelişmedir. Gençlerimizin sahip çıkma-
dığı bir inovasyon hareketinin başarı şansı 
yoktur. Bu kapsamda yürütülen önemli bir 
proje olan İnovaTİM’e katılan öğrencilerimi-
ze, okul ve iş hayatlarında başarılar temenni 
ediyorum. Görüşleriyle, değerlendirmeleriy-
le, teklifleriyle, tenkitleriyle, tecrübeleriyle 
Türkiye İnovasyon Haftasını zenginleştiren, 
bu güzel etkinliğe katkı sağlayan herkese 
şükranlarımı sunuyorum. İnovasyon konu-
suna verdikleri önem ve bu doğrultuda yü-
rüttükleri faaliyetler için, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisimizin yönetimini ve üyelerini de 
kutluyorum. Sektörle akademi ve araştırma 
dünyası arasındaki ilişkileri geliştirme ko-
nusunda önemli bir yeri olduğuna inandı-
ğım bu etkinliğin, her geçen yıl daha da geli-
şerek sürmesini diliyorum. 

Sevgili gençler, değerli konuklar,

İnsanlık tarihi bir anlamda, sürekli yenili-
ğin peşinde koşmanın, daha iyiyi, daha gü-
zeli, daha faydalıyı aramanın tarihidir. Bu 
bakımdan inovasyon, insanlığın tarihiyle 
eşittir desek yeridir. Meseleye inancımız 
açıdan baktığımızda, elbette mükemmel 
olan sadece Yüce Yaratıcı’dır. İnsanın mü-
cadelesi ise, ona layık olabilme, ona yak-
laşabilme mücadelesidir. Yaratmak elbette 
sadece Allah’a mahsustur. Bize düşen ise 
kendi kabiliyetlerimiz çerçevesinde çalış-
mak, elimizden gelen gayreti ortaya koy-
mak ve en iyisini elde etmeyi ummaktır. 

Bu çerçevede insan, kendisine çizilen sı-
nırlar dâhilinde, sürekli bir arayış içinde-
dir. İşte bu anlayışla, İslam medeniyetinin 

7’nci yüzyıldan 17’nci yüzyıla kadar süren 
parlak döneminde, her alanda, bitmek bil-
mez bir iştiyakla araştırmalar yapılmış, 
ortaya çok önemli ürünler konmuştur. Bu 
çalışmalar, insanlığın bugün sahip olduğu 
birikimin altyapısını oluşturuyor. Söyle-
mek istediğim şudur: İnovasyon, her ne 
kadar kavram olarak bize dışarıdan gelmiş 
olsa da, içerdiği anlam itibariyle kendi öz 
malımızdır, öz değerimizdir. Eskiler, “Yitik 
kaybedildiği yerde aranır” derler. Madem-
ki medeniyetimizin öncü rolünü bu coğ-
rafyada kaybettik, öyleyse bulmanın ara-
yışlarına da buradan başlayacağız. 

Üretimi Tasarımla,  
Markayla Bütünleştirmeliyiz

Türkiye ayağa kalkmadan, bölgemizin de, 
medeniyetimizin de ayağa kalkamayaca-
ğını, her vesileyle bir kez daha görüyoruz, 
anlıyoruz. Üzerimizdeki yük, üzerimizdeki 
sorumluluk, evet ağırdır; ama bir o kadar 
da şereflidir. İnovatif, yenilikçi çalışmalar 
yürüten firmalarımız, TİM gibi çatı kuru-
luşlarımız, kamunun ilgili tüm birimleri, 
tempolarını ve hedeflerini, bu bilinçle sü-
rekli ileriye taşımak mecburiyetindedirler. 
Türkiye’nin 2023 hedefleri, ancak yenilik-
çi bir anlayışın üzerinde inşa edilebilir.

Her alanda büyük bir dönüşüm, değişim 
geçiren Türkiye’nin, inovasyon konusunda 
da aynı performansı ortaya koyacağına ina-
nıyorum. Bu konuda ümit verici gelişme-
ler görmekle birlikte, henüz kat etmemiz 
gereken büyük bir mesafenin bulunduğu 
açıktır. İnovasyonu hayatımızın bir parça-
sı haline getirmezsek, işin asıl kaymağını 
başkalarına bırakıp sadece hamallığını 
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yüklenmekten kurtulamayız. Emeğimizin 
asıl karşılığını ancak, üretimi tasarımla, 
markayla bütünleştirdiğimizde alabiliriz. 

Esasen, bu konuda son dönemde kat etti-
ğimiz mesafe, hiç de küçümsenemeyecek 
bir seviyededir. Örneğin, 2001’de 76 bin 
olan Ar-Ge insan kaynağı sayımız, 2016 iti-
barıyla 224 bini geçti. Yine 2001’de yüzde 
0,54 olan Ar-Ge harcamalarının Gayrı Safi 
Yurtiçi Hasılamız içindeki payı 2016’da 
yıllık 20 milyar lirayı aşarak, yüzde 1,06 
seviyesine yükseldi. Ancak yeterli değil, 
yüzde 3’ü hedeflemeliyiz. 

2002-2015 arasındaki yerli patent başvuru 
sayısı 37 bini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl 
itibariyle, imalat sanayindeki girişimlerin 
yüzde 55’i, hizmet sektörünün ise yüzde 
47’si yenilikçi faaliyetler yürütür hale gel-
di. Küresel İnovasyon Endeksinde 128 ülke 
içinde 42’nci sırada yer alıyoruz. Ama En-
düstriyel Tasarım alt başlığında Çin, İtalya 
ve Kore’yle birlikte ilk sırada bulunuyoruz. 

Tüm bu gelişmelerin olumlu neticelerini 
büyüyen ekonomimiz ve artan ticaret hac-
mimiz üzerinde görmeyi ümit ediyoruz. 
Türkiye İnovasyon Haftasını, bu bakımdan 
geldiğimiz yerin ve hedeflerimizin muha-
sebesini yapmamıza vesile olacak bir et-
kinlik haline de dönüştürmeliyiz. Cumhur-
başkanı olarak, bu doğrultuda yapacağınız 
tüm çalışmalarda desteğimin yanınızda 
olduğunu bilmenizi istiyorum. 

Sevgili gençler, sevgili dostlar,

Tabii, inovasyon kavramına çok farklı açı-
lardan yaklaşanlar da yok değil. Mesela 

bugün bazıları, inovasyon hakkında söyle-
necek söz kalmadığını ifade ediyor. Gerçi, 
1899’da, devrin Amerikan Patent Dairesi 
Başkanı da, “İcat edilebilecek her şeyin 
icat edildiğini” söylemişti. Diğer yandan, 
inovasyonun mevcut ürünlerin kılıflarını 
değiştirmekten ibaret bir kandırmaca ol-
duğunu öne sürenler, inovasyonun iyi bir 
aksesuar ve görünürlük aracı olduğuna 
inananlar da var. 

Bence inovasyon bunların hiçbiri değildir. 
İnovasyon, her şeyden önce bir zihniyet 
değişikliğidir. Mevcuttan memnun olma-
yan ya da mevcuttan daha iyisinin müm-
kün olduğuna inanan bir zihniyet, inovas-
yonla, kendine yeni bir yol aramaya başlar. 
Dünyayı insanlar için daha kolay, daha 
müreffeh ve daha huzurlu bir yer yapma 
iddiası, ancak sabırla ve sebatla yürütüle-
bilecek bir süreçtir. 

“Garantili yaşayım, rahatıma bakayım, me-
mur olayım” düşüncesindeki bir zihniye-
tin, inovasyon faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi 
olamaz. İnovasyonun yolu, daha önceki 
yıllarda da sizlere ifade ettiğim gibi, “Zih-
ni Sinir Projeleri” diye karikatürize edilen 
yeni fikir üretimine açık olmaktan, “icat 
çıkarma” denilen yenilik direnişine karşı 
mücadele etmekten geçiyor. Bu aşamadan 
sonra yapılması gereken, fikrin hayalden 
gerçeğe dönüştürülmesi ve son olarak da 
müşteriye sunulması, yani ticarileştiril-
mesidir. Mevcut durumdan rahatsız ve id-
dia sahibi çalışkan bir zihin, bu üç adımın 
birbirinden ayrı olmadığını gayet iyi bilir. 
Çünkü somutlaştırılmayan fikir sadece ha-
yaldir. Ticarileşmeyen, yani insanlara fay-
da ve artı değer sunamayan bir çaba, “40 
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yılda öğrenilmiş, 40 adım öteden bir ipliği 
iğne deliğinden geçirme becerisi” gibi is-
raftır, gereksizdir.

İnovasyon, sadece dar bir kesimin değil, 
tüm insanların faydasını gözeten bir anla-
yışla yürütülmelidir. Bir tarafta artı değer 
oluşturan, ama aynı zamanda istihdam 
sağlayan bir zihniyetle inovasyona yönel-
meliyiz. Bu yaklaşım ister istemez, reel 
sektörü esas, finans sektörünü ise ona yar-
dımcı olarak kabul eder. 

Kurun da, Faizlerin de 
Yükselmesine Karşıyız

Değerli arkadaşlar,

Finans sektörü deyince, tabii olarak aklı-
mıza hemen, son günlerdeki kur dalgalan-
maları geliyor. Bazıları döviz kurunun art-
masının arkasındaki gerçekleri, oynanan 
oyunları, kimlerin bunu niye yaptığını gör-
mek istemiyor. Döviz yerine milli paramı-
zı kullanma kararımız, bir başka ülkenin 
ekonomisi aleyhine bir faaliyet asla değil-
dir. Biz, kendi ülkemizle birlikte, dünyanın 
her köşesindeki insanların da refah ve hu-
zur içinde yaşamalarını istiyoruz. 

Bu konuda sizlere tarihten bir hadise 
nakledeyim: 1970’lerde Amerika Birleşik 
Devletleri, yüksek enflasyon, işsizlik ve du-
rağan talep nedeniyle faizleri yükseltme 
kararı aldı. Bu karar, 1980-1985 arasında 
doların yen, mark, frank ve sterlin karşı-
sında yüzde 50 değer kazanması ile sonuç-
lanınca, ülkenin ihracatı çöktü. Yönetim, 
finans sektörü para kazanmayı sürdürdü-
ğü için, önce bu durumu pek önemsemedi. 

Krizden etkilenen imalat şirketleri, servis 
sağlayıcılar ve çiftçiler ise, dış rekabete kar-
şı korunmalarını talep eden kampanyalar 
başlattılar. Ülkenin üretime dayalı küresel 
şirketleri de buna katılınca, korumacılık 
içeren yasalar birer birer Kongre’den geç-
meye başladı. Ancak, bu tedbirler, dünya 
ticaretinin daha da daralmasıyla, gelir den-
gesinin daha da bozulmasıyla sonuçlandı. 
Sonunda Amerika, Batı Almanya, Fransa, 
Japonya ve İngiltere ile bir araya gelerek, 
1985-1987 arasında, doların, yen karşısın-
da yüzde 51 değer kaybetmesinde anlaştı. 

Dünya bugün de benzer bir durumla kar-
şı karşıyadır. Biz, tüm dünyada reel sektö-
rün hasmı olarak gördüğümüz kurun da, 
faizlerin de yükselmesine karşıyız. Çünkü 
biz, yatırım, üretim ve istihdamın artma-
sını istiyoruz. Ülkemizdeki yatırımcının, 
girişimcinin dünya ile rekabet gücünün 
artmasını arzuluyoruz. Bunun için, içeride 
kendi milli paramızı, dış ticarette muha-
taplarımızın milli parasını kullanma kara-
rı aldık. Bu konuda Rusya’yla görüştük. İki 
ülke arasındaki ticarette milli paralarımı-
zın kullanılmasını teklif ettik. Aynı teklifi 
İran’a da yaptık. Keza Çin’e de bu konuda 
önerimizi ilettik. Bu ülkelerle, ticaretin 
milli paralarımızla yapılması hususunda 
mutabık kaldık, merkez bankalarımıza da 
talimat verdik. 

Paradan para kazanan, bunu insanların 
kahir ekseriyetinin işini, aşını kaybetmesi 
pahasına yapan anlayışı doğru bulmuyo-
ruz. İnovasyonu mümkün kılan zihniyetle 
de, işte burada buluşuyoruz. İnovasyon, 
dar bir azınlığın refahı için paradan para 
kazanmaya da, hiç bir şey üretmeden para 
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kazanmaya da karşıdır, karşı olmalıdır. Bu 
yöntemle para kazanmak, üretimle, fayda 
sağlamakla, huzuru ve refahı öne çıkar-
makla mümkündür, en azından biz öyle 
görüyoruz. 

Açıklanan ekonomik destek paketine göre, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 2 ban-
kamız işbirliği yaparak, KOBİ’lere düşük 
faizli kredi verecekler. İşte “Finansmanda 
inovasyon” budur; yani reel sektörün des-
teklenmesidir.

Bu sene Türkiye İnovasyon Haftasında gün-
deme gelen tüm konuların kısa sürede tica-
rileşecek seviyeye ulaşmasını diliyorum. 

Biliyorsunuz, lazerin keşfedilmesi önemli 
bir buluştu. Ama bunun hangi alanlarda 
insanlığın hayatını nasıl değiştirebileceği-
nin fark edilmesi epeyce zaman aldı. Şimdi 
lazer, kanser ve göz bozukluklarının teda-
visinden, marketlerde barkod okuyan ci-
hazlara kadar geniş bir alanda kullanılıyor. 
Dolayısıyla, bugün kıymeti anlaşılamıyor 
olsa da, hangi fikrin gelecekte insanlığın 
günlük hayatının ayrılmaz bir parçası hali-
ne geleceğini, şimdiden bilemeyiz. Küresel 
dünyanın geleceğinde söz sahibi olabilmek 
için çevremize görerek bakmayı alışkanlık 
haline getirmeliyiz. Denemekten ve yanıl-
maktan, yine denemekten ve yine yanıl-
maktan, ta ki muvaffak olana dek, vazgeç-
memek zorundayız. Üstadın dediği gibi:

“Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!”

Sizden beklentim; bize ait ve dünyayla en-
tegre hizmetler ve ürünler üretmeniz, dış 

ticaretimizi artırarak diğer ülkelerle güçlü 
ekonomik ilişkiler kurmanız, istihdamı ge-
nişletmenizdir. 

Elimizi-Kolumuzu Bağlamaya, 
Bize Diz Çöktürmeye Çalıştılar

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, geçtiğimiz 14 yılda elde ettiği ba-
şarılarla, yenilikçiliğin faydalarını görmüş, 
bu lezzeti tatmış bir ülkedir. Buna karşılık 
son 3 yılımız, yenilikçilik yolunda harcama-
mız gereken zamanı ve enerjiyi, farklı konu-
lara yöneltmeye zorlandığımız bir dönem 
oldu. Faizlerden vadelere, dış ticaretten ya-
tırımlara, milli gelirden ticarete kadar her 
alanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
seviyesine ulaştığımız 2013-2014 yılları, 
aynı zamanda istikrar ve güven ortamımıza 
yönelik en büyük saldırıların da başladığı 
dönemdir. Şundan emin olunuz. Türkiye, 
şayet Gezi Olaylarını, FETÖ’nün 17-25 Ara-
lık emniyet-yargı ve 15 Temmuz silahlı dar-
be girişimlerini, PKK ve DEAŞ örgütlerinin 
kanlı eylemlerini yaşamamış olsaydı, bu-
gün çok başka bir noktada bulanacaktı. 800 
milyar doları bulan milli gelirimiz, trilyon 
dolara dayanmış olacaktı. 410 milyar doları 
bulan dış ticaretimiz, 600 milyar dolarlara 
yaklaşacaktı. Düşen petrol fiyatlarının etki-
siyle, dış ticaret açığımız azalacak, yatırım 
imkânlarımız artacaktı. Büyüme oranımız 
yüzde 6-7’lerden aşağı düşmeyecekti. Faiz 
oranları yüzde 3’lere gerileyecekti. Enflas-
yon bu rakamın da altına inecekti. 

Bu verilerin sağladığı güç ve imkânla, Su-
riye ve Irak’ta çok daha etkin bir politika 
izleme imkânına sahip olacaktık. Fakat 
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çok açık, çok kirli, çok sinsi bir dizi oyunla, 
elimizi-kolumuzu bağlamaya, bize diz çök-
türmeye çalıştılar. 

Malumunuz olduğu üzere, biz 2013 yılın-
da IMF’e olan borcumuzu kapatıp, bu ku-
rumla olan ilişkilerimizde yeni bir döneme 
girdik. Aradan 3,5 yıldan fazla zaman geç-
miş, birileri hala “IMF’le anlaşma yapın, 
borç alın, ekonomik ve siyasi bakımdan ye-
niden bu kurumun kontrolüne girin” diye 
bas bas bağırabiliyor. Bunlar vatana ihanet 
ediyorlar. Bizim IMF’den borç almak gibi 
bir derdimiz yok. Türkiye artık ayakları 
üzerinde duran bir ülkedir. 

NATO’nun bir komutanı, Türkiye’de darbe 
yapmaya kalkıştıkları için görevden alı-
nan, tutuklanan subayların yasını tuttuğu-
nu açıkça söyleyebiliyor. Avrupa Birliği’nin 
siyasetçileri ve bürokratları, kendi değer-
lerine, kendi ilkelerine sırtlarını dönme 
pahasına Türkiye’ye ayar vermeye çalışa-
biliyor. Pek çok yerde, başka ülkeler söz 
konusu olduğunda asla öne sürülmeyen 
kriterler, ölçüler, çıtalar, sıra bize geldiğin-
de bir anda ortaya dökülebiliyor. Daha açık 
bir ifadeyle, Türkiye’nin geldiği noktadan 
ve ulaşmak istediği yerden rahatsız olan-
lar, bu duygularını ve niyetlerini saklaya-
mıyor, bir şekilde ifade ediyorlar. 

Biz ne olup bittiğinin gayet iyi farkında-
yız. Bu meselelerle uğraşırken, daha ön-
ceki başarılarımızı nasıl elde ettiğimizi 
unutmuş değiliz. Hem krizlerle mücadele 
edecek, hem kalkınmamızı, gelişmemizi, 
büyümemizi sürdürecek, hedeflerimize 
doğru yürüyüşümüzü kesintiye uğratma-
yacak bir yaklaşımla çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Ben buna “siyasi inovasyon” 
diyorum. Milletimizle birlikte üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir meselemiz olma-
dığını, geçtiğimiz 14 yılda defalarca ortaya 
koyduk. Komşumuz Yunanistan, yaşadığı 
ekonomik kriz nedeniyle Avrupa Kalkın-
ma Bankası’ndan 400 milyar avro destek 
aldı. Hamdolsun Türkiye kimsenin kapısı-
nı çalmadı. 

İnşallah bugünkü sorunlarımızı da, aynı 
şekilde çözecek, 2023 hedeflerimizden ta-
viz vermeden yolumuza devam edeceğiz. 
Türkiye, geçmişten ders alarak sadece ge-
leceğe bakıyor.

Bu duygularla bir kez daha Türkiye İno-
vasyon Haftası’nın hayırlı olmasını diliyor, 
İnovaLİG ödüllerini kazananları tebrik 
ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
kıymetli misafirler, sevgili istanbullular, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Açılışını yaptığımız ve ismini Avrasya Tü-
neli olarak belirlediğimiz İstanbul Boğazı 
Karayolu Tüp Geçişi Projesi’nin, ülkemize, 

milletimize, Avrupa ve Asya kıtalarına ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Hamdolsun iki kıtayı birbirine bağlayan 
böyle nadide bir ülkenin, aynı zamanda bir 
şehrin mensuplarıyız. Bu projenin hayata 
geçmesini sağlayan tüm kurumlarımızı, ba-
kanlığımızı, yüklenici ve işletmeci şirketle-

Avrasya Tüneli Açılışı | İstanbul | 20 Aralık 2016

Terör Saldırıları,  
Bizim İnancımızı ve Azmimizi 

Daha da Biliyor
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ri, mühendisinden işçisine kadar inşasında 
çalışan herkesi tebrik ediyorum. Temelini 
Asya yakasında atmıştık, Rabbime hamdol-
sun açılışını Avrupa yakasında yapıyoruz.

Sözlerimin hemen başında, dün Ankara’da 
alçakça bir saldırıda hayatını kaybeden 
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi 
Andrey Karlov’un ölümünden duyduğum 
üzüntüyü bir kez daha tekrarlamak isti-
yorum. Gerçekten diplomat olarak takdir 
ettiğim bir arkadaştı. 1 hafta kadar önce, 
Tataristan Cumhurbaşkanını yanıma getir-
mişti, birlikteydiler. Bu görüşmede bazı de-
ğerlendirmeler yapmıştık. Sıcak, sempatik 
bir insandı. Dün akşam uğradığı suikast gi-
rişimi ve neticesi gerçekten üzüntü verici-
dir. Bu saldırıyı şahsım, milletim adına şid-
detle telin ediyorum, lanetliyorum. Devlet 
Başkanı Sayın Putin’in şahsında, tüm dost 
Rus halkına ve müteveffa Karlov’un ailesi-
ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 

Dün akşam, olayın hemen ardından Sayın 
Putin’i arayarak, şahsım ve milletim adına, 
olaydan duyduğumuz derin elemi kendisi-
ne bizzat ilettim. Kendisiyle, bu kalleş sal-
dırının, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık 
bir provokasyon olduğu konusunda hem-
fikiriz. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız, 
olayı tüm yönleriyle araştıracak ve gerçek-
leri ortaya çıkartacaktır. Rusya ile ortak bir 
Soruşturma Komisyonu kurulması konu-
sunda mutabık kaldık. Suriye başta olmak 
üzere, Rusya ile giderek genişleyen işbirli-
ği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenme-
yeceği konusunda, Sayın Putin’le anlayış 
birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin 
bozulmasına, zedelenmesine asla izin ver-
meyeceğiz. 

Terör saldırılarında büyük kayıplar ver-
miş bir ülke olarak, topraklarımız içinde 
böyle elim bir hadisenin meydana gelmiş 
olması bizi, en az kendi vatandaşlarımıza 
ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar 
kadar üzmüştür. Bir kez daha dost Rus hal-
kına ve Büyükelçi Karlov’un ailesine baş-
sağlığı diliyorum. 

Bu Eser İçin Devletin Kasasından 
Tek Kuruş Çıkmamıştır

Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, 

Terörün bizi kendi gündemine esir etmesi-
ne izin vermedik, vermeyeceğiz. Onun için 
bugün burada, bu eserin açılışı törenini ip-
tal etmedik. Bunun, teröre karşı en doğru 
ve etkili tutum olduğuna inanıyoruz. 

Avrasya Tüneli, yaklaşık 4 yılda inşa edil-
miş ve kendi alanında pek çok “ilk”ler kul-
lanılarak tamamlanmıştır. Henüz proje ve 
inşaat safhasında birçok ödül alan bu ese-
rin, hizmete girdikten sonra daha büyük 
ilgi göreceğine inanıyorum. 1 milyar 245 
milyon dolar yatırım bedeli olan bu tüneli, 
günde 100 bin araç, dışarıdaki hava şart-
larından etkilenmeden, rahat bir şekilde 
kullanacaktır. Artık “Fırtına çıktı vapur se-
ferleri iptal oldu, sis çöktü köprüde trafik 
durdu” gibi haberleri geride bırakıyoruz. 
Avrasya Tüneli sayesinde, İstanbul’un iki 
yakası arasında, dışarıdaki iklim şartların-
dan etkilenmeden, kesintisiz araç ulaşımı 
mümkün hale geldi. 

Bu eser için devletin kasasından tek kuruş 
çıkmamıştır. Tünelin inşasını ve işletmesi-
ni üstlenen firmalar, bir bölümü öz kaynak, 
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bir bölümü kredi olarak, projenin finans-
manını kendileri sağlamışlardır. Yaklaşık 
25 sene boyunca, kamu payı ve vergilerle 
hazineye yılda 180 milyon lira gelir getire-
cek tünelin işletmesi, bu sürenin sonunda 
tamamen devlete geçecek. 

Harem ve Çatladıkapı arasındaki tünel 
ve geliştirilen yaklaşım yolları sayesinde, 
Kazlıçeşme-Göztepe yolculuğu 15 dakika-
ya inecek. Bu sayede, zamandan ve yakıt-
tan yapılacak tasarrufu sizlerin takdirine 
bırakıyorum. İlk etapta sabah 7 ile akşam 9 
arasında hizmet verecek tünel, gerekli sis-
tem düzenlemeleri ve diğer ulaşım ağlarıy-
la entegrasyonunun ardından, 30 Ocak’tan 
itibaren 7 gün 24 saat işletmeye geçecektir. 

Avrasya Tüneli ile ülkemiz, Marmaray, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi 
Köprüsü gibi dünya çapındaki eser zinci-
rine bir yeni halka daha eklemiş bulunu-
yor. Bundan sonra sıra, Kanalistanbul ve 
Çanakkale Köprüsü Projelerimizi hayata 
geçirmeye geldi. İnşallah, Mart ayında Ça-
nakkale Köprüsüyle, önümüzdeki yıl için-
de de Kanalistanbul’la ilgili, temel atma 
noktasına gelmiş olacağız. Bir diğer önem-
li projemiz olan Yeni Havalimanının inşası 
da süratle devam ediyor. İnşallah 2018’nın 
Şubat’ında, dünyanın bir numaralı havali-
manının açılışını yapıyoruz. Hızlı tren, li-
man, baraj, enerji hatları gibi projelerdeki 
çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. 

İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz 
kadar alçakları biraraya getirin, bu mille-
ti bölemeyeceksiniz. Onun için ben mille-
time sesleniyorum: Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abha-

za’sıyla, Roman’ıyla, Boşnak’ıyla, Arna-
vut’uyla, Alevisi-Sünnisiyle 80 milyon bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. 
Biz, yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevdik, 
bu yolda böyle yürüyoruz.

Hem Terörle Mücadele Edeceğiz, 
Hem de Hedeflerimize Doğru 
Yürüyeceğiz

Değerli kardeşlerim,

Görüldüğü gibi Türkiye, 2023 hedefleri 
doğrultusunda adım adım ilerlemeye de-
vam ediyor, edecek. Ülkemize yönelik yurt 
içinde ve yurt dışında giderek yoğunlaşan 
saldırıların en önemli amaçlarından biri-
nin, bizim enerjimizi ve dikkatimizi 2023 
hedeflerimizden uzaklaştırmak olduğunu 
biliyoruz. Türkiye’nin, dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi 
durumunda, bölgesinde ve dünyada güç 
dengelerine nasıl bir etki yapacağının, biz 
gündeme getirmesek de, herkes gayet iyi 
farkında. 

Terör örgütleri üzerinden bizim ayağımıza 
pranga vurmaya çalışanlara mesajımız şu-
dur: Türkiye, hem terörle mücadele edebi-
lecek, hem de taviz vermeden hedeflerine 
yürüyebilecek imkâna ve kararlılığa sahip 
bir ülkedir. Yaşanan ölümler, acılar elbette 
canımızı yakıyor. Dikkat ederseniz, eski-
den dağda eylem yapan teröristler, şimdi 
şehirlere indiler. Hatta, Rusya Federasyonu 
Büyükelçisinde olduğu gibi, misafirlerimi-
zi de hedef almaya başladı. Güvenlik güç-
lerimiz, teröristlere dağlarda ve inlerinde 
nefes aldırmayınca, terörün en alçak, en 
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sinsi, en ahlaksız biçimi olan, sokaklarda, 
caddelerde bombalı eylemler, suikastler 
devreye sokuldu.

FETÖ ihanet çetesinin darbe girişiminde 
de, sokaklardaki, meydanlardaki insanla-
rımız hedef alınmıştı. DEAŞ ve PKK terör 
örgütleri de, güya belli hedeflere yönelik 
gözüken, ama aslında 79 milyon vatanda-
şımızın tamamının hayatına kast eden ey-
lemler yapıyor. 

Saldırıya uğrayan otobüslerin, binaların 
içinde polisimizin olması, askerimizin ol-
ması, bu eylemlerin tamamının sivilleri he-
def aldığı gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü 
sokaklarda, caddelerde, meydanlarda her-
kes var. Nitekim İstanbul’daki ve Kayseri’de 
saldırılarda askerimiz ve polisimiz kadar 
sivil vatandaşlarımız da zarar görmüştür. 
Kayseri’deki saldırıda yaralanan 60 kişinin 
22’si sivildir. İstanbul’daki saldırıda 5 sivil 
şehit, 48 sivil yaralı vardır. Esasen, çarşı iz-
nine çıkmış her bir asker, görevini bitirip 
evine dönmeye hazırlanan her bir polis de 
sivildir, öyle kabul edilmelidir. 

Terör örgütlerinin hedefinin asker, polis, 
korucu olması bu saldırıları meşrulaştır-
maz. Maalesef bu yönde bir algı çalışması 
var. Bizim anlayışımıza göre katil, katildir; 
terörist, teröristtir. Teröristin nereyi hedef 
aldığının, bunun için kimi kullandığının, 
hangi silahı tercih ettiğinin, hangi sloganı 
attığının ne önemi olabilir? Olayın kendisi 
bir terör eylemi ise, geri kalan her şey bu 
kavramın içine girer. 

Türkiye’nin canını terör örgütleriyle, terör 
eylemleriyle yakarak, bu ülkeyi ve bu mil-

leti dize getirebileceklerini sanıyorlar. Tam 
tersine, bu saldırılar bizim inancımızı ve 
azmimizi daha da biliyor. Türk Milletini, 
bir asır sonra yeniden “Ya istiklal, ya ölüm” 
noktasına getirenler, yaptıkları yanlışı çok 
yakında anlayacaklardır. Zulüm payidar 
olmaz. 

Unutmayın, zalime merhamet, mazluma 
ihanettir. Biz bu yolda, bu inançla yürüye-
ceğiz. Dünya mazlumlarının çığlıklarına 
bigâne kalmadık, kalmayacağız. Şu anda 
Suriye’deyiz, Halep’teki o mazlumları top-
raklarımıza taşıyacağız. Ecdadımız gibi her 
zaman mazlumların yanında olmaya de-
vam edeceğiz. Elbet bu karanlık gecenin bir 
sabahı vardır ve inşallah o vakit yakındır. 

Terörün Üstünü En Şedit 
Şekilde Giderken, Kalkınma 
Gündemimizi Asla Unutmuyoruz

Değerli kardeşlerim,

İşte bu sebeple biz, terör örgütlerinin üze-
rine en şedit şekilde giderken, kalkınma ve 
büyüme gündemimizi asla unutmuyoruz. 
Haziran ayında Osman Gazi Köprüsünün, 
Ağustos ayında Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsünün, şimdi Avrasya Tünelinin açılı-
şından duyduğumuz heyecanın sebebi, 
bu projelerle geleceğimizi inşa ediyor ol-
mamızdır. Ankara’daki Hızlı Tren Garının 
açılışına, Göktürk 1 Uydusunun fırlatılışı-
na, yeni enerji, eğitim, sağlık, spor, altyapı 
yatırımlarının hizmete alma törenlerine 
de aynı heyecanla katılıyoruz. Bazıları ıs-
rarla bu projeleri küçümsemeye, değersiz-
leştirmeye çalışıyor. Halbuki, bir ülkede, 
temel hizmet alanlarına ilişkin yatırımlar, 
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o ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi 
için gereken diğer atılımların zeminidir, 
taşıyıcısıdır, tetikleyicisidir. 

Bundan 100 yıl önce dahi, Anadolu’daki 
toprakların önemli bir bölümü ekilemi-
yordu. Niçin biliyor musunuz? Çünkü, 
bu topraklarda yetiştirilecek ürünlerin, 
bunları alacak insanların yaşadığı yerlere 
ulaştırılmasını sağlayacak yollar, araçlar 
yoktu. Bunun için, İstanbul’da patates kıt-
lığı çekilirken, 100-150 kilometre ilerideki 
Sapanca’da patatesler tarlada çürüyordu. 
Sebebi de, Sapanca’da üretilen patatesle-
rin, gölün suları taşkın yapıp mevcut yolu 
kapattığı ve alternatif yol da bulunmadığı 
için İstanbul’a ulaştırılamamasıydı. Daha 
da vahimi, Sapanca’dan İstanbul’a nak-
ledilemeyen patates ihtiyacı, Fransa’dan 
gemiyle şehre patates getirilerek karşıla-
nıyordu. 

Bu durum, Anadolu’daki hemen her ürün 
için geçerliydi. Mümbit topraklarda yaşa-
yan halkımız, sadece kendi ihtiyacını göre-
cek, kendi karnını doyuracak kadar bir ala-
nı ekiyor, kalan toprakları boş bırakıyordu. 

Biz, geçtiğimiz 14 yılda yaptığımız 19 bin 
kilometreye yakın yeni bölünmüş yol, 29 
yeni havalimanı ve daha pek çok yatırım-
la, ülkemizin içinde ve ülkemizle yurt dışı 
arasında herkese kesintisiz, hızlı ve kon-
forlu ulaşım imkânı sağladık. Artık otobüs 
ücretine uçakla seyahat eder hale geldik. 

Bu arada hastanelerimiz hızla çoğalıyor. 
30 büyük şehirde şehir hastaneleri inşa 
ediyoruz. İnşallah şimdi Mersin’de ilk şe-
hir hastanesini açıyoruz. Artık vatandaş-
larım hastaneye girdiği zaman, sedyeler 
üzerinde bir bloktan bir başka bloğa taşın-
mayacak. Bütün işlemler aynı hastanenin 
içerisinde görülecek. 

Kardeşlerim,

Avrasya Tünelinin geçiş ücreti 15 TL ola-
cak. Yılbaşına kadar buradan toplanan ha-
sılat şehit yakınları ve gazilerimize aktarı-
lacak. Nasıl, uygun mudur? Uygun.

Avrasya tünelimiz İstanbullulara hayırlı ol-
sun. Bu tünel kıtaları nasıl birleştiriyorsa, 
inşallah günelleri de birleştirir diyorum. 
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Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığımızın kıymetli 
mensupları, ülkemizin 81 vilayetinden 
gelen değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Açılışını yaptığımız, 4 milyar lira yatırım 
bedeli olan 151 tesisin ülkemize, milletimi-
ze, şehirlerimize hayırlı olmasını Allah’tan 
temenni ediyorum. 

Adana’dan Batman’a, Malatya’dan Yozgat’a, 
Rize’den Tunceli’ye, Giresun’dan Şırnak’a, 
Edirne’den Ağrı’ya kadar Türkiye’nin dört 
bir köşesine yayılan bu eserlerin ülkemize 
kazandırılmasında emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum. Biraz sonra canlı bağlantı 
kuracağımız Batman, Erzurum ve Balıke-
sir’deki arkadaşlarımızı da ayrıca selamlı-
yorum. 

İstismar Siyaseti Yerine  
Eser Siyasetini Tercih Ettik

Orman ve Su İşleri Bakanlığı  
Toplu Açılış Töreni | Ankara | 22 Aralık 2016
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Sözlerimin hemen başında, dün El-Bab’da 
şehit olan 16 askerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. El-
Bab’da16 şehidimize karşılık, 200’e yakın 
DEAŞ’lı öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit 
altında tutanlara karşı artık duramazdık 
ve bunun gereğini de yerine getiriyoruz. 
Tabi terör unsurlarına karşı mücadelemiz 
devam ederken, diğer taraftan da oldukça 
yoğun bir diplomatik faaliyet yürütüyo-
ruz. Rusya ve ABD başta olmak üzere tüm 
bölge ülkeriyle iletişim halindeyiz. 

Bu arada bugün Sarıkamış Harekâtının 
102. Yıldönümü. Sarıkamış Harekatında 
verdiğimiz şehitleri de rahmetle, minnetle 
yâd ediyorum. Allah’tan kendilerine rah-
met diliyorum.

Kardeşlerim,

Bugün açılışını yaptığımız 151 eser ile 663 
bin dekar araziyi zirai sulamaya açıyoruz. 
Yerleşim merkezlerimize yılda 100 milyon 
metreküp içme suyu temin ediyoruz. Bir 
ilimizin, 29 ilçemizin, 186 yerleşim yeri-
nin ve 376 bin dekar arazinin sel ve taşkın-
dan korunmasını sağlıyoruz. 

Ağaçlandırma, ormancılık ve milli park 
projeleriyle daha yeşil bir Türkiye hedefi-
ne doğru adım adım ilerliyoruz. Barajları, 
göletleri, sulama tesisleri, içme suyu tesis-
leri, ağaçlandırma çalışmaları başta olmak 
üzere, geniş bir alana yayılan bu 151 eseri 
teker teker saymak mümkün değil. 

Biz, Türkiye’ye toplu açılış geleneğini getir-
miş bir siyasi kadroyuz. Bugün de, tek bir 
törenle, 4 milyar liralık yatırımı bir anda 

hizmete açıyoruz. Milletimiz, bu hizmetle-
rin hepsini görüyor, kimlerin yaptığını, na-
sıl yaptığını da gayet iyi biliyor. Ziya Paşa 
ne diyor, “Eşek ölür kalır semeri, insan 
ölür kalır eseri.”

Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlen-
diğimiz 14 yıldır, istismar siyaseti yerine 
eser siyasetini tercih ettik. Sadece konuş-
mayı, sadece hakareti, sadece “ak”a “kara”, 
“kara”ya “ak” demeyi marifet sanan birile-
rine inat, gece gündüz çalıştık, ürettik, hiz-
met getirdik. Türkiye, bizden önceki 3 yıl-
da yüzde 1’in altında büyürken, 2003’den 
bugüne yılda ortalama yüzde 5,9 büyüme 
oranına ulaştı. Ülkemizin Gayrı Safi Yurti-
çi Hasılası 2002 yılında 236 milyar dolar 
iken, bu rakamı 2013 yılında 949 milyar 
dolara kadar çıkardık.

Dikkat ederseniz, ne zaman ki biz trilyon 
dolarlık Gayrı Safi Milli Hâsıla oranına 
yaklaştık, hemen bazıları tüm düğmelere 
birden bastı. Kimi ağaç diyerek, kimi yol-
suzluk diyerek, kimi özyönetim diyerek, 
kimi doğrudan silaha sarılıp darbe yapma-
ya kalkarak, kimi bölgemizi kana ve ateşe 
boğarak, bize kendilerince “dur” dediler. 
Onlar “dur” dedikçe biz daha da ileri atıl-
dık. Çünkü tarihimizin ve milletimizin 
bize verdiği görev budur. 

Terör Örgütleri, Bizimle Yürütülen 
Kavganın Sadece Piyonlarıdır

Değerli kardeşlerim,

Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılan-
dırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde 
eğer durmaya kalkarsak, kendimizi bula-
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cağımız yer Sevr şartlarıdır. Hâlbuki biz, 
hala Lozan’daki kayıplarımızın üzüntü-
süyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak 
lazım. Türkiye, İstiklal Harbinden sonraki 
en büyük mücadelesini veriyor. Bu mü-
cadele Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet mücadelesidir. 

Geçmişteki mücadelelerin aksine, bugün 
asimetrik bir saldırıyla karşı karşıyayız. 
Terör örgütleri bu kavganın sadece piyon-
larıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkaların-
daki güçlerledir. Bu güçler, hassas nokta-
mız olarak neremizi görüyorlarsa, oraya 
yükleniyorlar. Kimi yerde köken, kimi yer-
de mezhep ve meşrep farklılıkları üzerin-
den milletimizi bölmeye çalışıyorlar. Bili-
yorlar ki, eğer Türk Milleti bir ve beraber 
olursa, bu çelik yumruk kendi tepelerine 
inecektir. 

Etnik bölücülük zehrini Kürt kardeşleri-
mize zerk etmeye çalıştılar, hamdolsun, 
başaramadılar. Mezhep bölücülüğü zehri-
ni Alevi kardeşlerimize bulaştırmaya çalış-
tılar, hamdolsun, yine başaramadılar. Siya-
si görüş farklılıkları üzerinden milletimizi 
bölmeye çalıştılar, hamdolsun, bundan da 
netice elde edemediler. Suriye’de, Irak’ta, 
Libya’da, Mısır’da oynadıkları oyunu, ül-
kemize taşıyamadılar. 

15 Temmuz darbe girişimi, tıpkı 17-25 
Aralık gibi, devletin içine sızdırılmış olan 
bir ihanet çetesinin mensupları eliyle 
Türkiye’ye diz çöktürme operasyonuydu. 
Milletimiz, darbecilerin karşısına cesaretle 
dikilip, boğazına sarılan kolları kırarak, bu 
operasyonu da boşa çıkardı. 

Son dönemde, PKK terör örgütünün, DEAŞ 
terör örgütünün, Rus Büyükelçisine yapı-
lan suikastta olduğu gibi FETÖ terör örgü-
tünün alçakça, hunharca eylemleri, kaçırı-
lan fırsatların telafisi gayretidir. Evet, şehit 
verdiğimiz askerimizle, polisimizle, vatan-
daşımızla canımızı yakmayı hedefliyorlar. 
Ama bu can acısı bizim gücümüzü tüket-
miyor, tam tersine mücadele azmimizi 
daha da biliyor. Çünkü biz, Yunus Emre’nin 
dediği gibi; “Ölürse ten ölür, canlar ölesi 
değil” inancına, imanına, anlayışına sahip 
bir milletiz. Şehitlerimizin bedenlerini 
toprağa veriyor olabiliriz, ama hatıralarını 
yaşatmakta, emanetlerine sahip çıkmakta, 
mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. 

Diğer taraftan, yaşadığımız hadiseleri de-
ğerlendirirken, kendi eksiklerimizi, hata-
larımızı, zaaflarımızı tamamen elbette bir 
kenara bırakmıyoruz. Bunların hepsini de 
biliyoruz. Şartlar uygun olduğunda, birliği-
mizi ve beraberliğimizi zedeleyen sorunla-
rın çözümü için gereken reformları yaptık, 
yapıyoruz, yapacağız. Türkiye’deki her bir 
bireyin hakkının, hukukunun, özgürlük 
alanlarının muhafazası ve geliştirilmesi ko-
nusunda kimsenin, en küçük bir tereddüdü 
olmasın. Milletimizin tüm fertlerinin huzu-
ruyla birlikte refahını artırmak için bugüne 
kadar çok önemli hizmet ve yatırımları ha-
yata geçirdik, inşallah bundan sonra daha 
fazlasını gerçekleştireceğiz. Bu konularda 
en küçük bir durma, duraksama, geriye gi-
diş, asla söz konusu olmayacak. 

Kardeşlerim,

Ama şu anda içinde bulunduğumuz du-
rum bambaşkadır. Bugün, ülke ve millet 
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olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi 
güvence altına alma mecburiyetiyle kar-
şı karşıyayız. Onun için, 79 milyon, diğer 
tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, 
geleceğimiz için bir ve beraber hareket et-
meliyiz. Buradan tüm milletime teşekkür 
ediyorum. 

Hiç uzağa gitmeye gerek yok, işte Orman 
ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyetleri or-
tada. Enerji alanında da gayet iyi bir nok-

tadayız. Hiç endişeniz olmasın, daha da iyi 
olacağız. 

Bu duygularla açılışını yaptığımız 4 milyar 
lira yatırım bedeli olan 151 eser ve hizme-
tin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Siz-
lere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Değerli akademisyenler, değerli hocala-
rım, bilim camiamızın kıymetli mensup-
ları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2016 Yılı 
TÜBİTAK Ödüllerini tevdi edeceğimiz ho-
calarımızı, bilim insanlarımızı kutluyor, 
kendilerine şahsım ve milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum.

Ödüllerin tespitinde gösterdikleri gayret ve 
hassasiyet için TÜBİTAK’ı, Sayın Başkan’ı 

ve ekibini, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 
kıymetli üyelerini de tebrik ediyorum. 
1966 yılından beri devam eden bu güzel 
geleneğin, bundan sonra da süreceğine 
inanıyorum. 

Bu yıl 3 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 4 teş-
vik ödülü verildi. Yapılan değerlendirme-
de bu yıl bilim kategorisinde ödüle layık 
görülen; Temel Bilimlerde Bilkent Üniver-
sitesinden Prof. Dr. Oğuz Gülseren’i, Mü-

Koalisyonun, El Bab Harekâtına 
Katkı Vermemesi Manidar

2016 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Tevdi Töreni | Ankara | 29 Aralık 2016
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hendislik Bilimlerinde Pamukkale Üniver-
sitesinden Doç. Dr. Erkan Yüce’yi, Sosyal 
Bilimlerde Bilkent Üniversitesinden Prof. 
Dr. Metin Heper’i, Özel Ödül kategorisinde 
Avustralya’da çalışmalarını sürdüren Prof. 
Dr. Kemal Kazan’ı, Teşvik Ödüllerinde Doç. 
Dr. Emre Onur Kahya’yı, Doç. Dr. Adem 
Tekin’i, Doç. Dr. Serdar Durdağı’yı, Doç. 
Dr. İlke Öztekin Gillam’ı tebrik ediyorum. 
Kıymetli hocalarımıza bundan sonraki ça-
lışmalarında da başarılar diliyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye’nin, sınırları içinde ve bölgesinde 
pek çok sorunla mücadele ettiği bir dö-
nemde, dün kültür ve sanat alanında, bu-
gün bilim alanında ödül törenleri düzenli-
yor olmamızı memnuniyetle karşılıyorum. 

Aynı şekilde son aylarda, Ilgaz Tüneli, Av-
rasya Tüneli, enerji santralleri, barajlar, su-
lama tesisleri, hayvancılık tesisleri, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprü-
sü gibi, her biri kendi alanında çok önemli 
eserlerin açılışlarını yapmaktan büyük gu-
rur duydum. Ülkemizin asıl gündemi, işte 
bunlardır, bunlar olmalıdır. 

Terör örgütleriyle elbette mücadele edece-
ğiz. Aynı mücadelenin devamını Suriye’de, 
Irak’ta, gerekiyorsa başka yerlerde elbet-
te vereceğiz. Ebediyete uğurladığımız her 
şehidimizin acısını yüreğimizde elbette 
hissedeceğiz. Bunlarla birlikte, mücadele-
mizin gelişme, kalkınma, büyüme yönünü 
de kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Asıl bunu 
yapmazsak şehitlerimizin ruhlarını muaz-
zep etmiş oluruz. Asıl kalkınma gündemi-
mizden koparsak milletimize karşı mah-

cup oluruz. Onun için, bu tür etkinlikleri 
çok önemli, çok değerli buluyorum. Esasen 
Türkiye’nin pozitif gündem sıkıntısı yoktur. 

Türkiye Adım Adım Sınıf Atlıyor 

Rabbim, her zorlukla birlikte bir kolaylığı 
da bizlere bahşediyor. Bilim de, bu konuda 
bize katkı sağlıyor. Örneğin, Avrupa Hesap 
Sistemine geçmemizle birlikte, ülkemizin 
milli gelir ve büyüme rakamları baştan 
sona değişti. Eski hesaplama sistemiyle 
2015 yılında 720 milyar dolara inmiş gö-
züken Gayrı Safi Yurtiçi Hasılamızın ger-
çekte 856 milyar dolar olduğunu gördük. 
2003 yılından beri yüzde 4,7 olarak ifade 
edilen ortalama yıllık büyüme oranımızın 
yüzde 5,9 olduğu anlaşıldı. Bu oranlar bi-
zim için elbette önemli. Ama bizi asıl he-
yecanlandıran, bu oranların Türkiye’nin 
dünyadaki konumu ve geleceği için taşıdı-
ğı ehemmiyettir. 

OECD, 2017 Küresel Kalkınma Perspektif-
leri raporunda, ülkemizi ‘Yüksek ve sürdü-
rülebilir kalkınma’ grubunda gösteriyor. 
Aynı raporda, ülkemizin son çeyrek yüz-
yılda gelir farkını yüzde 10 azalttığı tespiti 
de yapılıyor. Bununla da kalınmıyor, kal-
kınma hızımızı bu şekilde sürdürmemiz 
halinde, 2030’a kadar orta gelirli ülkeler 
grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna 
çıkacağımız tasavvur ediliyor. Bir başka 
ifadeyle Türkiye adım adım sınıf atlıyor. 

Saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler,

Az önce ifade edildi; İslam dünyası, diğer 
inanç gruplarına göre bilim alanında epey 
gerilerdedir. Tabi ki bu tablo, bizim için 
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çok çok üzüntü verici bir durumdur. Tür-
kiye öyle bir sıçrama yapmalıdır ki, bu den-
gesizlik tümüyle ortadan kalksın. Ülkemiz 
ve milletimiz bunu başarabilecek güçtedir.

İktidarda olduğumuz 14 yılda eğitimde 
büyük bir hamle yaptık. Fiziki mekânlar 
itibarıyla artık üniversitesi olmayan ilimiz 
kalmadı. İlk ve orta öğretimde de önemli 
bir sıçramayı gerçekleştirdik. Yeterli mi? 
Asla değil. Bunu çok daha ileri seviyelere 
taşımamız lazım. Tabi burada saygıdeğer 
hocalarımıza, şüphesiz ki özellikle de siya-
set kadrolarına çok büyük görev düşüyor. 
Siyaset kurumu, ilmin, irfanın önünü aç-
mak durumundadır. 14 yıl içerisinde bunu 
yapmanın gayreti içerisinde olduk. 

Değerli arkadaşlar,

Biliyorsunuz, Türkiye olarak uzun süredir, 
Batılı ülkelere, terör örgütleri arasında ay-
rım yapmamaları, bu konuda ilkeli-tutar-
lı davranmaları çağrısında bulunuyoruz. 
Buna karşılık Amerika başta olmak üzere, 
kimi ülkeler, kendilerince çeşitli bahaneler 
ileri sürüp, harf oyunlarıyla göz boyayarak, 
bölgemizde masumları katleden örgütlere 
aleni destek verme yoluna gidiyor. 

Batının teröre verdiği bu desteği dile getir-
memiz, beyefendileri rahatsız ediyor. “Bize 
medya aracılığıyla sataşmayın” diyorlar. 
Peki bunu nerede konuşacağız? Tüm bu 
hususları, ikili görüşmeler ve toplantılar-
da gündeme getirdik. Ancak ne diyorlar 
biliyor musunuz? “Biz silah değil, mühim-
mat gönderiyoruz.” Bunu diyenlere ne ya-
parsınız? Kusura bakmayın, mühimmat ve 
silahın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. 

Düşünebiliyor musunuz, NATO üyesi ül-
keler, müttefiklerimiz terör örgütlerine 
silah veriyor. Sözde müttefiklerimize soru-
yorum, NATO’daki ortağınız Türkiye mi, 
yoksa terör örgütleri mi? Siz nasıl oluyor 
da bölücü terör örgütlerine bu tür destek-
leri veriyorsunuz? Bunu kabul etmemiz 
mümkün değildir. NATO ittifakı içerisinde 
berabersek, stratejik ortaksak yanımızda 
yer almak zorundasınız. Eğer terör örgüt-
lerini desteklemeye devam ederseniz, biz-
den farklı ifadeler, güzellemeler bekleme-
yeceksiniz. Bunu da açık açık her zaman 
söylemeye mecburuz. 

Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırla-
rı boyunca yaşarken, hatta sınırlarımızın 
içine bombalar yağarken, NATO, adeta ola-
yın tamamen dışında tutuldu. Bugün de El 
Bab operasyonumuzda, ne NATO’nun, ne 
de bölgede güç bulunduran güya müttefik 
ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyo-
ruz. Sözüm ona DEAŞ’a karşı mücadele için 
kurulan koalisyon, bugün DEAŞ’a en bü-
yük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran 
El Bab harekâtına hiçbir katkı sunmuyor. 
Üstelik yalan üstüne yalan söylüyorlar. Ne 
diyorlar? “Türkiye, DEAŞ’a destek veriyor.” 
El insaf. DEAŞ’a karşı en büyük mücadele-
yi Türkiye veriyor. DEAŞ’a en fazla zayiatı 
da biz verdiriyoruz. 

Yılanla Yatağa Giren Isırılıp 
Zehirlenmeyi Göze Almalıdır

Terör örgütleriyle ilgili bu ilkesiz tutuma, 
bu çifte standarda NATO içinden de itiraz-
lar yükseldiğine şahit oluyoruz. NATO’ya 
akredite Terörle Mücadele Mükemmeliyet 
Merkezinin bir yayınında, bizim yıllardır 
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dile getirdiğimiz PKK ile YPG, HPG, PJAK, 
KCK gibi yapıların aynı örgütler olduğu-
nun, kapsamlı bir araştırmayla ispatlandı-
ğını gördük. 2014-2015 yıllarını kapsayan 
bu akademik çalışma “Ölüler Yalan Söyle-
mez” başlığını taşıyor. Terör örgütünün 
kendi internet sitesinde, çatışmada öldük-
lerini ilan ettiği 2 bin 96 teröristin bilgileri-
ni analiz eden araştırma, aslında ölenlerin 
hepsinin de PKK militanı olduğunu belir-
tiliyor. PKK’nın aynı kadroyu, kimi zaman 
Suriye’de, kimi zaman Irak’ta, kimi zaman 
İran’da kullandığını gösteren, terör örgü-
tünün ali-cengiz oyununu ifşa eden bu 
önemli belge, bizim ısrarla ifade ettiğimiz 
gerçeği tüm dünyanın, özellikle de NATO 
üyelerinin adeta yüzüne haykırıyor. 

Biz bir şey daha söylüyoruz. Sadece ve sa-
dece Türkiye’ye zarar verdikleri, bölgesel 
politikalar gereği desteklenen terör örgüt-
leri, eninde sonunda mutlaka kendilerini 
besleyen ülkelere de saldıracaklardır. Nite-
kim bunun emareleri zaman zaman ortaya 
çıkıyor. Yılanla yatağa giren ısırılıp zehir-
lenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle 
iş tutanlar da, kana ve gözyaşına boğul-
maya hazır olmalıdır. Türkiye’de patlayan 
bombaları film sahnesi gibi seyredip, bun-
ların müsebbibi olan örgütlere kol kanat 
germeyi sürdürenleri, yarın aynı akıbetin 
beklediğini anlamak için müneccim olma-
ya gerek yok. 

Felaket göz göre göre yaklaşıyor. Biz, bir 
yandan mücadelemizi yürüteceğiz, bir 
yandan ikaz görevimizi yapmayı sürdüre-
ceğiz. Bizim milletimizdeki dirayet, karar-
lılık, cesaret ve tevekkül, başka hiçbir top-
lumda yoktur. Onun için, dikkat ederseniz 

hepsi de, en küçük bir tehdit karşısında, 
adeta darmadağın oluyorlar. 

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız dönem bir geçiş sürecidir. 
Bu süreci eğilmeden, bükülmeden, pes 
etmeden, geri adım atmadan atlatmamız 
halinde, biraz önce ifade ettiğim gibi, dün-
yanın en üst ligi bizi bekliyor. Hedefleri-
mizi gerçekleştirebilmenin, kendi proje-
lerimizi hayata geçirebilmenin, velhasıl 
tam bağımsızlığın gereklerini birer birer 
yerine getirdik, getiriyoruz. Ekonomide 
bunu yaptık. Küresel finans ve ticaret krizi 
gelişmiş ülkeleri bile derinden sarsarken, 
biz, yaşadığımız bunca badireye rağmen, 
dünyanın en yüksek oranlı büyümesini 
gerçekleştiren ülkeler arasında ilk sıralar-
da yer almayı sürdürüyoruz. 

Savunma sanayiinde bunu başardık. Uçak-
tan helikoptere, tanktan tüfeğe, füzeden 
haberleşme sistemlerine kadar her alanda 
kendi tasarımlarımızı, kendi üretimimizi 
yapabilecek bir seviyeye doğru hızla ilerli-
yoruz. Savunma sanayiindeki dışa bağımlı-
lığımızı, 14 yılda yüzde 80’ler seviyesinden 
yüzde 40’ların altına indirdik. Dış politika-
da aynı başarıyı elde ettik. Bedel de ödüyor 
olsak, kendi bölgesel ve küresel politikala-
rımızı hayata geçirme, bunun için gereken 
ilişkileri tesis etme gücüne sahibiz. 

Altyapıda, yatırımlarda dünyanın dikkatini 
çekecek düzeyde başarılara imza atıyoruz. 

Sonuç olarak, mevcut sorunlarımız elbet-
te vardır, ama önümüzdeki başarılar ve 
fırsatlar çok daha büyüktür. Hem sorun-
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larımızın çözümü, hem de projelerimizin 
hayata geçirilmesi konusunda bilim in-
sanlarımızdan çok önemli beklentileri-
miz bulunuyor. Sizlerin yol göstericiliği, 
üretkenliği, ufku, gayreti olmadan, içinde 
bulunduğumuz krizleri aşamaz, geleceği-
mize güvenle bakamayız. 

Sosyal bilimlerde, mühendislik bilimlerin-
de, sağlık bilimlerinde, temel bilimlerde 
sizlerin ortaya koyacağı başarılar, ülke yö-
neticileri, siyasetçiler olarak bizi çok daha 
doğru ve çok daha fazla çalışmaya yönel-
tecektir. TÜBİTAK, bilim insanlarımızla 
ülke yöneticileri arasında köprü rolü oy-
nayarak, bu konuda öncü olmalıdır. Bilim 

insanlarımıza güveniyorum, inanıyorum. 
Başbakanlık görevini üstlendiğim günden 
beri, Cumhurbaşkanlığı dönemim de dahil, 
bilimsel çalışmalara, bilim insanlarımıza 
daima destek oldum, olmaya da devam 
edeceğim. Gerek himayeme aldığım proje-
lerle, gerek bireysel teşviklerimle, sizlerin 
yanında olmayı sürdüreceğim. 

Bu duygularla, bir kez daha 2016 Yılı TÜ-
BİTAK Ödüllerini vereceğimiz hocaları-
mızı, bilim insanlarımızı tebrik ediyor, ça-
lışmalarında başarılar diliyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Sevgili Keçiörenliler, aziz Ankaralılar, kıy-
metli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Açılışını yaptığımız Keçiören Metrosu 
Hattının, ülkemize, şehrimize, ilçemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu metro hattının Başkentimize kazan-
dırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, 

Büyükşehir Belediyemizi, yüklenici fir-
malarımızı, mühendisinden işçisine kadar 
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

Bir milyar lira yatırım bedeli olan, 9 bin 
220 metre uzunluğa, 9 istasyona sahip bu 
metro ile, Keçiören ilçemizde yaşanan tra-
fik sıkıntısının önemli ölçüde çözüme ka-
vuşacağına inanıyorum. 

Keçiören Metrosu Açılış Töreni | Ankara | 5 Ocak 2017

Ülkemize Yönelik Tehditleri 
Kaynağında Yok Etmek 

Zorundayız
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Yaklaşık 11 yıl Keçiören’de ikamet etmiş 
bir kardeşiniz olarak, metronun inşası sü-
recinde yaşadığınız sıkıntıları gayet yakın-
dan biliyorum. Sabrın sonu selamettir… 
Hem biraz geç, hem de biraz güç olan bu 
projenin nihayet bitirilmiş olmasını, en az 
sizler kadar sevinçle karşıladığımı belirt-
mek istiyorum. Keçiörenli kardeşlerim-
den, komşularımdan haklarını helal etme-
sini istiyorum. 

Bu projenin tamamlayıcısı niteliğindeki 
AKM-GAR-Kızılay hattının da ihalesinin 
ve inşasının en kısa sürede sonuçlandırıl-
masını temenni ediyorum. Esenboğa Ha-
valimanı istikametine yapılacak banliyö 
hattının Kuyubaşı İstasyonuna bağlantı-
sının tesisiyle, Keçiören’in ulaşım sorunu, 
tüm istikametlere tamamen ortadan kalk-
mış olacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Keçiören’in hikâyesi, bir yönüyle de, 
Ankara’nın ve Türkiye’nin hikâyesidir. İl-
çemizin hemen yanıbaşında bulunan Sol-
fasol Köyü, Ankara’nın manevi mimarı ve 
muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretlerinin 
köyüdür. Osmanlı’dan Cumhuriyete ge-
çiş dönemimizin tüm yükünü, tartışma-
larını, tereddütlerini, zaferlerini yaşayan 
Ankara, başkentlik sıfatıyla, üstlendiği 
sorumluluğun mükâfatını almıştır. Bu dö-
nemde Keçiören, bağları ve bahçeleriyle, 
Ankara’nın en gözde mesire yerlerinden 
biridir. İkinci Dünya Savaşı sonrası kırsal-
dan şehirlere göç başladığında, Ankara, 
yine önemli bir yük üstlendi. İç Anadolu 
Bölgesinden Ankara’ya göç edenlerin en 
çok rağbet ettikleri yerlerin başında Ke-

çiören geliyordu. Bu dönemin en büyük 
hastalığı olan, plansız, programsız, altya-
pısız şehirleşme, maalesef Keçiören’i de 
gecekondulara boğdu. Geçtiğimiz çeyrek 
yüzyıl, Keçiören’in, adeta küllerinden ye-
niden doğduğu, gecekondu çirkinliğinden 
kendini, mahalle samimiyetini muhafaza 
ederek kurtarıp yenilendiği bir dönem 
oldu. Evet, bugün Keçiören, hem modern 
konutlara sahip, hem de geleneksel mahal-
le hayatının devam edebildiği ender ilçele-
rimizden biridir. 

Keçiören’de ikamet ettiğim uzun yıllar bo-
yunca, bu samimi komşuluk ilişkilerini 
şahsen de tecrübe etme imkânı buldum. 
Açılışını yaptığımız metro hattıyla, ilçe-
mizin en ciddi sorunu olan ulaşım mese-
lesinin çözümü konusunda çok önemli bir 
adım atılıyor. İnşallah, artık Keçiören’de 
yaşamak, Keçiörenli olmak çok daha bü-
yük bir ayrıcalık haline dönüşecek. 

15 Temmuz, Keçiören’in Dik 
Duruşunun En Güzel Örneğidir

Kardeşlerim,

Keçiörenli vatandaşlarımızın sergiledik-
leri birlik, beraberlik, dayanışma örneği, 
aynı zamanda, Türkiye’de son dönemde 
sürekli tahrik edilmeye çalışılan, farklı-
lıklarımızı çatışma unsuru haline dönüş-
türme çabalarına karşı verilmiş en güzel 
cevaptır. Nitekim 15 Temmuz, Keçiören’in 
dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiö-
ren şehitler verdi. Keçiören’in gazileri var. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, 
gazilerimize şifalar temenni ediyorum.
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Burada, Keçiören’de Yozgat’tan, Çorum’dan, 
Çankırı’dan, Kırşehir’den, Kırıkkale’den, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemiz-
den, Karadeniz’den, Ankara’nın ilçelerin-
den gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Biliyo-
rum ki Keçiören’de kimse kimseye bu Türk 
mü, Kürt mü, Çerkez mi, Boşnak mı diye 
bakmaz. Biliyorum ki Keçiören’de kimse 
kimseye bu Sünni mi, bu Alevi mi, bu başka 
bir meşrepten mi diye de bakmaz. Burada 
herkes insandır, Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşıdır, komşudur, dosttur, kardeştir. 

Biz her “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet” dediğimizde, en gür cevabı bu-
radan aldığımızı biliyoruz. Türkiye’yi ayak-
ta tutan ruh, işte budur. Bunun için her 
fırsatta kimi zaman etnik, kimi zaman da 
meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi 
birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne 
kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları 
hassasiyet kalmadı. Ama başarılı olamadı-
lar. Hamdolsun milletimizi birbirine dü-
şüremediler. Kardeşliğimizi bozamadılar. 
Birlik ve beraberliğimizi zedeleyemediler. 
Milletimiz, terör örgütleri ve onların des-
tekçileriyle, istismar edilmeye çalışılan 
vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima 
titizlikle yapmıştır.

Bakınız, yıllardır “Kürt” deyip, Kürt va-
tandaşlarımızın hayatlarını çukurla, hen-
dekle, bombayla zehir edenleri milletimiz 
çok iyi görüyor. Aynı şekilde, “Alevi” de-
yip, bu meşrebe mensup vatandaşlarımızı 
istismar edenleri de çok iyi tefrik ediyor. 
İşte son olarak, “hayat tarzı” tartışması 
üzerinden, toplumun bir kesimini diğe-
rine karşı tahrik etmek isteyenler, yine 
ortada kaldılar. 

Milletimiz, hangi kökenden, hangi meşrep-
ten, hangi inançtan olursa olsun şunu ga-
yet iyi görüyor: Türkiye, terör örgütlerinin 
ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler va-
sıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. 
Bugün benim milletim 7 düvele, rahmetli 
Mehmet Akif Ersoy’un şu dizeleriyle hay-
kırmaktadır:

“Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum”

Evet, bu milleti tanımayanlar açsınlar, 
Çanakkale’ye baksınlar, İstiklal Harbimize 
baksınlar. Bu milleti tanımayanlar, daha 
da geriye gidip, Malazgirt’ten başlayarak, 
bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığı-
mıza baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi 
göze alan, buyursun gelsin, hodri meydan! 
Bu millet er meydanından hiçbir zaman 
kaçmamıştır. 

Bölgeyi Kan ve Ateş Denizine 
Dönüştürmek İstiyorlar

İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza 
çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla 
canımızı yakmanın, bizi arkadan hançer-
lemenin hesabı içindeler. Bizi, bir dönem 
DEAŞ’la mücadele etmiyor diye ulusla-
rarası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca 
itham edenlerin, bu örgütün tepesine bin-
diğimizde, bir anda karşımıza geçip, “Daha 
ileriye gitmeyin” demeleri boşuna değildir. 
Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi 
kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz. 
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DEAŞ’a karşı başka bir terör örgütünü 
destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, 
Türkiye’nin sahaya inmesiyle bozulmuş-
tur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki, bunların 
derdi, bölgeyi DEAŞ’tan ve diğer terör ör-
gütlerinden temizlemek değil, tam tersi-
ne, bölgenin bitip tükenmeyen bir kan ve 
ateş denize dönüşmesidir. Bu niyetlerini 
gizlemek gereği dahi duymuyorlar. Su-
riye’deki, Irak’taki Arap, Kürt, Türkmen, 
diğer gruplar onların oyununda kolayca 
feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için 
bu insanlar, bin yıllık kader-daş-lığımız 
olan, akrabalığımız olan, soydaşlığımız 
olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kar-
deşlerimizdir. Suriye’de ateş düşen her ev, 
bizim evimizdir. Irak’ta sönen her ocak, 
bizim ocağımızdır. Ülkemizde patlayan 
bombalarla, yapılan eylemlerle, Irak’ta ve 
Suriye’de oynanan oyun arasındaki ilişkiyi 
gayet iyi biliyoruz. 

Ama şu gerçeğin de farkındayız. Şayet biz 
bu tehditleri oralarda karşılamazsak, ora-
lardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzu-
runu, refahını koruyamazsak, kendi evi-
mizde mutlu ve müreffeh yaşama imkânı 
da bulamayız. Ülkemize yönelik tehditleri 
membaında, yani kaynağında yok etmek 
zorundayız.

Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmama-
lıyız: Türkiye’nin güvenliği Gaziantep’te 
değil Halep’te, Hatay’da değil İdlip’te, 
Mersin’de değil Kıbrıs’ta, Kars’ta değil 
Nahcivan’da, Artvin’de değil Batum’da, 
Trakya’da değil, Balkanlarda başlar. Hatta 
biliyorsunuz Avrupa’da 5-6 milyon vatan-
daşımız yaşıyor, orası rahat olmazsa, biz de 
rahat olamayız. Onun için, bizi kendi içimi-
ze sıkıştırarak, büyük oyunun dışına atma 
çabalarına rıza göstermeyeceğiz. Hem sa-
hada, hem masada olarak, kendimizin ve 
kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonu-
na kadar aramakta kararlıyız. 

Değerli kardeşlerim,

Bu soğuk havada sizleri daha fazla burada 
tutmak, üşütmek istemiyorum. Aslında 
dertleşecek konumuz çok. İnşallah önü-
müzdeki aylarda, havanın daha güzel ol-
duğu bir günde, sizlerle tekrar bir araya 
geliriz. 

Bir kez daha açılışını yaptığımız Keçiören 
Metrosu Hattının hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçenleri tekraren tebrik ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarını sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Sivil toplum örgütlerimizin değerli temsil-
cileri, sevgili Urfalılar, çok değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hürmetle selamlıyorum.

Bizleri aynı sofra etrafında bir araya geti-
ren, hasbihâl etmemize, dertleşmemize 
vesile olan herkese teşekkür ediyorum. 1,5 
yıllık aradan sonra, bir kez daha evliyalar 

ve enbiyalar şehri Urfa’da bulunmaktan, 
sizlerle hasret gidermekten büyük bir bah-
tiyarlık duyuyorum.

Şanlıurfa’ya en son 24 Mayıs 2015 tari-
hinde Toplu Açılış Töreni vesilesiyle gel-
miş, toplam yatırım tutarı 1 milyar 811 
milyon lira olan 278 kalem kamu ve özel 
sektör eserinin resmi açılışını yapmıştık. 

Şanlıurfa STK Temcileriyle Buluşma | Şanlıurfa | 06 Ocak 2017

Evlatlarımızın  
İhanet Çetelerinin Pençesine 

Düşmesine Müsaade Etmeyelim
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Hamdolsun bugün de Urfa’ya elimiz boş 
gelmedik. Cuma namazından sonra ger-
çekleştirdiğimiz bir toplu açılış töreniyle, 
Urfa’yı 600 milyon lira yatırım bedeli olan 
58 kalem eserle, hizmetle buluşturduk. 
Sağlıktan eğitime, toplu konuttan turizme, 
altyapı hizmetlerinden spora kadar birçok 
alanda Urfalı kardeşlerimizin hizmetine 
sunduğumuz yatırımların tekrar hayırlı 
olmasını diliyorum.

14 yıllık iktidarımız döneminde sağlığa 
çok büyük önem verdik. Şanlıurfa’da sa-
dece 200 yataklı bir devlet hastanesi bulu-
nuyordu. Bugün Eyyübiye’de, 800 yataklı 
eğitim araştırma hastanesinin açılışıyla 
birlikte Şanlıurfa sağlıkta bir sıçrama yap-
mış oldu. Biz, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet 
gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat 
gibi” ilkesinden hareketle, Devlet-i Aliyye-i 
Osmaniye’yi bir sağlıklı nefese feda etmeyi 
hedefleyen devlet anlayışının mensupları-
yız. Şanlıurfa’da sağlık yatırımlarımız bit-
meyecek. 1700 yataklı şehir hastanesinin 
de ihalesi yapıldı. Allah’ın izniyle 3 yıl içe-
risinde o da bitecek. 

Biz bu yola çıkarken her şey Türk için, her 
şey Kürt için, her şey Arap için veya da her 
şey Laz için demedik. Peki, ne dedik? Her 
şey insan için, her şey Türkiye için dedik. 
Hizmet anlayışımız insan odaklıdır. Yaratı-
lanı Yaratandan ötürü sevdik. Bu anlayışla 
Türkiye’nin dört bir yanını hizmetlerimiz-
le donattık, donatıyoruz. Allah ömür ver-
dikçe, milletimiz desteğini-duasını bizden 
esirgemedikçe inşallah Urfa için, tüm Tür-
kiye için çalışmayı sürdüreceğiz.

Tarih boyunca Hakk’ın, adaletin, milli ira-
denin, kardeşliğin yanında saf tutan Urfa-
lı kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Son 
dönemdeki sağlam duruşundan dolayı 
Urfa’ya vefa borcumuz da var. 15 Temmuz 
gecesi 4 Urfalı kardeşimiz göğsünü kur-
şunlara siper ederken şehit oldu, 2 Urfalı 
vatandaşımız da gazilik payesine kavuştu. 
En son Beşiktaş’taki kalleş saldırıda Urfa-
lı polislerimiz Enes Çiçek, Mehmet Taş ve 
Süleyman Sorkut kardeşlerim şehit oldu. 
Terörle mücadele başta olmak üzere bay-
rağımız, bağımsızlığımız ve vatanımız için 
toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu Millet Aşık ve Maşuk 
Topluluğu Gibidir

Değerli kardeşlerim,

Biz bu coğrafyada tesadüfen karşılaşmış 
bir topluluk değiliz. Biz, yüzyıllardır aynı 
ideal, aynı inanç, aynı dava için mücadele 
eden, aynı topraklar üzerinde, aynı bayra-
ğın altında hür yaşayan bir milletiz. Bu böl-
gede asırlardır aynı gönül dilini konuşan, 
aynı istikamete bakan, sevinç ve tasada 
beraber olan bir kardeşler topluluğuyuz. 
Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş bu 
milleti yıkabilecek hiçbir fani güç yoktur.

800 yıl önce bu topraklarda yaşamış, ilmi, 
irfanı ve hikmetiyle Urfa’yı manevi olarak 
inşa etmiş Hayâti Harrânî Hazretleri ba-
kınız ne diyor. “Muhabbet, mârifetin ve 
Hakk’a giden yolun en büyük nişanıdır. 
Bâkî olana ancak muhabbet ile kavuşulur.” 
Evet, bu toprakların harcı yüzyıllardır işte 
bu muhabbetle yoğrulmuştur. Bu millet 
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aslında aşık ve maşuk topluluğu gibidir. 
Ancak son dönemde aşkımızı, sevdamızı 
çekemeyeler oldu. Ne kadar uğraşırlarsa 
uğraşsınlar, aşıkla maşuğu ayıramazlar. 

Düşünüre aşk nedir diye sormuşlar. O da 
“Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır” de-
miş. Öyle lafla aşk olmaz, sevdiğinde yok 
olabiliyor musun? Eğer sevdiğinde yok 
oluyorsan sen de aşk vardır demektir. İşte 
Anadolu’yu bize yurt kılan, İstanbul’un 
fethini sağlayan, Rumeli’nin, Afrika’nın, 
Asya’nın kapılarını açan sır bu muhabbette, 
bu aşkta gizlidir. Ferhat’a dağları deldiren 
işte o aşktır. O aşk olmazsa o dağlar delin-
mezdi. İşte biz de bu millete aşığız. Bunun 
için eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, 
enerji, tarım her alanda çok büyük yatırım-
lar yaptık. Birileri önümüzü kesmek istedi, 
tehdit ettiler, ‘diktatör’ dediler, ancak yolu-
muzdan sapmadık, sapmayacağız da. 

15 sene önce Şanlıurfa’da havalimanı yok-
tu. Havalimanını 2007 yılında hizmete 
açtık. Havalimanıyla şehri bağlayan yol 
çok kötüydü. Daha sonra o yolu da yap-
tık. Şanlıurfa’ya daha birçok hizmetler 
getirdik. Buralara kolay mı geldik? Bu hiz-
metleri ufku olan liderler ve yöneticiler 
gerçekleştirir. Ufku olmayanlar, geleceği 
okuyamayanlar bu hizmetleri yapamazlar. 

Bu ülkenin her bir karışında, Mevlana gibi, 
Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram 
Veli, Ahmet Yesevi gibi, Ahmed-i Hani, 
Faki Teyran gibi heybesinde sadece ilim 
olan, aşk olan gönül erlerinin emeği var-
dır. Eğer bugün, bu coğrafyada kardeşçe ve 
özgür bir şekilde yaşıyorsak, emin olun bu 
Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Sava-

şında ecdadımızın ödediği bedeller saye-
sindedir. Üzerinde yaşadığımız topraklar 
öyle sıradan bir toprak değildir. Bu toprak-
lar şehit kanlarıyla yoğrulmuş, bize vatan 
olmuştur. Dolayısıyla vatanımıza operas-
yon yapmayı düşünenler avucunu yalarlar. 
Onların hepsinin gidecekleri yer bellidir. 

Bölücü örgütlere yönelik operasyonlar-
da şehitlerimiz oluyor. Canımız yanıyor, 
ama şehitlerimizden Allah razı olsun. Su-
riye’deki operasyonda 1 şehidimize karşı-
lık 10-15 teröristi yok ediyoruz. Onun için 
Silahlı Kuvvetlerimizden Allah razı olsun. 
Besler Deresi, Tendürek ve diğer yerlerde 
teröristlerin tepesine bindik. Ne demiştik? 
İnlerine gireceğiz. İnlerine girdik, giriyo-
ruz, kaçacak delik arıyorlar. Şu an büyük-
şehirlerimizde terör eylemleri yapıyorlar. 
Her başarının bir bedeli vardır. Er veya geç 
bu işi Allah’ın izniyle bitireceğiz.

Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmama-
lıyız: Biz bu ülkeyi masa başında yapılan 
pazarlıklarla değil, cenk meydanlarında 
toprağa düşen şehitlerin mübarek kanla-
rıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk. 
Urfa’nın, Maraş’ın, Antep’in cesareti, İslam 
coğrafyasının dört bir yanından bu ülke-
yi savunmak için koşan kardeşlerimizin 
fedakârlığı sayesinde, 7 düvele bu toprak-
ları dar ettik. Pakistan’dan Güney Afrika’ya 
kadar birçok ülkede “Türkiye düşmesin”, 
“İslam sancağı yere değmesin” diye varını-
yoğunu bağışlayan dostlarımızın desteğiy-
le İstiklal Harbimizi zafere taşıdık.

Bizim şehitliklerimiz İslam coğrafyası-
nın bir özeti gibidir. Çanakkale’ye gidip, 
şehitlikleri gezdiğinizde, mezar taşlarını 
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okuduğunuzda, orada coğrafyamızın tüm 
renklerini görürsünüz. Gelibolu’da Halepli 
Ahmet ile Kudüslü Muhammed, Urfalı Yu-
suf ile Samsunlu Mehmet koyun koyuna 
yatıyor. 

Mazluma Nasıl Sahip Çıkıldığını 
Urfa’da Görsünler

Her zaman ifade ediyorum: Bizim fiziki 
sınırlarımız farklı, gönül sınırlarımız fark-
lıdır. Türkiye, sadece mevcut hudutları ile 
idrak edilebilecek, 780 bin kilometre kare-
deki varlığıyla anlaşılabilecek bir ülke de-
ğildir. Türkiye, Suriye’den Irak’a, adı hep 
katliamlarla anılan Arakan’dan fakirlikle 
mücadele eden Somali’ye, Türkistan’dan 
Balkanlara kadar büyük bir coğrafya için 
umudun adıdır. Tarih boyunca olduğu gibi 
bugün de, inançları ve özgürlükleri uğru-
na zulüm gören, katledilen yüzbinlerce 
insan için bu topraklar, güvenin, çarenin 
sembolüdür.

Son 6 yıldır Şanlıurfa, zulümden, katli-
amdan ve soykırımdan kaçan Suriyeli 
muhacirlere sahip çıkarak, bu gerçeği bir 
kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ur-
falı kardeşlerim, komşuluk ve kardeşlik 
hakkının ne demek olduğunu duruşla-
rıyla, fedakârlıklarıyla ispat etmişlerdir. 
Akdeniz’de boğulan çocukları, savaşta 
katledilen masumları gördükçe insanlık 
için umutlarını yitirenler, gelsinler Urfa’ya 
baksınlar. Yardım isteyen insanları kapıla-
rından kovanlar, tel örgülerin arkasında 
güvenlik arayanlar, gelsinler, mazluma na-
sıl sahip çıkıldığını Urfa’da görsünler. Ben 
böyle vefakâr bir milletin evladı olduğum 
için, böyle büyük bir ülkenin Cumhurbaş-

kanı olduğum için daima şeref duyuyor, 
Rabbime hamd ediyorum. Ben Suriyeli 
Muhacirlere Ensar olan, onları şefkatle 
bağrına basan, sofrasına bir tabak da kar-
deşleri için koyan tüm Urfalılara teşekkür 
ediyorum. Gösterdiğiniz fedakârlıkları, 
çektiğiniz sıkıntıları çok iyi biliyorum, 
ama inanın gösterdiğiniz kadirşinaslık 
hepsine değer.

İnşallah şimdi bir adım daha atıyoruz. 
Kamplarda ve kamp dışında yaşayan Su-
riyeli ve Iraklı kardeşlerimizi, bütün in-
celemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığa 
alacağız. Çünkü bunların içinde çok iyi 
yetişmiş, meslek sahibi kardeşlerimiz bu-
lunuyor. Bunlar kaçak çalışmaktansa, bu 
milletin bir evladı olarak hizmet etsinler. 
Dolayısıyla kimse birbirine şüpheci gözle, 
nazarla bakmasın istiyoruz. Şu anda İçiş-
leri Bakanlığımız, bu adımı atmaya hazır 
vaziyette.

Sevgili dostlar,

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada ortaya 
koyduğu liderlik, kardeşlerimizi sevindi-
rirken, hiç şüphesiz, birilerini de rahatsız 
ediyor. Son 3 yıldır arka arkaya yaşadığı-
mız sıkıntılar, işte bu rahatsızlığın eseri-
dir. Karşımızdaki güçler, ellerindeki tüm 
imkânları devreye almaktan çekinmiyor-
lar. Öyle ki, FETÖ gibi on yıllardır özenle 
besledikleri ve gizledikleri, ihanet örgüt-
lerini dahi alenen üzerimize salıyorlar. 
Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı-emniyet 
darbe girişimi, çukur eylemleri, terör olay-
ları… Bu hadiselerin hepsinin de amacı, 
Türkiye’yi hedeflerinden, iddialarından, 
milli politikalarından vaz geçirmektir.
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Siz değerli kardeşlerime soruyorum: Devle-
te ait iş makineleriyle teröristler için hen-
dekler, çukurlar açanlar meşru mudur? 
Bunlar bitişik nizam evler arasında tünel-
ler dahi inşa etmişler. Niye? Evler arası inti-
kalleri sağlamak için. Batılılar yaşanan bu 
kapezeliği görüyorlar, ama hala da bunla-
rın müdaafasını yapmaktan geri kalmıyor-
lar. Neyin müdafaasını yapıyorsunuz? Ka-
nal ne için açılır? İçme suyu, kanalizasyon, 
doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları için açılır. 
Bu belediyeler oradaki vatandaşıma hiz-
met yerine, teröristlere hizmet ediyorlar. 

Terör Örgütleri ve  
Ekonomik Manipülasyonlar 
Üzerinden Dayatılan Senaryoyu 
Kabul Etmeyeceğiz

Adı ne olursa olsun terör örgütlerini, adeta 
bir koçbaşı gibi kullanarak, dayanma gücü-
müz kırmaya çalışıyorlar. Bağımsız, güçlü 
ve müreffeh bir Türkiye yerine, iç sorunla-
rıyla boğuşan, terörden başını kaldırama-
yan istikrarsız bir ülke istiyorlar. Bunun 
için de, kendini kullandırtmaya hazır kim 
varsa, hangi örgüt varsa, hepsini tedavüle 
sürdüler. 

Soruyorum sizlere: Milletimizin birliğinin, 
beraberliğinin, kardeşliğinin en güçlü za-
manında hendekle, çukurla, bombayla ha-
yatı insanlarımıza zehir edenleri, başka kim 
harekete geçirmiş olabilir? Milletin ken-
dilerine siyaset için verdiği yetkiyi kullan-
mak yerine, gidip terör baronlarına kapıku-
lu olanlar, bu ihanetlerine başka ne gerekçe 
gösterebilirler? 40 yıldır himmet, hizmet, 
eğitim diyerek devlete sızan, milletin en 

kutsal değerlerini sömüren FETÖ’nün, 248 
insanımızın kanına girmesinin başka açık-
laması olabilir mi? DEAŞ terör örgütüyle 
mücadele kılıfı altında, bir başka terör ör-
gütünün palazlandırılmasının kime, ne fay-
dası var? DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası 
koalisyonun, bu örgüte en büyük darbeyi 
vuran Türkiye’yi yalnız bırakmasını başka 
nasıl değerlendirebiliriz? 

Amerikalı bir general “DEAŞ’ı biz kurduk” 
diye açıklama yapıyor. Bu benim iddiam 
değil, Amerikalı generalin itirafı. Suriye’de 
PYD ve YPG’nin arkasında kim var? Bunla-
ra silahları kimler veriyor? 

Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve 
ekonomik manipülasyonlar üzerinden da-
yatılan senaryoyu kabul etmedik, etmeye-
ceğiz. Elbette önümüzde zor bir dönem var. 
Geçtiğimiz 14 yılda hiçbir kazanım bize 
altın tepside sunulmadı, bundan sonra da 
sunulmayacaktır. Ama şu gerçeği hepimiz 
çok iyi biliyoruz: Zaferin anahtarı sabırdır, 
sebat etmektir.

Allah’a hamdolsun artık birkaç terör eyle-
miyle, birkaç manşetle hizaya sokulan bir 
Türkiye yok. Bugün vatandaşlarının gü-
venliği için hem ülke içinde hem de ülke 
sınırları dışında her türlü operasyonu icra 
eden güçlü bir Türkiye var. Bugün 2023 he-
defleri olan, 2053 ve 2071 vizyonuyla ha-
reket eden bir ülke var. Biz, bir ve beraber 
olursak, kimlikler üzerinden, meşrepler 
üzerinden bu topraklarda ekilmeye çalışı-
lan fitne tohumları asla boy vermeyecektir. 
Suriye ve Irak’taki ateşi ülkemize taşımak 
isteyenler, biz dikkatli olursak, emellerine 
ulaşamayacaklardır.
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Devlet ve hükümet olarak, elimizdeki tüm 
imkânları kullanarak, ülkemize kurulan 
tuzakları birer birer boşa çıkarıyoruz. Siz-
lerden de bu sürece destek olmanızı bek-
liyoruz. Hangi iddiayla, hangi söylemle, 
hangi sembolle karşınıza gelirse gelsin, 
hiçbir terör örgütünün, Şanlıurfa’da, de-
ğil kendine alan açmasına, nefes almasına 
dahi fırsat vermeyin. 

Bunun için özellikle gençlerimize sahip 
çıkmalısınız. Hiçbir evladımızın bu ihanet 
çetelerinin pençesine düşmesine müsaa-
de etmeyin. Devletimiz tüm imkânları ile 
sizin yanınızdadır. Yeter ki siz bu gayreti 
ortaya koyun. Sizlere inanıyorum, güveni-
yorum.

Değerli kardeşlerim,

Terörle huzurumuza, birlik ve beraberli-
ğimize saldırılırken, ekonomiyle de insa-
nımızın sofrasındaki ekmeğe, ülkemizin 
yatırımlarına, hedeflerine hücum ediliyor. 
Dikkat ediniz, son yıllarda yaşadığımız her 
büyük hadise, ekonomi ayağıyla birlikte 
kurgulanıyor. Gezi Olayları sırasında, so-
kaklarda kaos çıkartanlar, aynı zamanda 
ekonomiyi durdurma çağrısı da yapıyordu. 
17-25 Aralık darbe girişiminde, şahsım ve 
ailemle birlikte, ülkemizin büyük projele-
rini yürüten işadamları da hedef alınmıştı. 
Her seçim döneminde, ekonomiyle ilgili 
olumsuz hava pompalamak rutin eylem 
haline dönüşmüştü. Bölücü örgütün çukur 
eylemleri başta olmak üzere, her fırsatta 
başvurduğu yöntemin, ticari hayatı, eko-
nomiyi, yatırımları durdurmaya çalışmak 
olduğunu görüyoruz. 

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi saba-
hından itibaren başlayan ve halen süren, 
döviz kuru üzerinden yürütülen bir büyük 
ekonomik saldırı dalgasıyla karşı karşıya-
yız. Elbette bir takım sıkıntılar yaşadık, 
yaşıyoruz. Ama hamdolsun, yeniden umut 
verici bir döneme girişimizin işaretlerini 
de görmeye başladık. İhracatımızdaki geri-
leme eğilimi durdu, yeniden yükseliş tren-
dine girdik. Aralık 2016 ihracatının bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artmış 
olması bunun ispatıdır. 

Şanlıurfa’daki otellerin doluluk oranların-
daki değişime baktığımızda, turizmde ya-
şanan sıkıntıların etkilerini en iyi sizlerin 
bildiği açıktır. Her ne kadar terör olayları 
sebebiyle ağız tadıyla karşılayamamış ol-
sak da, 2017’nin, diğer konularla birlikte 
ekonomi alanında da ülkemiz için yükseliş 
dönemi olacağına yürekten inanıyorum. 
Özellikle, kalkınmamız için ihtiyacımız 
olan yeni yatırımlar konusunda 2017 atı-
lım yılı olacaktır. 

Hangi Safta Yer Alacağınıza  
Sizler Karar Vereceksiniz

Suriye ve Irak’taki olayların durulması ve 
ülkemizdeki terör eylemlerinin sona erme-
siyle, Türkiye yeniden 2023 hedeflerine 
odaklanma imkânı bulacaktır. Hem ulusla-
rarası yatırımcıların, hem de kendi işadam-
larımızın, tereddüt dönemini geride bırakıp 
süratle yatırım hamlesine başlayacakları ko-
nusunda oldukça güçlü işaretler var. 

Türkiye, son yıllarda yaşadığı kuşatılmış-
lık halini, 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından başlattığı seri atılımlarla büyük 
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ölçüde kırmıştır. Artık, siyasi konular-
la birlikte, ekonomik meselelerde de çok 
daha güçlü bir şekilde masaya oturma 
imkânına sahibiz. Hükümetimiz, önümüz-
deki fırsatları değerlendirebilmek için, 
yatırımcılara, işadamlarımıza, esnaf ve 
sanatkârlarımıza, girişimcilerimize, tari-
himizin en büyük desteklerini sağlıyor. 
Şanlıurfa’nın da bu imkânları en iyi şekil-
de değerlendireceğine inanıyorum. 

Şehrimizin komşularının durumları, siz-
ler için en iyi örnektir. Bir tarafta sanayide, 
ticarette, tarımda, huzurda, kardeşlikte, 
bırakınız bölgeyi tüm Türkiye’ye örnek 
olan bir şehir, diğer tarafta ise, kendisine 
sağlanan tüm imkânlara rağmen kısır dön-
güden kurtulamayan bir başka şehir var. 

Yarın Başbakanımız geniş bir heyetle 
Irak’a gidiyor. İnanıyorum ki, bu ziyaret 
bölgede turizmin hareketlenmesini farklı 
bir şekilde ateşleyecektir. 

Hangi safta yer alacağınıza sizler karar ve-
receksiniz. Şanlıurfa’nın ekonomik potan-
siyeli, Şanlıurfalıların birikimleri, gayret-
leri, kabiliyetleri, bu şehri çok kısa sürede 
ülkemizin ilk 10’u arasına sokmaya yeter-
lidir. Yeter ki, şehrinizden terör belasını 
uzak tutun, yeter ki birliğinizi, beraberli-
ğinizi güçlü tutun, yeter ki buraya yatırım 
yapmak isteyenlere güven verin, itimat 
telkin edin. İnanın bana, gerisi çok kolay 
gelecektir. 

Devlet, teşvikleriyle, destekleriyle, tahsisle-
riyle zaten yanınızdadır. Şahsen ben de, yurt 
içinde ve yurt dışında temasta olduğum işa-
damlarını, firmaları Şanlıurfa’ya yönlendir-

me konusunda her türlü gayreti göstermek-
ten memnuniyet duyarım. Ama önce sizin 
sahayı bir temizlemeniz, terör örgütlerini 
kovmanız, yetişmiş insan kaynağı mesele-
sini çözmek için gereken adımları atmanız 
gerekiyor. Açık konuşacağım. Siz üzerinize 
düşenleri yapın, gerisini bana bırakın. 

Değerli kardeşlerim,

Şu hususu bir kez daha ifade etmekte fayda 
görüyorum. Teröristle mücadele şüphesiz 
öncelikle güvenlik kuvvetlerinin vazifesi-
dir. Teröristi bulacak ve etkisiz hale getire-
cek olan istihbaratçıdır, askerdir, polistir, 
korucudur. Ama terörle mücadele medya-
dan üniversiteye, siyasi partilerden gönül-
lü kuruluşlara, ailelerden kanaat önderle-
rine kadar tüm toplumun ortak görevidir.

Her hafta muhtarlarla yaptığım toplantı-
da; muhtarların mahallesine, köyüne sa-
hip çıkmasını istiyorum. Mahallelerine, 
köylerine garip tipler geldiği zaman bunu 
hemen güvenlik teşkilatlarımıza bildirme-
lerini istiyorum. Aynı uyarıyı size de yapı-
yorum: Babanızın oğlu da olsa, eğer vatan 
hainiyse bunu bildirmeniz lazım

Terörün kökünü kurutmak istiyorsak, ön-
celikle kimden gelirse gelsin, terör eylem-
lerini lanetlemeli, bunlara karşı ilkeli ve 
tutarlı bir duruş sergilemeliyiz. Maalesef 
bugün bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşı-
yoruz. Bazıları olaylar karşısındaki tavrını, 
teröristin kimliğine ve ideolojisine baka-
rak belirliyor.

Terörist bombayı patlatıyor, gerisini de 
kalemiyle, klavyesiyle, manşetiyle, mikro-
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fonuyla, siyasetçisiyle, sivil toplum kuru-
luşuyla, bu çevreler getiriyor. Bunun için 
biz, bir yandan ülkemiz içinde ve dışında 
teröristle mücadele ederken, aynı zaman-
da “Türkiye gemisini” batırmaya çalışan 
bu kesimlerin, bu vatansızlar güruhunun 
fitneleriyle de uğraşıyoruz.

Hamdolsun bugüne kadar milletimizi bir 
birbirine düşürmeyi başaramadılar. Do-
ğusundan Batısına, Kuzeyinden Güneyine 
Türkiye’nin dört bir yanında hâkim olan 
kardeşlik ve barış ortamını zedeleyemedi-
ler. İnşallah biz uyanık olduğumuz müd-

detçe, kavga yerine dayanışmayı, kin ve 
nefret yerine muhabbeti ikame ettiğimiz 
sürece de muvaffak olamayacaklar. Sizle-
rin devletinizin, milletinizin yanında oldu-
ğunuzu biliyorum. Önümüzdeki dönemde 
bu konuda sizlerden çok daha fazla gayret 
bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve 
hizmetlerin Urfa’mıza hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Sizlere sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.
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Değerli misafirler, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığımızın, Sosyal Güvenlik 
Kurumumuzun ve İŞKUR’umuzun kıy-
metli mensupları, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, Kırgızistan’da 
düşen kargo uçağı sebebiyle hayatını kay-
beden 4 havayolu personeline ve 33 Kırgız 
kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. Dost ve kardeş Kırgız 

halkına, bu elim kaza sebebiyle yaşanan ka-
yıplardan dolayı üzüntülerimi iletiyorum. 

Bir diğer önemli konu, yılbaşında İstan-
bul Ortaköy’de yaşanan terör saldırının 
failinin, dün gece, güvenlik güçlerimizin 
başarılı bir operasyonuyla yakalanmış ol-
masıdır. Daha önce de ifade etmiştim, ar-
tık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar 
kalmayacak, hukuk devleti sınırları içinde, 
herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy sal-

Yeni Türkiye’nin İnşasını 
Hızlandıracağız 

SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni | Ankara | 17 Ocak 2017
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dırısının faili teröristin yakalanmış olma-
sı, bu güvenlik anlayışının önemli bir teza-
hürüdür. Bu konuda gayreti ve emeği olan, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz başta 
olmak üzere, tüm güvenlik ve istihbarat bi-
rimlerimizi tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Açılışını yaptığımız, yeni inşa edilen 46 sos-
yal güvenlik kurumu binası ile 5 İŞKUR hiz-
met binasının milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu binaların kurumlarımızın 
hizmet kalitesini artıracağına inanıyorum. 
Toplam 241 milyon liralık bir yatırımla ül-
kemize kazandırılan bu tesislerin faaliyete 
geçmesinde emeği olan Sayın Bakanımıza, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız Sayın 
Mehmet Selim Bağlı’ya, İŞKUR Genel Mü-
dürümüz Mehmet Ali Özkan’a, mühendi-
sinden işçisine herkese teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz 14 yılda Türkiye’nin en büyük 
gelişmeyi gösterdiği, en büyük reformları 
hayata geçirdiği alanların başında sosyal 
güvenlik geliyor. Temelde hepsi aynı işi ya-
pan, ama farklı isimler ve statülerde faali-
yet gösteren sosyal güvenlik kurumlarının 
tek çatı altında birleştirilmiş olması dahi, 
başlı başına tarihi bir reformdur. 

SSK’nın, Bağ-Kur’un ve Emekli Sandığı’nın, 
prim ödemelerinden hastanelerine varın-
caya kadar tamamen ayrı çalıştıkları bir 
dönemden, 79 milyon vatandaşımızın ta-
mamının tek tip hizmet aldığı günlere gel-
dik. Artık ülkemizde işçi, memur, esnaf ay-
rımı yok, sadece kendi hesabına ve ücretli 

olarak çalışan var. İster Genel Müdür olun, 
ister işçi, aynı statüye tabisiniz. 

Devletin sosyal güvenlik kurumlarına kat-
kısı, dünyanın hemen her yerinde olduğu 
gibi, ülkemizde de var. Ama artık mali açı-
dan şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir 
bir sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Bu 
sayede kurumlarımız yatırım yapabiliyor, 
hizmet vermenin ötesinde hizmetin kalite-
sini artırmanın yollarını arayabiliyor. 

Emeklilerimizin  
Refah Seviyeni Artırdık

Bugün açılışını yaptığımız birimlerin de 
gösterdiği gibi, artık vatandaş devletine 
ulaşmak için dere-tepe koşturmuyor, devlet 
hizmeti vatandaşının ayağına götürebilmek 
için çalışıyor. Öyle ki, pek çok hizmet tele-
fonla, internetle verildiği için, vatandaşları-
mız işyerinden, evinden işlerini takip edebi-
liyor. Daha önce aylar süren işlemler bugün 
günlere, saatlere sığdırılmış durumdadır. 
Kafanıza takılan sorular varsa, bunları ALO 
170 hattı aracılığıyla kuruma aktarabiliyor 
ve cevaplarını alabiliyorsunuz. 

Sosyal güvenlik, E-DEVLET sisteminde en 
çok hizmet sunulan ve en yoğun kullanı-
lan alanların başında geliyor. Hizmetlere 
ulaşımı kolaylaştırırken, vatandaşımızın 
ihtiyacını en çok hissettiği emekli maaşla-
rında da, tarihi artışlara imza attık. 

Asgari ücret 2002 yılında 184 liraydı, bu-
gün ise 1.404 liradır. Aynı dönemde en 
düşük SSK işçi emeklisi maaşı 257 liradan 
1.402 liraya; en düşük Bağ-Kur esnaf emek-
lisi maaşı 148 liradan 1.255 liraya; en düşük 
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Bağ-Kur tarım emeklisi maaşı 66 liradan 
998 liraya; en düşük emekli sandığı emek-
lisi maaşı 377 liradan 1.750 liraya yükseldi. 

Dünkü Türkiye’de emekli olmak demek sefa-
lete mahkûm olmak demekti. Elbette gönlü-
müz çok daha fazlasını, çok daha iyisini arzu 
eder. Fakat şu gerçeği de kabul etmek lazım: 
Bugün ülkemizde yaşı gelip emekli olan hiç 
kimsenin mağdur olması söz konusu değil-
dir. Sadece emeklilerimizin refah seviyesini 
artırmakla kalmadık; dul, yetim, engelli, ma-
lul ve gazi gibi mağdur durumda olan tüm 
vatandaşlarımıza da sahip çıktık. Örneğin 
engelli aylığını 24 liradan 514 liraya, 65 yaş 
aylığını 24 liradan 228 liraya, öğrenci kredi-
si ve bursunu 45 liradan 425 liraya çıkardık. 

Bugün, ülkemiz sınırları içinde yaşayıp da, 
sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan 
kimse yoktur. İmkânı olan kendi primini 
ödüyor. Buna imkânı olmayanın yanında 
ise yine devleti var. Hatta, sadece kendi 
vatandaşlarımızla kalmıyor, ülkemizde 
yaşayan 3 milyonun üzerindeki sığınma-
cının da temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı bunca 
badireye rağmen ayakta kalmasını, vatan-
daşımız olsun olmasın, tüm mağdurlara, 
mazlumlara sahip çıkmamıza, bu şekilde 
aldığımız dualara bağlıyorum. Milletimiz, 
ülkesine sahip çıktıkça, ülkesini yöneten-
lerin arkasında duasıyla ve desteğiyle dur-
maya devam ettikçe, Allah’ın izni ve yardı-
mıyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir 
sorun yoktur. Ne diyor Mehmet Akif:

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır; 
/ Sen sahip olursan bu vatan batmayacak-
tır. / Feryadı bırak, kendine gel, çünkü za-

man dar… / Uğraş ki; telafi edecek bunca 
zarar var. / ‘İş bitti… Sebatın sonu yoktur!’ 
deme, yılma. / Ey milleti-merhume, sakın 
ye’se kapılma.”

Bizler, 14 yıldır ye’se kapılmadan çalıştık, 
ülkemize, rahmetli Özal’ın tabiriyle çağ 
atlattık. İnşallah bundan sonra da 2023 
hedeflerimize ulaşarak, Yeni Türkiye’nin 
inşasını hızlandıracağız. 

Uyguladığımız Genel Sağlık 
Sigortası Dünyada Tek

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizde uygulanan Genel Sağlık Sigor-
tası, belki de dünyadaki tek örnektir. Bili-
yorsunuz, bu modelin çok dar bir örneğini 
Amerika uygulamaya kalktı, başaramadı-
lar, vazgeçtiler. Biz Genel Sağlık Sigortasını 
ilk getirdiğimizde, birileri ısrarla, “Olmaz, 
yürütemez, batarsınız, bitersiniz” diyerek 
önümüzü kesmeye çalıştı. Ama işte görü-
yorsunuz, yılbaşı itibariyle 5 yıl geride kal-
dı ve sistem tıkır tıkır işliyor. “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” anlayışımızın en somut 
tezahürlerinden biri olan bu uygulamayı 
incelemek, yerinde görmek için, dünyanın 
her yerinden ülkemize heyetler geliyor. 

Sultanahmet’te bir cuma namazı çıkışı bir 
ABD’li turist grubuyla sohbetimiz oldu. 
Turistler sağlık reformunu nasıl yaptığı-
mızı sordular ve şunu söylediler, “Lütfen 
sağlıkta yaptığınız reformları ve dönüşü-
mü ABD Başkanı Sayın Obama’ya da anla-
tın. ABD de aynı reformları yapsın.” ABD 
bu işi başaramadı. Çünkü bu tür reformla-
rı yaparken toplumu hazır hale getirmek 
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maharet ister. Biz, bu reformu, halkımızla, 
STK’larımızla el vererek gerçekleştirdik. 

Genel sağlık sigortasından önce, hayata 
geçirdiğimiz sağlık reformuyla, bu alanda-
ki sıkıntıları da çözmüştük. 14 yıl önce bu 
ülkede, her sosyal güvenlik kurumunun, 
hatta her kamu kuruluşunun, her meslek 
teşekkülünün ayrı hastanesi vardı. Evini-
zin yanında SKK hastanesi varsa ve siz me-
mursanız, oraya gidemiyordunuz. Gidip bir 
devlet hastanesi bulup, oraya başvurmanız 
gerekiyordu. Bu sıkıntıları gençliğimde ben 
de yaşadım. Bolu’da bir trafik kazası geçir-
dik, yaralandım. Arkadaşlarım, sigortalı ol-
duğumu bilmedikleri için beni yanlışlıkla 
devlet hastanesine götürmüşler. O esnada 
yaşananları hayal meyal işitiyorum. Hasta-
nede benim sigortalı mı, memur mu oldu-
ğumu soruyorlar. Tabi arkadaşlar bilmiyor-
lar. Baktım iş çetrefilleşmeye başladı, zor da 
olsa sigortalı olduğumu söyledim. Beni has-
taneye kabul etmediler ve sigorta hastanesi 
aramak zorunda kaldık. 

Kurum hastanelerinden diğer vatandaşla-
rın yararlanması zaten söz konusu değildi. 
Halbuki bunların hepsi de nihai olarak büt-
çesini devletten alan sağlık kuruluşlarıydı. 
Biz, hepsini birleştirdik. Artık ülkemizde 
devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve 
özel hastane dışında bir ayrım kalmamış-
tır. Vatandaşlarımız, bu hastanelerin hep-
sine de başvurabilmekte, hizmet alabil-
mektedir. Söylediğimiz şey şuydu: Hastane 
kapısına kim gelirse gelsin müdahale ya-
pılacaktır. Hastane kapısından hasta geri 
çevrilemez dedik ve bu şekilde yola çıktık. 

Şimdi vatandaşlarımıza muayene ola-
cağı doktoru seçebilmeye kadar varan 

imkânlar sunuluyor. Eskiden bırakın has-
taneyi, muayeneyi, ilaç almak bile başlı ba-
şına bir dertti. Bugün, herkes ilacını diledi-
ği eczaneden alabiliyor. Tabii gençler Eski 
Türkiye’yi bilmedikleri için, bu anlattıkla-
rımı kavramakta zorluk çekiyorlar. Şöyle 
yaşı 35’in üzerinde olan herkes, o günleri 
çok iyi bilir. İbret almazsanız ibretlik olur-
sunuz. İşte biz ibret alarak bütün bu yan-
lışları düzelttik. Şimdi ise geleceğe farklı 
bakıyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesisler 
eksiklerimizi gidermeye yöneliktir. 

Nereden geldiğimizi bilmezsek, nereye 
gideceğimizi de kestiremeyiz. Her alanda 
sürekli bu muhasebeyi yapmalı, adımları-
mızı ona göre atmalıyız. 

Terör Örgütlerinin Asıl Misyonu 
2023 Hedeflerini Sabote Etmektir

Değerli kardeşlerim,

Sosyal güvenlik, Türkiye’nin yaşadığı bü-
yük değişimin işaretlerinden sadece bi-
ridir. Ulaşımdan toplu konuta, enerjiden 
eğitime, tarımdan spora kadar her alanda 
bu değişimi yaşadık. Rakamlar ortada, ya-
tırımlar ortada, eserler ortada, hizmetler 
ortada… Sadece fiziki gelişmeyle kalma-
dık, demokraside de çok önemli ilerleme-
ler kaydettik. Milli irade kavramına bizim 
kadar atıfta bulunan, bizim kadar titizlik 
gösteren, bizim kadar sahip çıkan bir baş-
ka siyasi kadro ve dönem, herhalde yoktur. 

Daha da önemlisi Türkiye, tarihinde ilk 
defa, bir darbe girişimini vatandaşlarının 
kararlı duruşu ve direnişiyle boşa çıkarma-
yı başarmıştır. Milletimiz 15 Temmuz’da, 
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bizi, demokrasiye çaba sarf etmeden sahip 
olan bir ülke gözüyle bakanları utandıracak 
bir cesaret ve kahramanlık sergilemiştir. 

İstiklalimizi ve istikbalimizi kanlarımızla 
savunduğumuz bu darbe girişimi, demok-
rasi tarihimizin, en az Büyük Millet Mecli-
sinin açıldığı 23 Nisan 1920, en az gerçek 
anlamda çok partili hayata geçtiğimiz 14 
Mayıs 1950 seçimleri kadar önemli bir dö-
nüm noktasıdır. Daha da ileri giderek, mil-
letimizi harekete geçiren saikler ve göze 
alınan fedakârlık bakımından bu hadiseyi, 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla aynı 
çizgide görmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Esasen, 2013 yılından bu yana ardı ardına 
yaşadığımız hadiseler göstermektedir ki 
Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içinde-
dir. Bu defa muhatabımız, kendi isimleri ve 
askeriyle karşımıza çıkan düşmanlar değil, 
onların kullandıkları maşalar olan terör ör-
gütleridir. İsimlerinin, söylemlerinin farklı 
olduğunu bakmayın; PKK, DEAŞ, FETÖ, 
YPG, DHKP-C ve diğerleri; hepsi de aynı se-
naryonun oyuncularıdır. Tüm terör örgütle-
rinin tek bir vazifesi, tek bir misyonu vardır. 
Bu da, milli birliğimizi, ülkemizin bütünlü-
ğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye’nin 
önünü kesmek, ayağına pranga vurmak, 
2023 hedeflerini sabote etmektir. 

İşte dün Diyarbakır’da yine güvenlik güç-
lerimize saldırdılar, kan döktüler. 4 şe-
hidimiz var. Daha önce de, İstanbul’da, 
Ankara’da, Gaziantep’te, Diyarbakır’da, 
Mardin’de, Elazığ’da, Adana’da aynı amaç-
la saldırıp, asker, polis, sivil ayrımı gözet-
meden insanlarımızı katlettiler. 

Utanmadan, sıkılmadan Parlamento’da 
çıkıp benim polisime, askerime, köy koru-
cularımıza dil uzatabiliyorlar. Peki bunlar 
kimi savunuyorlar? Dün Diyarbakır’da 
hain saldırıyı gerçekleştiren teröristleri 
savunuyorlar. Başka kimi savunuyorlar? 
Gaziantep, Ankara, İstanbul ve Kayseri’de 
katliam yapanları savunuyorlar. 

Siz hangi akla hizmet bu ifadeleri kulla-
nıyorsunuz? Bunlar birilerinin maşasıdır. 
Eğer siyaset yapacaksanız, seçtiğiniz keli-
melere, cümlelere dikkat edeceksiniz. Aksi 
takdirde bu ülkeyi yönetenler, devlet gere-
ğini yapar. 

Bu vesileyle bir kez daha, Diyarbakır’da 
hayatlarını kaybeden polislerimiz başta 
olmak üzere, istiklal ve istikbal müca-
delemizde verdiğimiz tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. 

Şairin dediği gibi;

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

Biz, bu topraklar için bin yıldır kesintisiz 
kan döküyoruz. Bayrağımızın rengi, este-
tik durduğu için değil, şehitlerimizin kan-
larıyla sulandığı için kırmızıdır. 

Çocuklarımıza Milli ve Manevi 
Değerlerimizi Aşılamalıyız

Minarelerden okunan ezanlar, salâlar, sa-
dece insanlarımızı ibadete çağırmıyor; aynı 
zamanda bu toprakların ilelebet bizim vata-
nımız olduğunu her gün tüm dünyaya haykı-
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rıyor. Milletimizin bayrak ve ezan hassasiye-
ti, bu değerleri istiklalinin ve istikbalinin en 
güçlü sembolleri görmesinden kaynaklanır. 
Bayrağa ve ezana saygısı olmayan hiç kimse-
nin bu milleti anlaması, bu milletle yüreğini 
birleştirebilmesi, aynı istikamete bakabilme-
si, aynı hedeflere yürüyebilmesi mümkün 
değildir. Bunun için, aileden başlayarak, 
okulda ve hayatın her alanında çocukları-
mıza milli ve manevi değerlerimizi öğretme-
nin, benimsetmenin çabası içinde olmalıyız. 

Değerleri olmayan insan, dalından kopmuş 
bir yaprak gibidir, nereye savrulacağını 
rüzgârın yönü belirler. Hâlbuki biz, tıpkı bir 
ulu çınar gibi, binlerce yıllık şanlı bir geçmi-
şe, devlet geleneğine, medeniyet birikimine 
sahip bir milletiz. Geçmişi birkaç yüzyılı 
bulmayan coğrafyalarda, sıradan hadiseler 
üzerinden tarih inşa edilmeye çalışılırken, 
bizim elimizdeki hazinenin kıymetini bil-
miyor olmamız, ne acıdır. İnşallah önümüz-
deki dönemde, çocuklarımıza hem medya 
aracılığıyla, hem eğitim kurumlarında ta-
rihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi en 
iyi, en doğru şekilde öğretecek bir atmosferi 
hep birlikte inşa edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemize yönelik saldırıların en önemli 
araçlarından biri de ekonomidir. Elbette 
bu alanda kendi eksiklerimizden, sıkıntı-
larımızdan kaynaklanan sorunlar vardır. 
Bunları gayet iyi biliyoruz, çözümü için de 
çalışıyoruz. 

Geçtiğimiz 14 yılda ekonomimizin geçirdi-
ği yapısal dönüşüm ortadadır. Dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme 
vizyonumuzu da içeren 2023 hedeflerimize 

ulaşabilmek için gereken yapısal reformlar 
zaten gündemimizdedir. Bununla birlikte 
şu gerçeğin de farkındayız. Özellikle 2013 
yılından beri maruz kaldığımız tüm saldı-
rılar ekonomi boyutuyla kurgulanmakta ve 
sahnelenmektedir. Bu durumun, “Ekono-
miyi durdurma” çağrılarından sanayicileri-
mize “Yatırım yapmayın paranızı bankada 
tutun” söylemlerine kadar, pek çok emaresi 
açıkça ortadadır. Bu çağrının anlamı nedir 
biliyor musunuz? Paranızı banka sahipleri-
ne verin, onlarda vurgun yapsın. 

Buradan şu uyarıyı yapıyorum: Finans sek-
törünün sahibi durumunda olanlar, eğer 
bu ülkedeki girişimciye, yatırımcıya kredi 
musluklarını açmıyorlarsa, karşılarında 
bizi bulacaklardır. Çünkü yatırımcı kredi 
alabilecek ki yatırımını yapabilsin. Yatırım 
istihdamı doğuracak ve ülke kalkınacak. 

Bu sözlerim tabi birilerinin hoşuna git-
meyecektir. Bazıları da çıkıp, “Cumhur-
başkanı olarak böyle konuşmayın, bunları 
başkaları söylesin” diyebilir. Ancak ben 
sorumluluk makamındayım, bunun gere-
ğini yerine getirmek zorundayım. Bu mil-
let bize oyunu verirken ne dedi? “Benim 
haklarımı sonuna kadar koru” dedi. Ben de 
milletimin haklarını koruyorum. 

Üzerimizde Oynanan Oyunları 
Yerle Yeksan Edeceğiz

Terör örgütlerinin eylemlerine ve hedefle-
rine baktığımızda, işin gerisinde bir eko-
nomik mesajın da bulunduğunu görüyo-
ruz. Türkiye’nin en önemli markası olan 
İstanbul’a bir gün bölücü örgüt, diğer gün 
DEAŞ tarafından saldırılması, tesadüf de-
ğildir. 
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Son dönemde döviz kurlarında yaşanan 
hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanma-
dığını, meselenin üreticileri ve tüketicileri 
tedirgin ederek ekonomiyi yavaşlatmak ol-
duğunu kim inkâr edebilir?

Bakıyorsunuz, tarlada 1 lira olan domates 
benim vatandaşıma gelene kadar 7-8 lira-
ya çıkıyor. Aradaki 6-7 lira kime gidiyor? 
Bu meseleye çözüm bulmamız gereklidir. 
Gençliğimizde “Aracılara, tefecilere lanet 
olsun” derdik. Buradan çiftçime sesleniyo-
rum: 1 yıl önceden gelip tarlanızda ürün-
lerinizi alanlara karşı uyanık olun. Gıda 
Tarım Bakanlığımız burada… Bu konuda 
tedbirini almalıdır. 

Suriye ve Irak’ta geciktirildikçe geciktirilen 
operasyonların, bu ülke halklarının selame-
ti ve hayrını değil, ülkemizi de içine alan 
daha büyük bir terör dalgasına zemin hazır-
lama niyetini taşıdığı, artık gizlenemez bir 
hakikat olarak karşımızda durmaktadır. 

Türkiye’nin sahaya inmesi karşısında gös-
terilen garip tepkiler, bu oyunun bozulma-
sından kaynaklanıyor. Mezhep çatışması 
senaryosuna ülkemizi de dahil etmek için 
gösterilen gayretleri, bu amaçla açılan “hayat 
tarzı” tartışmalarını çok iyi takip ediyoruz. 
Hatta, Suriye’deki muhalif grupları ülkemi-
ze karşı tahrik etmek için oynanan oyunla-
rı, çıkartılan dedikoduları bilmiyor değiliz. 
Aynı şekilde 6-8 Ekim ve hendek olayları 
sırasında Kürt kardeşlerimiz üzerinde oyna-
nan oyunlar hala hafızalarımızda tazedir. 

İşte buradan bir kez daha meydan okuyo-
rum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. 
Çünkü bize göre;

“Sakın kader deme 

Kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş 

Göklerden gelen bir karar vardır”

Evet, Rabbimin izni ve yardımıyla, milleti-
mizle birlik olarak bu mücadeleyi başarıya 
ulaştıracağız. 

2013 yılında Gezi olaylarında sokakla-
rı ateşe veren vandallara nasıl meydanı 
bırakmadıysak… 17-25 Aralık’ta hukuk 
darbesi yapmak için kapımıza dayanan-
lara nasıl eyvallah etmediysek… Mahalli 
idareler, Cumhurbaşkanlığı ve milletve-
kili seçimlerinde bizi yıkmaya çalışanlara 
nasıl fırsat vermediysek… 15 Temmuz’da 
darbe yapmak için harekete geçenleri nasıl 
milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattıy-
sak… Suriye’de sınırımızda terör bölgesi 
oluşturmaya çalışanların heveslerini nasıl 
kursaklarında bıraktıysak… Ekonomide 
kurulan tuzakları, Suriye ve Irak’ta yazılan 
senaryoları, bölgemizde oynanan oyunları 
da aynı şekilde yerle yeksan edeceğiz. 

Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, 
kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 
Yeter ki Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet zemininden taviz vermeyelim. 
İnanın bana, gerisi çok kolay. Çünkü bizi 
yıkmak için attıkları her taş, bizim kendi 
duvarımızı daha da sağlamlaştırmamıza, 
bununla kalmayıp kendi taşlarımızı birik-
tirmemize vesile oluyor. 

Bu binaların hizmete geçmesinde emeği 
olan herkesi tekraren tebrik ediyorum. Siz-
lere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

127

Değerli misafirler, çevre ve şehircilik ba-
kanlığımızın kıymetli mensupları, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, saygıyla selam-
lıyorum. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafın-
dan “Şehircilikte Yeni Vizyon” temasıyla 
düzenlenen Şehircilik Şurasının ülkemiz, 
milletimiz, özellikle de şehirlerimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugünkü açılış programının ardından yak-
laşık 3 ay boyunca, 4 komisyon halinde 
çalışmalarını yürütecek olan şuraya katkı 
verecek herkese şimdiden şükranlarımı 
sunuyorum. 

Şura, bilim insanlarımızdan ilgili kurum-
ların uzmanlarına, sivil toplum kuruluş-
larından meslek örgütlerinin temsilcileri-
ne kadar geniş bir katılımla çalışacaktır. 
Şehirlerimizin, meselelerimizin ve çözüm 

Karakteri Olmayan Şehirleşme, 
Bizim Modelimiz Asla Olamaz

Şehircilik Şurası | Ankara | 27 Ocak 2017
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yollarının enine boyuna tartışılacağı şura-
mızın, bu alanda bir dönüm noktası olaca-
ğına inanıyorum. Şuranın düzenlenmesin-
de emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Toplumdan uzak, tek başına yaşamak, in-
san fıtratına aykırıdır. Şehirler işte bu fıtri 
ihtiyaçtan doğmuştur. Güzellik ve estetik 
arayışı da insanın özünde var olan haslet-
lerdendir. Medeniyet kavramının, insanla-
rın bir arada yaşadıkları şehirleri ve o şe-
hirleri anlamlı kılan yapıları da ifade eden, 
geniş bir anlam dünyası vardır. Gerçekten 
de insan, doğanın çehresini değiştirebile-
cek müdahaleler yapma bilgisine ve irade-
sine sahip âlemdeki tek varlıktır. Şayet bu 
müdahale güzele, iyiye, hayırlıya ulaşma 
yönünde olursa, insan, Allah’ın yeryüzün-
deki halifeliği vasfına uygun davranmış 
olur. Aksi yönde hareket ederse, bu Allah’la 
-haşa- yarışma yolunu açar ki, o yolun sonu 
hem insanın hüsranıdır, hem de dünyanın 
mahvıdır.

Batı medeniyeti, büyük ölçüde, işte bu 
ikinci yolda ilerlediği için, sahip olduğu 
devasa üretim ve inşa kapasitesine rağ-
men, insanların mutluluğuna aynı oranda 
katkıda bulunamıyor. Halbuki bizim me-
deniyetimizde şehir, daha doğrusu binalar, 
sokaklar, mahalleler, insanın yaratıcısına 
yönelişinin simgeleridir, öyle olmak zorun-
dadır. Hatta şehri, “Cennet tasavvurunun 
bir parçası” görenler dahi mevcuttur. İbn-i 
Haldun’a göre, şehirlerin bir ruhu vardır 
ve insanlar zamanla yaşadıkları şehrin ru-
huyla özdeşleşir. Bir başka ifadeyle, şehir-
de yaşamaya karar vermek, aynı zamanda 

bir hayat biçimi tercihidir. Bu bakımdan 
insanla şehir arasındaki ilişkiyi doğru kur-
mak çok önemlidir. 

Eğer şehirle insan arasındaki ilişki, insan 
öncelikli olmazsa, işte o zaman yaşadığı-
mız çevre, manevi boyutuyla da üzerimize 
çökmeye başlar. Yahya Kemal, “Bir iklimin 
manzarası, mimarisi, halkı arasında ahenk 
varsa, orada gözlere bir vatan tablosu gö-
zükür” diyor. Bizim için şehir, hem vatan-
dır, hem de Rabbimize yönelişimizin teza-
hürüdür. 

Tarihimizde, şehir-insan ilişkisini, vatan 
sevgimizi ve Rabbimize olan yönelişimizi 
de kapsayacak şekilde kurmaya çalıştığımı-
za dair sayısız örnek bulunuyor. Ecdadımı-
zın, Orta Asya’dan Pakistan ve Hindistan’a, 
Selçuklu coğrafyasından Osmanlı’nın 3 kı-
taya yayılan görkemli mirasına kadar çok 
geniş bir müktesebata sahibiz. Bununla 
birlikte, özellikle İkinci Dünya Savaşı son-
rası dönemde yaşadığımız şehircilik facia-
larının sebeplerini çok iyi tespit etmeliyiz. 
Akif ’in dediği gibi;

“Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Evet, bizler, her alanda olduğu gibi, şehir-
cilik konusunda da tarihimizden ibret ala-
rak, hataların tekerrürünü önlemek mec-
buriyetindeyiz. 

Geçtiğimiz 14 yılda bu konuda çok önemli 
adımlar attık. Elbette, bu süreçte yapılan 
işlerin de eksikleri olmuştur. Ama şu bir 
gerçektir ki, Türkiye tarihinin en kapsam-
lı, sosyal yönü en güçlü, halkımızın her ke-
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simine hitap eden şehirleşme hamlesini, 
bu dönemde gerçekleştirmiştir. 

Bizim Şehirlerimizde Farklı 
Kültürler Bir Arada Yaşar

Değerli kardeşlerim,

Dünyanın dört bir tarafında, hemen tüm 
önemli şehirleri ziyaret etme imkânı bul-
dum. Her şeyden önce, şehirleşme konu-
sunda yaşadığımız sıkıntılar bize mahsus 
değildir. Pek çok ülke, pek çok toplum, 
benzer sancıları yaşamıştır, yaşıyor. Dün-
yada 1950 yılında nüfusu 10 milyonun 
üzerinde olan sadece 2 şehir vardı: New 
York ve Tokyo. Bugün ise dünyada nüfusu 
10 milyonun üzerinde 34 şehir mevcuttur 
ve yenileri de hızla gelmektedir.

Aynı şekilde nüfusun kır ve kent dağılımı 
da hızla bozulmakta, insanlar şehirlere 
adeta yığılmaktadır. Dünyayı bir kena-
ra bırakıyorum, ülkemize baktığımızda, 
1950’de nüfusumuzun sadece yüzde 25’i 
şehirlerde yaşarken, bugün bu oran yüzde 
90’ı aşmıştır. 

Tüm çarpıklıklarına, tüm zorluklarına, 
sıkıntılarına rağmen insanlar şehirlerde 
yaşamayı tercih etmektedir. Gittiğim yer-
lerde, elbette çok düzenli, çok planlı, çok 
nizami şehirleşme örneklerini de gördüm. 
Ama bir şeyin düzenli olması, nizami ol-
ması, doğru ve güzel olduğu anlamına gel-
miyor. 

Bizim şehirlerimiz, toplumumuzda varo-
lan çeşitliği, farklılıkları bir arada yaşa-
tabilme geleneğini yansıtan özelliklere 

sahiptir. Binaların, meydanların, mahal-
lelerin belirli bir kimliği, şahsiyeti vardır. 
Bu yüzden hiçbiri diğerinin aynı değildir. 
Halbuki, özellikle Batı ülkelerinde, tektip-
çi bir mimari anlayış hakimdir. Hepsi de 
birbirine benzeyen sokaklarda, aynı tip 
binalardan yüzlerce, binlerce görürsünüz 
ve aralarındaki farkı anlayabilmeniz ger-
çekten çok zordur. Düzenli ama karakteri 
olmayan şehirleşme, bizim idealimiz, mo-
delimiz asla olamaz. 

Maalesef, yine 1940’lardan itibaren, gece-
konduların yanında, aynı kötü, kişiliksiz, 
çirkin projenin yüzlerce, binlerce uygu-
laması olan apartmanlar, siteler ortaya 
çıkmıştır. İmkânların kısıtlı olduğu, in-
sanların sadece başlarını sokacak bir ev ha-
yaliyle yöneldiği bu yapılaşma tarzı artık 
son bulmalıdır. Bugünün Türkiye’si böyle 
bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak 
etmiyor. TOKİ binaları başta olmak üzere, 
artık ülkemizde, tarihimize, kültürümüze, 
bölgelerimizin karakteristiklerine, hayat 
tarzına uygun binalar inşa etme dönemi 
gelmiştir. 

Sadece beton, demir, tuğla yığınlarından 
oluşan o çirkin yapılar, bırakın şehirleri-
mizi, yaylalarımızı, kıyılarımızı dahi işgal 
etmeye başlamıştır. Karadeniz’in o güzel 
yaylalarında, Ege’nin, Akdeniz’in kimi kıyı 
bölgelerinde gördüğüm çirkinliklerden 
çok derin üzüntü duyuyorum. Bu faciala-
ra, bakanlık olarak, belediyeler olarak, il-
gili ve yetkili tüm birimler olarak, işbirliği 
halinde izin vermemeliyiz. 

Öte yandan şehirlerimiz, kentsel dönüşüm 
projeleriyle, gecekondu tarzı yapıların is-
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tilalarından kurtarılırken, şahsiyetsiz mi-
mari ekollerin pençesine de itilmemelidir. 
Kendi şehir kültürümüzü ihya edecek bir 
atılımı, hep birlikte hayata geçirmeliyiz. 
Sadece rant, sadece kar, sadece kazanç 
odaklı bir anlayışla, böyle bir şehir inşası 
gerçekleştiremeyiz. En büyük kazancımı-
zın, insan öncelikli yaşanabilir şehirler 
kurmak olduğunu kabul ederek, yolumuza 
devam etmeliyiz. 

Şehirlerimiz, Maddi ve  
Manevi Unsurlara İmkân  
Verecek Şekilde Büyümelidir

İnsanlara huzur değil gerginlik veren bir 
şehir, sorunlu bir şehirdir. Bugün dünya-
nın en büyük 30 şehrinin ortak özelliği, 
hepsinin de terör tehdidi altında bulunu-
yor olmasıdır. 

Şehirleşmenin getirdiği siyasi, ekonomik, 
sosyal sorunları, güvenlik sıkıntılarını 
aşmanın çözümü üzerinde hep birlikte 
kafa yormalıyız. Bununla birlikte, sorun 
çözmek, toplumun bir kesimini diğerle-
rinden tecrit edecek yapı adacıkları oluş-
turmak anlamına da gelmemelidir. Bizim 
kültürümüzün şehirlerinde zenginle fakir, 
ümmiyle âlim, zahitle serkeş, patronla işçi 
aynı mahallede, yan yana evlerde, bir ses 
işitimi mesafede oturabilmektedir. Bu bir-
liktelik, herkesin diğerinin halini görmesi-
ne, gerektiğinde yardım elini uzatmasına, 
gerektiğinde yarasını sarmasına imkân 
tanımaktadır. Bu dokuyu öldüren, birey-
selleşmeyi teşvik eden yapılaşmalar, me-
deniyetimizin şehir kavramındaki dünya 
cennetini cehenneme çevirir. Görüldüğü 
gibi, şehir dediğimiz zaman üzerinde dur-

mamız, düşünmemiz, hesaba katmamız 
gereken pek çok husus bulunuyor. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizde nispeten düzenli ve aynı za-
manda tarihi dokusunu, o dokunun ka-
zandırdığı kültür iklimini muhafaza eden 
şehirlere baktığımızda şunu görürüz. Bun-
lar, köyden şehirlere göçün adeta patladı-
ğı İkinci Dünya Savaşı yıllarında, geleceği 
gören Belediye Başkanlarına sahip olan 
şehirlerdir. Bu Belediye Başkanları ne yap-
mıştır biliyor musunuz? Diyelim ki, şehrin 
nüfusu o dönemde 200 bin ise, 300 binlik 
değil, 2 milyonluk şehir planı yapmışlar-
dır. Çünkü, 200 bin nüfuslu şehre 300 bin 
nüfuslu plan yaptığınızda, daha o planın 
işlemleri bitmeden hükmü ortadan kalkar. 
Ama vizyoner bir bakış açısıyla, gelişmele-
ri doğru değerlendirip, geleceği gören bir 
anlayışla yapılan planlar, o şehri bugünle-
re kadar getirir, getirmiştir. 

Merhum Turgut Cansever, “Şehir insanı 
terbiye ettiği gibi, kötü şehir de insanı ah-
laksızlaştırır” diyor. Ülkemizde, aklımızın 
yettiği günlerden beri hep, kötü alışkanlık-
ların, ahlaksızlıkların yaygınlaşmasından 
şikâyet edilir. Bu durumun en başta gelen 
sebeplerinden biri de, şehirlerin maddi ve 
manevi boyutuyla, buna imkân verecek şe-
kilde büyümüş olmasıdır. Bilinçli bir şekil-
de kurulan ve gelişmesi sağlanan şehirler, 
medeniyetlerin kurucu ve taşıyıcı şehirleri 
olmuştur. Ninova’dan Babil’e, Kahire’den 
İskenderiye’ye, Roma’dan İstanbul’a, 
Semerkant’tan İsfahan’a, Gazne’den 
Konya’ya, Bağdat’tan Kurtuba’ya nice ka-
dim şehri, bu çerçevede sayabiliriz. Elbette 
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Mekke, Medine ve Kudüs, medeniyet şe-
hirlerimizin baş taçlarıdır. Bakınız, Sezai 
Karakoç bir şiirinde İslam şehirlerini nasıl 
tasvir ediyor:

“Açar elbet bir gün gönlümüzün çiçekleri,

Görülmemiş fizik ötesine ait çiçekler,

Mesnevi’nin, Manevi’nin;

İstanbul’un, Bursa’nın;

Diyarbekir’in, Konya’nın;

Erzurum’un, Bağdat’ın, Şam’ın;

Kahire’nin ve bütün Afrika’nın,

Mekke’nin ve Medine’nin gülleri,

Ne tükenmezdir İslam’ın şehirleri,

En büyüğünden en küçüğüne,

Hangisini ansam, eksik kalır;

Sayılmaz güzellikleri iyilikten,

Kuala Lampur’dan Darüsselam’a kadar,

Ve ayrıntılar, ayrıntılar, ayrıntılar…”

Evet, hangisini ansak, hangisini anlatsak, 
hangisini örnek versek eksik kalır; ama 
bizim şehirlerimiz gerçekten gönlümüzün 
çiçekleridir. 

İllerimiz, Kendi Yapı  
Özelliklerine ve Dokusuna  
Uygun Çözümler Üretmelidir

Kardeşlerim,

Bu vesileyle, geçtiğimiz Pazartesi günü zi-
yaret ettiğimiz Darüsselam’dan sizlere se-
lamlar getirdiğimi ifade etmek istiyorum. 

Şehirlerinde yokluğun, yoksulluğun, se-
faletin kol gezdiği Afrika, sömürgeciliğin 
acılarını hala yaşayan bir kıtadır. Biz, bir 
yandan kendi şehirlerimizle medeniyeti-
miz arasındaki ilişkiyi yeniden inşa etme-
ye çalışırken, aynı zamanda bu birikimi 
kardeşlerimizin de istifadesine sunmak 
istiyoruz. Bizim, son 70 yılda yaşadığımız 
sıkıntıları onların yaşamaması için, kendi-
lerine gereken her türlü desteği vermeye 
hazırız. Bunu görüştüğümüz tüm liderlere 
de açıkça ifade ediyoruz. 

Şehircilik konusunda gerçekten çok kötü 
bir durumda olan Antananarivo’nun halini 
görünce, Madagaskar Cumhurbaşkanı’na 
bu konudaki düşüncelerimizi ve teklifle-
rimizi detaylı bir şekilde aktardık. Sadece 
TOKİ aracılığıyla 14 yılda 765 bin konut 
üretmiş bir ülke olarak, dostlarımıza yar-
dıma hazır olduğumuzu, her yerde olduğu 
gibi, orada da tekrarladık. Muhataplarımı-
za hep “Gelin birlikte kazanalım” çağrısı 
yapıyoruz. Afrika’yla, Güney Amerika’yla, 
Orta Asya’yla, Orta Doğu’yla, Güney Asya 
ile; velhasıl tüm dünya ile ilişkilerimizi bu 
anlayış temelinde kurmanın ve geliştirme-
nin çabası içindeyiz.

Maalesef, bizler o coğrafyaları ihmal etti-
ğimiz için, oralara ya maceraperestler, ya 
da FETÖ ihanet örgütünün mensupları 
gitmiş, ilişkiler kurmuş, köşeleri tutmuş-
tur. Halbuki her biri, medeniyet tasavvu-
rumuzun önemli birer parçası olan bu 
coğrafyalara ilk önce bizler gitmeliydik, ilk 
temelleri bizler atmalıydık, köprüleri biz-
ler kurmalıydık. Geç kalmış olabiliriz, ama 
hiçbir şey bitmiş değil. Bu coğrafyalarda 
kazanılacak çok gönül, tesis edilecek çok 
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münasebet, yapılacak çok iş, edilecek çok 
hizmet var. İnşallah önümüzdeki dönem-
de, bir yandan FETÖ’nün oralardaki tah-
ribatlarını giderecek, hem de yeni ve çok 
sağlam temellerle adımlarımızı hep birlik-
te atacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, deprem başta olmak üzere, doğal 
afetlere maruz kalan ve kalma ihtimali 
olan bir ülkedir. Binaların ve altyapının in-
şasındaki özensizlikler, ihmaller, yanlışlar 
sebebiyle, ülkemizde süratle yıkılıp yeni-
den yapılması gereken 6 milyonun üzerin-
de konut-işyeri tespit edilmiştir. Doğal afe-
tin, depremin, selin, heyelanın ne zaman 
geleceği belli olmaz. Dolayısıyla, bizim 
elimizi çabuk tutup, süratle bu dönüşümü 
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için 
6306 sayılı kanunu çıkardık. Kanun kap-
samında şu ana kadar 49 ilimizde 187 yer 
riskli alan ilan edilerek, yaklaşık 400 bin 
konut ve işyerinin yenilenme süreci başla-
tıldı. 3 milyonun üzerinde vatandaşımızı 
ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmaları 
için bugüne kadar 2,5 milyar lira kaynak 
kullanıldı. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarında prensip, 
her ilde kendi yapı özelliklerine ve doku-
suna uygun çözümler üretilmesidir. Biz 
de, Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle günü-
müz ihtiyaçlarının sentezinden oluşan bir 
modeli yaygınlaştırarak, şahsiyetli yapılar 
ve bunlardan oluşan şehirler idealine kat-
kıda bulunmaya çalışıyoruz. 

Belediyelerimize, arazi envanterlerini çı-
kartmalarına yardımcı olacak coğrafi sis-

tem, harita ve buna uygun yazılım desteği 
veriliyor. İmar mevzuatı yenilenerek, plan 
değişiklikleri kontrol altına alınıyor. Özel 
sektör inşaatları yanında kamu binaları-
nın inşaatları da, sıkı bir denetim altında 
yürütülüyor. Yöresel konut inşasını teşvik 
etmek amacıyla, 7 coğrafi bölgemizde va-
tandaşlarımıza ücretsiz proje desteği sağ-
lanıyor. Atıksu arıtma, katı atık yönetimi, 
denizlerin ve kıyıların korunması, gürültü 
haritalarının çıkartılması, hava kirliliğinin 
takibi ve önlenmesi, ÇED izin süreçlerinin 
yeniden düzenlenmesi gibi pek çok çalış-
mayla, şehirlerimizdeki hayat kalitesinin 
yükseltilmesi hedefleniyor. 

Ülke genelinde çevre düzeni planlarının 
tamamlanması ve büyük projelerin plan-
larının onay süreçlerinin hızlanması da 
son dönemde kat edilen mesafeler arasın-
dadır. Tüm bu çalışmaları önemli görüyor, 
destekliyorum, emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. 

Bugün açılışını yaptığımız Şehircilik Şura-
sı, bu konuların tüm boyutlarıyla ve gele-
ceğimize ışık tutacak şekilde ele alınaca-
ğına, tartışılacağına, tespitler ve tekliflerle 
somutlaştırılacağına inanıyorum. Bir kez 
daha şuranın düzenlenmesinde ve şura 
çalışmalarında katkı sağlayan, sağlayacak 
olan herkese teşekkür ediyorum. 

Cumhurbaşkanı olarak, tarihimize, kültü-
rümüze, medeniyetimize uygun şehirlerin 
inşası yolunda atılan her adımın destekçisi 
olacağımı özellikle belirtmek istiyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum. Türkiye Bilimler 
Akademisi ödüllerini kazanan tüm bilim 
insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademi Ödülü-
nün sahibi, bu alandaki çalışmalarıyla dün-
ya çapında takdir toplayan Prof. Dr. Şerif 

Mardin’dir. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Akade-
mi Ödülün sahibi, kanser konusundaki ça-
lışmalarıyla öne çıkan Prof. Dr. Meri Kıleyr 
King’tir. (Mary-Claire King) Fen ve Mühen-
dislik Bilimleri Akademi ödülünün sahibi 
ise kimya alanında önemli bir isim olan Prof. 
Dr. Omar Yaghi’dir. Hocalarımızı bilime ve 
insanlığa yaptıkları katkılar için, şahsım, ül-
kem ve milletim adına tebrik ediyorum. 

TÜBA Ödül Töreni | Ankara | 1 Şubat 2017

Eğitim Kuruluşlarımız, Akleden, 
Düşünen, Araştıran, Soruşturan 

Nesiller Yetiştirmelidir
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2016 yılı Genç Bilim İnsanları Ödül Prog-
ramı (GEBİP) kapsamında çeşitli bilim 
dallarından 31 bilim insanımızı ödüllen-
diriyoruz. Bu bilim insanlarımızın her 
birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bilimsel 
Telif ve Çeviri Programı (TEÇEP) çerçeve-
sinde mühendislik ve sosyal bilimler alan-
larında iki bilim insanımızı, Kayda Değer 
Telif ve Çeviri Eser Ödülleri kapsamında 
da 4 bilim insanımızı ödüllendiriyoruz. 
Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bi-
limin, bilimsel çalışmaların gelişmesine 
verdikleri katkı sebebiyle Türkiye Bilimler 
Akademisi’nin Sayın Başkanını ve değerli 
üyelerini kutluyorum. 

Yeni ve Büyük Türkiye’yi, bilimin aydın-
lattığı yoldan ilerleyerek kurmak için çık-
tığımız bu süreçte, gerçekten çok önemli 
mesafe kat ettik. Cumhurbaşkanlığı olarak 
TÜBA’nın, TÜBİTAK’ın projelerini, ödül 
törenlerini himaye etmemizin sebebi işte 
budur. Henüz hedeflerimizin uzağında-
yız. Ama geçtiğimiz 14 yılda elde ettiğimiz 
neticelere baktığımızda, gittiğimiz yolun 
doğru olduğunu görüyoruz. İnşallah önce 
2023 hedeflerimize ulaşacak, ardından da 
2053 ve 2071 vizyonlarımızı şekillendirip 
hayata geçireceğiz. İşte o zaman, hem ülke-
miz, hem dostlarımız, hem de tüm insan-
lık için çok daha güzel, çok daha adil, çok 
daha güvenli bir dünyanın inşasına da kat-
kı sağlamış olacağız. Her şey gibi, bilim de 
insan içindir; beşer olarak kendimizi daha 
iyi bilmemiz, tanımamız içindir. Yunus 
Emre’nin dediği gibi;

“İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir 

Sen kendini bilmezsen

Ya nice okumaktır” 

Değerli kardeşlerim,

Günümüzde ülkelerin ve toplumların gü-
venlik anlayışları köklü bir değişime uğra-
dı. Eskiden sadece sınırların ve çıkarların 
korunması olarak algılanan güvenlik kav-
ramı, artık ekonomik, sosyal, kültürel tüm 
varlıklara yönelik tehditleri de içerecek 
şekilde genişledi. Askeri, adli, polisiye ted-
birler güvenlik yaklaşımının görünürdeki 
yüzleridir ve bu konularda başarılı olmak 
elbette önemlidir. Ama bunun yanında, 
güvenlik döngüsünün tamamlanabilme-
si için, bilimden sanata, eğitimden spora, 
yatırımlardan medyaya kadar geniş bir 
alanda da mücadele edilmesi gerekiyor. 
Bu mücadelede başarılı olabilmek için, her 
alanda var olmak, öncü olmak zorundayız. 

Bilim ve Teknolojide Büyük 
Adımlar Attık

Unutmayalım ki, her medeniyet kendi tek-
nolojisini, her teknoloji kendi kültürünü 
ve değerini üretir. Ecdadımızın en güzel 
ibadethaneleri inşa etme gayesiyle yaptı-
ğı camilerle birlikte, o camilerin inşasın-
da kullanılan teknik ve teknoloji de bizim 
medeniyetimizi yansıtır. Ticaret yolları 
üzerindeki hanlar, kervansaraylar, köprü-
ler, aynı şekilde birer medeniyet mirasıdır. 
Atın rengini ve yürüyüşünü yüzlerce kav-
ramla ifade eden atalarımızın bu tasavvur 
zenginliği, dönemlerinin kültür zirvesini 
de ifade ediyor. Eğer siz kendi teknolojini-
zi, kendi biliminizi üretemiyorsanız, onun 
kültüründe ve değerinde de belirleyici ola-
mazsınız. 
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Bakınız, burada çok yalın iki örnek verece-
ğim. TÜBİTAK bir dönem, milli yazılım siste-
mi arayışının ürünü olarak PARDUS’u üretti. 
Bu yazılımın kullanılacağı teknoloji bize ait 
olmadığı için, tüm gayretlere rağmen PAR-
DUS yaygınlık kazanamadı, geçerli ve yaygın 
kullanılan bir ürün haline dönüşemedi. 

Aynı şekilde, Başbakanlığım döneminde 
kamu kurumlarındaki bilgisayarlarda F 
klavye kullanılması konusunda bir genel-
ge yayınlamıştım. Aradan geçen onca yıla 
rağmen, bu konuda da ciddi bir ilerleme 
kaydedilemediğini görüyorum. Çünkü, bu 
klavyenin kullanıldığı cihazı ve teknolojiyi 
üreten, dolayısıyla onun kültürünü belirle-
yen biz değiliz. Bu örnekleri olabildiği ka-
dar çoğaltmak mümkündür. 

Tabii bunu söylerken, kategorik bir red an-
layışından asla hareket etmiyorum. Bizim 
medeniyetimizde ve kültürümüzde, dün-
yada iyi olan, güzel olan, faydalı olan ne 
varsa onu almak, kullanmak, geliştirmek 
vardır. Burada sorun bilgisayarın kendisi 
değil, o bilgisayarın insanların hayatına 
nasıl gireceğini ve nasıl kullanılacağını vaz 
eden değerler sistemidir. Biz, işte bu ilişki-
yi kurmakta yaşadığımız tıkanıklıktan, ye-
tersizlikten, eksiklikten şikâyetçiyiz. 

Günümüzde dahi bilimin abide isimleri 
sayılan Farabi’yi, İbni Sina’yı, El Cezeri’yi, 
İbni Haldun’u, Biruni’yi, Hayyam’ı, Ali 
Kuşçu’yu ve daha nicelerini yetiştirmiş bir 
medeniyetin mensupları olarak, başka bir 
sıkıntımız kesinlikle söz konusu olamaz. 
Bu serzeniş hasetlikten değil, bilim ve tek-
nolojide öncülüğü kaybetmiş olmanın ver-
diği üzüntüden kaynaklanıyor. 

Nitekim biz, geçtiğimiz 14 yılda, bilime, bi-
lim insanlarına, bilimsel çalışmalara ver-
diğimiz önemle, bu konuda gerçekten çok 
önemli mesafe kat ettik. Mesela Marmaray, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi 
Köprüsü gibi eserler bilim ve teknoloji ala-
nında attığımız adımları göstermesi bakı-
mından önemlidir. 

Ar-Ge harcamalarımız, tarihimizde ilk defa 
2015 yılında 20 milyar doları aştı. Milli 
gelirimize oranını 14 yılda yüzde 0,5’ten 
yüzde 1,06’ya yükselttiğimiz Ar-Ge harca-
malarındaki hedefimiz yüzde 3’e ulaşmak-
tır. Bu alanda çalışan personel sayısı 29 
binden 122 bine yükseldi. Tabii bu sayının 
da 200 binleri, hatta 300 binleri bulması 
gerekiyor. Yapılanlar önemli, ama yapma-
mız gereken daha çok şey olduğunu gayet 
iyi biliyoruz. İnşallah, bilim insanlarımızla 
birlikte, bunu başaracağız. 

Bilgiyi Gönül Süzgecinden Geçirip 
Hikmetle Taçlandırmalıyız

Değerli bilim insanları, kıymetli misafirler,

Bilim, sadece somut çıktıları itibariyle 
değil, zihinlerde yol açtığı değişimle, dö-
nüşümle, aydınlanmayla da, ülkeler ve 
milletler için önemlidir. Tarihimizdeki çal-
kantılara, istikrarsızlıklara baktığımızda, 
hepsinin de arkasında cehaletin, ilmi geri-
liğin, kültürel yozlaşmanın bulunduğunu 
görüyoruz. Selçukluyu kalbinden vuran 
Haşhaşiler, işte bu boşluktan faydalanmış-
tır. Osmanlıyı uğraştıran pek çok sorunun 
da temelinde aynı sıkıntılar vardır. Esasen, 
bu sorunla günümüzde de mücadele edi-
yoruz. 
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FETÖ denilen şer şebekesi, milletimizin 
eğitim konusundaki, yardımlaşma konu-
sundaki hassasiyetlerini istismar ederken, 
en çok bu tür eksiklerden faydalanmıştır. 
Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı 
mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, 
iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okul-
lardan mezun olmuş olabilirler. Ama bu du-
rum, hakikatler karşısındaki körlüklerini, 
cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir 
şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini orta-
dan kaldırmıyor. Bunun için, hep ilimle bir-
likte irfanı da zikrediyoruz. Bilgi dediğimiz 
somut birikim, ilmin ilk safhasıdır. Eğer bil-
giyi gönül süzgecinden geçirip hikmetle taç-
landırırsanız, işte o zaman irfana ulaşırsınız. 
Kâğıtla kalbi birlikte işlemeden sahip olu-
nan birikim sizi kurtarmaya, aydınlığa çıkar-
maya, doğruya ulaştırmaya yetmez. Dikkat 
ederseniz, herkes Osmanlıya matbaanın geç 
girmesi üzerine ahkâm keser, ama hiç kim-
se kâğıdın Semerkant üzerinden dünyaya 
yayıldığını söylemez. Bizim coğrafyamızda 
rasathanelerde gözlemler yapılırken, gemi-
ler pusuyla yolunu bulurken, şifahanelerde 
ameliyatlar yapılırken, dünyanın kalanında 
neler olduğunu hepimiz de çok iyi biliyoruz. 

Her fırsatta, doğrudan veya dolaylı ola-
rak “İslam mani-i terakkidir” diyenler, ta-
rihimizdeki bu “İslam amir-i terakkidir” 
örneklerini asla gündeme getirmezler. 
Kendimize gelebilmemiz, ancak kendimi-
zi bilmemizle mümkündür. Şayet biz ken-
dimizi bilmez isek, birileri gelir, bize “ne” 
olduğumuzu anlatmaya, bunun sınırlarını 
çizmeye başlar. 

Pek çok sapkın yapı gibi, FETÖ’cüler de, 
işte burada yollarını kaybetmişlerdir. 

“Ne” olduklarını, “kim” olduklarını unuta-
rak, her biri, sadece sahiplerinin emretti-
ğini yapan birer Mankurt’a dönüşmüştür. 
Öyle ki, 15 Temmuz’da bu örgüt mensup-
larının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü, 
ancak bir asır önceki işgal günleriyle mu-
kayese edebiliriz. Mesela, FETÖ’nün Tür-
kiye Büyük Millet Meclisini bombalaması 
ile Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapa-
tılması aynı şeydir, aynı amaca yönelik-
tir. Her ikisi de, milli iradenin tecelligahı 
olan bu kurumları işlemez hale getirerek, 
ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı 
gütmektedir. 

Ülkenin en parlak beyinlerini bünyesine 
toplamakla övünen bir örgütün böylesi-
ne bir ihanet çukuruna yuvarlanmasının 
sebebi, ilmini irfana dönüştürmek yerine, 
iradesini karanlık bir güce teslim etme ter-
cihinden kaynaklanıyor. Bizim inancımız-
da iki kavram çok çok önemlidir. Nedir bu 
kavramlar? Ubudiyet ve uluhiyet. Biz, ilah 
olarak Allah’tan başka bir güç asla tanıma-
yız, tanıyamayız. Fakat Pensilvanya’daki 
şarlatana itikatlarını teslim edenler var. 

Sorgulamadan teslim olmayı emreden bu 
anlayış, bizim itikadımıza aykırıdır. Rabbi-
miz, Kur’an-ı Kerim’de bize defalarca “ak-
letmez misiniz”, “düşünmez misiniz” diyor. 
Buna karşılık onlar ne diyor, “Akletme, dü-
şünme, sadece sana söyleneni yap”. Bunun 
adı cehalettir. Bu kör teslimiyetin ne inan-
cımızda, ne kültürümüzde, ne de bilimde 
yeri vardır. 

Ülkemizdeki bilim ve eğitim kuruluşları-
mızdan beklentimiz, akleden, düşünen, 
tecessüs eden, araştıran, soruşturan, sü-
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rekli daha ileriye gitmeyi hedefleyen bir 
anlayışı toplumumuza yerleştirmeleridir. 
TÜBA’ya da bu konuda önemli görevler 
düşüyor. Bugünkü ödül töreninde olduğu 
gibi, “Marifet iltifata tabidir” anlayışıyla bi-
lim insanlarımızı teşvik eden TÜBA, bilim 
ve teknoloji alanında kendi kültürümüzü, 

değerlerimizi oluşturacağımız bir zeminin 
inşasına da öncülük yapmalıdır. 

Bu duygularla bir kez daha ödül alan bi-
lim insanlarımızı tebrik ediyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
kıymetli yöneticileri, ülkemizin dört bir 
yanından gelen, odalarımızın, borsaları-
mızın, organize sanayi bölgelerimizin ve 
sektör meclislerimizin değerli temsilcileri, 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 
düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası’nın, 
ülkemiz, milletimiz, işverenlerimiz ve ça-

lışanlarımız için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Ülkemizin 365 oda ve borsa 
başkanını, 365 oda ve borsa meclis başka-
nını, 310 organize sanayi bölgesi başkanı-
nı ve 60 sektör meclisi başkanını bir araya 
getiren bu şuranın düzenlenmesinde eme-
ği geçenleri tebrik ediyorum. 

Bugüne kadar, ekonomiyle ilgili atılan, atı-
lacak olan her adımı sizlerle istişare ettik. 
Bugün de yine böyle bir istişare amacıyla 

Yeni Bir İstihdam Seferberliği 
Başlatıyoruz

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası | Ankara | 7 Şubat 2017
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bir araya geldik. Sizlerin, ülkemize, şehir-
lerinize ve sektörlerinize ilişkin görüş-
leri bizim için daima kıymetli olmuştur. 
Türkiye’nin, son 14 yılda 3 kat büyüme-
sinde, gerek bu çatı bünyesinde, gerek tek 
tek sektörler düzeyinde, gerekse de şehir-
lerimizde yaptığımız istişarelerin büyük 
katkısı vardır. İnşallah, bugün ve bundan 
sonra yapacağımız işbirliği, 2023 hedef-
lerimiz doğrultusundaki yürüyüşümüzü 
hızlandırmamızı sağlayacaktır. 

Genel olarak iş dünyamız, özellikle de 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı 
altında temsil edilen kuruluşlarımız, 15 
Temmuz Darbe Girişimi karşısında göster-
dikleri sağlam duruşla, ayrıca takdiri hak 
etmişlerdir. Sizlerden, FETÖ ihanet çetesi-
nin, ülkemizin her yerinden olduğu gibi, iş 
dünyasından da temizlenmesi hususunda 
daha fazla hassasiyet göstermenizi bekli-
yoruz. Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan haki-
katler bize, Türkiye’nin FETÖ, DEAŞ, PKK 
gibi terör örgütlerinin başını tamamen ez-
meden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna 
devam etmekte zorlanacağını gösteriyor. 
Bu bakımdan, sadece kendiniz değil, ülke-
niz, milletiniz, özellikle de gelecek nesiller 
için yürütülen mücadeleye destek verme-
niz şarttır. Ülkemizin ve milletimizin mü-
reffeh, huzurlu, güçlü geleceği için bugüne 
kadar yaptıklarınız ve bundan sonra yapa-
caklarınız için her birinize ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Artık şu gerçeği 80 milyon vatandaşımızın 
tamamının gördüğüne inanıyorum. Tür-
kiye, sınırları içinde ve dışında yaşanan 

gelişmeler sebebiyle, tarihinin en kritik 
mücadelelerinden birini veriyor. Biz buna 
Yeni İstiklal Mücadelesi diyoruz. Çünkü, 
bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale 
ve Kurtuluş Savaşımızla mukayese edebi-
liriz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzu-
rumuzdan refahımıza kadar her alanda 
yoğun saldırı altındayız. 

Suriye ve Irak’ta, ülkemizin Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’yla ilişkisini fiilen kesmeye 
yönelik bir terör koridoru inşa edilmeye 
çalışılıyor. Bunun için tüm terör örgütleri 
kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor. 
Aynı terör örgütleri, malum merkezler-
den aldıkları güçle ülkemizde de eyleme 
yönlendiriliyor. Bölücü terör örgütünün 
6-7 Ekim olaylarında, çukur eylemlerinde 
ortaya koyduğu strateji, kendi aklı da de-
ğildir, kendi imkânlarının ürünü de değil-
dir. Yine DEAŞ’ın ülkemizde yaptığı veya 
yapmaya çalıştığı eylemlerin de akılla, 
mantıkla izah edilebilecek bir tarafı yok-
tur. Türkiye’nin yakın tarihte gördüğü en 
büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe giri-
şiminin ardından, “Çalışma arkadaşlarımı-
zın hepsi hapiste” serzenişinde bulunanla-
rın niyetleri de gayet açıktır. 

Kredi Derecelendirme 
Kuruluşlarına Karşı Dik Duralım

Ülkemizin güvenliğinden öte istiklalini 
ve istikbalini hedef alan bu saldırıların 
tamamı da, ekonomi ayağıyla birlikte yü-
rütülmüştür. Ben buna ‘ekonomik terör’ 
diyorum. Dikkat ediniz, Türkiye ne zaman 
güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa, hemen 
“ekonomiyi durdurma” çağrıları, döviz ve 
faiz manipülasyonları, üreticileri ve tüke-
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ticileri ürkütmeye yönelik taktikler bera-
berinde zuhur ediyor. Bu saldırılar sadece 
içeriden değil, dışarıdan da geliyor. Kredi 
derecelendirme kuruluşlarının Türkiye 
ile ilgili attıkları adımın altında ne yatı-
yor zannediyoruz? Yani Türkiye’ye karşı 
‘ekonomik terör’ uyguluyorlar. Türkiye’yi 
ürkütmek, içine kapamak istiyorlar. Peki, 
istedikleri neticeyi alabildiler mi? Alama-
dılar, alamayacaklarda. Kredi derecelen-
dirme kuruluşlarının iradesi, milletimin 
iradesinin üstünde değildir. Yeter ki dik ve 
sağlam duralım. Onların kararları, bu mil-
letin girişimcisinin kaderini belirleyemez. 
Bu kaderi siz belirleyeceksiniz.

Bazı çevrelerin de, sırf kendi siyasi çıkar-
ları uğruna, maalesef, bu koroya katıldık-
larını görüyoruz. Hepimizin aynı gemide 
bulunduğunun farkında olmayan birile-
ri, sırf kaptanı sevmedikleri için, gemi-
nin dibini delmeye, direğini devirmeye 
çalışanlara destek veriyor. Hamdolsun, 
milletimiz tüm bu oyunları görüyor, Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet 
şiarının etrafında birleşerek, ülkesine sa-
hip çıkıyor. 

Bizim de, milletimizin gösterdiği bu dik 
duruşu, bu vefayı, bu fedakârlığı karşılık-
sız bırakmamamız gerekiyor. Hayatını hiçe 
sayarak gövdesini ülkesine siper eden, te-
rör saldırılarında ve darbe girişimlerinde 
evlatlarını toprağa veren bu millet için ne 
yapsak azdır, ne söylesek kifayetsizdir. 15 
Temmuz gecesi bedenini ortaya koyanları 
İstiklal Marşımızı en iyi hazmetmiş şahsi-
yetler olarak görüyorum. 

Hani diyor ya Akif: 

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.

O gece tankın altında gençlerimiz var mıy-
dı? Vardı. Kadınımız var mıydı? Vardı. Yaş-
lısı var mıydı? Vardı. Allah’ın izniyle bu 
milletin bileği bükülmez. 

Bugün burada, bu salonda bulunan sizlerle 
birlikte, 80 milyon kahramana karşı borcu-
muzu ödeyebilmemiz için önümüzde bir 
fırsat vardır. Bu fırsat, istihdamı artırarak, 
son dönemde yeniden yükselişe geçen işsiz-
liğin önüne geçmektir. Bunu kimlerle başa-
racağız? Sizlerle hep beraber başaracağız. 

Biraz önce Sayın Başkan, TOBB üyesi işa-
damlarının 1’er kişi istihdam edebileceğini 
açıkladı. Yalnız içinizde öyle işadamlarımız 
var ki, onlar 1 kişinin istihdamıyla yetin-
meyebilirler. Mesela şimdi işadamımız Sa-
yın Abdulkadir Konukoğlu “Herkes gücüne 
göre işçi almalı” dedi. 10-50 kişi arasında 
işçi çalıştıran küçük işletmeler 1 kişiyi işe 
alabilir. Ancak büyük işletmeler 1 kişinin 
istihdamıyla yetinmemeli. Mesela Sayın 
Konukoğlu, bu seferberlikte kaç işçi alabi-
lirsiniz? Sayın Konukoğlu, istihdamlarının 
yüzde 5’i oranında işçi alacaklarını söyledi. 
Kendisinden Allah razı olsun. Sayın Kono-
koğlu kapıyı bu şekilde açtıktan sonra, pe-
şinden Sabancıların, Kale Grubunun, Koç 
Grubunun ve diğer büyük holdinglerimizin 
de geleceğinden şüphem yok. 

İnşallah bu iş işsizlik sorununu devletimiz 
ve işadamlarımız el ele vererek çözeceğiz. 
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Hükümetimiz de bu konuda üzerine düşeni 
yapacaktır. Mart dönemi içerisinde işsizlikte 
oranını gümbür gümbür aşağıya çekmemiz 
lazım. İstihdamla ilgili başlattığımız bu ça-
lışmayı milli seferberlik olarak görüyorum. 
Seferberliğin aktörleri ise sizlersiniz. 

Türkiye’nin Büyüme ve İstihdam 
Karnesi Oldukça Parlaktır

İş dünyası ve devlet olarak el ele verdiği-
mizde, bu meselenin üstesinden geleceği-
mize inanıyorum. Ama önce, bu işin öyle 
zorla, ite-kaka olmayacağını, gönülden, 
kalpten gelerek yapılması gerektiğini ka-
bul etmeliyiz. Aksi takdirde, devlet hangi 
imkânları sağlarsa sağlasın, istediğimiz 
neticeye ulaşamayız. Ne diyor Yunus Emre:

Aşk ile yürüyen 

Sırtında dünyayı taşır

Aşksız yürüyen

Beden diye bir ceset taşır

Ülkeye ve millete hizmet bir aşk işidir. Yü-
reğinde “Halka hizmet Hakka hizmettir” 
duygusunu taşımayanın, kalbi bu aşkla 
çarpmayanın vay haline… Çünkü Yunus 
Emre, böylelerini cesede benzetiyor. Ben 
burada, her biri sırtında dünyayı taşıyacak 
aşk sahibi oda-borsa başkanlarımızı, meclis 
başkanlarımızı, organize sanayi bölgesi baş-
kanlarımızı, sektör meclisi başkanlarımızı 
görüyorum. Sizlerin beni de, milletimizi de 
mahcup etmeyeceğinize inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Aslına bakılırsa, Türkiye’nin büyüme ve 
istihdam karnesi oldukça parlaktır. Geçti-

ğimiz 14 yılda Türkiye, sadece 2009 yılın-
da küçülme yaşadı, diğer tüm yılları büyü-
meyle kapattı. Nitekim, 2003-2015 yılları 
arasındaki ortalama büyümemiz yüzde 5,9 
olarak gerçekleşti. 2009 yılındaki küçül-
menin sebebi de biz değildik. Gelişmiş 
ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyayı et-
kisi altına alan küresel finans krizi, benim 
ifademle Türkiye’yi teğet geçerken, böyle 
bir hasara yol açmıştı. 

Bakınız, küresel finans krizi başladığından 
bu yana Avrupa’daki istihdamda 6 milyon 
azalma oldu. Buna karşılık ülkemizde o 
tarihten 2016 Ekim ayına kadar 6,5 milyo-
nun üzerinde ilave istihdam ortaya çıktı. 
Rakamlarla ifade edecek olursak, işgücü-
müz 20 milyon 604 binden, 27 milyon 267 
bine yükseldi. Esasen, ülkemizde işsizlik 
rakamlarının artmasının sebebi, istihdam-
da azalma yaşanıyor olması değildir. Bu 
durumun sebebi, nüfusumuzdaki genç 
oranının yüksekliği ve kadınların işgücüne 
katılımının artmasıdır. Örneğin 2016’da, 
bir önceki yıla göre istihdam 400 bin artar-
ken, işgücündeki yükseliş 1 milyonu bul-
muştur. Bu da, işsizlik rakamlarında 500 
bin kişilik bir artışa sebep oluyor. Öyleyse, 
bize düşen, istihdamı daha çok artırmanın 
yollarını aramaktır. 

Tabii, son dönemde yaşadığımız gelişme-
lerin turizm ve ihracat sektörlerinde yol 
açtığı olumsuzluğun farkındayız. Şu anda 
turizmde de ciddi bir seferberlik ilan ettik. 

Yaşanan sıkıntılar istihdam artış hızında 
ciddi bir yavaşlamaya yol açmıştır. Elbette 
2009’taki düzeyde bir sıkıntı beklenmiyor-
sa da, henüz açıklanmayan son 3 aydaki 
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rakamların, istihdam artışında biraz daha 
düşüşe işaret etmesi muhtemeldir. Bunun 
için Hükümetimiz, her alanda çok ciddi 
önlemler alıyor, teşvik paketleri açıklıyor. 
Geçtiğimiz hafta turizmcilerin 8 milyon 
yeni turist hedefiyle düzenledikleri bir 
kampanyanın açılışını, bakanlığımızla ve 
sektörle birlikte yaptık. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 
sizler de çok önemli çalışmalara öncülük 
ediyorsunuz. Örneğin, ‘nefes kredisi’ ile 
reel sektöre toplamda 5 milyar liralık dü-
şük maliyetli kredi desteği sağladınız. Ban-
kaların yüzde 15’le ve nazlanarak kredi 
bahşettikleri bir ortamda siz, yüzde 9,90 
maliyetli kredi imkânı sağlayarak, adeta 
KOBİ’lere yeni bir cansuyu, taze bir nefes 
verdiniz. Bu isabetli kampanyanızdan ötü-
rü sizleri tebrik ediyorum. 

İstihdam Seferberliğine Tüm 
İşdamlarımız Destek Vermeli

Değerli kardeşlerim,

Bugün de, sizlerle birlikte, bir istihdam se-
ferberliği başlatıyoruz. 2010 yılında, 65’inci 
Genel Kurulu Toplantısında Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği üyelerini her birine 
ilave bir istihdam çağrısı yapmıştım. O 
dönemde birilerinin istihzayla karşıladığı, 
tartışmaya açtığı bu çağrım, sağ olun, sizler 
tarafından sahiplenildi. 2011’e geldiğimiz-
de, yıllık 1 milyon 400 bin ilave istihdamla 
rekor bir artışı hep birlikte yakaladık. 

Madem fevkalade bir durumla karşı kar-
şıyayız, öyleyse, yeniden kolları sıvama 
zamanıdır. Bugün burada, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliğinin tüm üyeleri nezdin-
de yeni bir istihdam seferberliği başlatıyo-
ruz. Bu defa, inşallah 2010-2011 yılındaki 
rekoru da geride bırakacak bir sonuç elde 
edeceğiz. Biraz önce, Rıfat beyin de ifade 
ettiği gibi, inşallah yıl sonunda, her ilin, 
her sektörün “istihdam şampiyonları”’nı 
birlikte ödüllendireceğiz. 

Bugün başlattığımız istihdam seferberli-
ğine, Birliğimizin tüm üyelerini, tüm il-
lerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet 
ediyorum. İllerimizde, valilerimizin, oda 
ve borsa, organize sanayi yönetimi başkan-
larımızla birlikte bu meseleyi yakından ta-
kip etmesi, adeta bire bir markaj yapması 
gerekiyor. 

Valilerimize buradan hem çağrı yapıyor, 
hem talimat veriyorum. İstihdam sefer-
berliğine, mümkün olan en iyi neticeyi 
almak üzere, şehirlerimizin tamamı da et-
kin şekilde katılacaktır. Koordinasyonu ve 
izlemeyi de valilerimiz yapacaktır. Burada 
Sayın Başbakanımızla birlikte bir hususu 
daha ifade etmek istiyorum, belediyeleri-
mizin de bu istihdam seferberliğinde yer 
alması çok çok önemlidir. 

Esasen, mesleki eğitim kursları, girişimci-
lik eğitimleri, staj ve çıraklık programları 
gibi kampanyalarla zaten 500 bin ilave 
istihdam çalışmasını başlatmış durumda-
yız. Şimdi bunu, sizlerle birlikte, daha üst 
seviyelere çıkartıyoruz. Tabii, sadece istih-
dam seferberliği başlatmakla kalmıyoruz, 
bunun için özel sektöre gereken desteği de 
sağlıyoruz. İlgili bakanlıklarımız bu konu-
daki hazırlıklarını yapıyor. 
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Şimdi toplantımıza, konsey başkanları-
mızdan, oda-borsa başkanlarımızdan, sek-
tör meclisi başkanlarımızdan ve organize 
sanayi bölgesi başkanlarımızdan temsil-
cilerin görüşlerini alarak devam edeceğiz. 
Daha sonra ben ayrılacağım ama burada 
bulunan bakanlarımıza, gerek istihdam 
kampanyasıyla, gerekse diğer meselele-
rinizle ilgili sorularınızı yöneltebilecek, 
gereken bilgileri alabileceksiniz. Bakanla-
rımızın bu görüşmelerle ilgili raporlarını 
bilahare kendilerinden alacağım. 

Son olarak bir hususu daha dile getirmek 
istiyorum. Ülkemin faiz politikasından 
şikâyetçiyim. Bu faiz politikasıyla Türki-
ye kalkınamaz. Uygulanan faiz politikası 
aslında bir sömürü aracıdır. Girişimcile-
rimiz düşük faizli kredilerle yatırım yap-
mak zorunda. Fakat ülkemizde bankalar, 
Merkez Bankasının ilan ettiği faiz oranını 

ikiye katlayarak girişimcilere kredi kullan-
dırıyorlar. Faiz oranları yüzde 15-17 sevi-
yelerinde. Finans sektörünün patronlarını 
insafa davet ediyorum. Bu soruna mutlaka 
bir çözüm bulmalıyız. Başta kamu banka-
ları olmak üzere, tüm finans kuruluşları 
üzerine düşeni yapmalıdır. 

Diyorlar ki, faiz, enflasyonun sonucudur. 
Hayır, alakası yok. Faiz sonuç değil, sebep-
tir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep 
faizdir. Faizle enflasyon doğru orantılıdır. 
Ama ne yazık ki, güvendiğimiz, inandı-
ğımız birçok mahfil bu konuda hala aynı 
yanlışı işliyor. TOBB çatısı altında hep bir-
likte bu mücadeleyi vereceğiz. Hüküme-
timiz de faiz konusunda kararlı bir duruş 
sergileyecektir. 

Sizlere bir kez daha sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sanat, kültür ve edebiyat dünyamızın kıy-
metli mensupları, değerli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2016 yılı 
özel ödüllerini takdim edeceğimiz; 

Musiki dalında Nesrin Sipahi hanımefen-
diyi, Şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak be-
yefendiyi, 

Tiyatro alanında, geçirdiği ağır rahatsızlık 
sebebiyle halen tedavisi süren Kenan Işık 
beyefendiyi, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017  
Özel Ödülleri Töreni | Ankara | 9 Şubat 2017

Belli Alanlarda İleriye 
Giderek, Medeniyet İnkişafı 

Gerçekleştirilemez 
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Edebiyatta Mehmet Doğan kardeşimizi,

Kurum olarak da İslam Bilim ve Teknolo-
ji Tarihi Müzesini ve elbette onu ülkemize 
kazandıran Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı 
tebrik ediyorum. 

Ödül alan, kültür, sanat ve edebiyat insan-
larımızla ilgili tanıtım filmlerini izledik; 
kendilerini, temsilcilerini dinledik. 

Aralık ayında Necip Fazıl Ödülleri, Cum-
hurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, 
ardından TÜBİTAK ve TÜBA ödülleri tören-
lerine katılarak, kültür, sanat ve bilim in-
sanlarımıza ödüllerini bizzat verme imkânı 
buldum. Bugün de Bakanlığımızın ödül tö-
reninde sizlerle birlikteyiz. Türkiye’nin, her 
alanda yeni değerler yetiştirmesinin, ancak 
var olan değerlerine sahip çıkmasıyla müm-
kün olduğuna inanıyorum. Bu sebeple, “Ehli 
hünerin kadrini bilmek de büyük bir hüner-
dir” anlayışıyla, ödül törenlerine katılmaya 
özellikle dikkat ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bizim medeniyetimizde, bizim kültürü-
müzde kültür ve sanat, beşerin Yaratıcı’nın 
her eserinde müşahede ettiği güzellikleri, 
çeşitli yol ve yöntemlerle ortaya koyması-
nın vasıtasıdır. Bilgiyi hikmetle taçlandı-
rıp irfana ulaştırmadıkça, hiçbir şeyi yerli 
yerine oturtamayız. Somut bilgi sizi “malu-
mat sahibi” yapabilir. Doğuştan gelen ye-
tenek sizi “kabiliyetli” kılabilir. Bu bilgiyi 
ve kabiliyeti nereye yönlendireceğini bile-
mezseniz, kendiniz için de, mensubu bu-
lunduğunuz toplum için de, insanlık için 
de kalıcı eserler ortaya koyamazsınız. 

Sanatla, kültürle, bilimle insanların dün-
yasında açılan pencereler, bizi yeni dün-
yalara davet ederken, geçmişten geleceğe 
bir bağ da kurar. İnsanlığın mirası, her nes-
lin üzerine koyduğu yeni değerlerle, yeni 
ürünlerle gelişir, büyür, tekâmül eder. Bize 
düşen, bu ortak mirasa mümkün olan en 
büyük katkıyı yapmaktır. Ecdadımız bunu 
yapmış… Matematikten felsefeye, mima-
riden edebiyata, hukuktan sağlığa kadar 
her alanda, insanlığın bugün sahip olduğu 
birikimin temeline baktığımızda hep ecda-
dımızı görürüz. Millet ve devlet olarak he-
defimiz, işte bu mirasın üzerindeki külleri 
üflemek, yeniden öncü ve önder bir konu-
ma getirmektir.

Yeni Türkiye’nin İnşasında, 
Kültür ve Sanata Özel Önem 
Veriyoruz

Unutmamalıyız ki, kültür ve sana-
tı küçümseyen toplumlar, kaybetmeye 
mahkûmdur. Bugün, Batı medeniyeti, sa-
dece teknolojik ve bilimsel üstünlüğüyle 
değil, aynı zamanda kültür ve sanat üre-
timindeki rolüyle de dünyayı yönlendir-
mektedir. Esasen bu iki unsur, birbirini 
destekleyen, birbirini üreten mahiyete 
sahiptir. Teknolojiyi üreten, bunun va-
sıtasıyla kültür ve sanata da hâkim olur. 
Gençlerimizin dinledikleri müziğe, seyret-
tikleri filmlere, okudukları kitaplara, giy-
dikleri kıyafetlere kadar hayatlarının her 
safhasında bunların izini görmek müm-
kündür. Şayet medeniyetimizin ışığını 
yeniden yükselteceksek, bunun yolu her 
alanda gayret göstermekten, üretmekten, 
eser ortaya koymaktan geçiyor. 
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Değerli kardeşlerim,

Medeniyet, tek taraflı, tek yönlü, tek veç-
heli değildir. Her alanda değer üretmezse-
niz, her alanda iddia ortaya koymazsanız, 
hedeflediğiniz gelişmeyi gösteremezsiniz. 
Siz geride kaldığınızda, önünüzde birileri 
mutlaka var demektir, ister istemez onları 
takip etmek zorunda kalırsınız. 

Ülkemizin sıkıntısı, son birkaç asırdır, diğer 
medeniyetlerle, kültürlerle olan iletişimini 
tek taraflı yapmış olmasıdır. Sadece aldık, 
sadece takip ettik. Kendimiz bir şey üretme-
dik, örnek olmadık. Elbette istisnalar vardır, 
ama maalesef genel görüntü budur. Bugün, 
bölgesinde ve dünyada yeniden iddia sahibi 
olan bir ülke, bir toplum haline gelme mü-
cadelesi verirken, işte bu ilişkiyi de yeniden 
kurmak mecburiyetindeyiz. 

Güvenlik önemlidir, ama sanatı ihmal eder-
seniz, hedefinize ulaşamazsınız. Ekonomi 
önemlidir, ama kültürü ihmal ederseniz, 
aynı neticeyi verir. Biz bu gerçeğin farkın-
dayız. Bunun için Yeni Türkiye’nin inşası 
çalışmalarında, diğer medeniyet unsurla-
rıyla birlikte kültür ve sanata da özel önem 
veriyoruz. Bu konuda, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, 
Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığımıza, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımıza, Diyanet İşleri 
Başkanlığımıza ve ilgili tüm kurumlarımı-
za çok önemli görevler düşüyor. 

Bir yandan geleneksel sanatlarımıza sahip 
çıkma ve ihya etme, diğer yandan bunları 
çok daha ileriye taşıma konusunda, sefer-
berlik ruhuyla çalışmalıyız. Türkiye’nin 

her alanda çok ciddi bir dönüşüm sürecin-
de olduğu bir dönemde, bu hususları asla 
ihmal etmemeliyiz. Atalarımızın “Tek çi-
çekle bahar gelmez” sözünde olduğu gibi, 
sadece belli alanlarda ileriye giderek, me-
deniyet inkişafı gerçekleştirilemez. 

Zaman zaman ifade ettiğim gibi, ülkemi-
zin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük 
dönüşümün en zayıf halkalarını eğitim ve 
kültür oluşturuyor. Bu konularda, hayal et-
tiğim düzeylere ulaşamamış olmamızdan 
dolayı fevkalade müteessirim. Önümüz-
deki dönemde, bu alanlara özel önem ve 
öncelik vererek, hem eksiklerimizi tamam-
lamak, hem de çok daha büyük başarılara 
imza atarak, eksiğimizi gidermeliyiz. Cum-
hurbaşkanı olarak, bu konuda sorumluluk 
sahibi tüm kurumlarımıza yanlarında ol-
duğumu, çalışmalarında kendilerine her 
türlü desteği vereceğimi, huzurlarınızda 
ilan ediyorum. 

Aynı şekilde, özellikle gençlerimizden, kül-
türün, sanatın, edebiyatın, bilimin her ala-
nında çok daha aktif olmalarını beklediği-
mi belirtmek istiyorum. Gençlerin sahip 
çıkmadığı, içinde olmadığı hiçbir projenin, 
hiçbir faaliyetin, toplumlar için kalıcı ka-
zanıma dönüşmesi mümkün değildir. Bu 
anlayışla, Anayasa değişikliğinde seçilme 
yaşını 25’ten 18’e düşürüyoruz. Gençlerimi-
ze uygulamada böylesine büyük mesuliyet 
yüklerken, onları karar alma mekanizma-
larının dışında tutmak, hakkaniyetle de, 
hakikatle de bağdaşmaz. 18 yaşındaki genç-
lerin böyle bir sorumluluğun altına gire-
meyeceğini iddia edenlere en güzel cevabı, 
gençlerimizin kendileri verecektir. Kendi 
geçmişimize baktığımızda, 18 yaş civarın-
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da değil ülkemizi, tüm dünyayı değiştirecek 
enerjiyi, heyecanı, azmi bulduğumuzu ha-
tırlıyorum. Aynı ideallerin bugünkü genç-
lerimizde de olduğunu çok iyi biliyorum. 
İnşallah gençlerimizin, seçme ve seçilme 
konusunda elde ettikleri bu imkânı, kültür, 
sanat, edebiyat, bilim alanlarında çok daha 
büyük eserler ortaya koyma gayretiyle bü-
tünleştireceklerine inanıyorum. 

Neslimize Güvenmeli  
ve İnanmalıyız

Buradan gençleri kenara, köşeye atanlara 
seslenmek istiyorum: 15 Temmuz gecesi 
tankların altına yatan gençleri bir kenara 
koyamazsınız. Onlar hiç çekinmediler, yıl-
madılar. Dediler ki, “Gün bugün, an bu an.” 
Sık sık şehit aileleri ve gazilerimizin ziya-
retlerine gidiyorum. Bu ziyaretlerde bana 
dedikleri şudur: “Ülkemizin birliğine, ba-
ğımsızlığına yönelik olası bir harekette 
yine en başta biz oluruz.” 

Neslimize güvenmeli ve inanmalıyız. Bu 
gençlik, eğer imkân verilirse, her türlü 
başarıya imzalarını atabilirler. Biz, gerek 
siyasi alanda, gerekse de diğer alanlarda 
gençlerimizin önünü açıyoruz. Gençleri-
mizin de, elde ettikleri bu imkânlarla kül-
tür, sanat, edebiyat, bilim alanlarında eser-
ler ortaya koymaları gerekiyor. 

Bugün ödüllerini vereceğimiz sanatçıları-
mızın, Bakanlığımız bünyesinde kurulan 
heyet tarafından, gayet isabetli şekilde be-
lirlendiğine inanıyorum. 

Nesrin Sipahi hanımefendi, Türk Musikisi 
alanında, gerçekten abide bir isimdir. Türk 

Musikisinin geniş kitleler tarafından sevil-
mesinde, kendisinin çok büyük emeği, kat-
kısı vardır. Yurt içinde ve dışında, bu sanatın 
en güzel eserlerini icra eden Nesrin hanımı, 
bayrağımıza verdiği önem ve hassasiyetiyle 
hatırlıyoruz. Ben kendisine Allah’tan uzun 
ve sağlıklı bir ömür diliyorum. 

Şiir sevgisi, bizim milletimizin adeta genle-
rinde vardır. Hani “Her Türk asker doğar” 
diye bir söz var ya, onun doğrusu “Her 
Türk şair doğar” olmalıdır. Cahit Koytak, 
Erzurum’da doğmuş, Kimya Mühendisi 
olarak başladığı iş hayatını ticaretin her 
dalında sürdürmüş, ama hepsinin üzeri-
ne edebiyatçılığını oturtmuş çok yönlü bir 
şairimizdir. Kendi tarzını, kendi üslubunu 
yansıttığı şiirleri, bir büyük resmi tasavvur 
eden renkler gibidir. Şairliği yanında, İngi-
lizce ve Fransızca’dan yaptığı çevirileriyle 
de edebiyatımıza önemli katkılarda bulun-
muştur. Kendisine daha nice şiirlere, çevi-
rilere imza atması temennisiyle, uzun ve 
sağlıklı ömürler diliyorum. 

Halen tedavisi devam eden Kenan Işık, ül-
kemizin tiyatro alanında yetiştirdiği dün-
ya çapındaki isimlerden biridir. Kenan 
beyin Malatya’da başlayan tiyatro serüveni 
oyuncu, yönetmen, oyun yazarı, senarist, 
sunucu olarak uzun yıllar boyunca sürüp 
gitmiştir. Yurt dışında kültür ve sanat ko-
nularında çok önemli etkinliklere katılan 
sanatçımız, kazandığı ödüllerle, başarısı-
nın tesadüf olmadığını göstermiştir. En 
büyük temennimiz, usta sanatçımızın bir 
an önce sağlığına kavuşup, yeniden sahne-
lere ve ekranlara dönmesidir. Tabi burada 
özellikle sevgili eşi Beril Hanıma, huzur-
larınızda şahsım, milletim adına çok te-
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şekkür ediyorum. Adı, Türkiye Yazarlar 
Birliği ve Büyük Türkçe Sözlük ile adeta 
özdeşleşen Mehmet Doğan kardeşimiz, 
fikir hayatımızın her alanında ülkemize 
katkı sağlamıştır. Kendisinin Türkçe konu-
sundaki hassasiyetini uzun zamandır tak-
dirle takip ediyorum. Aynı şekilde, Meh-
met Akif Ersoy’un ismi, hatıraları, eserleri 
ve fikirleriyle yaşatılması, genç kuşaklara 
tanıtılması konusunda gösterdiği gayreti 
çok yakından biliyorum. Mehmet Doğan, 
sadece kendisi eserler vermekle, sadece 
ülkemizin önde gelen yazarlarını bir araya 
getirmekle kalmamış, aynı zamanda genç-
lerimizi edebiyata, sanata, kültüre yönlen-
dirmek için de her yolu kullanmıştır. Öyle 
ki, yazarlığın okulunu dahi kurmuştur. 40 
yıldır coşkun bir pınar gibi eserleriyle fikir 
ve edebiyat hayatımızın çoraklığını gide-
ren Mehmet Doğan kardeşime yeni çalış-
malarında başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın önderliğin-
de kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi, medeniyet mirasımızın yaşatıl-
ması bakımından, gerçekten çok önemli 
bir kurumdur. 2008 yılında, Başbakan 
olarak açılışını bizzat yaptığım bu müze, 

kendi alanında ülkemizde bir ilktir. İslam 
âlimlerinin, 9’uncu yüzyıl ile 17’nci yüzyıl 
arasındaki dönemde bilimsel ve teknik ça-
lışmalarının, orijinallerine uygun şekilde 
sergilendiği bu müzeyi herkesin mutlaka 
ziyaret etmesi gerekiyor. Bilmek önemli-
dir, okumak önemlidir, ama insanların zih-
ninde asıl derin etkiyi görmek oluşturuyor. 
Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın kurduğu 
müze, işte bu ihtiyacı karşılıyor. Emekleri, 
gayretleri, titizliği için hocamıza teşekkür 
ediyor, kendisine Rabbimden uzun ve sağ-
lıklı bir ömür niyaz ediyorum. 

Evet, görüldüğü gibi, Bakanlığımızın ödül-
leri gayet isabetli isimlere, kurumlara ve-
rilmiştir. Bir kez daha ödül alan sanat, kül-
tür, edebiyat insanlarımızı, şahsım, ülkem 
ve milletim adına kutluyor, Allah’tan mu-
vaffakiyetler diliyorum.

Bizleri böylesine anlamlı bir merasim mü-
nasebetiyle bir araya getiren Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı SETA’nın kıymetli mensupları, değer-
li misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum. 

SETA tarafından düzenlenen Cumhurbaş-
kanlığı Sistemi Sempozyumunun, başarılı 
geçmesini diliyorum. Konuşmaları ve de-
ğerlendirmeleriyle sempozyuma katkı ve-
recek olan kıymetli akademisyenlerimize, 

aydınlarımıza şimdiden şükranlarımı su-
nuyorum. Türkiye’nin tam da Cumhurbaş-
kanlığı Sistemine geçmek için tarihi karar 
arifesinde olduğu bir dönemde tertip edi-
len bu sempozyum için, SETA yöneticileri-
ni tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Bugün dünyada, Birleşmiş Milletler üye-
si 200’e yakın ülke bulunuyor. Bunların 

Cumhurbaşkanlığı Sistemine 
Karşı Olanlar Millete Güvenmiyor

SETA Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu | İstanbul | 11 Şubat 2017
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her birinin yönetim sistemi, kendi tarihi, 
sosyal, kültürel özelliklerine göre farklılık 
gösteriyor. Her ne kadar, yönetim sistemle-
ri konusunda yapılan çeşitli tasnifler varsa 
da, bunlar sadece genel bir fikir edinmeye 
yarıyor. Örneğin, parlamenter sistemle yö-
netilen ülkeler listesini incelediğimizde, 
pratikte birbirinden çok farklı idare tarzla-
rının aynı başlık altında toplandığını görü-
yoruz. Yine, Devlet Başkanlığı ve Cumhur-
başkanlığı Sistemiyle yönetilen ülkelerde 
de benzer bir manzarayla karşılaşıyoruz. 
Teoride parlamenter sistem, monarşiye ve 
totalitarizme karşı verilen mücadelenin 
ürünüdür. Avrupa ülkelerine baktığımız-
da, pek çoğunda kralların ve kraliçelerin 
bulunduğunu görüyoruz. Japonya gibi, 
Tayland gibi dünyanın başka yerlerinde de 
benzer durumlarla karşılaşılabiliyor. 

Tabii birileri hemen çıkıp, “Efendim bu mo-
narklar semboliktir, aslında oralarda parla-
menter demokrasi vardır” diyecektir. Devlet 
yönetim sisteminde bir aktör varsa, bu hiç-
bir zaman sembolik olarak kalmaz. Bir ülke-
de kral varsa o kraldır, kraliçe varsa o krali-
çedir. Bu taht-taç sahibi de, öyle veya böyle, 
ülkenin yönetiminde, idaresinde hak sahi-
bidir, söz sahibidir. Sadece Başkanlık veya 
Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle yönetilen 
ülkelerde monarşi yoktur. Adı Cumhuriyet 
veya benzeri bir demokratik kavramı ifade 
ettiği halde, fiilen diktatörlükle idare edilen, 
hatta makamların babadan oğula geçmesi 
itibariyle monarşiyi andıran yönetimler de 
mevcuttur. Hülasaten, her ülke kendi şartla-
rına özgü bir yönetim biçimine sahiptir. 

Ülkemize baktığımızda, son 200 yılda çok 
farklı tecrübeleri ardı ardına yaşadığımı-

za şahit oluyoruz. 18’nci yüzyıl boyunca 
kesintisiz süren arayışlar ve çalkantılar, 
Tanzimat’tan Meşrutiyete kadar pek çok de-
nemeyi beraberinde getirmiştir. Bu süreçte 
ülkemiz, savaşlar ve krizlerle sürekli erimiş, 
küçülmüş, çok ağır bedeller ödemiştir. Ça-
nakkale Zaferi, artık bıçağın kemiğe dayan-
dığı noktayı ifade eder. Çanakkale’den aldı-
ğımız ilham ve güçle, Kurtuluş Savaşımızı 
verdik. Tabii, her mücadele, o mücadeleyi 
fiilen yürüten, gücü elinde bulunduran eki-
bin tercihlerinin, yönelimlerinin önünü de 
açar. İstiklal Harbimizin başarıya ulaşması-
nın ardından Cumhuriyet’in ilanı, işte böy-
le bir tercihin ürünüdür. Avrupa ülkeleri, 
monarşiyle demokrasiyi birlikte yaşatma 
yoluna giderken, biz hanedanı ülke dışına 
çıkartıp, Cumhuriyeti ilan ettik. Önce tek 
partili, ardından da çok partili bir hükümet 
sistemiyle ülkemiz bugünlere kadar geldi. 

Parlamenter Sistemin Sıkıntılarını 
İliklerimize Kadar Hissettik

Değerli arkadaşlar,

Cumhuriyet dönemi de kendi içinde yek-
pare değildir. Örneğin, 1921 Anayasası ile 
1924 Anayasası arasında çok ciddi fark-
lar vardır. 1961 ve 1982 Anayasaları da, 
geçmişe göre oldukça keskin farklılıkları 
içerir. Aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal’in 
Cumhurbaşkanlığı ve parti başkanlığı dö-
nemi ile İnönü dönemi arasında da, önem-
li uygulama farklılıkları bulunmaktadır. 

Çok partili siyasi hayata geçtiğimiz 1950 
yılından sonra demokrasimizi, hep dar-
beler ve vesayet yönetimlerinin gölgesi 
altında ayakta tutmaya çalıştık. Son 14 yıl 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

153

boyunca, bu sıkıntıların tamamını biz de 
iliklerimize kadar hissettik, yaşadık. 

Milletimizden aldığımız güçle sorunları 
aşmayı başarmış olmamız, temelde yatan 
yapısal çarpıklıkları, bozuklukları ortadan 
kaldırmıyor. Bu çarpıklıkların en önemli 
sonucu, istikrar ve güven ortamının sü-
rekli tehdit altında olmasıdır. Siyasi istik-
rarsızlık, beraberinde ekonomik ve sosyal 
sorunları da getirmektedir. 

Cumhuriyetimizin geçmişi 93 yıl iken, şu 
anda 65’inci Hükümet işbaşındadır. Bir 
başka ifadeyle, ülkemizde hükümetlerin 
ömrü 1,5 yıl bile değildir. Türkiye, böyle-
sine kısa ömürlü hükümetler tarafından 
yönetilirken, benzer şartlarda gelişme, kal-
kınma, büyüme yarışına girdiği ülkelerin 
hepsi tarafından birer birer geçilmiştir. Şa-
yet, son dönemde elde ettiğimiz kazanım-
lar olmasaydı, ülkemiz her alanda dünya 
sıralamasında çok gerilerde kalacaktı. 

Son 200 yıllık arayışlarımız, Cumhuriyet 
dönemindeki tecrübelerimiz ve özellikle 
son yıllarda yaşadıklarımız bize bir gerçe-
ği gösteriyor. Şayet, ülke ve millet olarak 
hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, öncelik-
le güçlü, etkin, yetki ve sorumluluk sahi-
binin tam olarak belli olduğu bir yönetim 
sistemine ihtiyacımız vardır. 

Esasen, bugün üzerinde konuştuğumuz 
Cumhurbaşkanlığı Sistemi konusu, öyle 
bir anda, bir günde, bir yılda ortaya çıkmış 
değildir. Gerisinde, işte böylesine derin ve 
düşündürücü bir arka plan vardır. Mesele, 
kesinlikle Cumhuriyet meselesi değildir. 
Mesele, kesinlikle demokrasi meselesi, öz-

gürlük meselesi değildir. Tartıştığımız sis-
tem, Türkiye’nin ve Türk Milletinin asırlar-
dır devam eden beka sorununun en doğru 
çözüm yoludur.

Cumhuriyetin ilanından 1950’deki çok par-
tili hayata geçişimize kadar olan dönemin 
adına demokrasi diyen, ya kendini kandı-
rıyordur, ya da bizi kandırmaya çalışıyor-
dur. Bu dönemin adı, tek parti yönetimidir. 
1950’de geçtiğimiz çok partili hayatın sık 
sık darbelerle, muhtıralarla kesintiye uğ-
ramasının gerisinde, belli bir kesimin, tek 
parti dönemine olan özleminin bulunduğu-
nu ifade etmek, herhalde yanlış olmaz. 

Türkiye, gücü ve yetkiyi elinde bulundu-
ran, ancak millete karşı hiçbir sorumlu-
luğu olmayan vesayet kurumlarının elin-
den çok çekti. Dikkat ediniz, ülkemizde 
ne zaman milli iradeye dayalı yönetimler 
güçlü bir şekilde işbaşında bulunmuşsa, o 
dönemlerde çok büyük sıçramalar yaşan-
mıştır. Buna rağmen, Başbakanlığım döne-
minde bürokratik oligarşiden ne kadar çok 
şikâyet ettiğimi, sizlerin çok iyi hatırlıyor 
olması lazım. Bütün bu tecrübeleri, yaşan-
mışlıkları, tarihi okumaları bir araya getir-
diğimizde, ülkemizin Yeni Anayasaya ve 
onunla birlikte yeni bir yönetim sistemine 
olan ihtiyacı gün gibi ortaya çıkıyor. 

CHP İl Başkanlarının Vali Olarak 
Tayin Edildiği Dönemler Yaşadık

Değerli arkadaşlar,

Görüldüğü gibi, bugün üzerinde konuştu-
ğumuz Cumhurbaşkanlığı Sisteminin, ne 
rejimle, ne tek adamlıkla, ne şahsilikle bir 
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ilgisi vardır. Burada geçmişteki bir uygu-
lamayı hatırlatmak isterim. Bu ülke, parti 
il başkanlarının aynı zamanda vali olarak 
atandığı dönemleri yaşadı. Bu uygulama 
herhalde AK Parti iktidarı döneminde ol-
madı. Peki, parti il başkanlarını vali olarak 
atayanlar kim? Cumhuriyet Halk Parti-
si. Böyle bir demokrasi olabilir mi, bunu 
neyle izah edeceksiniz? Şu anda bunu asla 
gündeme getirmek istemiyorlar. Çünkü bu 
uygulama, onların geçmişlerinde kara bir 
leke olarak kalacaktır. 

Mesele, ülke ve millet olarak geçmişte ya-
şadığımız tecrübeler ışığında, kendimize 
çok daha güçlü, çok daha dirençli, hedef-
lerimizi gerçekleştirmeye çok daha uygun 
bir yönetim sistemi kurma çabasıdır. 

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin en büyük gü-
vencesi, gerçek anlamda demokratik olma-
sıdır. Bu sistemde, milletimizin yarısından 
fazlasının teveccühüne mazhar olamayan 
hiç kimsenin, ülkeyi yönetme ihtimali yok-
tur. Millete, milli iradeye hesap vermek zo-
runda olan hiçbir yöneticinin de, Cumhur-
başkanlığı Sistemine karşı çıkanların öne 
sürdükleri yanlışlara sapma ihtimali ola-
maz. Milletin size gösterdiği yolu terk eder-
seniz, anında millet tarafından alaşağı edi-
lirsiniz. Bunun için ben diyorum ki, sisteme 
karşı çıkanların güvensizliği Cumhurbaşka-
nı seçilecek kişiye değil, millete karşıdır. Bu 
gerçeği ifade edemediklerinden olsa gerek, 
şahıslar üzerinden ürettikleri yalanlarla ka-
faları bulandırmaya çalışıyorlar. 

Güya Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Tayyip 
Erdoğan için getiriliyormuş. Yahu Tay-
yip Erdoğan baki değil, fanidir. Benim 16 
Nisan’a çıkacağıma dair bir garantim var 

mı? Yok. Dolayısıyla biz, bir sistemin mü-
cadelesini veriyoruz. Diyorlar ki, Erdoğan 
sonrası ne olacak? Millet ne derse o olacak. 

Daha da önemlisi, Türkiye bu sisteme doğ-
ru ilk adımlarını zaten atmış, başarıyla da 
neticelendirmiştir. Evet, 2007 yılındaki 
Anayasa değişikliğinden söz ediyorum. Bu 
işleri az-çok bilen herkes, Cumhurbaşka-
nını doğrudan halkın seçmesiyle birlikte, 
Nisan ayı ortasında oylayacağımız Anaya-
sa değişikliği ile getirilen sistemin zaten 
işlemeye başladığını kabul edecektir. Hat-
ta daha da ileri giderek, Türkiye’nin, 2014 
Ağustos’undan beri, her ikisi de meşrui-
yetini doğrudan milletten alan, çift başlı 
bir sistemle yönetildiğinin de görülmesi 
lazımdır. Şayet bu süreçte sorun yaşan-
madıysa, sebebi sistemin doğru işliyor ol-
ması değil, şahsımla hükümet arasındaki 
uyumdur, samimi iletişimdir. Dolayısıyla, 
Anayasa değişikliğiyle konuyu şahsileş-
tirmiyor, tam tersine 2 yılı aşkın süredir 
şahsi inisiyatiflerle yürüyen yönetimi bir 
sisteme bağlıyoruz. 

Ülkemizde, her şeye karşı çıkmayı muha-
lefet yapmak sanan bir anlayış sebebiyle, 
maalesef, bu konuları asıl düzleminde mü-
zakere edemiyoruz. Anayasa değişikliğinin 
ayrıntıları, bu sempozyum boyunca, hiç 
şüphesiz enine boyuna tartışılacaktır. Her 
biri kendi alanlarında birikim sahibi ho-
calarımız, aydınlarımız meseleyi tüm yön-
leriyle ele alacak, anlatacaklardır. Bunun 
için Anayasa değişikliğinin tek tek madde-
lerine girmiyor, sadece sistemin ruhu üze-
rinde duruyorum. 

Ruh olmayınca beden cesettir. Bu konuda 
da, milletimize işin ruhunu, özünü, esasını 
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anlatmazsak, tek başına Anayasa değişikliği 
hükümleri kuru hukuki ifadelerden ibaret 
kalır. İşte bu anlayışla, halkoylaması tari-
hine kadar, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
Sistemine “EVET” diyenler olarak, ülkemizi 
karış karış gezip, tüm iletişim imkânlarını 
kullanıp, yeni sistemi anlatmalıyız. 

Cumhurbaşkanlığı Sistemine 
Karşı Çıkanlar, İşin Ruhunu 
Öğrendiklerinde Fikirleri 
Değişecektir

Tek millet için EVET, tek bayrak için EVET, 
tek vatan için EVET, tek devlet için EVET 
diyoruz. Bundan daha başkası olabilir mi? 

İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Şu anda, 
Cumhurbaşkanlığı Sistemine karşı çık-
tıklarını ifade edenlerin de, işin ruhunu 
öğrendiklerinde, fikirlerini değiştirecekle-
rine inanıyorum. Bugün ‘hayır’ diyenler, 
neye ‘hayır’ dediklerinin farkında mı? Ba-
kınız, kimler ‘hayır’ diyor? PKK ‘hayır’ di-
yor. Kandil ‘hayır’ diyor. Bu ülkeyi bölmek, 
parçalamak isteyenler ‘hayır’ diyor. Bayra-
ğımıza karşı çıkanlar ‘hayır’ diyor. Milli ve 
yerliye karşı olanlar ‘hayır’ diyor. Ana mu-
halefet, bugün bu ‘hayırcı’ cenahla hareket 
ediyor mu? Ediyor. Temenni ederim ki, 16 
Nisan’a kadar kendilerini iyice çek ederler.

Değerli arkadaşlar,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
özü, yönetimin doğrudan millete verili-
yor olmasıdır. Yürütme görevini ifa ede-
cek olan Cumhurbaşkanı, gücünü aldığı 
millete karşı sorumlu olacağı için, attığı 
her adımda gözü kamuoyunun üzerinde 

olmak zorundadır. Utanmadan, sıkılma-
dan ne diyorlar biliyor musunuz? “Yasama 
organı olmayacak.” Böyle bir saçmalık olur 
mu? Bugün başkanlık sistemlerinin uygu-
landığı ülkelerde, örneğin Amerika’da ya-
sama organı yok mu? Var. Onlar çift kama-
ralı, bizimki tek kamaralı olacak. Biz, Türk 
tipi bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi olsun 
dedik. Çünkü bizim şartlarımız, bu sistemi 
uygulayan diğer ülkelerle aynı değil. 

Bu sistemde, Cumhurbaşkanı yürütmeyi 
temsil edecek. Kabinesini kuracak, yeri gel-
diğinde bakanlarını görevden alacak. Hesa-
bını da kime verecek? Millete verecek. 

Bazıları, Meclis’te gensorunun kaldırılma-
sından rahatsız oluyorlar. Gensoru uygula-
masından bu ülkede hükümetler çok çekti. 
Gensoru uygulaması, muhalefet partilerince 
asıl amacından saptırılarak Parlamento’yu 
işlemez hale getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sis-
temiyle, parlamento gereksiz tartışmalarla 
uğraşmayıp, daha hızlı kararlar alabilecek. 
Peki gensoruyu kim verecek? Millet verecek.

Bu sistemde, hiç kimsenin, kerameti ken-
dinden menkul davranışlar içine girme-
si, kararlar alması, uygulamalar yapması 
mümkün değildir. Yürütmenin hâlihazırda 
iki olan başı, yani Cumhurbaşkanı ve Baş-
bakan tek bir isimde birleşiyor. Böylece 
milletimiz, yetkiyi kime verdiğini, sorum-
luluğu kimin üstlendiğini, dolayısıyla ge-
rektiğinde kimden hesap soracağını en ba-
şından biliyor. 

Yasama organı ve orada görev yapan mil-
letvekilleri, yeni sistemde sadece asli iş-
lerine odaklanacaklar. Hepimiz de biliyo-
ruz ki, ülkemizde milletvekilleri iş takibi 
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yapmaktan yasama vazifesi icra etmeye 
zaman bulamıyor. Meclis’te bir dönem, iki 
dönem, üç dönem görev yapmış olup da, 
tek bir kanun teklifi, tek bir yasama çalış-
ması yapmamış milletvekilleri var. Yürüt-
me ile yasamayı kesin hatlarıyla ayıran 
yeni sistemle birlikte, tüm milletvekilleri 
Meclis çalışmalarına yoğunlaşacaklar. 

Yeni sistemde yürütmenin başı olan Cum-
hurbaşkanının, bütçe dışında kanun tek-
lifi getirme yetkisi yoktur. Bugüne kadar 
büyük ölçüde Hükümet tarafından hazır-
lanan kanun tasarıları ile yürüyen yasama 
faaliyetleri, artık tamamen milletvekilleri-
nin uhdesine geçiyor. Yürütmeyle çok fazla 
içiçe geçmiş olması, Meclis’in ve milletve-
killerinin prestijini yıpratıyordu. Safların 
netleşmesi, parlamentonun itibarını da 
hak ettiği seviyeye yükseltecektir. 

Yeni Türkiye’nin,  
Büyük Türkiye’nin, Müreffeh 
Türkiye’nin Önü Açılıyor

Devlet ve millet hayatının en kritik kurumu 
olan yargı, ülkemizde son yıllarda en çok 
yıpranan güçtür. Darbe ve vesayet dönem-
lerinde demokrasinin yanında güçlü bir 
duruş sergileyemeyen yargıyla ilgili hafıza-
larımızda hoş olmayan görüntüler var. 28 
Şubat döneminde cübbeleriyle brifinglere 
giden, millet adına kullanması gereken yet-
kiyi bir terör örgütüne ve onun başındaki 
şarlatana teslim eden hakim-savcılar gör-
dük. Bu sorunların çözümü için sürdürdü-
ğümüz çalışmaları, yeni sistemde daha güç-
lü bir şekilde hayata geçirme imkânı elde 
edeceğiz. Bağımsızlığıyla birlikte tarafsızlı-
ğı da Anayasal güvence altına alınan yargı-

nın, HSYK’nın yeni yapısının da katkısıyla, 
süratle milletimizin gönlünde hak ettiği ko-
numa ulaşacağını düşünüyorum. 

Böylece, yürütme, yasama ve yargı güçleri, 
tamamen kendi alanlarına odaklanıp, ken-
di işlerini yaparak Yeni Türkiye’nin inşasına 
katkı sağlayacaklardır. Kim milletimizi, işte 
bu inşa sürecinde en iyi hizmeti yapabilece-
ğine ikna ederse, Cumhurbaşkanı “o” olacak-
tır. Halka hakaret ederek halkçılık yaptıkla-
rını iddia edenlerin devri, artık tamamen 
kapanıyor. Milleti mümeyyiz görmeyenlerin 
baskıcı anlayışı, artık tarihe karışıyor.

 “Küçük olsun bizim olsun” diyerek uzun 
zamandır bu ülkenin ayağına pranga vu-
ranların dönemi temelli bitiyor. Artık, “Bü-
yük olsun hepimizin olsun” anlayışını yük-
seltmenin zamanıdır. Anayasa değişikliği, 
işte bu yaklaşımla Yeni Türkiye’nin, Büyük 
Türkiye’nin, Müreffeh Türkiye’nin önünü 
açıyor. 

Bu sisteme şahsımın değil ülkemizin ihti-
yacı var. Bir başka ifadeyle, şahsım için de-
ğil, şahsımın desteği ve katkısıyla ülkemiz 
için, bu yiğit milletin geleceği için Cum-
hurbaşkanlığı Sistemine geçiyoruz. Böyle 
bir sisteme “EVET” denmez de ne denir? 
“Tabii ki EVET” diyoruz. 

Bu duygularla, Cumhurbaşkanlığı Sem-
pozyumunun bir kez daha hayırlı olması-
nı, başarılı geçmesini diliyor, katkı verecek 
herkese teşekkür ediyorum. SETA yöneti-
mini bu önemli ve anlamlı toplantıyı dü-
zenledikleri için tekrar kutluyorum. Siz-
lere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Gaziantepliler, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum.

Gaziantep’e en son, DEAŞ canilerinin Ak-
dere mahallemizde gerçekleştirdikleri can-
lı bomba saldırısının ardından taziye için 
28 Ağustos’ta gelmiştim. Bu vesileyle bir 
kez daha, terör eylemlerinde ve 15 Tem-
muz darbe girişiminde verdiğimiz asker, 
polis, sivil tüm şehitlerimize Allah’tan rah-

met, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyo-
rum. Gazilerimizden tedavileri sürenlere 
acil şifalar temenni ediyorum. 

Bir gül bahçesine girercesine toprağa dü-
şen her şehidimiz, bu toprakların vata-
nımız olduğunun tescili olan birer tapu 
senedidir. Gaziantep, tarihinin her döne-
minde, ülkesi ve milleti için, istiklali ve 
istikbali için ileri atılmaktan çekinmemiş 
bir şehirdir. Burası, 1919’da bölgeyi işgale 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle Rejim Değişmiyor

Gaziantep Toplu Açılış Töreni | Gaziantep | 19 Şubat 2017
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gelen düşman kuvvetlerine Antep’i, Kilis’i, 
Maraş’ı dar eden Karayılanların, Şahin 
Beylerin, 14 yaşında annesini korurken al-
çakça katledilen Şehit Kamil’lerin şehridir. 
Antep savunmasında 6 bin 300 kardeşimiz 
şehit olmuştur. Bu şehir “Gazi”lik unvanını 
öyle ulufe olarak almamıştır, kanıyla, ca-
nıyla, yüreğiyle sonuna kadar hak etmiştir. 

“Bu kaçıncı kurşundur

Bu kaçıncı bismillah

Bu kaçıncı ölüdür

Bir türkü söylenir 

Siperlerde her sabah

Vurun Antepliler

Namus günüdür!”

Evet, Antep işte böyle “Gazi” oldu. 

Geçtiğimiz 1,5 yılda Gaziantep terörle mü-
cadelede, askeriyle, polisiyle 33 şehit verdi. 
Yetmedi, bu şehirde, PKK’ın ve DEAŞ’ın al-
çak saldırılarında 70’e yakın sivil vatanda-
şımızı şehit verdik. Yetmedi, 15 Temmuz 
darbe girişiminde 3 Gaziantepli kardeşimiz 
şehadet makamına erişti. Görüldüğü gibi 
Antep, “Gazi” unvanını sürekli tazeliyor.

Buradaki kardeşlik, buradaki birlik, bera-
berlik, dayanışma, buradaki üretim, emek, 
buradaki vatan sevgisi, millet sevgisi tüm 
bölgeye, tüm Türkiye’ye örnek gösteri-
lecek seviyededir. Her kim ki, bu ülkede 
farklı kökenlerden insanlar bir arada yaşa-
yamaz diyorsa, gelsin Gaziantep’e baksın. 
Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabıyla, daha 
pek çok farklı etnik gruptan insanıyla tüm 
Antepliler, tek yürek, tek yumruk olarak 

işte burada… Her kim ki, bu ülkede farklı 
mezheplerden, farklı meşreplerden insan-
lar bir arada yaşayamaz diyorsa, gelsin 
Gaziantep’e baksın. Sünnisiyle, Alevisiyle, 
her mezhepten, her meşrepten insanıyla 
tüm Antep işte burada… Her kim ki, bu ül-
kede başka yerlerden gelen insanlar gönül 
hoşluğuyla karşılanmıyor, iyi misafir edil-
miyor diyorsa, gelsin Gaziantep’e baksın. 
Suriyelisiyle, Iraklısıyla, Afganıyla, diğer 
bölgelerden gelen insanlarıyla, Antep işte 
burada… Türkiye’nin 80 vilayetinden ge-
len herkesi bağrında barındıran, aş veren, 
işveren, ev veren Antep, bu kadirşinaslığı-
nın bereketini görüyor. Bazı yerlerde sıkın-
tı varken, Gaziantep’teki fabrikalar, işyerle-
ri, maşallah harıl harıl çalışıyor. 

Türkiye İstiklal ve  
İstikbal Mücadelesinde  
Yeni Bir Yol Ayrımındadır

Geçtiğimiz günlerde bir istihdam seferber-
liği başlattık. Gaziantep Organize Sanayi 
Bölgemizin, bu seferberliğe 15 bin ilave 
istihdam taahhüdüyle katıldığını öğren-
dim ve çok memnun oldum. Ankara’daki 
toplantıda söz verilen rakamlar vardı. Hep-
sinin de takipçisiyim, söz verip de yerine 
getirmeyeni tüm ülkeye ifşa edeceğimi 
özellikle belirtmek isterim. İnşallah, Suri-
ye’deki sıkıntılar sona erdiğinde, Gazian-
tep çok daha büyük bir atılımın içine gire-
cektir. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Güzel 
günler sizleri bekliyor. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye istiklal ve istikbal mücadelesinde 
yeni bir yol ayrımındadır. Uzun bir geçmi-
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şi olan yönetim sistemi arayışlarımızda, 
reform mahiyetinde bir yeniliğe gidiyoruz. 
Yürütme, yasama ve yargı organlarının 
görevlerini yeniden tanımlayarak, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyo-
ruz. Bu sistemin ilk adımını 2007 Anayasa 
değişikliği ile zaten atmıştık. İkinci adım, 
2014 yılında, şahsımın doğrudan halkın 
oyuyla Cumhurbaşkanı olarak seçilme-
siydi. 16 Nisan’da halkoyuna sunulacak 
Anayasa değişikliği ile bu reformun nihai 
adımı atılmış oluyor. Meclis, AK Parti ve 
MHP’nin gayretiyle, üzerine düşeni yaptı. 
Şimdi sıra, millette, sizlerde… Hazır mıyız?

Biz de bu referandum sürecinde, milleti-
mizin tercihini en sağlıklı şekilde yapması-
nı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Tür-
kiye, demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. 
Elbette herkes, tercihinde özgürdür. Ama 
milletimizin her bir ferdinin, yaptığı terci-
hin sonuçlarını bilmek de hakkıdır. Bunun 
için, toplu açılış törenlerini vesile ederek 
hem şehirlerimizi geziyor, hem hasret gi-
deriyor, hem de milletimize hakikatleri an-
latıyoruz. Maalesef, bu Anayasa değişikliği 
ile ilgili o kadar yanlış bilgiler yayılmaya 
çalışılıyor ki, hani işin aslını bilmesek, biz 
bile tereddüde kapılacağız. Ne diyor o gü-
zel Antep türküsünde?

“Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün

Dünya kadar malın olsa ne fayda

Söyleyen dillerin söylemez olur

Bülbül gibi dilin olsa ne fayda”

Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkan-
lığı Sistemine karşı çıkan gafiller, ha bire 
bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söy-
lüyor, yalan söylüyorlar. 

Şimdi burada sizlere, Anayasa değişikli-
ğiyle getirilen yeni yönetim sisteminin ne 
olduğunu, şöyle ana hatlarıyla anlatmak 
istiyorum. Şayet hala kafasında soru işaret-
leri olanlar varsa, bunları dinledikten sonra 
herhalde tercihini kesinleştirir. Her şeyden 
önce, Türkiye’de rejim filan değişmiyor, 
yürütme ortadan kalkmıyor, Meclis kapan-
mıyor, yargı etkisizleştirilmiyor. Cumhu-
riyetimiz, son asırdaki en büyük kazanım-
dır, ondan asla vazgeçmeyiz. Demokrasiyi 
zayıflatmak şöyle dursun, güçlendiriyoruz. 
Nasıl mı? Ülkeyi yönetecek Cumhurbaşka-
nını seçme yetkisini, tüm aracıları çıkartıp, 
doğrudan millete veriyoruz. Bunun için 
yeni sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükü-
meti Sistemidir. Millet, yetki ve sorumlulu-
ğu kime verdiğini bilecek ki, gerektiğinde 
kimin yakasına yapışacağını, kimden hesap 
soracağını da bilsin… 

Anayasa değişikliğiyle, yürütme, yasama 
ve yargı organları arasındaki ilişkileri ye-
niden tanımlıyor, herkesin işiyle meşgul 
olmasını sağlıyoruz. Mevcut durumda, 
yürütme ve yasama, aslında aynı partinin, 
aynı kadronun kontrolü altındadır. Yeni 
sistemde ise, yürütmeyi temsil eden Cum-
hurbaşkanı ayrı seçiliyor, Meclis’i oluş-
turan milletvekilleri ayrı seçiliyor. Cum-
hurbaşkanı hükümeti kuracak, üst düzey 
bürokratları atayacak, kararnamelerle 
ülkeyi yönetecek. Buna karşılık Meclis’te-
ki milletvekilleri de kanunları çıkaracak, 
Cumhurbaşkanını denetleyecek. 

Eskiden Cumhurbaşkanının vatana ihanet 
dışında yargılanabilmesi mümkün değildi. 
Şimdi, hem meclis araştırması, genel gö-
rüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru 
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yollarıyla Meclis’in bilgi edinme ve denet-
leme yetkisi güçlendiriliyor, hem de Cum-
hurbaşkanının yaptığı tüm işlerden dolayı 
yargılanabilmesinin yolu açılıyor.

Meclis’in Temsil Tabanı 
Genişletiliyor

Cumhurbaşkanı ve Meclis’ten hangisi ister-
se istesin seçimler birlikte yapılıyor. Yani 
cumhurbaşkanı seçimlere gidebilir mi? 
Gider, ama seçime gittiği zaman kendisi 
de yeniden seçilmek durumundadır. Hem 
milletvekili seçimi hem cumhurbaşkanlığı 
seçimi aynı anda yapılır. Öyle bir kişinin is-
tediği kadar Cumhurbaşkanı olma imkânı 
da yok; en fazla 2 dönem, yani 10 yıl görev 
yapabiliyor. 

Değişimin, yenilenmenin önünü tıkama-
ya kimsenin hakkı yok. Cumhurbaşkanı-
nın partisiyle ilişkisini kesmesini öngö-
ren mevcut uygulamadan da vazgeçiliyor. 
“Mercimeği yanın yuvarlamaya” çalışma-
nın gereği yok. Bu, zaten gerçekçi ve doğru 
olmayan bir yöntemdi. 

Sıkıyönetim uygulaması kaldırılıyor, bu-
nun yerine gerektiğinde Olağanüstü Hal 
ilanı imkânı getiriliyor. Yasama yetkisi 
Meclis’in olduğu için, Cumhurbaşkanının 
kararname yayınladığı bir konuda kanun 
çıkartılırsa, kararname kendiliğinden hü-
kümsüz hale geliyor. Cumhurbaşkanı sade-
ce bütçe kanununu teklif edebiliyor. Onun 
dışındaki tüm yasama yetkisi milletvekil-
lerine aittir. Milletvekili sayısı 550’den 
600’e çıkartılarak, Meclis’in temsil tabanı 
genişletiliyor. 

Anayasa değişikliğinde yargıyla ilgili de re-
form mahiyetinde düzenlemeler var. Her 
şeyden önce yargının bağımsızlığı, tarafsızlı-
ğıyla güçlendiriliyor. Böylece, geçmişte yargı-
yı yıpratan tartışmaların önüne geçilmesini 
hedefliyoruz. Disiplin dışındaki askeri mah-
kemeler kapatılarak, yargıdaki çift başlılık 
da sona erdiriliyor. Hakimler Savcılar Yüksek 
Kurulu, yürütme ve yasamanın da katkısıyla, 
çoğulcu, geniş tabanlı işleyişini güçlendire-
cek yeni bir yapıya kavuşturuluyor. 

Gençler!

Biliyorsunuz değil mi? 16 Nisan sizin gü-
nünüz. Anayasa değişikliğinin en önemli 
maddelerinden biri, seçilme yaşının 25’ten 
18’e düşürülmesidir. 18 yaşında seçim ya-
pabilen bir gencin, seçilmesi için 25 yaşını 
beklemesi, gençlere güvensizliğin eseriydi. 
Eskiden bu sınır 30’du, biz 25’e düşürdük. 
Şimdi, asıl olması gerekeni yapıyor, seçilme 
yaşıyla seçme yaşını 18 olarak eşitliyoruz. 

Birileri, “Meclis’e çoluk çocuğu mu dol-
duracaksınız?” diyor. Ecdadımız Fatih, 21 
yaşında İstanbul’u fethederek, çağ kapatıp 
çağ açmış. Bizim aynı yaştaki gençlerimiz 
niçin milletvekili olarak sorumluluk üst-
lenmesin? Ben gençlerimize güveniyorum. 
16 Nisan’a kadar en büyük çalışmayı, en 
büyük gayreti gençlerimizden bekliyorum. 
Size güvenmeyenleri, size inanmayanları 
mahcup edecek bir neticeyi, inşallah hep 
birlikte alacağız.

Gençler!

Sandıkları patlatıyor muyuz? Hanımlar! 
Sandıkları patlatıyor muyuz? Gaziantep! 
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Sandıkları patlatıyor muyuz? Maşallah… 
16 Nisan akşamı gözüm Gaziantep sonuç-
larında olacak, ona göre…

Kriz Üreten Bir Sistemde  
Israr Etmenin Anlamı Yok

Kardeşlerim,

Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hüküme-
ti Sistemine geçmesini istemimizin en 
önemli sebebi, geçmişte yaşanan, bizim 
de bizzat tecrübe ettiğimiz sıkıntılardır. 
Hiç uzağa gitmeye gerek yok. İkinci dünya 
savaşı sonrası benzer şartlarda kalkınma 
yarışına girdiğimiz ülkeler bugün fersah 
fersah önümüzde bulunuyor. Biz ise, siyasi 
çekişmelerle, darbelerle, ekonomik krizler-
le sürekli zaman kaybettik, sürekli mevzi 
kaybettik. Antepliler ne der? “Et diye kap-
tım, balcan börkü çıktı” der. Milletimiz de 
istikrar diye, güven diye, huzur diye, refah 
diye sarıldıkça, eline hep kaos geldi, kriz 
geldi, yoksulluk geldi. Tüm bu hakikatler 
gözümüzün önündeyken, hala kriz üreten 
bir sistemde ısrar etmenin anlamı yoktur. 

Birileri diyor ki, “Neyi yapamıyorsunuz 
da yönetim sistemini değiştiriyorsunuz?” 
Biz bu sistemi kendimiz için değiştirmi-
yoruz ki… Biz bu reformu milletimiz için, 
ülkemiz için yapıyoruz. Dikkat ediniz, bu 
ithamı bize yöneltenler, hayatları boyunca 
ülke için, millet için tek bir hayırlı hizmeti 
olmayanlardır. 

Halbuki biz 14 yıldır ülkeyi yönetirken, 
eksiğiyle, fazlasıyla sistemi tüm yönleriyle 
görme imkanı elde ettik. Şu anda da, benim 
hükümetle, bürokrasiyle, iktidar partisiyle 

herhangi bir sorunum, sıkıntım yok. Hepsi 
de uzun yıllar birlikte çalıştığım bu arka-
daşlarla, uyumlu bir mesaimiz zaten var. 
Fakat, bu durum, sistemin artık işlemez 
hale geldiğini görmemize engel değil. Eski-
ler, “Bir ipte iki cambaz oynamaz” derler. 

Bu konuda geçmişte yaşadığımız bir sıkın-
tıdan bahsetmek istiyorum. İktidarımızın 
ilk yıllarında, şimdi milletvekiliniz ve Baş-
bakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i Mer-
kez Bankası Başkanı olarak atamak iste-
dim. O dönemin Cumhurbaşkanı “olmaz” 
dedi. Hani o günlerde bürokratın atanama-
masında eşlerin başörtülü olması önemli 
bir kıstastı. Ben de bundan hareketle Sayın 
Cumhurbaşkanına, “Mehmet Beyin ha-
nımı başörtülü falan değil. Bayan Şimşek 
Amerikalıdır” dedim. Ancak Sayın Cum-
hurbaşkanını bir türlü ikna edemedim. 
Sonuçta Mehmet Beyi Merkez Bankası’nın 
başına getiremedik. Daha sonra kendisi, 
milletvekilimiz ve Maliye Bakanımız oldu. 

Mevcut sistemde, her ikisi de gücünü 
halktan alan, Anayasada oldukça geniş 
yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı, bir de 
Başbakan var. Bu makamlarda kim olursa 
olsun, eninde sonunda bu güçler arasın-
da bir çatışma kaçınılmazdır. Hani sizin 
buraların bir sözü var, “Sen ağa, ben ağa, 
bu ineği kim sağa” derler. Herkes yetki ve 
güç sahibi olduğu zaman orada işler yürü-
mez. Türkiye’yi, göz göre göre Anayasa ki-
tapçıklarının fırlatılarak istikrar ve güven 
ortamının yerle bir edildiği o günlere geri 
döndürmeye bizim gönlümüz razı değil... 
Millet yetkiyi ve sorumluluğu kime verdi-
ğini oyunu kullanırken bilecek, tercihini 
ona göre yapacak. 
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Gaziantep’e Hizmet Getirmek 
Boynumuzun Borcu

Türkiye’nin içinden geçtiği nazik dönem-
de, güçlü bir yönetime ihtiyacı bulunuyor. 
Terörle mücadelemizi neticeye ulaştırabil-
memiz, bölgemizdeki mücadelelerden ba-
şarıyla çıkabilmemiz, 2023 hedeflerimize 
ulaşabilmemiz için sistemi değiştirmek 
zorundayız. Aksi takdirde gençlerimize 
2053 ve 2071 vizyonları için yol açmamış 
oluruz. Bunun için ne diyoruz: Tek Millet 
için EVET, Tek Bayrak için EVET, Tek Va-
tan için EVET, Tek Devlet için EVET.

Kardeşlerim,

Gaziantep, Gaziantepli, ülkesini, milletini 
sever, geleceğine sahip çıkar. Ama bun-
ları sözde bırakmaz. Emeğiyle, alınteriy-
le, becerisiyle, gayretiyle vatan sevdasını 
üretime dönüştürür, ticarete dönüştürür, 
böylece hem kendisi kazanır, hem ülkesi-
ne kazandırır. Böyle olunca, bu şehre hiz-
met getirmek de, devletin boynunun bor-
cu haline dönüşüyor. Bugün de burada, 
Gaziantep’te çeşitli kurumlarımız tarafın-
dan yapılan hizmetlerin toplu açılış töreni-
ni gerçekleştireceğiz. Aslında, bugün yapa-
cağımız açılışlar içinde öyle hizmetler var 
ki, onlar için ayrı ayrı Gaziantep’e gelsek 
yeridir. Ülkemizin gündeminin yoğunluğu 
sebebiyle, bu kıymetli eserlerin hepsini de 
toplu olarak bugün açıyoruz.

Her zamanki gibi önce eğitimden başlıyo-
ruz. Madem her işin başı eğitim, açılışların 
başı da öyle olmalı, değil mi? Eğitimde, 
1718 dersliği, 12 atölyeyi, 900 öğrenci ka-
pasiteli 4 adet pansiyonu, spor salonunu, 
rehabilitasyon merkezini, üniversitemizin 

Mavera Kültür ve Sanat Merkezini resmen 
hizmete alıyoruz.

Sağlıkta, Şahinbey ve Nizip’te Ağız-Diş Sağ-
lığı binalarını, Nurdağı’nda Devlet Hasta-
nesi binasını, hayırsever Celile Daniş Aile 
Sağlığı Merkezini açıyoruz. 

Gaziantep 5’inci Organize Sanayi Bölgesi, 
238 milyon liralık yatırımla tamamlandı. 
Arkeoloji Müzesi yenilendi. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, kendi alanında 115 
milyon liralık projeye destek sağladı. Nizip 
Hükümet Konağı, restorasyonlar, ilçeleri-
mizde iletim ve tevsiat hattı projeleri, Ga-
ziantep-Kilis yolu, Köprülü Kavşak, Orga-
nize Sanayi bağlantısı, üst geçit inşaatları 
tamamlandı. Bu hizmetlerin toplu açılışla-
rını da buradan gerçekleştiriyoruz. 

Şimdi geliyoruz Belediyelerimize… Ga-
ziantep’teki belediyelerimiz, maşallah, 
tüm Türkiye’ye örnek olacak çapta eserler 
ortaya çıkartıyorlar. Bugün, Büyükşehir 
Belediyemizin 796 milyon lira tutarın-
daki yatırımının resmi açılışını da yapı-
yoruz. Bunlar arasında yollar, kavşaklar, 
Güzelyurt’ta 648 sosyal konut, Gazi’de 228 
konut, taziye evleri, sosyal tesisler, muhtar-
lık binaları, taksi durakları, atölyeler, çev-
re düzenlemeleri ve parklar, spor sahaları, 
içme suyu projeleri, kanalizasyon ve yağ-
mur suyu hatları var. 

Şehitkâmil Belediyemizin, sosyal tesisler, 
yollar, spor alanları, parklar, otoparklar 
gibi hizmetlerden oluşan 91 milyon liralık 
yatırımın açılışını da bugün gerçekleştiri-
yoruz. Şahinbey Belediyemiz 760 milyon 
liralık yatırım gerçekleştirdi. Bunların ara-
sında, içinde bin 16 işyerinin olduğu 380 
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milyon liralık bir yatırım olan Şahinbey 
Oto Sanayi Sitesi bulunuyor. Şehir merke-
zinde bulunan oto tamircilerinin bu siteye 
taşınmasıyla, çevre kirliliği, gürültü, trafik 
sıkışıklığı, sağlıksız çalışma ortamı gibi so-
runların önüne geçilmiş oldu. 

Şahibey Belediyemiz, 370 milyon liralık 
bir yatırımla Mavikent’te, Yeşilvadi’de, 
Çamlıca’da ve Perilikiya’da tam 4 bin 68 
konutu tamamladı. Bunların önemli bir 
bölümü de ayda 400 lira gibi cüzi bir tak-
sitle vatandaşlarımıza verilen sosyal ko-
nutlardan oluşuyor. 

Ayrıca yine bu ilçemizde yapılan, okulla-
rın, parkların, sosyal tesislerin, camilerin 
açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. 
Nurdağı ve Abadan Belediyelerimizin ta-
mamladıkları projelerin resmi açılışlarını 
da bugün yapıyoruz. 

Toplam yatırım tutarı 2 milyar 633 mil-
yon lira olan tüm bu eser ve hizmetlerin 
şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında 
emeği geçen Bakanlıklarımızı, kurumları-
mızı, Belediyelerimizi tebrik ediyorum. 

Gaziantep’e 14 Yılda 22 Milyar 
Lira Kamu Yatırımı Yapıldı

Tabii Gaziantep’te halen devam eden çok 
önemli çalışmalar var. Mesela bir Kuzey 
Şehir Projesi, 200 bin nüfusun yaşayacağı 
50 bin konutu içeren dev bir projedir. Gazi-
antep Büyükşehir Belediyemizin TOKİ’yle 
işbirliği içinde yürüttüğü bu proje yerel 
ve yatay mimari anlayışına uygun şekilde 
hazırlandı. İlk etapta 2 bin 795 konutun ve 
sosyal donatılarının inşaatları ile 60 metre 

genişliğinde, 10 kilometre uzunluğundaki 
ana yolun açılma çalışmaları başladı. 

Bir başka önemli proje 25 kilometre uzunlu-
ğa sahip Gaziray Projesidir. Bu projenin ihale-
sini kazanan firmayla sözleşmenin imzalan-
dığı, yakında inşaatın başlayacağı müjdesini 
buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehir 
Hastanesi-Karataş-Tren Garı Metro Hattının 
ise yakında proje ihalesine çıkılıyor. 

Gaziantep’in 2050 yılına kadar olan içme-
suyu ihtiyacını karşılayacak, Göksu Çayı 
üzerine kurulacak barajla ilgili çalışmalar 
sürüyor. Bu projenin 100 kilometrelik isale 
hattı, İstanbul’daki Melen’den sonra ikinci 
büyük projedir. Sözleşmesi imzalanan bu 
yatırım, inşallah 2019 yılına kadar tamam-
lanacaktır. Şehir Hastanesinin inşası hızla 
sürüyor. Gaziantep ile İskenderun Limanı 
arasındaki mesafeyi 85 kilometre kısalta-
cak olan, içinde 19 kilometre uzunluğunda 
4 ayrı tünelin bulunduğu, 1 milyar 720 mil-
yon liralık Dörtyol-Hassa Yolu Projesi, inşal-
lah bu yıl yatırım programına alınıyor. 

Gaziantep’e son 14 yılda 22 milyar lira kamu 
yatırımı yapıldı. Bu yeni projelerle şehri-
miz, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki 
kararlılığını ortaya koymuştur. Bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha, 
şöyle gür bir sadayla tekrarlayalım: Büyük 
Türkiye için EVET mi? Güçlü Türkiye için 
EVET mi? Müreffeh Türkiye için EVET mi? 
Lider Türkiye için EVET mi? Rabbim birli-
ğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, yol-
daşlığımızı daim eylesin. 

Sevginiz, coşkunuz, kadirşinaslığınız için 
sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Değerli kültür ve sanat insanlarımız, Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli men-
supları, değerli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 
düzenlenen 3’üncü Milli Kültür Şurası’nın 
ülkemize, milletimize, kültür ve sanat dün-
yamıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Şura’ya, açılış oturumunda ve komisyon 
çalışmalarında görüşleriyle, teklifleriyle, 
tenkitleriyle, değerlendirmeleriyle katkı 
sağlayacak olan tüm kültür, sanat ve ilim 
insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Üç gün sürecek toplantılar sonunda ya-
yımlanacak Şura Sonuç Raporunun, kül-
tür ve sanat politikalarımızın geleceğine 
ışık tutmasını, yeni bir kültür hamlesine 

3. Milli Kültür Şurası | İstanbul | 3 Mart 2017

Televizyon ve Sosyal Medyanın 
Kültürümüzü Yok Etmesine  

Göz Yumamayız
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vesile olmasını temenni ediyorum. Milli 
Kültür Şurasının 28 yıl sonra yeniden top-
lanmasını sağlayan Bakanımız Nabi Avcı 
Hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, farklı kültürlerle zenginleşerek 
gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş 
bir medeniyetin mirasçısıdır. Ecdadımız, 
mimariden musikiye, görsel sanatlardan 
edebiyata kadar kültürün her alanında 
çok önemli eserler ortaya koymuştur. Bu 
büyük mirasın arkasında muayyen bir 
varlık tasavvuru ve dünya görüşü yatmak-
tadır. Buna göre tabiat alemi bize verilmiş 
bir emanettir. Tabiatı istimal ederek, yani 
kullanarak, üreterek ortaya koyduğumuz 
kültür ve sanat ürünleri de, insana ve 
onun ahlaki kemale ulaşmasına hizmet 
etmelidir.

Toprağı işlemek anlamında kullanılan kül-
tür kelimesini Ziya Gökalp Arapça “hars” 
kelimesiyle karşılamıştır. Kültür, insanın 
yeryüzünde kendine bir mekân kurmak, 
bir yurt edinmek için ortaya koyduğu 
eserlerin tamamını ifade eder. Bu manada 
kültür ve medeniyeti birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Aslında bir yanda da 
kültürü “Ecdattan devralınan mirasın bü-
tünüdür” diye tarif edenler vardır.

Her kültür tasavvuru, aynı zamanda bir 
medeniyet tasavvurunun da varlığını zo-
runlu kılar. Kültürümüz üzerinde kafa yo-
rarken, medeniyetimizin inşası ve ihyası 
için de çaba sarf etmek zorunda olduğu-
muzu akılda tutmalıyız.

Ata Yadigârı Eserlere Sahip Çıktık

Bu büyük mirasa, hakkıyla sahip çıkabil-
mek için daha fazla çalışmalıyız. Burada 
sorumluluk sadece devlette değildir. Top-
lum olarak, iş dünyası olarak, STK’lar, üni-
versiteler, sanat ve kültür insanları olarak 
elele vermeli, özellikle de sahip olduğu-
muz imkânları iyi değerlendirmeliyiz. 

Bulunduğumuz durumu ortaya koyması açı-
sından şu örnekleri sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Ülkemizin 2015 yılında en çok ziyaret 
edilen müzeleri olan Ayasofya’ya 3,5 milyon, 
Topkapı Sarayına 3,2 milyon ve Mevlana Mü-
zesine 2,3 milyon kişi geldi. Buna karşılık sa-
dece Paris’teki Luvr Müzesi aynı yıl 9 milyon 
kişi tarafından ziyaret edildi. Aynı şekilde, 
“UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı”nda 54 
ülkeden 116 şehir bulunuyor. Ülkemizden 
ise sadece, 2015 yılında Gaziantep, gastrono-
mi alanında bu listeye girebildi. 

Nitekim, ülkemizin kültür harcamalarına 
baktığımızda, 2014 yılındaki 33 milyar 
liralık meblağın yarısına yakınını, televiz-
yon ve televizyon yayınları kategorisinin 
oluşturduğunu görüyoruz. Kitap, gazete, 
dergi harcaması yüzde 13’le; sinema, tiyat-
ro, konser harcaması da yüzde 5,7 ile kül-
tür ekonomisinde yer alıyor. 

Bu rakamlar düşündürücü olmakla birlikte, 
esasen, geçtiğimiz 14 yılda kültür alanında 
çok önemli işler de yapıldı. Mesela, doğ-
rudan bakanlığa bağlı müze sayısı 93’ten 
198’e, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 7,4 
milyondan 17,3 milyona çıktı. Destek verilen 
özel tiyatro sayısı 59’dan 216’ya, sinemaya 
verilen destek miktarı da 6 milyon dolardan 
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176 milyon dolara yükseldi. Ülkemizdeki 
sinema seyircisi sayısı 23,5 milyondan 58 
milyonun üzerine çıkarken, özellikle yerli 
filmler 31 milyon seyirci ile tarihimizin en 
yüksek seyirci potansiyeline ulaştı. 

Yunus Emre Kültür Merkezlerini, TİKA’nın 
kalkınma yardımlarında, Maarif Vakfımı-
zın eğitimde yaptığı işi, kültürümüzün, di-
limizin, sanatımızın dünyaya tanıtılması 
konusunda gerçekleştirmek üzere kurduk. 
İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak 
üzere, dünyada pek çok örneği bulunan bu 
merkezlerimizi, daha canlı, daha etkin hale 
getirmeliyiz. Bunun için, Yunus Emre Ensti-
tüsünü, bürokrasinin çarkları arasında ezil-
mesine yol açmayacak, tıpkı Maarif Vakfı 
gibi, özerk bir çerçeve içinde faaliyetlerini 
yürütecek yeni bir yapıya kavuşturmalıyız. 

Diğer taraftan yurt dışındaki kültürel var-
lıklarımızın korunması hususunda da, geç-
tiğimiz 14 yılda önemli mesafeler kat ettik. 
TİKA başta olmak üzere, Balkanlardan Orta 
Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya ka-
dar geniş bir alanda, ata yadigârı eserlere 
sahip çıktık, onardık, gerekiyorsa yeniden 
inşa ettik. Ülkemiz içinde de Dünya Kültür 
Mirası listesinde yer alan alanlarımızın sa-
yısını 9’dan 16’ya çıkartırken, geçici listede-
ki alan sayısını da 69’a yükselttik. 

Çağımızın En Büyük 
Sorunlarından Biri Kültürel 
Sığlaşmadır

Değerli arkadaşlar,

Bütün bunlar elbette çok önemli, çok kıy-
metli hizmetlerdir. Fakat, önümüzde yap-

mamız gereken çok büyük ve hayati işler 
olduğunun da farkındayız. Öncelikle, kül-
türel faaliyet adı altında niteliksiz, milli 
kültürümüze uymayan, kültür hayatımıza 
katkı sağlamayan etkinlikler konusunda 
dikkatli olmalıyız. 

Çağımızın en büyük sorunların biri kültürel 
sığlaşmadır. Hiç bir derinliği ve kalıcılığı ol-
mayan, günlük üretilip günlük tüketilen iş-
lerle bir kültür ve medeniyet inşa edemeyiz. 
Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmalıyız. 
Özellikle gençlerimizi bir ustanın, bir üsta-
dın dizinin dibinde oturarak gerçek sanat ve 
kültürü öğrenmeye teşvik etmeliyiz. Benim 
siyasetteki tecrübem de bunu gösteriyor. 
Kültürün her alanında birikimimizi sahiple-
necek, değerlerimizi yaşatacak çalışmaları 
ön plana çıkarmalı ve desteklemeliyiz. 

Televizyonun, internetin, özellikle de sos-
yal medyanın kültürümüzü adeta yiyip 
bitirmesine göz yumamayız. Tam tersi-
ne bu imkânları kendi kültürümüzü yeni 
kuşaklara aktarma konusunda etkin bir 
şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız. 
Osmancık ve Küçük Ağa gibi, Osmanlı ta-
rihini, Kurtuluş Savaşı yıllarımızı anlatan 
dizilerin, bir neslin üzerindeki etkilerini 
çok iyi hatırlıyoruz. Şimdi de Diriliş Er-
tuğrul dizisi, benzer bir şekilde, ülkemizin 
içinde ve dışında, ilgiyle takip ediliyor. 6-7 
yaşındaki torunum, Diriliş Ertuğrul Dizisi-
ni normal yayın saatinde izlemekle kalma-
yıp, tekrarını da takip ediyor. Buradan da 
anlıyorum ki, yeni nesiller diziye ve tarihi-
mize karşı aşinalık kespediyorlar. Yani ço-
cuklarımız ve torunlarımızda tarih şuuru 
oluşuyor. Öyleyse bundan sonraki süreçte, 
bu tür projelere daha çok yoğunlaşmalıyız.
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Son yıllarda hat, tezhib ve ebru sanatla-
rında çok ciddi bir inkişafın yaşandığını 
görüyoruz. Bu sanatların büyük üstadları, 
nesiller boyu anılacak eserlere imza atı-
yorlar. Müzik alanında yaşanan yozlaşma-
ya rağmen ve hatta ona inat, müziğimizin 
farklı alanlarında çok nitelikli çalışma-
lar yapılıyor. Aşık Veysel’in, Muharrem 
Ertaş’ın, Neşet Ertaş’ın eserleri yediden 
yetmişe bütün insanlarımız tarafından 
tekrar keşfediliyor, yeni yorumlarla her 
gün bir kez daha hayat buluyor. Itri’nin, 
Dede Efendi’nin, Tanburi Cemil Beyin ve 
diğer üstadların ölümsüz eserleri hem icra 
ediliyor, hem yeni eserlere ilham kaynağı 
oluyor. Demek ki, uğraşınca, emek verince, 
kaynak ayırınca netice alınabiliyor. Bu tür 
örnekleri çoğaltmalıyız. 

Diğer hususlarla birlikte, medya alanın-
daki faaliyetlerimizin de ölçüsü, bilmekle 
anlamak arasındaki farkı ifade eden kül-
tür ve irfan kavramları olmalıdır. İrfandan 
yoksun bir kültür, açık konuşayım, hamal-
lıktan başka bir şey değildir. Aynı şekilde 
ahlaktan yoksun bir kültür anlayışı bizi an-
cak yozlaşmaya götürür. Oysa sanat ve kül-
türün amacı, insanı akli ve ahlaki kemale 
ulaştırmaktır. 

Tahkimiyetçi Bir Anlayışla,  
Milli Kültürümüzü Yaşatmalı  
ve Geliştirmeliyiz

İyinin, güzelin ve doğrunun peşinde ko-
şan bir sanat ve kültür anlayışına her za-
mankinden daha fazla ihtiyacımız var. 
Çünkü, İstanbul’a Fatih’in gözüyle bak-
mazsanız, sadece taş ve beton yığınlarıyla 
denizin karışımından ibaret bir şehir gö-

rürsünüz. Bursa’yı Orhan Gazi’nin gözün-
den, Edirne’yi Sultan Murat’ın zaviyesin-
den temaşa etmezseniz, bu şehirlerin ve 
temsil ettikleri medeniyetin sırlarına vakıf 
olmazsınız. Gönderde dalgalanan bayra-
ğımıza, şehitlerimizin, gazilerimizin na-
zarıyla bakmazsanız, o renk de, o ay da, o 
yıldız da size birer grafik unsuru olmanın 
ötesinde söz söyleyemez. 

Halbuki ne diyor şair:

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum,  
senin destanını yazacağım.”

Evet, bayrağımızı işte bu şekilde görmek 
için, milli kültür şuuruna ihtiyacımız bulu-
nuyor. Unutmayınız, siyasi iktidar seçimle, 
oyla, sandıkla olunabilir; ama kültür ikti-
darı için çok daha farklı bir birikime, eme-
ğe, çalışmaya, dirsek çürütmeye, alın teri 
dökmeye ihtiyaç vardır. 

Kültürel yabancılaşmaya ve kültür emper-
yalizmine karşı yerli ve milli olan kültür 
değerlerimizi evrensel dille yeniden keş-
fetmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Bir kültür 
ürününün formunun yerli ve milli olma-
sı, onun manasının ve mesajının evrensel 
olmasına engel değildir. Aslında bütün 
kültürler son tahlilde belli bir toplumun, 
muayyen bir coğrafyanın içinde doğar, bü-
yür ve gelişir. Onu evrensel yapan, verdiği 
mesajın derinliği ve enginliğidir. Hazreti 
Mevlana’nın bugün bütün dünyada oku-
nan bir arif şair olması, bunun en güzel 
ispatıdır.
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Kendi tarihimizden, kendi değerlerimiz-
den beslenen kişi ve kuruluşların da, artık 
kaliteli, mahalli olandan doğup küresele 
doğru akan bir kültürel üretim yapmala-
rı gerekiyor. Türk kültürü, güzel olanı, iyi 
olanı, kıymetli olanı bünyesine katmakta 
sıkıntısı olmayan, bunları mevcutla birleş-
tirip çok daha üst bir noktaya çıkmayı ka-
zanç sayan bir anlayışa sahiptir. 

Bizim kültürümüz, bırakınız gelişmeye 
mani olmayı, tam tersi gelişmeyi teşvik 
eder. Bir dönem bilinçli bir şekilde yürü-
tülen inancımıza ve kültürümüze yönelik 
aşağılama kampanyalarının amacı, işte bu 
değerli varlığımızı önce gözlerden uzaklaş-
tırmak, sonra da tarihe gömmektir. Halbu-
ki, üzerine çamur sıçratıldı diye mücevhe-
rin değeri düşmez. 

Türk kültürü de, maruz kaldığı tüm saldı-
rılara ve tahribat çabalarına rağmen, hala 
dünyanın en kadim, en derinlikli, en kıy-
metli kültürleri arasındaki yerini korumak-
tadır. Bize düşen, günümüzün ihtiyaçlarıyla 
yeniden yorumlayarak kültürümüzü ihya 
etmek, ayağa kaldırmak, geleceğe taşımak-
tır. Bunun için, teslimiyeti değil tahkimiyeti 
esas alan bu yaklaşımla, milli kültürümüzü 
yaşatma ve geliştirme yolunda üzerimize 
düşenleri hep birlikte yapmalıyız. 

Tekdüzeleşme Tüm Kültürlere 
Büyük Zarar Veriyor

Değerli arkadaşlar,

Kültür, sadece kitap, sadece müzik, sade-
ce mimari değildir. Kültür, bütün bunları 
içine alan bir hayat biçimidir. Selamlaşma-

mızdan başlayan, oturup-kalkışımıza, giy-
diğimize, yiyip-içtiğimize, evimizin düze-
nine kadar, kimliğimizin tüm unsurlarını, 
sahip olduğumuz kültür belirler. 

Dünya, son birkaç asırdır kültürel bakım-
dan “tekdüzeleşme” yolunda hızla ilerliyor. 
Bu durum, sadece Türk kültürü değil, di-
ğer tüm kültürler bakımından da büyük 
bir tehdittir. Aslında biz, bu durumu fırsa-
ta dönüştürebiliriz.

Bizim kuşağımız, deyimlerden kimi araç-
gereçlere kadar, mahalli kültürümüzün 
zenginliklerinin önemli bir kısmının son 
şahitleri, son kullanıcılarıdır. Yeni kuşakla-
rın önemli bir bölümü, maalesef bu zengin-
likten mahrum kalmıştır, kalacaktır. Eğer 
bugün İstanbul’un sokaklarında yürüyen 
bir kişinin, kıyafetinden, ayakkabısından, 
şapkasından, vücut çalımından hangi kül-
türe mensup olduğunu çıkartamıyorsak, 
kültürel kuraklığın pençesindeyiz demek-
tir. Bir sofranın başına geçtiğimizde örtü-
sünden tabaklarına, yemeklerinden su-
numuna tüm unsurlarıyla hangi milletin 
ürünü olduğunu anlayamıyorsak, durum 
gerçekten vahimdir. 

Bu tartışmalar, dünyanın pek çok yerinde 
yapılıyor, aynı sancılar çekiliyor. Fakat bi-
zim bir farkımız var. Biz, hem medeniyet 
birikimi, hem tarihi geçmişi, hem de devlet 
geleneği bakımından çok farklı bir milletiz. 
Çağ kapatıp çağ açmış bir ecdadın torunları 
olarak, kendimize yeni ve büyük bir gelecek 
inşa etme gücüne, iradesine, imkânına sahi-
biz. İşte bunun için Büyük Türkiye diyoruz. 
İşte bunun için Güçlü Türkiye diyoruz. İşte 
bunun için 2023 hedeflerimize ulaşmak is-
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tiyoruz. İşte bunun için gençlerimize 2053 
ve 2071 vizyonlarını miras bırakıyoruz. Ve 
işte bunun için Anayasa değişikliğiyle ülke-
mizi yeni bir yönetim sistemine kavuştur-
manın mücadelesini veriyoruz. Her konuda 
siyasetimizin, hareket noktamızın merkezi-
ne yerli ve milli olanı yerleştirmemizin se-
bebi de işte budur. 

2023 vizyonu çerçevesinde kendimize yeni 
kültür hedefleri belirlemek durumundayız. 
İşte bugün yapmakta olduğumuz bu 3’üncü 
Milli Kültür Şurası bu açıdan çok büyük 
önem arzediyor. Benim sizden ricam ve bek-
lentim şudur: Bize 2023 vizyonumuza uy-
gun, derinliği ve gelecek vizyonu olan, uy-
gulanabilir bir yol haritası hazırlayın. Bunu 
çok iyi çalışın ve detaylandırın. Bu Şura’da 
ortaya konacak her makul ve uygulanabilir 
önerinin bizzat takipçisi olacağımı, burada 
size vadediyorum.

Değerli arkadaşlar,

Bugün burada Milli Kültür Şuramızı top-
luyor olmamız da işte bu amaçlara yöne-
liktir. Unutmayalım ki, medeniyetimizden 
koparsak, her şeyimizi kaybederiz. Kültü-
rümüzü kaybedersek, yok oluruz. Kimli-
ğimizi, kişiliğimizi, özgünlüğümüzü terk 
edersek, yığınların içinde kaybolup gide-
riz. Onun için her fırsatta Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diyoruz. 
Bu ilkeler, istiklalimizin ve istikbalimizin 
emniyet kilididir. Geleceğimize güvenle 
bakabilmek için, bir olmak, iri olmak, diri 
olmak, kardeş olmak, hep birlikte türkiye 

olmak için, bizi bir arada tutan çimento 
olarak gördüğüm milli kültürümüze sahip 
çıkmalıyız. 

Rahmetli Cemil Meriç’in deyimiyle, fırtına-
ya tutulduğumuzda sığınacağımız yegâne 
liman olan kitaplarımıza, kültürümüze, 
medeniyetimize sahip çıkmalıyız. Kültü-
rümüzden uzaklaştıkça kendimize yaban-
cılaşacağımızı, kendimize yabancılaştıkça 
da güçlü olanların boyunduruğuna biraz 
daha gireceğimizi biliyoruz. Ne diyor Akif:

”Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

 Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!”

Yeni nesilleri işte bu şuurla yetiştirmek 
mecburiyetindeyiz. Zira bu Asım’ın Nesli-
dir. Bu sebeple, sık sık eğitimdeki ve kül-
türdeki eksiklerimize dikkat çekiyor, yeni 
dönemde bu alanlara yoğunlaşmamız ge-
rektiğini ifade ediyorum. 

3’üncü Milli Kültür Şurası’nda tüm bu me-
selelerin enine boyuna tartışılacağına ve 
ortaya, geleceğimize ışık tutacak somut 
teklifler konacağına inanıyorum. Bir kez 
daha Şura’nın düzenlenmesinde emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. Şura çalışma-
larına katkı verecek kültür, sanat ve ilim 
insanlarımıza şimdiden şükranlarımı su-
nuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

171

KADEM ailesinin kıymetli üyeleri, çok de-
ğerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Kadın ve Demokrasi Derne-
ğimiz KADEM tarafından düzenlenen Ka-
dın ve Demokrasi Buluşması Programı’nın 
ikincisinin hayırlı olmasını diliyorum. 

“Evet! kadın varsa demokrasi vardır” slo-
ganıyla gerçekleştirilen bu programın 
vurgusunu da, gayet yerinde ve anlamlı 
bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum. 
Kadınların, gençlerin içinde olmadığı bir 
demokrasi, sadece eksik değil, aynı zaman-
da sürdürülemezdir. Kendi kişisel siyasi 
hikâyemdeki başarımın sırrını bir cümley-

KADEM 2. Kadın ve Demokrasi Buluşması | İstanbul | 5 Mart 2017

Kadın Hakları Konusunda  
Model İthal Etmeye  

İhtiyacımız Yok
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le özetleyin derseniz, “Kadınlar ve gençleri 
demokrasiyle, siyasetle buluşturmayı ba-
şarmış olmamdır” derim. KADEM’in de, 
kadın hakları konusundaki çalışmalarında 
aynı sırrı keşfetmiş olduğunu, ikincisini 
düzenlediğimiz bu toplantı vesilesiyle bir 
kez daha görmüş oluyoruz. Programın dü-
zenlenmesinde emeği geçen ve programa 
katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Dün, Hak-İş Uluslararası Kadın Buluşma-
sında da ifade ettiğim gibi, kadını nisa, 
yani insan olarak görüp, kabul ettiğimiz-
de, pek çok sorunun kendiliğinden çözüm 
yoluna girdiğine şahit olacağız. Dünyada 
kadın hakları konusunda en çok ve en id-
dialı sözleri söyleyen, en çok faaliyet yürü-
ten ülkelere bakınız. Hemen hepsinin de 
bu bakımdan karanlık ve utanç verici bir 
geçmişe sahip olduğunu görürsünüz. Öyle 
ki, bu toplumlar kadını “insan” olarak ka-
bul etmeyen, canlılar hiyerarşisinde, hay-
vanların dahi gerisine iten bir anlayıştan 
bugüne gelmişlerdir. Aynı toplumların 
bugün canhıraş bir şekilde kadın hakları 
savunuculuğu yapıyor olmaları, herhalde, 
geçmiş günahlarından arınma çabasın-
dan kaynaklanıyor. Tabii, bir yandan ifrat 
ve tefrit, diğer yandan eski alışkanlıkların 
farklı biçimlerle tezahürü, burada da ken-
dini gösteriyor. 

Dün kadını insan yerine koymayanlar, bu-
gün kadınları yine farklı bir yere konum-
landırmaya çalışıyor. Dün kadını alınıp 
satılan bir eşya gibi görenler, bugün de 
kadın bedenini ve emeğini metalaştırarak, 
bir anlamda modern kölecilik yapıyor. İşte 

bu konuda KADEM’in yaklaşımının, yani 
kadına hak ettiği değeri ve toplumsal rolü, 
insan hakları kapsamında kazandırma 
mücadelesinin, en doğru, en sağlıklı yön-
tem olduğuna inanıyorum. 

İnancımızda Kadın  
Çok Müstesna Bir Yere Sahiptir

Bizim, kadınlarımızın haklarını, hukukla-
rını korumak için dışarıdan model almaya, 
tercüme yapmaya, kopya çekmeye ihtiyacı-
mız yoktur. Medeniyetimizde ve kültürü-
müzde, kadın haklarını istediğimiz istika-
mette geliştirmeye yönelik, felsefi ve fiili 
her türlü örnek mevcuttur. Birileri ısrarla 
sadece kadına yönelik şiddeti ve bu doğ-
rultuda yorumladıkları bir takım ifadeleri, 
örnekleri öne çıkartıyorlar. Kadına şiddet, 
elbette ki bir insanlık suçudur. Kimse aksi-
ni söyleyemez, buna tevessül eden olursa 
da karşısında önce beni bulur. 

Öte yandan, insan hakları zaviyesinden 
baktığımızda, kadın meselesinde bizim 
tarihimizde olumlu manada çok daha faz-
la kural, çok daha fazla uygulama vardır. 
Ama bunları asla konuşmazlar, asla günde-
me getirmezler. Çünkü dertleri, kadınların 
sıkıntılarının çözümüne katkı sağlamak 
değil, bu konu üzerinden milletimizin de-
ğerlerine, tarihine, kültürüne saldırmak-
tır. Halbuki, bizim değerler dünyamızda, 
iyi veya kötü olan kadın veya erkek değil, 
insandır. Çünkü insan, doğrudan ve yan-
lıştan birini kendi iradesiyle seçme özgür-
lüğüne sahip olarak yaratılmıştır. Bu dav-
ranışlarımızı yönlendiren, kolaylaştıran 
veya zorlaştıran da, içinde yaşadığımız 
medeniyet ve kültür iklimidir. 
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Bizim inancımıza göre insan, yaradılmış-
ların en şereflisidir. Öyleyse, sadece ve 
sadece insan sıfatına sahip olmakla, alem-
deki en şerefli varlık konumu elde etme 
hakkına kavuşuyoruz. Aksi bir davranış 
içindeysek, bunun sebebi değerlerimiz 
değil, kendi kişisel zaaflarımızdır, fıtri 
sapmalarımızdır. Ülkemizde şayet bir er-
kek, bir kadına şiddet uyguluyorsa, kötü 
davranıyorsa, hiç kimse bunun faturasını 
dinimize, kültürümüze, medeniyetimize 
çıkartamaz. Çünkü inancımızda ve Anado-
lu irfanında kadın, gerçekten çok müstes-
na bir yere sahiptir. Bakınız, erkekle eşittir 
demiyorum, çok daha ötesidir. Vatanı bile 
“babavatan” değil, “anavatan” olarak ifade 
eden bir gelenekten başka türlü bir davra-
nış beklenebilir mi?

Milli kültürümüzde kadın, aileden başlaya-
rak, toplumsal hayatın her yerinde söz sahi-
bidir, etkilidir, belirleyicidir. Biz, kendi aile 
büyüklerimizden bunları dinlemişizdir, sa-
yısız örneğine bizzat şahit olmuşuzdur. Ta-
rihimizden, kültürümüzden almamız gere-
ken örnekler bunlardır. Üç-beş psikopatın 
yanlışı, ne bizi, ne inancımızı, ne geleneği-
mizi temsil eder. Bu tür yanlışlara yönelen-
lere hak ettikleri cezayı vermek devletin, 
onlar üzerinde toplum baskı kurmak da 
milletin işidir. Rabbimiz, cenneti babaların 
değil, annelerin ayakları altına sermiştir. 
Onun için çocuklara hep tavsiyem şudur: 
Annelerinizin ayaklarının altını öpün, ora-
da cenneti koklayın. Bundan daha güzel bir 
paye ve zenginlik olamaz. 

Dikkat ediniz, bugün kadına en fazla şid-
detin uygulandığı yerlerin başında, güya 
bu meselelerde en çok hassasiyet gösteren 

kesimlerin yaşadığı büyükşehirler geli-
yor. Hatta Batı ülkelerinde bu tür olayla-
ra, diğerlerinden çok daha fazla rastlan-
dığı ifade ediliyor. Demek ki mesele, söz 
ve mevzuattan önce zihniyet meselesidir. 
Zihniyet bozuksa, siz ne kadar yaptırım 
getirirseniz getirin, facialar yaşanacaktır. 
Ülkemizde kadınlarla ilgili sorunların, 
bu çerçevede konuşulması, tartışılması 
ve çözüm yolları üretilmesi en doğru yol-
dur, yöntemdir. Aksi takdirde, son 200 yıl-
dır hayatımızın her alanını işgal eden ve 
çözdüğünden daha fazla soruna yol açan 
taklitçilik ve tercümecilik tuzağından kur-
tulamayız. 

KADEM, işte bu çerçevede ortaya koydu-
ğu özgün yaklaşımla, takdiri hak eden bir 
sivil toplum kuruluşumuzdur. Her geçen 
gün daha da büyüyor, tebrik ediyorum. 

Çözüm Üretmeyen Siyaset,  
Yapana da, Millete de Yüktür

Kıymetli hanımefendiler, değerli kardeş-
lerim,

Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ay-
rımcılıklar karşısında kadının yanında 
yer almak, insan olan herkesin görevidir. 
Bugün dünyada yaşanan krizlere baktığı-
mızda, sorunları çıkartanlar genelde er-
kekler iken, bunların bedelini ödeyenlerin 
ağırlıklı olarak kadınlardan, çocuklardan 
oluştuğunu görüyoruz. Suriye’de 6’ncı yılı-
na giren insani krizde, eşlerini kaybeden, 
evleri yıkılan, çocuklarıyla ortada kalan 
kadınların çektiği çileler, tek başına insan-
lığın vicdanını sızlatmaya yeterlidir. Aynı 
şekilde, Afrika’da çocuklarıyla birlikte 
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hayata tutunma mücadelesi veren kadın-
ların üstesinden gelmek zorunda olduğu 
sıkıntılar, tüm insanların uykularını ka-
çırması gerekir. Bir yandan fabrikalarda, 
atölyelerde, tarlalarda, bahçelerde çalı-
şan, diğer yandan evini çekip çeviren, ço-
cuklarını büyüten kadınların üzerindeki 
yük, gerçekten çok ağırdır. Siyasetçilere ve 
KADEM gibi kadın haklarını savunan ku-
ruluşlara düşen görev, işte bu manzarayı 
değiştirmek için gereken çözüm yollarını 
araştırmak, bunların uygulanması için ge-
reken iradenin oluşmasını sağlamaktır. 

Çözüm üretmeyen siyaset, yapana da, mil-
lete de yüktür. Biz, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığımızdan beri, sorumluluk 
üstlendiğimiz her görevde, işte bu anlayış-
la hareket ettik. Ülkemizi, milletimizi daha 
ileriye taşımak için çözüm ürettik, proje 
geliştirdik, icraat yaptık. Tüm bu çalışma-
ları, sistemden kaynaklanan arızalara, ak-
saklıklara, sıkıntılara rağmen yürüttük. 

Sistemde sızıntı varsa, ne yaparsanız ya-
pın, belirli bir düzeyin üzerine çıkamı-
yorsunuz. Türkiye, darbe dönemlerinde 
kurulmuş ve tahkim edilmiş, seçilmişleri 
atanmışlarla murakabe etme üzerine ku-
rulu sistemle gidebileceği yere ulaşmıştır. 
Ülkemizde, çok partili hayata geçildikten 
sonraki kriz dönemlerine baktığımızda, 
hepsinin de gerisinde yürütme, yasama 
ve yargı organları arasındaki güç kavga-
larının bulunduğu görüyoruz. Yürütme 
yasama üzerinde, yargı hepsinin üzerinde 
tahakküm oluşturmaya çalışınca, sistem is-
ter istemez tıkanıyor, arıza veriyor. 1960’ta 
bu sorunu yaşamışız, 1971’de yaşamışız, 
1980’de yaşamışız, 1997’de yaşamışız, 

2001’de yaşamışız… Hatta 2007 yılında 
bizzat kendimiz bu sıkıntıya maruz kal-
dık. Yargı ve bürokratik vesayet aracılığıy-
la Meclis’in Cumhurbaşkanı seçme hakkı 
engellenmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanı’nı 
doğrudan halkın seçmesiyle ilgili Anayasa 
değişikliği, işte bu krizi aşmak için gelişti-
rilmiş bir formüldür; ama eksiktir. 

2014 yılında Cumhurbaşkanlığı görevi-
ne geldik, milletimize verdiğimiz sözleri 
tutmak için, yine milletimizden aldığımız 
güçle çalışmaya başladık. Ortalığı ayağa 
kaldırdılar. Neymiş, bu Cumhurbaşkanı 
eski Cumhurbaşkanları gibi davranmıyor-
muş. İyi de, bu Cumhurbaşkanı onlar gibi 
seçilmedi ki, onlar gibi davransın. Onlar 
Meclis’in dengeleri içinden çıkıp geliyor-
lardı, biz milletimizin bağrından çıkıp 
geldik. Buradan aldığımız güçle de görev 
yapıyoruz. 16 Nisan’da halkoylamasına 
sunulan Anayasa değişikliği, işte bu itiraz-
ları, bu sıkıntıları, inşallah kökten ortadan 
kaldıracaktır. 

Türkiye’de bir kesimde, sandık korkusu, 
millet korkusu, eskiden beri mevcuttur. 
Hatırlarsanız, 2014 yılındaki ilk Kadın ve 
Demokrasi buluşmasında sizlere, Mersin 
Arslanköylü kadınların, 1947 mahalli se-
çimlerinde “Sandık namusumuzdur” di-
yerek gösterdikleri direnişi anlatmıştım. 
Yıllarca “Açık oy, gizli tasnif ” ile ülkeyi 
yönetenler, “Gizli oy açık tasnif ” ile millet 
iradesine sahip çıkınca, bir daha bellerini 
doğrultamadılar. Buna rağmen, sistemin 
içine yerleştirdikleri çeşitli mekanizmalar 
aracılığıyla, gizli iktidarlarını uzun süre 
devam ettirdiler. 
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Zaferin Anahtarı Sizin Elinizdedir

Menderes ve iki arkadaşını bunlar ipe gö-
türmediler mi? Şimdi Kandil ne diyor? 
Oyumuz hayır. Şimdi bunlar, oyumuz ‘ha-
yır’ diyen Kandil’le birlikte hareket ediyor-
lar mı? Ediyorlar. 16 Nisan’da ‘hayır’ oyu 
vermek suretiyle Kandil’in değirmenine 
su taşıyacaklar, vay ülkemizin haline. 

Eğer ‘evet’ dersek ne olacak? 18 yaşındaki 
gençlerimizi Parlamento’ya taşımak sure-
tiyle, ülkenin kaderinde söz sahibi yapaca-
ğız. Seçilme yaşını önce 25’e indirdik, şim-
di de 18 çekmek istiyoruz. Gençliğimize 
inanıyoruz, kadınımıza güveniyoruz. Tabi 
bununla da kalmayacağız. 

Bu zihniyet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
yapımını engellemek için gençlerimizi 
kalkan olarak kullanmak istedi. Bunların 
Türkiye’de dikili bir ağacı bile yoktur, hiz-
met ise hak getire. Biz, bu kafalara rağmen, 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesi-
nin üstüne çıkartacağız. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü bitti mi? Bitti. Osmangazi Köprüsü 
bitti mi? Bitti. Avrasya Tüneli bitti mi? Bitti. 
İşte tüm bu hizmetler ‘evet’ diyenlerin ese-
ridir. Peki, dağdakilerin böyle bir derdi var 
mı? Yok. Dağdakilerle beraber hareket eden-
lerin böyle bir derdi var mı? Yok. Referandu-
ma 40 gün kaldı, kapı-kapı dolaşmaya var 
mıyız? Çalışacağız, sizin gayretlerinizi çok 
önemsiyoruz. Bilesiniz ki, zaferin anahtarı 
sizin elinizdedir. Bunun için de durmak yok, 
yola devam. 

Türkiye, geçtiğimiz 14 yılda, ekonomide 
olduğu gibi demokraside de çok büyük 
mesafe kat etti. Şimdi ne diyorlar? Eko-

nomi felaket. Ne felaketi ya? Türkiye’nin 
ekonomisi felaket olsa, 18 Mart Çanakkale 
Köprüsü 10 milyar doların üzerinde bir ra-
kamla ihale edilir miydi? İnşallah bu köp-
rünün temelini de 18 Mart’ta atacağız

“Yol medeniyettir” dedik, ülkenin dört bir 
yanını yollarla ve demiryolu hatlarıyla do-
nattık. “Su medeniyettir” dedik, suya has-
ret İstanbul’a su getirdik. 

Barışın simgesi nedir? Evet’tir. Barış 
‘hayır’dan geçmez. Hep birlikte el-ele, 
omuz omuza vereceğiz. Şimdi burada siz-
den, şöyle yürekleri gerçekten patlatırcası-
na bir cevap bekliyorum. Biz niye ‘evet’ di-
yoruz? Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan 
ve Tek Devlet için ‘evet’ diyoruz. 

15 Temmuz’da komyonetin direksiyonun-
daki hanım kardeşimizi gördük değil mi? 
Nasıl kararlı ve azimliydi değil mi? Onlar-
daki şuur İstiklal Marşımızın şu mısrala-
rında gizlidir:

“Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.” 

İşte buna inananları kimse yıldıramaz. 

Bu cefakâr hanım kardeşlerimizle beraber 
yürüyeceğiz. Onlara boşu boşuna ‘Nene 
Hatunlar’ demiyoruz. Çünkü kadınları-
mızdaki bu şuur, Nene Hatun’a ve Sevgili 
Peygamberimizin eşi Hatice Validemize 
kadar dayanır. Ben, Hatice Validemizi çok 
severim. Çünkü Sevgili Peygamberimizin 
en önemli yol arkadaşıydı. Peygamberimiz 
o kutlu görevi aldığı anda, ilk şefkat eli on-
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dan gelmişti. Peygamber Efendimiz, Hatice 
Validemiz ebedi aleme göçene kadar, o mü-
cadelede yol arkadaşlığını aynen devam 
ettirdi. İşte ben karşımdaki bu topluluğu 
Hatice Validemizin izinde görüyorum. 

Şu anda Türkiye’de rejim sorunu olduğu-
nu iddia edenler bulunuyor. Bizim rejim 
sorunumuz yok, sistem sorunumuz vardır. 
İnşallah milletimiz 16 Nisan’da sistemi 
değiştirecek ve yönetime el koyacaktır. 16 
Nisan’dan sonra da; AK Parti iktidarından 
önce yaşanan istikrarsız hükümet dönem-
lerini, bir daha yaşanmamak üzere tarihin 
sayfalarına gömeceğiz. Meclis’te gensoru 
kalkacak. Bir daha gensorularla Meclis ça-
lışmaları döğümlenmeyecek. 

Almanya’nın Takındığı Tavır  
Nazi Uygulamalarından Farksız

Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmu-
yorlar, varsınlar konuşturmasınlar. Böyle 
yaparak Almanya’daki oyların ‘evet’ değil 
de ‘hayır’ yönünde değişeceğini mi zanne-
diyorlar? 

Buradan Almanya’ya seslenmek istiyorum: 
Ey Almanya! Sizin demokrasiyle uzaktan-
yakından alakanız yok. Sizin şu andaki uy-
gulamalarınız, geçmişteki Nazi uygulama-
larından farklı değil. Artık dünyada faşist 
rejimlerin uygulamalarını görmek istemi-
yoruz. Ben, Almanya’nın bu kafayı bıraktı-
ğını zannediyordum, ama yanılmışım. 

Benim bu tarz ifadelerimden rahatsız olu-
yorlarmış. Gerçekleri ortaya koyuyorum, 
neden rahatsız oluyorsunuz anlamıyorum. 
Bize hem demokrasi dersi vereceksiniz, 

hem de ülkenizde bakanımı konuşturma-
yacaksınız; bu çok büyük bir çelişkidir. 

Almanya’nın demokrasiyle bağdaşmayan 
bu tutumu Hollanda’ya da sıçradı. Anla-
şılıyor ki, bunların arkası gelecek. Eğer 
‘demokrasi’ diyorsanız, bunun hakkını 
vermelisiniz. İnsana ve fikirlerine saygılı 
olmayı bileceksiniz. Eğer böyle davran-
maya devam ederseniz, netice aleyhinize 
olacaktır. Uluslararası platformlarda, Hol-
landa ve Almanya’nın bu demokrasi ayıp-
larını haykırmaya devam edeceğim. Bunla-
rı dünyaya rezil rüsva edeceğiz. 

16 Nisan’da oylayacağımız Anayasa de-
ğişikliğiyle getirilen sistem, bir tercihtir. 
Meclis’te, yönetim reformuna olumlu ba-
kan iki partinin vardığı uzlaşmayla ortaya 
çıkan bu tercihle, herhangi bir yerden ter-
cüme veya kopya olmayan, ülkemize mah-
sus bir yönetim sistemi ortaya konmuştur. 

Anayasa değişikliğiyle getirilen yenilikler-
den biri de, seçilme yaşının 18’e indirilme-
sidir. Bir bakıma 16 Nisan, gençlerimizin 
günüdür. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemine 
geçerek gireceğimiz yeni dönemde, siya-
sette ve bürokraside kadınlarımızın çok 
daha etkin bir yere geleceğinden emin 
olunuz. Çünkü, biraz önce de söyledim, bu 
sistemin patronu erkeğiyle, kadınıyla doğ-
rudan millettir. Yüzde 50+1 oyla seçilmek 
zorunda olan hiçbir Cumhurbaşkanı, mil-
letin taleplerine, beklentilerine sırtını dö-
nemez, kulaklarını kapayamaz. 

Günümüz kutlu olsun, geleceğimiz ve 16 
Nisan hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. 
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Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu’nun 
kıymetli yöneticileri, sevgili gençler! sizle-
ri en kalbi duygularımla, muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Tür-
kiye’mizin bütün gençlerini selamlıyorum. 
18-25 yaş arasında olup da, 16 Nisan’dan 
sonra seçilme hakkı elde edecek gençle-
ri ayrıca selamlıyorum. Aramızda sporcu 
gençlerimiz var, onları da selamlıyorum. 

Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu 
Başkanı Osman Gökçek kardeşimiz, 15 
Temmuz gecesi ilk direniş meşalesini ya-
kanlardan biridir. Saat 23 civarında tele-
vizyondan gençlerimizi ve milletimizi dar-
becilere karşı direnmeye çağıran Osman 
kardeşime ve şahsında tüm Ankara genç-
liğine, dik duruşları ve kararlılıkları için 
teşekkür ediyorum. 

AK Parti-MHP Dayanışması  
Milli ve Yerlidir

TÜGEF “Gelecek İçin Evet” Programı | Ankara | 7 Mart 2017
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Hatırlarsınız, 2015 yılındaki buluşmamız-
da, “Bu gençlik tarih yazacak” demiştim. 
Hamdolsun, 15 Temmuz’da bu gençlik ta-
rih yazdı. Bu tarih, Ankara ve İstanbul baş-
ta olmak üzere, ülkemizin her köşesinde, 
darbecilerin, darbe heveslilerinin karşısına 
dikilerek yazılmıştır. Milyonlarca insanın 
canı pahasına tarihe nakşettiği 15 Temmuz 
direnişi, şehitleri ve gazileriyle, milletimi-
zin şeref sayfaları arasında müstesna bir 
yere sahiptir. Ne diyor Arif Nihat Asya:

“Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan!

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan!

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”

Evet, o gece, gençlerimizle, milletimizle bir-
likte darbecilerin üzerine yürüdük. Sadece 
darbecileri değil, arkalarındaki güçleri de, 
milletimizle ve gençlerimizle birlikte, gün 
ışımadan darmadağın ettik. Hamdolsun 
milletimizin her bir ferdi, o gece gösterdiği 
kahramanlıkla, Fatih’in torunları oldukla-
rını bir kez daha cümle âleme ispatladılar. 
15 Temmuz’da tankla, bombayla, silahla 
yapamadıklarını ekonomiyle, siyasi ve sos-
yal kaoslarla gerçekleştirmek isteyenlere 
fırsat vermemek için, 16 Nisan’da oylana-
cak Anayasa değişikliğini hazırladık. 

İstiklal Marşında ifade edildiği gibi: 

“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.

İşte 15 Temmuz’da, bu millet böyle haykırdı. 

İnşallah bugün burada, “Gelecek İçin Evet” 
programında bir araya gelen gençlerimiz, 
16 Nisan’da, yine tarih yazacaklar. 

Büyük ve Güçlü Türkiye’nin İnşası 
İçin Gençlerimize İhtiyacımız Var

Gençler!

16 Nisan, sizin gününüzdür. Halkoyla-
masında, hem ülkemizin yeni yönetim 
sistemini, hem de geleceğimizi gençle-
rimize emanet etme kararımızı oyluyo-
ruz. Biliyorsunuz, Anayasa değişikliğinin 
maddelerinden biri de, 18-25 yaş arasın-
daki milyonlarca gencimize seçilme hak-
kı tanınmasıdır. Şimdi birileri diyor ki, 
“Meclis’i ve Bakanlar Kurulunu çoluk ço-
cukla mı dolduracaksınız?” 18-25 yaş ara-
sındaki gençlerimizin seçme hakkı zaten 
var. Gençlerimiz, medeni kanunumuza 
göre 18 yaşından itibaren reşit kabul edili-
yor. Yani bu gencimiz evlenebilir, iş kurabi-
lir, yurt dışına gidebilir, askere gidip vatan 
hizmeti yapabilir; anne olabilir ama seçim-
de aday olamaz, seçilip görev yapamaz… 
Böyle çarpık bir mantık olabilir mi?

Biz diyoruz ki, 18-24 yaş arası gençlerimi-
ze madem bu sorumlulukları veriyoruz, 
öyleyse seçilme hakkını da tanımalıyız. 
Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Açık 
konuşuyorum, gençlere güvenmeyenlerin 
itimatsızlığı gençlerimize değil, bizatihi 
kendilerinedir. Kendi tecrübesine, biri-
kimine, kabiliyetine güvenen hiç kimse 
gençlerin seçilme hakkı elde etmesinden 
rahatsızlık duymaz. 
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Büyük Türkiye’yi, güçlü Türkiye’yi inşa et-
mek için gençlerimize, her zamankinden 
daha çok ihtiyacımız var. 2023 hedefleri-
mize ulaşmak için, 2053 ve 2071 vizyon-
larımızı şekillendirmek için gençlerimizle 
birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. 

15 Temmuz’da Ankara’da ve İstanbul’da 
darbecilerle aslanlar gibi çarpışan, ül-
kesinin ve milletinin istiklalini koruyan 
gençlerimize güvenmeyeceğiz de, kime gü-
veneceğiz? Yurt içinde ve yurt dışında gös-
terdikleri kahramanlıklarla terör örgütle-
rine dünyayı dar eden asker-polis-korucu 
gençlerimize güvenmeyeceğiz de, kime 
güveneceğiz? Ankara Arena’yı dolduran şu 
gençlerimize güvenmeyeceğiz de, kime gü-
veneceğiz?

Yürekleri ve bilekleriyle okullarında, iş-
yerlerinde, evlerinde, hayatın her alanında 
var olan gençlerimizi, siyasette ve yönetim 
mekanizmalarında da söz sahibi yapmakta 
kararlıyız. Şimdi buradan, sizlerin nezdin-
de tüm gençlerimize soruyorum: 

16 Nisan’da istiklalinize ve istikbalinize sa-
hip çıkmaya var mısınız? 

16 Nisan’da sizlere dudak bükenleri mah-
cup etmeye var mısınız? 

16 Nisan’da kendiniz ve ülkeniz için so-
rumluluk üstlenmeye var mısınız?

Gençlerimiz bu heyecanla, bu sevgiyle, bu 
coşkuyla, bu enerjiyle sahip çıktıkları sü-
rece, Allah’ın izniyle, kimse bu ülkeye, bu 
millete diz çöktüremez. Sizin gibi gençlere 
sahip olduğumuz için, böyle bir milletin 

mensubu bulunduğumuz için Allah’a ne 
kadar hamd etsek azdır. 

Kuraldır, İktidar  
Ortak Kabul Etmez

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, 16 Nisan’da, yönetim sistemi ko-
nusundaki tercihini belirleyecektir. Yeni 
sistemle, yürütme, yasama ve yargı organ-
ları arasındaki ilişkileri yeniden oluşturu-
yoruz. Amacımız milletimizi, ekonomimizi 
güçlendirmek, terörle mücadelemizi başa-
rıya ulaştırmak, yatırımlarımızı sürdür-
mek için gereken güçlü yönetim sistemine 
kavuşturmaktır. 

Son 200 yılımız, çoğunlukla çalkantılarla, 
krizlerle, çekişmelerle, kavgalarla geçti. 
Sadece, çok partili siyasi hayata geçtiğimiz 
1950’den beri yaşadığımız sıkıntılar bile, 
yönetim sistemimizi değiştirmemiz için 
tek başına yeterlidir. 

1920’de Büyük Millet Meclisimiz açıldı-
ğından beri, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir” diyoruz. Ama maalesef her dö-
nemde, millete ait olan bu hâkimiyetin pek 
çok ortağı olmuştur. Tek parti CHP’si döne-
minde, Türkiye’yi millet ve onun temsilci-
lerinin yönetmediği ortadadır. Gazi Musta-
fa Kemal ile İnönü, İnönü ile Recep Peker 
arasındaki iktidar çekişmelerini bilmeyen 
mi var? Çok partili hayata geçtikten sonra 
da sorun çözülmemiştir. Cumhurbaşkanla-
rı ile Başbakanlar arasındaki çekişmeler, 
darbelere, muhtıralara, ekonomik krizlere 
kadar varan sorunlara yol açmıştır. 
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Türkiye’yi, Kenan Evren’e ve onun başını 
çektiği 12 Eylül yönetimine mahkûm eden 
süreç nasıl başlamıştır biliyor musunuz? 
Ben burada sizlere anlatayım. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile döne-
min Başbakanı Demirel, ileride Genelkur-
may Başkanı da olacak Kara Kuvvetleri 
Komutanı’nın ataması konusunda görüş 
ayrılığına düşüyorlar. Demirel, Ali Fethi 
Esener’in, Korutürk ise Adnan Ersöz’ün 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve dolayısıyla Ge-
nelkurmay Başkanı olmasını istemektedir. 
Bu tartışma öylesine büyür ki, iş karşılıklı 
istifa restleşmelerine kadar gider. Sonuçta, 
30 Ağustos tarihi gelip de bu iki isimden biri 
atanamayınca, zorunlu olarak Kenan Evren 
göreve gelir. Böylece, 12 Eylül darbesine gi-
den yolun taşları döşenmeye başlar. 

Cumhurbaşkanı-Başbakan çekişmesine 
bir başka çarpıcı örnek, Merhum Özal ile 
Rahmetli Demirel ikilisidir. Özal Cumhur-
başkanı olup Çankaya’ya çıkınca, dönemin 
ana muhalefet lideri Demirel, ağza alınma-
yacak hakaretlerle Özal’a saldırır. Hani bi-
zim dönemimizde muhalefet partilerinin 
çeşitli törenlere, toplantılara katılmama 
huyu vardı ya, işte bu yöntem Demirel’den 
mirastır. Özal’ı boykot için, diğer pek çok 
şeyle birlikte, Demirel bunu da yapmış-
tır. Artık partisi üzerinde gücü kalmayan 
Özal, Demirel’in, koalisyon yoluyla iktida-
rı ele geçirmesine de mani olamamıştır. 
Özal’ın hayatını kaybetmesine kadar çok 
ağır şekilde süren bu kavganın ülkemize, 
hem dış politikada, hem içeride çok ciddi 
maliyetleri olmuştur. 

Demirel Cumhurbaşkanı seçilince, bu defa 
benzer sorunlar onunla ilgili olarak yaşan-

maya başlamıştır. Partisiyle arası açılan De-
mirel, siyasetin zayıf dengelerini kullanarak, 
bürokratik oligarşiyle el ele verip ülkeyi fii-
len yönetmeye kalkmıştır. Keza Ahmet Nec-
det Sezer döneminde de, bu çift başlı yapının 
ülkemize ağır maliyetlerine şahit olduk. 

Halbuki, kuraldır, iktidar ortak kabul et-
mez. Yetkisi olan ama millette karşı so-
rumluluğu olmayan güçleri Meclis’in ve 
siyasetin iradesine ortak ettiğinizde, böyle 
krizler kaçınılmazdır. Millet, sorumluluğu 
kime vermişse, hesabı da ondan sorar. 

İşte bu anlayışla, yeni sistemde Cumhur-
başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini 
birleştiriyor, milletin karşısına tek bir 
muhatap çıkartıyoruz. Bu ülkede artık, 
Cumhurbaşkanıyla Başbakan kavga etti 
diye millet bedel ödemek zorunda kalma-
sın istiyoruz. Bu ülkede artık, atanmışların 
değil, sadece doğrudan milletin yetki ver-
diği makamın sözü geçsin istiyoruz. 

Kendi Yalanlarına Esir Olanların 

Hezeyanları, Ayaklarına Dolandı

Kardeşlerim!

Şimdi birileri diyor ki, “Bugüne kadar neyi 
yapamadınız da, sistemi değiştiriyorsu-
nuz.” Bizim bugüne kadar elde ettiğimiz 
her başarının gerisinde sistemin sağladığı 
kolaylık değil, milletimizden aldığımız güç 
vardır. Türkiye, son 14 yılda, milletimizin 
AK Partiye ve şahsıma verdiği destek saye-
sinde, pek çok sorunun üstesinden gelmiş-
tir. Fakat, bu büyük desteğe rağmen önü-
müze çıkartılan engelleri de unutmadık. 
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2007 yılında, bize Cumhurbaşkanı seçtir-
memek için, dönemin Cumhurbaşkanının, 
yargısının, medyasının, 27 Nisan bildiri-
sinde olduğu gibi askerinin ne tezgâhlar 
çevirdiğini unutmadık. Bu oyunlar başa-
rılı olmayınca, bu defa kapatma davasıy-
la nasıl üzerimize geldiklerini unutma-
dık. O da olmayınca, Gezi Olaylarından 
17-25 Aralık’a, çukur eylemlerinden 15 
Temmuz’a kadar başvurmadık rezillik bı-
rakmadıklarını unutmadık. 7 Haziran se-
çimlerinde, hiçbir parti tek başına iktidar 
olacak çoğunluğu sağlayamayınca, tıpkı 
1970’lerde, tıpkı 1990’larda olduğu gibi, 
boylarına bakmadan ülkeyi ve siyaseti di-
zayn etmeye kalkanları unutmadık. 

Türkiye, bir daha böyle sıkıntılara duçar 
olmasın, böyle acılar yaşamasın, böyle ka-
yıplara maruz kalmasın diye yönetim siste-
mini değiştiriyoruz. Biz bugüne kadar ken-
di yapamadıklarımız için değil, ülkemize 
yaptırılmayanlar için yönetim sistemini 
değiştiriyoruz. Siyaseti, milletin talepleri-
nin, beklentilerinin, ihtiyaçlarının karşı-
landığı bir mecra olmaktan çıkartanların 
önünü kesmek için yönetim sistemini de-
ğiştiriyoruz. Meclis’i, hükümet icraatlarını 
tıkama vasıtası haline getirmek isteyenle-
re meydanı bırakmamak için yönetim sis-
temini değiştiriyoruz. 

Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki, 
“Hayır oyunun hiçbir vebali yok”. Bunlar 
hayatları boyunca, hiçbir konuda sorum-
luluk almadılar ki, Anayasa değişikliği için 
alsınlar… 

Şimdi sizlere bu zatın konuşmalarını din-
leteceğim. Bakın bu zat ne diyor: “Düşü-

nün, yeni modeli kurduk. Halk seçti cum-
hurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. 
Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel 
başkanı, başbakan da başka bir partinin 
genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak, 
asıl onu düşünmemiz lazım. Cumhurbaş-
kanı tarafsız olursa, başbakan onun taraf-
sızlığına saygı göstererek, onun uyarılarını 
dikkate alacak. Ama cumhurbaşkanı taraf 
olursa, başbakan da başka bir partinin 
genel başkanı, cumhurbaşkanı başka bir 
partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman 
çıkacak. Niye bunu söylemiyor millete? 
Neden bu anlatılmıyor millete?”

İşte siz de kendi kulaklarınızla duydunuz, 
“Hayır”ın gerekçesini anlatırken ne diyor 
Ana muhalefetin başındaki zat: “Cumhur-
başkanı başka bir partinin, Başbakan baş-
ka bir partinin genel başkanı, asıl kavga 
orada çıkacak” diyor. Kendi yalanlarına 
esir olanların hezeyanları, işte böyle gelir 
ayaklarına dolanır. 

Anlaşılan o ki, ana muhalefetin başındaki 
zat, açıp, hepsi topu 18 madde olan Ana-
yasa değişikliğini okuma zahmetine bile 
katlanmamış... Karşı çıktığı sistemin ne ge-
tirdiğini dahi bilmiyor. Onun bu dedikleri 
eski sistemde oluyordu. Cumhurbaşkanı, 
partili olmasa da başka bir zihniyetten, 
Başbakan başka bir zihniyetten olduğunda 
kıyamet kopuyordu. Biz, işte böyle sıkıntı-
lar yaşanmasın diye Cumhurbaşkanlığıyla 
Başbakanlığı birleştiriyoruz. Şayet Cum-
hurbaşkanıyla Meclis arasında bir anlayış 
farklılığı çıkarsa, memleketin önü tıkan-
masın diye de, her iki seçimi birlikte ve 5 
yılda bir yapıyoruz. 
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Ne diyor? Cumhurbaşkanı seçim kararı 
alırsa ne olacak? Söyleyeyim onu sana; 
cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim-
leri aynı anda yapılacak. Peki, parlamento 
seçim kararı alabilir mi? Alabilir. Parla-
mento da seçim kararı alırsa, yine iki se-
çim bir arada yapılacak. Daha da ileri gide-
rek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halka 
yetki veriyoruz. 100 bin imza toplayan bir 
kişi cumhurbaşkanlığına aday olabilecek. 

Cumhurbaşkanlığı Sisteminden 
Değil, Milletten Korkuyorlar

Sevgili gençler,

Sadece bu kadar da değil; aynı zat, Meclis’in 
hiçbir görevinin kalmadığını da öne sürü-
yor. Yeni sistemde, Meclis’in eskiden yap-
madığı halde bundan sonra yapacağı pek 
çok denetim görevi mevcuttur. Buna karşı-
lık, eskiden yapıp da artık yapmayacağı sa-
dece güvenoyu ve gensoru konuları vardır. 
Meclis’in, anayasa değişiklikleri, kanunlar, 
kanun değişiklikleri, uluslararası anlaşma-
ların onaylanması, soru önergeleri, soruş-
turma, araştırma komisyonları ve diğer 
tüm görevleri aynen sürüyor. Tabii, Meclis’i 
çalıştırmamayı iş yapmak olarak gören bir 
zihniyete, bunları anlatmak gerçekten çok 
zor. Anlamayınca da işte böyle saçmalıyor. 

“Yönetimi bir kişiye teslim ederseniz ve bir 
güç çıkar onu kandırırsa, devleti 12 saatte 
ele geçirir” diyen kişi aslında, halktan yet-
ki almadan devleti yönetmeye çalışanların 
feveranını dile getiriyor demektir. Böyle 
bir kafaya, ne darbeleri, ne vesayeti, ne bü-
rokrasinin millete neler çektirdiğini anlat-
mak mümkün olmuyor. 

Ülkemiz, borsa inmiş-çıkmış, döviz kuru 
dalgalanmış, ihracat yükselmiş-düşmüş, 
istihdam artmış-eksilmiş umurunda ol-
mayan bir siyaset anlayışının zulmünden 
kurtulsun diye Cumhurbaşkanlığı Sistemi-
ni getiriyoruz. Çünkü bu sistemde, Cum-
hurbaşkanı olacak kişi, milletin yarısın-
dan fazlasının desteğini almak zorundadır. 
Bunun için de milletin, güvenliği sağlaya-
cağınıza, ekonomiyi düzelteceğinize, ya-
tırımları artıracağınıza, istikrarı temin 
edeceğinize dair bir programınızın olması 
lazımdır. 

Açık konuşayım, milletimiz bunlara, bı-
rakın ülkeyi, 3 keçiyi bile teslim etmez. 
Çünkü bunlar akşama kalmadan o keçile-
ri kaybederler. Seçimlerde sandığı bulup 
oyunu kullanamayacak kadar beceriksiz 
olanların, 80 milyonun yarısından fazlası-
nın desteğini alabilmesi, elbette hayaldir. 
Her zaman söylüyorum, bunlar Cumhur-
başkanlığı Sisteminden korkmuyor, bun-
lar milletten korkuyor. Her zaman olduğu 
gibi, bu konuda da, milletimizin vereceği 
kararın başımızın üzerinde yeri vardır. 

Milletimiz, kendisi için, çocukları için, ge-
leceği için, güvenliği ve refahı için neyin 
doğru olduğunu bilir. Bize düşen, hakikat-
leri anlatmaktır. 16 Nisan’da söz de, karar 
da, mühür de milletimizdedir. İnanıyorum 
ki milletimiz, tarihi bir oranla EVET diye-
rek, ülkemizi geleceğe taşıyacak Cumhur-
başkanlığı Sistemini sahiplenecektir. 

Gençler!

Şu kalan sürede, 39 günde kapı kapı do-
laşmaya var mıyız? Durmak yok… Sadece 
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Ankara’yı değil, bütün Türkiye’yi dolaşa-
caksınız. 

Hem sizlerin, hem de milletimizin 16 
Nisan’da niçin EVET dediğini bilmesi 
çok önemlidir. Varsın, “Hayır”ı savunan-
lar saçmalayıp dursunlar, biz kafalarda-
ki tüm sorulara berrak cevaplar vererek 
“EVET”imizi anlatacağız.

Yeni sistem terörü mü çözecek diyenlere 
cevaben, “EVET, yeni sistem terör örgütle-
rinin kabusu olacaktır” diyeceğiz. 

Yeni sistem işsizliği mi azaltacak diyenle-
re cevaben, “EVET, yeni sistem sağlayacağı 
istikrarla ekonominin güçlenmesini sağ-
layacak adımların atılmasını kolaylaştıra-
caktır” diyeceğiz. 

Yeni sistem eğitim sistemini, sağlık sis-
temini mi düzeltecek diyenlere cevaben, 
“EVET, yeni sistem eğitimde, sağlıkta kali-
tenin artmasını sağlayacak adımların atıl-
masını hızlandıracaktır” diyeceğiz. 

Yeni sistem demokrasiyi mi güçlendirecek 
diyenlere cevaben, “EVET, yeni sistem doğ-
rudan milletin iktidarını temin ederek de-
mokrasiyi güçlendirecektir” diyeceğiz. 

Ve son olarak, hep birlikte gür bir sedayla 
şunu söyleyeceğiz:

Tek Millet için Evet. Tek Bayrak için Evet. 
Tek Vatan için Evet. Tek Devlet için Evet.

Bu süreçte özellikle Parlamento’daki çalış-
malarından dolayı Sayın Binali Yıldırım’a 
ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başka-
nı Sayın Bahçeli’ye huzurlarınızda çok te-

şekkür ediyorum. Bu dayanışma millidir, 
bu dayanışma yerlidir. Bu dayanışmanın 
meydanlarda da devam etmesi gerekir. AK 
Parti’ye gönül veren kardeşlerim ile MHP’ye 
gönül veren kardeşlerimin el ele vermeleri 
suretiyle inşallah 16 Nisan’da zaferle çıkıla-
caktır. Daha ileri giderek, Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne, HDP’ye, Saadet Partisi’ne ve Bü-
yük Birlik Partisi’ne gönül veren kardeşleri-
me şöyle sesleniyorum: Gelin bir olalım, be-
raber olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep 
birlikte Türkiye olalım. 

Gençler arkamızda olduğu sürece, mille-
timizin desteği arkamızda olduğu sürece 
hiçbir engel bizi durduramaz. Türkiye’yi 
Suriye’de istemeyenlere inat, oradaki kar-
deşlerimizle daha çok birlik olacak, daha 
büyük bir alanda varlık göstereceğiz. 
Türkiye’yi Irak’ta istemeyenlere inat, Şii-
Sünni demeden, Türkmen-Arap-Kürt deme-
den oradaki tüm kardeşlerimizle dayanış-
ma içinde geleceğe yürümeyi sürdüreceğiz. 
Türkiye’yi Avrupa’da istemeyenlere inat, 
Almanya’sında da, Fransa’sında da, Hollan-
da’sında da, Avusturya’sında da, Belçika’sın-
da da Avrupalı Türklerle kucaklaşacağız. 

Ancak bu şekilde özgürlüğümüze sahip çı-
kabilir, geleceğimizi güvence altına alabili-
riz. Bu duygularla diyoruz ki, “Gelecek için 
EVET” mi? 16 Nisan’da bir kez daha tarih 
yazıyor muyuz? Maşallah, barekallah… 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bizleri bu güzel buluşmada bir ara-
ya getiren Türkiye Gençlik Kulübü 
Federasyonu’na tekrar teşekkür ediyorum. 
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Çanakkaleliler, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. 

Çanakkale Deniz Zaferimizin 102’nci yıl-
dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi gün-
de, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rah-
metle yâd ediyoruz. 

Yıllar gelip geçiyor, ama şehitler tepesi boş 
kalmıyor. Çanakkale, geride bıraktığımız 
1,5 yıllık dönemde, terörle mücadelede, as-
ker ve polis olarak 10 şehit vermiş bir şehri-
mizdir. Çanakkaleli şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Dün, analar-babalar evlatlarını “Ya şehit 
ol, ya gazi” diyerek Çanakkale’ye gönderi-

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve 1915 Çanakkale 
Köprüsünün Temel Atma Töreni | Çanakkale | 18 Mart 2017

Milli Demokrat Olanlar, 
Cumhurbaşkanlığı Sistemini 

Sahiplenmiştir
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yorlardı, bugün terör örgütlerinin üzeri-
ne gönderiyorlar, Suriye’ye gönderiyorlar. 
Türk Milleti, işte böyle bir millettir. Vatanı, 
bayrağı, ezanı, istiklali ve istikbali söz ko-
nusu olduğunda gözü hiçbir şeyi görmez. 
15 Temmuz’da, sokaklara, meydana inip 
darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikilen 
bu milletin önünde kim durabilir? Şehade-
ti göze almış insanların elde edemeyeceği 
hiçbir başarı yoktur. Hep ne diyoruz; “Kor-
kaklar zafer anıtı dikemez” diyoruz. Mille-
timiz, cesaretini 15 Temmuz’da tanklara, 
savaş uçaklarına, helikopterlere, silahlara 
göğsünü siper ederek göstermiştir. 

Biz de milletimize şükran borcumuzu öde-
mek için, 14 yıldır gecemizi gündüzümüze 
katarak çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye’yi 14 
yılda 3 kat büyüterek, geri kalmışlık zin-
cirini kırdık. Şimdi hedefimiz Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
haline getirmektir. Ama geldiğimiz nok-
tada görüyoruz ki, mevcut sistemle daha 
fazla ileriye gidebilme imkânımız yok. 
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en yenilikçi, en 
reformcu projelerine imza atmış bir kadro 
olarak milletimize, yönetim sistemimizde 
de tarihi bir değişim teklif ediyoruz. Evet, 
16 Nisan’da halkoylamasına sunulacak 
olan Anayasa değişikliğiyle, Türkiye yöne-
tim sistemini değiştiriyor. 

Sistemin esası istikrar ve güven ortamını 
garanti altına almaktır. Çok partili hayata 
geçtiğimiz 1950’den beri 48 hükümetin 
değiştiği, hükümet ömürlerinin ortalama 
16 ay olduğu mevcut sistem, milletimize 
çok büyük bedeller ödetti. Madem, en bü-
yük 10 ekonomi arasına girmeyi hedefli-
yoruz, öyleyse, bu ülkelerle rekabet ede-

bilmemize imkân sağlayacak bir yönetim 
sistemine ihtiyacımız var. Darbelerin, kriz-
lerin, kaosların sebebi olan istikrarsızlığı 
üreten mevcut sistem yerine, dünyanın en 
gelişmiş ülkelerindeki yönetim sistemine 
geçiyoruz. Bunun adını Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümeti Sistemi olarak koyduk ve işte 
milletimizin huzuruna getirdik. Bu sistem 
öyle tercüme filan da değildir; yerlidir, mil-
lidir. Onun için de Anayasa değişikliğiyle 
gelen Cumhurbaşkanlığı Sistemini, milli 
demokrat olan herkes sahiplenmiştir, sa-
hiplenecektir. 

Türkiye’de Kesintisiz Bir İstikrar 
Olsaydı Milli Gelirimiz 22 Bin 
Dolar Olurdu

Kardeşlerim,

Bizim gayemiz, Çanakkale’de 7 düvele mey-
dan okuyan, dönemin en modern orduları-
nı dize getiren, tarihin akışını değiştiren 
ecdadımıza layık olabilmektir. Çanakkale 
Savaşlarını bilmeyen, oradaki ruhu, heye-
canı, azmi, kararlılığı kalbinde hissetmeyen 
hiç kimsenin, yüreği bu ülke için, bu millet 
için çarpmaz. Ülkemizde böyle bir kesim 
her zaman olmuştur. Bundan bir asır önce 
de, kahraman askerlerimiz Çanakkale sırt-
larında, kıyılarında düşmana dünyayı dar 
ederken, birileri “Bu savaşa ne gerek var” 
havasındaydı. Fırsat bulsalar İstanbul’un 
ve vatanın anahtarlarını düşmana kendi 
elleriyle teslim ederlerdi; öylesine bir id-
rak tutulması içindeydiler. Tıpkı bugün 
“Suriye’de ne işimiz var, Irak’ta ne işimiz 
var, Balkanlarda, Kafkaslarda, Afrika’da ne 
işimiz var” diyenler gibi, o zaman da mil-
letimizin verdiği mücadeleyi sorguluyor-
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lardı. Ama milletimiz, Çanakkale Savaşını 
da kazandı, üstüne Kurtuluş Savaşını da 
kazandı, kendine yeni bir devlet kurdu. 

Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil, son 
devletimizdir. Dolayısıyla Osmanlı da bi-
zimdir, Selçuklu da bizimdir, binlerce yıl-
lık tarihimizde gelip geçmiş tüm devletler 
bizimdir. 

Devleti yaşatmanın yolu, insanı yaşat-
maktan, insanı yaşatmanın yolu da, onun 
kendisini huzur içinde, güven içinde his-
setmesini sağlamaktan geçiyor. Bu ülke, 
geçmişte, önceliği insanı yaşatmaya ver-
mek yerine kendi saplantılarının esiri olan 
bir anlayış yüzünden, çok bedel ödedi. Ba-
kınız, sadece 1991 yılından bu yana Tür-
kiye kesintisiz bir istikrar dönemi içinde 
yaşamış olsaydı, bugün nerede olacaktık 
biliyor musunuz? Şu anki yerimizin tam 
iki kat ilerisinde bulunacaktık. Yani milli 
gelirimiz 11 bin dolar yerine 22 bin dolar 
olacaktı. 2023 hedeflerimize çoktan ulaş-
mıştık. Geçtiğimiz 14 yılda, telafi edebile-
ceğimiz kadar zararı telafi ettik. Ülkemizi, 
götürebileceğimiz kadar ileriye götürdük. 
Ama, ne yaparsak yapalım, iş geliyor, bir 
yerde tıkanıyor. 

2007 yılını hatırlayın… Türkiye, büyüme-
siyle, kalkınmasıyla, yatırımlarıyla gayet 
güzel yolunda ilerlerken, birden karşımı-
za olmadık bir engel çıkardılar. Meclis’te 
bize Cumhurbaşkanı seçtirmek istemedi-
ler. 367 gibi akıl mantık dışı bir bahaneyle 
Meclis’i kilitlediler. Biz de çözümü millete 
gitmekte bulduk. Cumhurbaşkanının doğ-
rudan halk tarafından seçilmesi, işte o kri-
zin aşılması sırasında hayata geçirilmiş bir 

reformdur. Bunun bedeli olarak da tuttu-
lar, o zaman başında bulunduğum partiye 
kapatma davası açtılar. 2011 seçimlerinde, 
gelin ülkemizi yeni bir Anayasaya kavuştu-
ralım dedik, ona da engel oldular. Küçük 
çaplı anayasa değişiklikleriyle, yamayla da 
işler bir yere kadar yürüyor. 2013 yılından 
itibaren yaşadığımız her hadise, artık kök-
lü bir değişimin kaçınılmaz olduğunun ha-
bercisidir. 

17-25 Aralık’ta girişilen emniyet-yargı dar-
besi, gücünü ve yetkisini milletten almayan 
bir çetenin ürünüydü. Milletimizin deste-
ğiyle bu saldırıyı püskürttük ve darbecileri 
tasfiye etmeye başladık. Bu defa diğer terör 
örgütlerini devreye soktular. Bölücü örgüt 
bir yandan, DEAŞ denilen cani örgüt diğer 
yandan kanlı eylemlere girişti. Güvenlik 
güçlerimiz, çukurlarla ülkeyi böleceğini sa-
nan teröristleri o çukurlara gömdü. 

Bu ülkenin ne teröristlere, ne de onların 
arkalarındaki güçlere verilecek tek bir ka-
rış toprağı, feda edecek tek bir insanı yok-
tur. İşte bunun için her fırsatta Tek Millet 
diyoruz, Tek Bayrak diyoruz, Tek Vatan di-
yoruz, Tek Devlet diyoruz. 

15 Temmuz Musibeti,  
Değişimin Artık Kaçınılmaz 
Olduğunu Gösterdi 

Kardeşlerim,

Ülkemize yönelik tüm saldırıları boşa çı-
kanlar, 15 Temmuz’da bu defa kanlı bir 
darbe girişimiyle hedeflerine ulaşmak iste-
diler. Bu millet tankı-topu görünce kaçar, 
evine saklanır, onlar da ellerini kollarını 
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sallayarak gelip ülkeyi teslim alır sandılar. 
Tabii öyle olmadı. Milletimiz o gece, tari-
himizin en büyük kıyamlarından birini 
gerçekleştirerek, FETÖ ihanet çetesi men-
suplarını derdest etti. Şimdi hepsi mahke-
melerde hesap veriyor. Yakalandıklarında 
itiraf ettikleri ne varsa, şimdi hepsini inkâr 
ediyorlar. İstedikleri kadar inkâr etsinler. 
Ortada 249 vatandaşımızın şehadeti, 2 bin 
193 vatandaşımızın yaralanması var. Orta-
da işgal edilmek istenen bir devlet var. Or-
tada istiklali ve istikbali tehdit edilen bir 
millet var. 

O gece dökülen onca kanın sorumlusu 
kim? O gece silah arkadaşlarına kurşun sı-
kan kim? Vatandaşlarımızın üzerine tank-
la topla saldıran, Meclisimizi, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini bombalayan kim? Hepsi 
de suçüstü yakalandı. Milletimiz müsterih 
olsun, o katiller ve onları destekleyen kim 
varsa, hak ettikleri cezayı alacaklar. 15 
Temmuz musibeti bize, ülkemizin uzun 
zamandır ihtiyacı olan bir değişimin artık 
kaçınılmaz olduğunu gösterdi. 

Şu anda karşımda şehit ve gazi aileleri var. 
İnanıyorum ki, 16 Nisan’dan sonra Parla-
mento, FETÖ’cü hainlerle ilgili idam talebi-
nizin gereğini yerine getirecektir. Bu yön-
de alınacak karar önüme geldiği zaman 
tereddütsüz onaylarım. George’un Hans’ın 
dediklerine asla bakmam. 

Hem bu tür musibetlerle bir daha karşı-
laşmamak, hem de 2023 hedeflerimize 
ulaşmak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı 
gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan yeni 
yönetim sisteminin startını verdik. Sağ 
olsun, MHP bu konuda hükümete ve bize 

destek oldu. Siyasi partilerimiz üzerlerine 
düşeni yaptı, Meclis üzerine düşeni yaptı, 
şimdi sıra milletimizde. 

Yeni yönetim sistemini yurt içinde ve yurt 
dışında milletimize anlatmak üzere çalış-
malara başladığımızda karşımızda garip 
bir tablo bulduk. Terör örgütlerinin hepsi 
bir olmuşlar ve sisteme karşı çıkıyorlar. İşin 
garibi ana muhalefet partisi de sisteme kar-
şı çıkıyor. Hollanda, Dışişleri Bakanımızın 
uçuş iznini iptal ediyor ve Bayan Bakanımı 
ülkesine sokmak istemiyor. Atlarını, itlerini, 
benim oradaki vatandaşlarımın üzerine salı-
yor. Almanya’nın Şansölyesi de, Hollanda’ya 
desteğini açıklıyor. Bunların birbirlerinden 
farkı yok. Yazıklar olsun sizlere. 

Bir ülkenin bakanına kapılarınızı kapa-
tamazsınız, bunun uluslararası hukukta 
yeri yoktur. Eğer böyle giderseniz, bunun 
karşılığını Türkiye’den de bulacaksınız. 
Ne yaparsanız yapın, bu milleti yolundan 
çeviremeyeceksiniz. Benim milletim, 16 
Nisan’da, Batının bu yanlış tavırlarına kar-
şı en güzel cevabı verecektir. 

Hollanda ve Almanya’da yaşayan vatan-
daşlarımızın, bütün bu olanlara karşı ta-
vırlarını koymaları gerekiyor. Nasıl biz dik 
duruyorsak, onlar da dik durmalıdır ve ge-
reğini yapmalıdır. 

Halbuki, Türkiye’deki halkoylamasından 
onlara ne? Öyle değil işte… Onlar, bu de-
ğişimin ne anlama geldiğini çok iyi bili-
yorlar. Bir asır önce, “hasta adam” diyerek 
güya taziyesine geldikleri Türklerin, onla-
rı Çanakkale’de nasıl hüsrana uğrattığını 
unutmamışlar. Cumhurbaşkanlığı Sistemi-
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nin, siyasetten ekonomiye, diplomasiden 
yatırımlara kadar her alanda yeni Çanak-
kale Zaferlerinin yolunu açacağının gayet 
iyi farkındalar. Beyhude uğraşıyorlar. Yara-
salar istemiyor diye güneş doğmaktan vaz-
geçmez. Onlar istese de, istemese de Türk 
Milletinin yeniden dirilişi kaçınılmazdır. 

Çanakkale, 16 Nisan’da Büyük Türkiye 
için EVET diyor mu?

Çanakkale, 16 Nisan’da Güçlü Türkiye için 
EVET diyor mu?

Çanakkale, 16 Nisan’da Zengin Türkiye 
için EVET diyor mu?

Çanakkale, 16 Nisan’da İstikrar için EVET 
diyor mu?

Bu Köprü, Çanakkale İçin  
Yeni Bir Dönemin Başlangıcıdır

Kardeşlerim,

Aslında bugünlerde yaptığım tüm il ziyaret-
lerinde, Anayasa değişikliğinin ülkemize ne-
ler kazandıracağını uzun uzun anlatıyorum. 
Yalancıların, iftiracıların ağızlarını kapat-
mak için, Anayasa değişikliği maddelerini te-
ker teker izah ediyorum. Fakat Çanakkale’de 
böyle yapmayacağım. Onun yerine burada, 
Cumhurbaşkanlığı Sistemini isteyenleri 
mutlu edecek, istemeyenlerin ise huzurunu 
kaçıracak çok önemli bir müjdeyi sizlerle ve 
milletimizle paylaşacağım. Bu müjde, 102 yıl 
önce düşmanlarımızı şu boğazın derin sula-
rına gömen, kıyılardaki yamaçları mezarları 
haline getiren Çanakkale şehri için yeni bir 
dönemin başlangıcı anlamına geliyor. 

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bu köprü dün-
yanın bir numarası oluyor. Yine İstanbul’da 
dünyanın bir numaralı havalimanını yapı-
yoruz. İşte geleceğe böyle yürüyoruz. Bu 
millet, azmederek, inanarak neleri yapabi-
leceğini açık ve net ortaya koymuştur. 

Ne diyor o meşhur Çanakkale ağıdında: 

“Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim eyvah

Çanakkale Köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez

Of gençliğim eyvah”

Şimdi, Çanakkale’ye, hem de boğazın üze-
rine öyle bir köprü yapıyoruz ki, inşallah 
hem ecdada, hem de gelecek nesillere layık 
bir eser olacak. 

Yap, işlet, devret modeliyle yapılan köprü-
nün maliyeti 10 milyar 500 milyon Türk 
Lirasıdır. Konsorsiyum, burayı 17 yıl işleti-
lecek ve daha sonra devlete devredecek. İş 
bilenin, kılıç kuşananındır. 

Ne diyor şair:

“Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yâr vardır

Yoktan da vardan da öte bir var vardır

Hep suç bende değil  
beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme  
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kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar 
vardır”

Evet, biz kaderin üstündeki kadere teslim 
olmuş bir milletiz. Bizim kaderimizin, böl-
gemizin kaderi olduğuna, kardeşlerimi-
zin kaderi olduğuna, tüm mazlumların ve 
mağdurların kaderi olduğuna inanıyoruz. 

Çanakkale destanını yazan başta Gazi Mus-
tafa Kemal olmak üzere, tüm şehitlerimize 

Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz 
gazilerine şifalar diliyor, onların nezdinde 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum. 

Evet, biz kaderin üstünde bir kadere teslim 
olmuş bir milletiz. Bizim kaderimizin, böl-
gemizin, kardeşlerimizin, mazlumların ve 
mağdurların kaderi olduğuna inanıyoruz. 

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Allah’a emanet olunuz. 
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Sayın Başkan, İlim Yayma Vakfımızın kıy-
metli üyeleri, muhterem ağabeylerim, çok 
kıymetli dostlarım, sevgili genç kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum. Esselâmü aleyküm ve rah-
metullahi ve berekatühü. Allah’ın selamı, 
rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.

İlim Yayma Vakfı’nın 46’ncı Genel 
Kurulu’nun ülkemiz, milletimiz, İslam 
âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesi-
le olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. 
Vakfımızın Genel Kurulu münasebetiyle 
siz dostlarımla, kardeşlerimle hasret gi-
dermekten büyük memnuniyet duyuyo-
rum. Bizleri bir araya getiren, şu muhte-

İlim Yayma Vakfı 46’ncı Genel Kurulu | İstanbul | 19 Mart 2017

Cumhurbaşkanlığı  
Hükümet Sistemi Tercüme Değil, 

Yerli ve Millidir
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şem atmosferde gönüllerimizi buluşturan, 
hasbihâl etmemize vesile olan herkese te-
şekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, Adıyaman 
Samsatlı kardeşlerimize geçmiş olsun di-
leklerimi iletmek istiyorum. Bilindiği gibi, 
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart ta-
rihinden beri aralıklarla devam eden dep-
remler yaşanıyor. Bu sabah Samsat güne 
3,6 büyüklüğüne kadar çıkan yeni sarsın-
tılarla uyandı. 2 Mart’ta meydana gelen 
5,5 büyüklüğündeki depremde, hamdol-
sun can kaybı olmamakla birlikte, 2 binin 
üzerinde binada hasar meydana gelmişti. 
Hasar tespiti ve vatandaşlarımızın mağ-
duriyetlerinin giderilmesi konusundaki 
çalışmalar sürüyor. Bu arada artçı sarsın-
tılar da devam ediyor. Buradan Samsatlı 
kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun 
diyorum. Rabbimden, ülkemizi, milletimi-
zi ve tüm insanlığı her türlü afetten koru-
masını niyaz ediyorum. 

Kardeşlerim,

Peygamber-i Zîşan Efendimiz, “Hayrun 
nâs, men yenfeûn nâs” diyor. Yani “İnsanla-
rın en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” 
buyuruyor. İlim Yayma Vakfı, Resulullah’ın 
bu tavsiyesini kendine rehber edinerek, 44 
yıldır gece gündüz çalışıyor. Vakfımızın 
bünyesinde vazife üstlenen kıymetli insan-
lar, “Vatana ve millete faydalı olacak nesil-
ler yetiştirmek” misyonuyla hiçbir engel 
tanımandan, fîsebilillah gayret gösteriyor. 
1973 yılından beri, istikbalimizin teminatı 
olacak gençler yetiştirmek amacıyla, Vakıf 
çatısı altında hizmet vermiş tüm yöneti-
cilerimize, gönüllülerimize, hayırseverle-

rimize şükranlarımı sunuyorum. Bu ilim 
seferberliğini başlatan 98 güzel insandan 
hayatını kaybedenlere Mevla’dan rah-
met, hayatta olanlara da sağlıklı ve hayırlı 
ömürler diliyorum. 

Ülkemizin en kasvetli döneminde, baskı-
nın ve şiddetin sokaklarda kol gezdiği o zor 
zamanlarda bu vakfı kuran ağabeylerimiz, 
üstadın ifadesiyle “Sağına soluna bakma-
dan ben varım” dediler. “Benim olmadığım 
yerde kimse yoktur” diyerek, ilk adımı attı-
lar. Gençlerimiz birbirini kırmasın, körpe 
dimağlar sapkın ideolojilerin esiri olmasın 
diye, işte bu iyilik hareketini başlattılar. 
Hamdolsun tam 44 yıldır İlim Yayma Vak-
fı, diğer gönüllü kuruluşlarımızla birlikte, 
“Vatanını imanla seven” nesiller yetiştiri-
yor. Yaklaşık yarım asırdır gençlerimiz bu 
vakıf çatısı altıda ilimle, irfanla, hikmetle 
yoğrularak hayata, geleceğe hazırlanıyor. 
Bu çatı altında terbiye almış gençlerimiz, 
bugün çeşitli alanlarda Türkiye’ye ve İslam 
ümmetine hizmet ediyor.

Şu hususu büyük bir iftiharla ifade etmek 
isterim. İlim Yayma Vakfının rahle-i ted-
risinden geçen nesiller, birilerinin sözüm 
ona “altın nesli” gibi ihanetle, cinayetle, 
hırsızlıkla, sapkınlıkla anılmadı. Bu çatı-
nın altında yetişmiş hiçbir genç, ekmeği-
ni yediği vatanına, bağrından çıktığı mil-
letine kurşun sıkmadı. Vakfımıza gönül 
vermiş hiçbir kardeşim, Türkiye karşıtı, 
İslam düşmanı şer odaklarına kapıkulu 
olmadı. Hamdolsun bu ocak, senelerdir 
kavline ve davasına sadık kuşaklar yetişti-
riyor. Duruş doğru olunca, istikamet doğ-
ru olunca, ortaya yerli ve milli bir nesil 
çıkıyor. 
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İlim Yayma Vakfı,  
Türkiye’nin Hafızasıdır

Gözünü ve gönlünü Hakk’ın rızasına kilit-
leyince, Rabbim insanın önünü açıyor, işle-
rini de kolaylaştırıyor. Amaç sadece güç ve 
tahakküm olduğunda ise, FETÖ’nün düş-
tüğü ihanet çukuruna yuvarlanmak kaçı-
nılmaz hale gelir. 40 yıl boyunca sinsice 
kurulan planların hepsi, işte böyle bir gece-
de boşa çıkar. Peygamber Efendimizin bir 
hadisi şerifini, özellikle ibret olması açısın-
dan burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bir gün Allah Resulü (A.S) ashabına hitap 
ederken şöyle seslenir. “Din, samimiyet-
tir. Din, samimiyettir. Din, samimiyettir…
Sahabeden bazıları “Din kime karşı sami-
mi olmaktır ya Resulullah?” diye sorarlar. 
Sevgili Peygamberimiz bunun üzerine 
“Allah’a, kitabına, Rasulüne, Müslümanla-
rın önderlerine ve bütün Müslümanlara 
karşı samimi olmaktır” diye buyurur.

Evet, bu hadisi şerifi bir an olsun aklımız-
dan çıkarmamalıyız. Zira heva ve hevesleri 
için dinin naslarını tahrif edenlerin, günah-
la, hırsızlıkla, ahlaksızlıkla güç devşirmeye 
çalışanların geldikleri yer ortadadır. “Ta-
kiyye” yaparak milleti kandıracağını zan-
nedenlerin düştükleri zelil durum herkesin 
malumudur. Allah’a değil de, güç dengeleri-
ne, paraya, makama kul olanların nasıl yer-
le yeksan olduklarını hep birlikte gördük. 
Rabbim bizleri yolundan ayırmasın, ayakla-
rımızı dini üzerinde sabit tutsun.

Değerli kardeşlerim,

Yarım asra yaklaşan birikimiyle İlim Yay-
ma Vakfı, Türkiye’nin hafızasıdır. Sizler, 

ülkemizin nereden nereye geldiğini, bu-
gün milletçe teneffüs ettiğimiz özgürlük 
atmosferini yakalamak için ne bedellerin 
ödendiğini çok iyi biliyorsunuz. Sizler, 
1970’li yıllarda bu ülkenin gençliğinin 
sağ-sol denilerek nasıl parçalandığının, 
“Şartlar henüz olgunlaşmadığı” için yüz-
lerce gencin hayatının kararmasına nasıl 
göz yumulduğunun en yakın şahidisiniz. 
1990’lı yıllarda bu ülkenin evlatlarının 
yüzlerine üniversite kapılarının nasıl çar-
pıldığını, ikna odalarında kızlarımıza nasıl 
zulmedildiğini bizzat gördünüz. İmam Ha-
tip Okullarının nasıl tehdit olarak görülüp 
kapılarına kilit vurulduğuna, 600 bin olan 
öğrenci sayısının nasıl 60 binlere düşürül-
düğüne, yine sizler şahit oldunuz.

Bu ülkenin güvenlik güçlerinin Fatih’te, 
Sultanbeyli’de, İstanbul’un ve Türkiye’nin 
farklı yerlerinde çarşaflı, sakallı, başörtü-
lü avına çıktığı o utanç günlerini unutma-
dık, unutmayacağız. Demokrasinin askıda 
olduğu, özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, 
hukukun ayaklar altına alındığı o kara dö-
nemleri hep hatırlayacağız. 

Aynı şekilde 2002’den itibaren ülkemizde 
özgürlüklerde, ekonomide, diplomaside, 
yatırımlarda yaşanan sesiz devrimin de en 
yakın şahidi yine buradaki dostlarımdır. 
Hükümete geldiğimizde, IMF kapılarında 
avuç açan, ekonomisi IMF komiserleri ta-
rafından yönetilen, gecelik faizlerin yüzde 
7 bin 500’lere kadar çıktığı bir ülke devral-
dık. Karşımızda, esnafın siftahsız dükkân 
açıp kapattığı, memurun maaşının borçla 
ödenmeye çalışıldığı bir Türkiye manza-
rası vardı. Eğitim sistemi çökmüş, sağlık 
sistemi bitmiş, adalet sistemi alarm veren 
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bir ülke devraldık. Nereye elimizi atsak, 
yıllardır birikmiş sorunlar yumağıyla kar-
şılaştık. Ülkemizi işte bu vahim tablodan 
kurtararak bugünlere getirdik.

Ekonomide Türkiye’yi 3 kat büyüttük. De-
mokraside, geçmişte hayal dahi edileme-
yen reformları hayata geçirdik. Ülkemiz-
de, vatandaşına tepeden bakan bir devlet 
anlayışı yerine, ona hizmetkâr olan bir 
yönetim anlayışını hâkim kıldık. Kadınla-
rımızın, gençlerimizin önlerindeki engel-
leri, siyasette, bürokraside, ticarette, her 
alanda kaldırdık. Bugün kızlarımız başör-
tüleriyle devlette, akademide, iş hayatının 
en üst kademelerinde serbestçe görev ya-
pabiliyorlar. Bu bakımdan 16 Nisan’ı bir 
kırılma günü olarak görüyorum. 

Şimdi ‘hayır’ diyenlere bir bakalım. Bu 
zihniyet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 
de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne de, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsüne de, Osman 
Gazi Köprüsüne de, Avrasya Tüneline de, 
Marmaray’a da ‘hayır’ demişlerdi. Bunlar-
da utanma, arlanma olmasa, dün temelini 
attığımız 18 Mart Çanakkale Köprüsüne 
de ‘hayır’ derler. 16 Nisan’da onlar ‘hayır’ 
diyeceklerine göre demek ki biz doğru yol-
dayız. Biz istikâmet üzereyiz. Öyleyse çok 
çalışacağız, gayret edeceğiz. 

Barolar Birliği Başkanı,  
Terör Örgütünün Uzantılarıyla 
Birlikte Toplantılar Yapıyor

Bugün Avrupa’da bakanlarımızı, milletve-
killerimizi konuşturmuyorlar. Terör örgüt-
leri PKK ile FETÖ konuşuyor, bu ülkenin 
meşru ağızları susturuluyor. Barolar Bir-

liği Başkanı, Avrupa’da, terör örgütünün 
uzantılarıyla birlikte toplantılar yapıyor. 
Bir de Barolar Birliği Başkanı hukukçu ve 
sözde profesör. Kişi sevdikleriyle beraber-
dir. Kandil ve İmralı ne diyor? ‘Hayır’ di-
yorlar. Bunlarla birlikte hareket edilir mi? 
Edilmemeli. Bunlar ülkemizi bölmek iste-
yenler değil mi? Bölmek isteyenler. Bu bö-
lücülerle birlikte hareket edilmesi oldukça 
düşündürücüdür. 

Bakınız, Daily Sabah Gazetesini Avrupa 
Parlamentosu’na almak istemeyenler var. 
Bunun için de önerge veriyorlar. Onlar, 
milli, yerli olan bir gazetemizi Avrupa 
Parlamentosu’na almıyorlarsa, bunun kar-
şılığını da Türkiye’de göreceklerdir. 

Değerli kardeşlerim,

Her yarışın, her mücadelenin kazananı 
olduğu gibi bir de kaybedeni vardır. Mille-
timiz zenginleşirken, gariplerin yüzü gü-
lerken, elbette birileri de büyük bir hayal 
kırıklığı yaşıyor. Peki, kimdir bunlar? Son 
14 yılın kaybedenleri kimlerdir? Bugünü-
müzü ve yarınımızı planlamak için bunun 
tespitini çok iyi yapmalıyız. 

Kurdukları faiz düzeni üzerinden milletin 
emeğine, ekmeğine, çocuklarının rızkına 
ortak olanlar kaybetti. Darbecilerin hazır-
ladığı anayasalar tarafından korunan, kol-
lanan, hiçbir yetkileri olmadığı halde mil-
letin iradesine ortak olan vesayet odakları 
kaybetti. Sandık yoluyla iktidara gelmek 
yerine tankların namluları üzerinden ik-
tidar hayali kuran kifayetsiz muhterisler 
kaybetti. Kürt kardeşlerimizin hayatlarını 
hendekle, çukurla, silahla karartan; onla-
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rın evlatlarının kanı üzerinden kendile-
rine sefahat düzeni kuran terör baronları 
kaybetti. Ekonomisi çökmüş, maliyesinde 
para kalmamış, 3 kuruş için boynunu bük-
mek zorunda olan eski Türkiye’yi sömü-
renler kaybetti.

Üstad Nurettin Topçu “Zaferin değerini 
kazananlar bilmez, onu asıl mağluplara 
sorun” diyor. Evet, yıllardır bu ülkenin kıt 
kaynaklarını hortumlayanlar, Türkiye üze-
rinde istedikleri gibi at koşturanlar emin 
olun, son 14 yılın anlamını çok iyi biliyor. 
Tarihi kahramanlıklarla dolu bu milleti ta-
kunyacı, gerici, makarnacı diye aşağılayan-
lar, son 14 yılda yaşanan değişimin mana-
sının çok iyi farkında. Hükümetler değişse 
de iktidarlarını koruyanlar 2002’den bu 
yana gerçekleşen sessiz devrimin manası-
nı gayet iyi anlıyor. Yarım asırdır Avrupa 
kapılarında sığıntı gibi bekleyen, pısırık, 
güçsüz bir Türkiye arzulayanlar, hem son 
14 yılın, hem de Cumhurbaşkanlığı Siste-
minin ne demek olduğunun çok iyi fevkin-
deler. Bunun için var güçleriyle üzerimize 
geliyorlar.

Esasen biz bu saldırılarla ilk defa karşılaş-
mıyoruz. 40 yıllık siyasi hayatımız boyun-
ca, 14 yıllık iktidarımız süresince suikast 
girişimden darbe teşebbüsüne, ihanetten 
ekonomik sabotajlara kadar birçok teh-
dide maruz kaldık. Sizlerle beraber yü-
rüdüğümüz bu zorlu yolculukta, vesayet 
güçleriyle, manşetlerle, iftiralarla çarpışa 
çarpışa bugünlere geldik. Gece yarısı inter-
nete konan bildirilerin, hukukun ayaklar 
altına alındığı kapatma davalarının bizi 
yıldırmasına asla izin vermedik.

Birileri çıkıyor, “Cumhurbaşkanına, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
Parlamento’yu fesih yetkisi veriliyor” di-
yorlar. Bunu diyen kim? Sıfatı avukat. Ana 
muhalefetin başındaki zatın yalancılığına 
alıştık da, bu yalanları ‘hukukçu’ sıfatı taşı-
yan birinin tekrarlaması oldukça garibimi-
ze gidiyor. Yani yalan söyleme konusunda 
çift dikiş gidiyorlar. Eğer Cumhurbaşkanı 
Parlamento’yu fesih ederse, hem Parla-
mento hem de cumhurbaşkanlığı seçimle-
ri birlikte yapılmak zorundadır. 

Maskeli Balo Sona Erdi

Son günlerde Avrupa’da yaşananlar, ülke-
mize ve davamıza karşı yürütülen mücade-
lenin yeni bir safhaya geçtiğini gösteriyor. 
Şimdiye kadar maşalarıyla, silah verdikle-
ri, sırtını sıvazladıkları terör örgütleriyle, 
1 dolara satın aldıkları ajanlarıyla bizi sı-
kıştırmaya çalışanlar, artık bizzat sahaya 
indiler. Maskeli balo sona erdi… Öyle ki, 
diplomasiyi bile bir kenara bıraktılar. Ni-
yetlerini gizlemeye gerek duymuyor, güç-
lenen Türkiye’den duydukları rahatsızlığı 
artık saklamıyorlar. Ülkemizle, milletimiz-
le, hatta tüm Müslümanlarla ilgili yıllardır 
içlerinde biriktirdikleri kini, nefreti, hıncı 
her gün televizyon ekranlarından, gazete 
manşetlerinden adeta kusuyorlar. Çünkü 
bunlar, 16 Nisan’ın içerideki taşeronlara 
havale edilmeyecek kadar önemli ve kritik 
bir gün olduğunun farkındalar.

16 Nisan’da sadece Türkiye’nin yönetim 
sisteminin değil, yıllardır istismar ettikle-
ri, istedikleri gibi kullandıkları bir düze-
nin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya oldu-
ğunu çok iyi biliyorlar.
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İki de bir ‘tek adam’ demeye başladılar. 
Aslında ‘tek adam’ diyerek Gazi Mustafa 
Kemal’e hakaret ediyorlar. Gazi Mustafa 
Kemal, İnönü’yle anlaşabildi mi? Anlaşa-
madı. İstifasını istedi mi? İstedi. Daha son-
ra İnönü Cumhurbaşkanı oldu. O da tek 
adamdı. Bunun aksini söyleyebilir misin? 
İnönü de, Başbakanıyla anlaşamadı. Yani 
ülke yönetimindeki bu kriz hali, silsile ha-
linde AK parti iktidarına kadar devam etti. 

Mevcut sistemden Süleyman Demirel de, 
Necmettin Erbakan da, Alparslan Türkeş 
de, Muhsin Yazıcıoğu da rahatsızdı. Bu ra-
hatsızlıklarını sürekli dile getirmişlerdi. 

Bu krizleri ancak yaşayanlar bilir. Kimse 
bize, Amerika ve Latin Amerika örnekle-
rinden bahsetmesin. Biz, Türk tipi bir Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirmek 
istiyoruz. Yani siyasi geleneklerimize uy-
gun bir model öneriyoruz. Bu nedenle de 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerli 
ve millidir. Ey ana muhalefet! Bu sistem 
tercüme değil, tamamen yerli ve millidir.

Öyle ki, demokrasi, toplantı özgürlüğü, fi-
kir hürriyeti, kadın hakları, insan onuru 
gibi, sözüm ona kutsallaştırdıkları ne ka-
dar değer varsa, hepsini de ayaklar altına 
almaktan çekinmiyorlar. Türkçe manşet-
lerle doğrudan, açıkça “hayır” propaganda-
sı yapıyorlar. En büyük salonlarını, en mer-
kezi medyalarını “hayır” diyen teröristlere 
sonuna kadar açarken, “evet” sözcüğüne 
tahammül dahi edemiyorlar.

Tıpkı 22 yıl önce Bosna’da, senelerce 
Afrika’da, Endonezya’da yaptıkları gibi, 
şimdi de Hollanda’da bizi sayımızı azalt-

makla tehdit ediyorlar. Ben de Hollan-
da’daki kardeşlerime diyorum ki, en az 5 
çocuk yapın. 

Bunlar, yapılan haksızlıklara karşı şuurlu 
bir yaklaşım gösterildiği zaman hopluyor-
lar. Utanmasalar, yeniden gaz odalarını, 
toplama kamplarını gündeme getirecek-
ler. Ama şimdilik ona cesaret edemiyor-
lar. Biz, Srebrenitsa’yı unutabilir miyiz? 
Srebrenitsa’da 834 bin Boşnak’ı katleden-
leri unutabilir miyiz? İşte Hollanda’nın 
zihniyeti budur. 

Buradan, bize aba altından sopa gösteren-
lere diyorum ki, o günler artık geride kal-
dı. Sizin tehditlerinize, zorbalıklarınıza bo-
yun eğen bir Türkiye artık yok. Biz tek bir 
vatandaşımızın dahi kılına zarar gelmesi-
ne izin vermeyiz. Buna teşebbüs eden her 
ülke, sonuçlarına katlanır. 

Biz, İnsana, Tabiata ve Eşyaya 
Başkaları Gibi Bakamayız

Değerli kardeşlerim,

Biliyoruz ki, milletimizin sırtını yere ge-
tiremedikçe daha da hırçınlaşacak, daha 
da çirkefleşecekler. Ama onlar ne yaparsa 
yapsınlar biz vakarımızdan, soğukkanlılı-
ğımızdan, hukuk ve diplomasiden asla ta-
viz vermeyeceğiz. Çünkü biz, Rabbimizin 
verdiği şu ilahi müjdeye, tüm kalbimizle 
inanıyoruz: “Gevşeklik göstermeyin, üzün-
tüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün 
gelecek olan sizsiniz.” İnanan, inandığı 
dava uğruna mücadele eden ve zaferin yal-
nızca Hak katında olduğuna iman edenler, 
asla yeise kapılmazlar.
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Bizler birilerinin “hasta adam” yaftası 
vurduğu zamanlarda bile Çanakkale’de 
destan yazmış bir ecdadın torunlarıyız. 
Kurtuluş Savaşı’nda, bu vatanı bizlere 
çok görenlerin heveslerini kursakların-
da bırakmış bir milletin mensubuyuz. 
15 Temmuz’da değerlerinden sapmadı-
ğını cümle aleme gösteren böyle bir mil-
leti kim dize getirebilir? Allah’ın izniyle, 
sizler gibi dostlarımızın desteğiyle, aziz 
milletimizin sahip çıkmasıyla yolumuza 
devam edeceğiz. Çünkü biz şu hakikati 
çok iyi biliyoruz. İnsanı büyük yapan dü-
şüncesidir. İnsanı üstün kılan inancıdır, 
davasıdır, değerleridir.

Biz insana, tabiata, eşyaya başkaları gibi 
bakamayız. Biz güçsüze el kaldıramaz, ül-
kemize sığınan mazlumları onların yaptığı 
gibi kapı dışarı edemeyiz. Merhum Aliya 
İzetbegoviç’in şu sözlerini asla unutma-
yacağız: “Avrupa’ya kafam önümde eğik 
gitmiyoruz. Çünkü çocuk, kadın ve yaşlı 
öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere sal-
dırmadık. Oysa onlar bunların tamamını 
yaptı. Hem de Batı medeniyeti adına ve 
Batı’nın gözü önünde yaptı.”

Evet, bizler buyuz, böyle bir medeniyetin 
temsilcileriyiz, böyle bir ecdadın torunla-
rıyız. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mil-
letin doğrudan iktidarının adıdır. Artık 
karar verici olan millettir. Mesela cum-
hurbaşkanı kanun yapamaz, kanun teklif 
edemez. Cumhurbaşkanı sadece bütçeyle 
ilgili teklif verebilir. Diyelim ki, bütçeyle 
ilgili verdiği teklif Parlamento’da ret edil-

di, bir önceki yılın bütçe rakamları geçerli 
olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
hiçbir zaman ne Anayasanın, ne de kanun-
ların üzerinde olacaktır. Sadece yürütme-
ye hız kazandırmak için cumhurbaşkanına 
kararname yetkisi veriliyor. 

Bu sistem 14 yıldır şahsi gayretlerimiz-
le tesis edilen istikrar, güven ve özgürlük 
ortamının, bundan sonra anayasal ko-
rumaya alınmasıdır. Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi, milli birliğimizin, 80 milyonluk 
Türkiye’nin kardeşliğinin teminatıdır. Yeni 
hükümet sisteminin, üniter yapımızla bir 
ilgisi yoktur. Esasen, hükümet sistemle-
riyle üniter yapılar arasında bir ilişki de 
yoktur. Mesela, Başkanlıkla yönetilen 59 
ülkenin 44’ünde üniter yapı varken, parla-
menter sistemle yönetilen 76 ülkeden sa-
dece 48’i üniter yapıya sahiptir. Biz Cum-
hurbaşkanlığı Sistemini, Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkelerimiz 
etrafında daha güçlü bir yönetim yapısı 
oluşturmak için istiyoruz. 

Bu düşüncele sözlerime son verirken bir 
kez daha, İlim Yayma Vakfı’nın 46’ncı Ge-
nel Kurulunun hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Beka âlemine uğurladığımız 
ağabeylerimize Yüce Allah’tan rahmet ve 
mağfiret niyaz ediyorum. Rabbim, uhuv-
vetimizi, muhabbetimizi artırsın, kardeşli-
ğimizi muhafaza etsin. Rabbim bizi, sadece 
Allah’ın rızası, sadece milletin hayır duası 
peşinde, Hak için, halk için çalışanlardan 
eylesin.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Memur-Sen Konfederasyonu’nun değerli 
Başkanı, kıymetli yönetim kurulu üyele-
ri, çok değerli memur-sen camiası, sevgili 
gençler, kıymetli hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum.

Antalya’daki eğitim toplantınız vesilesiy-
le burada sizlerle buluşmaktan, hasbihal 
edip, hasret gidermekten büyük memnu-
niyet duyuyorum. 

Büyük Türkiye Buluşmasını tertip eden 
Memur-Sen Yönetimine teşekkür ediyo-
rum. Vefanızdan, coşkunuzdan, “Dosta gü-
ven, hasma korku salan” şu muhabbetiniz-
den dolayı sizlere özellikle şükranlarımı 
sunuyorum. 

Sözlerimin hemen başında vefatının 8’inci 
sene-i devriyesinde aziz kardeşim, yiğit 
insan Muhsin Yazıcıoğlu’na Mevla’dan 
rahmet niyaz ediyorum. Türk siyasetinin, 

Terörle Mücadeleyi Milli 
İmkânlarımızla Yürütüyoruz

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması | Antalya | 25 Mart 2017
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muhalif de olsa, muvafık da olsa, Yazıcıoğ-
lu gibi karakter ve ilke sahibi liderlere ih-
tiyacı var. Türkiye’nin en zor dönemlerin-
de gösterdiği sağlam duruşla milletimizin 
gönlünde özel bir yeri olan Yazıcıoğlu’nun 
yokluğunu, yaşadığımız her önemli hadi-
sede bir kez daha hissediyoruz. 

Bu vesileyle, Memur-Sen ailesine de, ça-
lışanlarımızın haklarını savunmada gös-
terdiği çabalar yanında; ülkemizde milli 
iradenin, demokrasinin, insan hak ve hürri-
yetlerinin bayraktarlığını yaptığı için, şah-
sım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu buluşma münasebetiyle bugün bir 
kez daha; Memur-Sen’in kurucusu, değer-
li ağabeyimiz, şair, mütefekkir, muallim 
Mehmet Akif İnan’ı rahmetle, tazimle yâd 
ediyorum. Merhum Mehmet Akif İnan, ül-
kemizin en zor, en çetin yıllarına tekabül 
eden hayatını, bu güzel ülkeye, bu necip 
millete vakfetmiş bir gönül insanıdır. Ne 
diyor bir şiirinde:

“Ölümlerden korkar isem,

Gönül evi yıkar isem,

Ben bu yoldan çıkar isem,

Yazık bana vahlar bana”

Evet, Akif İnan, işte böyle diyen bir mo-
dern zaman dervişidir, günümüzün Yunus 
Emre’sidir. Bu anlayışla kendisi sendikayı, 
sadece memurların hukukunu savunan 
bir çatı olarak değil; aynı zamanda bir uya-
nış, bir diriliş hareketi olarak görmüştür. 
Bir taraftan sendikal mücadele verirken, 
diğer taraftan Kudüs’ün, Filistin’in, dünya-
daki tüm mazlum ve mağdurların acısını, 
kor bir ateş gibi yüreğinde taşımıştır. Akif 

İnan, bu yapıyı Türkiye’yle birlikte, yerkü-
renin dört bir tarafında hakları gasp edilen, 
emekleri, alınterleri sömürülenler için de 
kurmuştur. Her bir sendika şubesini, fikri 
tartışmaların yapıldığı, güncel meselelerin 
konuşulduğu, medeniyet birikimimizin 
yeniden yoğrulduğu bir kültür evi, bir ilim 
yuvası olarak tasavvur etmiştir. Şairlikten, 
sendikacılığa kadar birçok hasleti sığdırdı-
ğı bu hayatta Mehmet Akif İnan’dan geriye 
şu sözlerinin “yankısı” kaldı:

“Toprak kuşatınca ten kafesini

Yeni bir günedir göçümüz bizim

Kalkarız rüyadan uyanır gibi…”

Evet, kendisi imtihanlarla dolu 60 senelik 
ömrünü, “Geride hoş bir sada bırakmak” 
için, Memur-Sen gibi bir miras bırakmak 
için harcadı. Rabbim O’ndan razı olsun, 
mekânını cennet eylesin.

Memur-Sen Medeniyet 
Değerlerimizin  
Taşıyıcılığını Yapıyor

Allah’a hamdolsun, onun ömrü vefa etme-
se de, bugün Memur-Sen’in Akif İnan’ın 
hayallerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. 
Memur-Sen, ülkemizin en etkili, en güç-
lü sivil toplum örgütü olarak, milli irade 
ve demokrasinin sancaktarlığını yapıyor. 
Bugün, Türkiye’deki her iki sendikalı me-
murdan birini bünyesinde barındırmanın 
yanında, dünyanın çok farklı ülkelerine 
yardım götüren, medeniyet değerlerimizin 
taşıyıcısı bir Memur-Sen var. Türkiye’nin 
daha büyük, daha müreffeh ve daha güçlü 
bir ülke olması için gecesini gündüzüne ka-
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tarak çalışan Memur-Sen, 15 Temmuz’da 
olduğu gibi, milli iradeye canı pahasına 
sahip çıkan, darbecilere meydanları dar 
eden büyük bir ailedir.

Burada karşımda, Türkiye’nin milli ve yer-
li bir kuruluşu olarak, ülkemizin yüzünü 
ağartan başarılara imza atan bir aile görü-
yorum. Bu faaliyetleri, en az sendikacılık 
çalışmaları, kamu görevlilerinin hakları-
nın korunması kadar önemli görüyorum. 
Memur Sen’e, kurulduğu günden beri ka-
rarlılıkla, sabırla ve samimiyetle sürdür-
düğü mücadele için bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Sendikamızın bugünlere gelme-
sinde emeği geçmiş, bugün beka alemine 
irtihal etmiş tüm kardeşlerime Rabbim-
den rahmet diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Şahsım ve dava arkadaşlarımla birlikte 
bugüne kadar verdiğimiz mücadele, ham-
dolsun, boşa gitmedi. Bugün dünyanın en 
gelişmiş ülkelerini bünyesinde barındıran 
G-20 üyesi bir Türkiye var. Demokrasi’de 
bölgesine ilham kaynağı olan bir ülkeyiz. 
İnsani yardımlarda, milli gelire oranla 
dünyanın en cömert devletiyiz. Somali’den 
Arakan’a, Yemen’den Türkistan’a kadar 
her yerde sivil toplum kuruluşlarımızla, 
TİKA’mızla, AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla 
kardeşlerimize destek oluyoruz. 

Yatırımlarda, Marmaray, Avrasya Tüneli, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Orhangazi 
Köprüsü, otoyollar, hızlı tren hatları, şe-
hir hastaneleri gibi onlarca devasa projeyi 
hayata geçirdik. Buna en son geçtiğimiz 
hafta 1915 Çanakkale Köprüsünü ekledik. 

Kendi silahını, kendi tankını, kendi savaş 
helikopterini yapan, savunma sanayiinde 
giderek devler ligine yükselen bir ülkeyiz. 
Dost bildiklerimizden insansız hava aracı 
alamadık. Yani bu uçakları parasıyla bile 
vermediler. Kötü komşu insanı ev sahibi 
yaparmış derler, biz de kendi uçaklarımızı 
ürettik. Bu başarımızı hazmedemeyenler 
ve çılgına dönünler var. 

Bugün Türkiye, kendi menfaatleri için bi-
rilerinden icazet almaya gerek duymuyor. 
Bugün Türkiye, terörle mücadelesini, hem 
yurt içinde hem yurt dışında, tamamen 
milli imkânlarla yürütüyor. Bir süredir ül-
kemize uygulanan ambargolar gösteriyor 
ki; şayet terörle mücadelede eskisi gibi di-
ğer ülkelere mecbur ve mahkûm olsaydık, 
atacak kurşun dahi bulamazdık.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağla-
ma, ülkemizin çıkarlarını korumak nok-
tasında Ankara’da karar veriyor; Silopi’de, 
Gabar’da, Cudi’de, gerekirse Suriye’de, 
Irak’ta uyguluyoruz. Bu milletin canını 
yakmak isteyenler harekete geçmeden, 
onları inlerinde buluyor, tepelerine bini-
yoruz. Terör örgütlerine ve onların yardak-
çıklarına dağları, şehirleri, gizlendikleri 
çukurları dar ediyoruz.

Menderes’in İdam Edildiği 
Darağacının ve Cellâdın Parasını 
Ailesinden İstediler

Elbette bugünlere kolay gelmedik. 7’den 
70’e milletimizin tamamının soluduğu bu 
özgürlük ve refah ortamına zahmetsizce 
kavuşmadık. Milletimiz, “Yeter! Söz de, 
karar da milletindir” dediği 1950’den beri 
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aralıksız bedel ödüyor. 14 Mayıs 1950’de 
Menderes ve arkadaşlarının sandığa göm-
düğü tek parti zihniyeti, 27 Mayıs 1960 
darbesi sonrası darağaçları kurulana ka-
dar hiç boş durmadı. Açın o dönemki olay-
ları şöyle bir okuyun. CHP’lilerin kışkırt-
malarını görürsünüz. Meclis kürsüsünden 
Menderes’i tehdit eden İnönü’yü görürsü-
nüz. Her gün medyanın manşetlerini süs-
leyen yalan ve iftiraları görürsünüz. Üni-
versitelerde bizzat hocaların tezgâhladığı 
oyunları görürsünüz. Milleti birbirine dü-
şürmek için seferber olmuş sözde aydınla-
rı görürsünüz. 10 yıl boyunca sinsice yürü-
tülen bu oyunun bir amacı vardı. O da, 14 
Mayıs 1950’de sandıkta milletten yedikleri 
sillenin hesabını sormaktı.

Yassıada da yargılanan sadece Demokrat 
Partililer değildi. Orada demokrasi yar-
gılandı, millet yargılandı, milletin hak 
ve özgürlük talepleri yargılandı. Hiçbir 
geçerli sebep yokken, darbeciler Adnan 
Menderes’i, Hasan Polatkan’ı, Fatin Rüştü 
Zorlu’yu niye idam etti biliyor musunuz? 
İbret olması için. Millete, sandığa giderken 
ne yapması veya ne yapmaması gerektiği 
konusunda unutamayacağı bir ders vermek 
için o idamlar yapıldı. Sırf bu ülkede gerçek 
iktidarın kimde olduğunu göstermek için 
o mahkemeleri, o darağaçlarını kurdular. 
Bu öyle alçak bir zihniyettir ki, Menderes’i 
idam ettikten sonra, cellâdın ve darağacının 
parasını da ailesinden istemiştir.

Kardeşlerim,

Bunların hiçbiri 1950’de başlamış, 1960’ta 
bitmiş hikâyeler değildir. Türkiye, hala aynı 
zihniyetlerin mücadelesine şahitlik ediyor. 

Tek parti zihniyetinin artık ortadan kalktı-
ğını düşünmekle, 15 Temmuz’da, gündüz 
saatlerinde “Bu ülkede bir daha darbe de, 
darbe teşebbüsü de olmaz” demek aynı 
şeydir. Aynı zihniyet tüm canlılığıyla haya-
tiyetini sürdürmektedir. 

Tabii bazılarının kafasında, tek parti CHP’si 
dönemi deyince pek bir şey canlanmadığı-
nı biliyorum. Buradan o dönemi, sizlerle 
birlikte şöyle kısaca hatırlamamızda fayda 
görüyorum. Tek parti döneminde ülkemi-
zin pek çok yerinde camiler ya amaçları 
dışında kullanıldı, ya yıkıldı, ya da satıl-
dı. Öyle ki ahır olarak kullanılan camiler 
vardı. Mukaddes kitabımızın öğrenilmesi, 
öğretilmesi yasaklandı. Bin yıldır Kur’an’ı 
Azimüşşan ile yaşayan bu milletin evlatla-
rı, Kur’an’ı Kerimi ancak mahzenlerde, ma-
ğaralarda gizli saklı öğrenebildi. Çok daha 
kötüsü yıllarca bu ülkenin semalarında 
Ezan-ı Muhammedî sesi duyulmadı. Mer-
hum Mehmet Akif ’in İstiklal Marşı’nda;

“Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli”

Dediği ezan var ya, milletimiz işte o ezana 
yıllarca hasret kaldı. Düşünce ve inançtan 
kılık kıyafete kadar en temel insan hakları 
ayaklar altına alındı. Daha sonraki dönem-
lerde de bu zihniyetin etkisi devam etti. 

Tek parti döneminde, Cumhuriyet Halk 
Partisinin il başkanlarını vali olarak tayin 
ettiler. Cumhuriyet Halk Partisine gönül 
vermiş kardeşlerime soruyorum; acaba bu-
gün aynı durum olsa nasıl davranırsınız? 
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Ne Tayyip Erdoğan’ın diktatörlüğü, ne de 
faşistliği kalırdı. Gerek Başbakanlığım, ge-
rekse de Cumhurbaşkanlığım dönemlerin-
de, kimin inanç ve düşünce özgürlüğünü 
kısıtladık? Tam aksine; bugün bizi ‘dikta-
tör’ olarak yaftalayanlar geçmişte başı ör-
tülü-başı açık ayrımı yaptı. Bu ayrımı da 
biz sonlandırdık. 

Batı’da camilerimizin duvarlarına gamalı 
haç yapıldı mı? Yapıldı. Camilerimiz yakıl-
dı mı? Yakıldı. Peki, Batının yöneticileri ne-
rede? Niye bunlara müdahale etmediler? 
Fakat biz, hiçbir zaman, ülkemizde farklı 
dinlere mensup bir mabede bu tarz saygı-
sızlıkların yapılmasına müsaade etmedik. 
Niye? Çünkü inanç özgürlüğünün koru-
mamız altında olduğunun idrakindeyiz. 

Kendi siyasi geçmişimize baktığımızda, 
kurduğumuz partilerin hukukun ayaklar 
altında alındığı mahkemelerce kapatıldı-
ğını, vakıflarımızın, derneklerimizin kapı-
larına kilit vurulduğunu görüyoruz. Üstad 
Necip Fazıl’ın ifadesiyle “Allah ve ahlak 
demenin yasak olduğu” o meş’um günleri, 
millet olarak iliklerimize kadar yaşadık. 
Bugünlerde dillerinden düşürmedikleri 
“Tek Adam” zihniyetinin, ülkemizi kasıp 
kavurduğu 1940’ları, o karanlık dönemler-
de milletimizin neler çektiğini asla unut-
madık, unutmayacağız. 

Ana Muhalefet, Rüzgâr Nereye 
Eserse O Tarafa Dönüyor 

Değerli kardeşlerim,

27 Mayıs öncesinde o zamanki Ana muha-
lefet partisi CHP’nin en büyük argümanı 

“rejim değişikliği” söylemidir. İnönü her 
kürsüye çıktığında Demokrat Parti’yi ve 
merhum Menderes’i “rejimi değiştirmek-
le”, “baskı rejimi kurmakla” itham etmiştir. 
Aslında bu iddiaların hiçbir geçerliğinin 
olmadığını kendileri de biliyordu. Ama bu 
tarz söylemlerle 27 Mayıs’a giden yolun 
taşlarını döşüyorlar, boğazlarına kadar 
içlerinde oldukları darbeye meşruiyet ka-
zandırmaya çalışıyorlardı. Sürekli yalan 
üreterek, belli toplum kesimlerindeki has-
sasiyetleri kaşıyarak, ülkeyi bir kaos orta-
mına sokmaya gayret ediyorlardı. 

Dikkat ederseniz, hiç değişmediler, bugün 
de aynısını yapıyorlar. Ana muhalefetin şu 
anda başında bulunan zat çıkıyor, her gün 
“rejim değişikliğinden” bahsediyor. Tıpkı 
ağababası “tek adam” gibi, bu da birilerine 
mesaj vermeye çalışıyor. Belli konularda-
ki hassasiyetleri kaşıyarak milletimizi ku-
tuplaştırmak için gece-gündüz yalanlarına 
yalan ekliyor. Milletimizin ve kendi seçme-
ninin gözünde komik duruma düşme paha-
sına, yalanlarını istikrarla sürdürüyor. İs-
tikrar deyince bunların aklına gelen tek şey 
yalanlarının istikrarıdır. Ülkenin istikrarı 
konusunda en küçük bir katkıları yoktur. 

Mesela, sabah kalkıyor “Meclis tamamen 
ortadan kaldırılacak” diyor, akşam “Ni-
çin milletvekili sayısını artırıyorsunuz” 
diyor. Gece “Hollanda’ya, Almanya’ya 
dersini verin” diyor, sabah Hollanda’nın, 
Almanya’nın avukatlığına soyunuyor. Bir 
gün “Suriye’de ne işimiz var” diyor, ertesi 
gün “Niçin Mümbiç’i, Rakka’yı almıyorsu-
nuz” diye efeleniyor. Bir gün FETÖ’cü terö-
ristlere sahip çıkıyor, ertesi gün hendekçi 
PKK’lılara arkadaşlık, yoldaşlık yapıyor. 
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Tıpkı rüzgâr gülü gibi, esinti ne yönden ge-
lirse o tarafa dönüyor. 

2 yıldır hemen her gün Külliye’de ağırladığı-
mız muhtarlarımızı aşağılıyordu, bugünler-
de muhtar toplantılarından çıkmıyor. Ana 
muhalefetin başındaki zat, şahsımın Birleş-
miş Milletler’deki bir konuşmasına atıf yapa-
rak, “Birleşmiş Milletler toplantısında Tayyip 
Erdoğan konuşurken, bir yurttaş olarak, ana 
muhalefet partisinin genel başkanı olarak 
utandım. Dünya liderlerine mi, yoksa muh-
tarlara mı konuşuyor belli değil” demişti. Bu 
zat, geçtiğimiz günlerde Ankara’da 30-40 kişi-
lik bir muhtar grubuna hitap etti. Bu toplan-
tıda bir muhtarımız çıktı dedi ki, “Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı-
mız konuştu. Siz, Cumhurbaşkanımızı dinle-
yenleri muhtarlara, yani bizlere benzettiniz. 
Böylece bizleri aşağıladınız.” Bu zat, muhtarı-
mızın tepkisine ne cevap verse beğenirsiniz? 
“Haddime mi? Böyle bir şey demedim.” Ama 
tüm konuştukları kayıtlarda var. 

Bunların yaptığı siyaset değildir. Siyaset 
omurga işidir; ilke, dava, karakter mesele-
sidir. Siyasetçinin sözünün eri olması ge-
rekir. Dün ak dediğine bugün kara diyen 
şahıstan siyasetçi olmaz. Milletimiz bu tip-
lere “kolpacı” der. Bunlardan memlekete 
faydalı insan olmaz, olsa olsa terör örgütle-
rine “koltuk değneği” olur.

Mücadele Yolculuğumuzda  
16 Nisan Önemli Bir Kavşaktır

Değerli kardeşlerim,

Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim 
Hak’tan ve halkımızdan başka kimseye ey-

vallahımız yok. Biz bugünlere milletimizin 
desteği, mazlumların ve mağdurların ha-
yır duasıyla geldik. İnşallah bu şekilde de 
yolumuza devam edeceğiz. 

Uzun hizmet ve mücadele yolculuğumuz-
da 16 Nisan, önemli bir kavşaktır. Türkiye, 
16 Nisan’da yönetim sistemini değiştirme 
teklifimizi oylayacaktır. Buradan çıkacak 
karar, Türkiye’nin geleceğinin belirleyicisi 
olacaktır. Eski sistemin zaaflarından istifa-
deyle, hak etmedikleri bir gücü tepe tepe 
kullananlar, 16 Nisan’ın anlamını çok iyi 
biliyorlar.

Artık belleri kırılma noktasına gelen te-
rör örgütleri, 16 Nisan sonrası kendilerini 
nasıl bir akıbetin beklediğinin gayet iyi 
farkındalar. Aynı şekilde siyasi hayatları-
nın tamamı başarısızlıklarla dolu olması-
na rağmen koltuklarına yapışanlar da 16 
Nisan’dan sonra, orada kalamayacaklarını 
görüyorlar. Ülkemiz dışındaki güçler de 
16 Nisan’ın anlamının fevkindeler. Bunun 
için tüm güçleriyle sandıktan “hayır” çık-
ması için çalışıyorlar. İçerideki ve dışarıda-
ki “hayır”cılar bir oldular, milletimizi teh-
dit ediyorlar. Neymiş, 16 Nisan’da “evet” 
çıkarsa, bizi Avrupa Birliğine almazlar-
mış… Neymiş, 249 insanımızın kanına gi-
renler için idam cezası gelirse, Türkiye’nin 
Avrupa’da yeri yokmuş… İçerdekiler de 
onlardan aşağı kalmıyor. 

Muhtarlıklardan lokantalara kadar akılla-
rına gelen her şeyin kapatılacağını, kıdem 
tazminatlarından memurluğa kadar her 
şeyin kaldırılacağını söylüyorlar. Yalanın 
ucunu kaçırmış durumdalar. Freni patla-
mış kamyon muvazeneyi, kontrolü tama-
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men yitirdiler. Sadece yalanla kalmıyor, 
yeni sistem gelince şöyle olacak, böyle 
olacak diye, bir de milleti tehdit ediyorlar. 
Şayet milletimizin bu tehditlere pabuç bı-
rakacağını sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Bu 
millet, tehditlere boyun eğmez. Bu millet, 
iradesine pranga vurdurmaz. Türkiye’nin 
hangi hükümet sistemiyle yönetileceğine 
Avrupalılar değil, kifayetsiz muhterisler 
değil, milletimiz karar verecek. İnşallah 16 
Nisan’da bunlara gereken cevabı hep bir-
likte vereceğiz. 

Hala 14 Mayıs 1950’nin hesabını sorma pe-
şinde koşanlar, bu kez de muvaffak olama-
yacaklar… Ülkemizi eski istikrarsız, kriz-
lerle boğuşan, koas günlerine döndürmek 
isteyenler, 16 Nisan’da büyük bir hayal 

kırıklığı yaşayacak… Son 14 yılın öcünü 
almak isteyen faizciler, bir kez daha yeni-
lecekler... 15 Temmuz’un rövanşını almak 
için yanıp tutuşan FETÖ’cü hainler, 16 
Nisan’da ikinci kez hezimete uğrayacak… 
Allah’ın izniyle ve milletimizin desteğiy-
le 16 Nisan, demokrasinin yeniden şaha 
kalktığı bir tarih olacak. 

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan Tek Dev-
let demeye var mıyız? Şimdiden 16 Nisan, 
inşallah ülkemiz, milletimiz için yeni bir mi-
lat ve aydınlık günlere vesile olsun diyorum. 

Birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolun her 
daim açık olmasını diliyorum. Kalın sağlı-
cakla.
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Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. 

Yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra, bir kez 
daha sizlerle bir araya gelmenin memnu-
niyeti içindeyim. Son gelişimizde, Diyar-
bakır Havalimanının ve çeşitli hizmetlerin 
açılış törenini gerçekleştirmiştik. Nasıl, ha-
valimanından memnun musunuz?

Geçtiğimiz 14 yılda Diyarbakır’a 30 milyar li-
raya yakın yatırım yaptık. Bölücü örgüt PKK 
yanlıları ikide bir diyor? Barış barış barış… 
Ya lafla barış olur mu? Hayır, olmaz. Elin-
de silahla dolaşanlarla barış olur mu? Tabi 
olmaz. Biz inşa ve ihya ediyoruz. Çocukları 
dağa kaçırılmış anaların, Diyarbakır Beledi-
yesinin önünde hüngür hüngür ağlamaları-
nı unutmuyoruz. Bu anaların dramına, ‘ba-
rış’ lafını ağızlarından düşürmeyenler nasıl 

Diyarbakır Toplu Açılış Töreni | Diyarbakır | 1 Nisan 2017

Hakkınıza, Hukukunuza  
El Uzatmaya Kalkan,  

Karşısında Beni Bulur
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baktılar acaba? Haince baktılar. Ama biz, bu 
annelere şefkatle, merhametle baktık. Biz, 
barışın ve özgürlüklerin fedaileriyiz. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimize 
yaptığımız yatırımların toplamı 280 milyar 
lirayı buluyor. Bugün de Diyarbakır’da 676 
milyon liralık kamu ve özel sektör yatırımı-
nın toplu açılışını yapacağız. Biz, her zaman 
olduğu gibi bugün de Diyarbakır’ı geliştir-
menin, kalkındırmanın, yeni iş ve aş kapı-
larıyla güçlendirmenin çabası içindeyiz. O 
güzel Diyarbakır türküsünde ne diyor: 

“Bahçada yeşil çınar

Boyun boyuma uyar

Ben seni gizli sevdim

Bilmedim âlem duyar”

Biz sizi, öyle gizli-saklı değil, alenen sev-
dik be… Biz bu şehri, bu şehrin güzel in-
sanlarını Allah için sevdik be... Bunun için 
de ülkemizin diğer 80 vilayetiyle birlikte 
Diyarbakır’a da aşkla, sevgiyle, tutkuyla 
hizmet ediyoruz. Şair, “Ah ulan Diyarbakır, 
seni sevmek adamda yara bırakır” dese de, 
biz Diyarbakır’ı seviyoruz, seveceğiz. Aynı 
şairin, “İnce duruşun, türkülerin ve deli-
kanlı yanın başım üstüne” mısralarından 
hareketle diyorum ki… Tarihinle, mede-
niyetinle, güzelliklerinle ve sıkıntılarınla, 
her şeyinle başım üstüne Diyarbakır!.. Bu 
kardeşiniz ülkenin yönetiminde sorumlu-
luk sahibi olduğu sürece, ne terör örgütü-
nün çapulcuları, ne de derininden-sığından 
başka bir musibet size dokunamaz. Sahip 
olduğunuz hakların, hürriyetlerin, ihtiya-
cınız olan ekonomik kalkınmanın teminatı 
bizzat benim. Sizin hakkınıza, hukukunuza 
el uzatmaya kalkan, karşısında beni bulur. 

Türkiye nasıl İstanbul’suz, İzmir’siz, 
Antalya’sız, Trabzon’suz, Erzurum’suz 
olamazsa, asla Diyarbakır’sız da olamaz. 
Çünkü Diyarbakır bizim kalbimiz. Bu coğ-
rafyayı, bu halkı bizden koparmak isteyen, 
kalbimizi söküp almaya çalışıyor demek-
tir. Diyarbakır Türkiye’nin mührüdür, el 
uzatılmasına izin veremeyiz. Rabbim, ka-
derimizi bu coğrafyada birlikte yazmış. Bi-
zim geçmişimiz gibi geleceğimiz de ortak. 
İnşallah aydınlık bir gelecek bizleri bekli-
yor. 16 Nisan, ülkemizle birlikte Diyarba-
kır için de yepyeni bir dönemin müjdecisi 
olacaktır. 

Şimdi Diyarbakır’dan öyle bir seslenelim 
ki, tüm Türkiye duysun, tüm dünya duy-
sun: Büyük Türkiye için EVET mi? Güçlü 
Türkiye için EVET mi? Müreffeh Türkiye 
için EVET mi? İstikrarlı Türkiye için EVET 
mi? Hepsine birden ma erê? Ma hezercari 
erê? Maşallah… Bu sesi duymanın sade-
ce kulağı değil, kalbi de kapalı demektir. 
Diyarbakır’ın 16 Nisan’da, işte bu mesajla-
rı duymayanlara duyuracağına, görmeyen-
lere göstereceğine inanıyorum. Diyarbakır 
beni mahcup etmeyecek değil mi? Allah’ı-
nıza kurban sizin…

Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı  
Fethe Giderken Önce 
Diyarbakır’la Kucaklaştı

Kardeşlerim,

Türkiye, son 3 yıldır çok zorlu günlerden, 
çok zorlu sınamalardan geçiyor. Bin yıl-
dır birlikte yaşadığımız bu coğrafyada, 
tarihin her döneminde varlığımıza ve 
birliğimize yönelik saldırılara beraber-
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ce karşı koyduk. Sultan Alparslan, önce 
Diyarbakır’a geldi, buradan aldığı güç ve 
destekle Malazgirt Zaferini kazandı. Sela-
hattin Eyyubi, Haçlı Ordularının karşısı-
na çıkarken arkasında Diyarbakır vardı. 
Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethe giderken 
önce Diyarbakır’la kucaklaştı. Cumhuri-
yetimizi kurarken de, Diyarbakır maddi 
ve manevi tüm gücüyle Ankara’nın yanın-
da yer aldı. 

Diyarbakır’ın, Diyarbakırlı kardeşlerimin 
kafasını bulandırmak isteyen olmadı mı? 
Elbette oldu. Bunlar fırsat buldukları her 
dönemde, fitneleriyle, zehir kusan dilleriy-
le, sahte gülüşleri ve vaatleriyle ortaya çık-
tılar. Ha… Özellikle darbe dönemlerinde, 
sıkıyönetim dönemlerinde Diyarbakır’a 
yanlış yapılmamış mıdır? Elbette yapılmış-
tır, hem de ne yanlışlar yapılmıştır. Aslında 
bu dönemlerde ülkemizin her köşesinde 
insanlar inançları ve düşünceleri yüzün-
den eziyet çekmiştir, baskı görmüştür. Biz-
zat kendim bu sıkıntılara maruz kalmış, 
belediye başkanlığı elinden zorla alınmış, 
cezaevine düşmüş birisiyim. Hiç şüphesiz 
Diyarbakır, bu zulmü çok daha ağır şekil-
de yaşamıştır. Ne diyor o güzel Diyarbakır 
türküsünde:

“Gazi Köşkü serindir

Dicle Nehri derindir

Sen ağlama garib anam

Kadir Mevlam kerimdir”

Evet, sizler de “Mevlam kerimdir” diyerek 
sabrettiniz. 

2001 yılında arkadaşlarımızla bir araya 
gelip, yeni bir parti kurmaya karar verdi-

ğimizde, işte bu sebeple adını adalet ve 
kalkınma kavramlarıyla ifade ettik. 2002 
Kasım’ında iktidara gelince, hemen kolla-
rı sıvadık, bir yandan geçmişin hatalarını 
telafi ederken, diğer taraftan da geleceğin 
Türkiye’sini inşa etmenin gayreti içine gir-
dik. Koalisyonlarla, çekişmelerle, krizler-
le milletin yıllarını çalmışlar, sırtına yük 
üzerine yük bindirmişlerdi. Bir yandan de-
mokraside, diğer yandan ekonomide yaşa-
nan sorunlar, insanımızı artık hayatından 
bezdirmişti. Biz, işte tüm sorunların çözü-
mü için, kararlı ve süratli bir reform süreci 
başlattık. Ekonomide, yatırımları artıra-
rak, büyük projeleri ardı ardına hayata ge-
çirerek, mali disiplini sağlayarak, ülkemizi 
3 kat büyüttük. 

Eğitimde; 270 bin yeni derslik yaparak, 
560 bin yeni öğretmen atayarak, 105 yeni 
üniversite açarak, harçları kaldırarak, burs 
ve kredi imkânlarını genişleterek adeta bir 
devrim gerçekleştirdik. 

Sağlıkta; 3 bin 500 yeni sağlık tesisi, 7 bin 
600 aile sağlığı merkezi yaparak, 500 bin 
yeni sağlık çalışanı istihdam ederek, has-
tanelerimizi her türlü aracıyla, gereceğiyle 
donatarak büyük bir dönüşüme imza at-
tık. Şimdi Şehir Hastaneleriyle bu dönü-
şümü daha ileriye taşıyoruz. Diyarbakır-
Kayapınar’da da bir şehir hastanesinin 
kuruluşuyla ilgili çalışmalar sürüyor. 

Ulaşımda, 6 bin 100 kilometrede aldığımız 
bölünmüş yol uzunluğuna 19 bin kilomet-
re daha ilave ettik. Hızlı tren hatlarıyla, 
otoyollarla, köprülerle ülkemizde ulaşım 
devrimi gerçekleştirdik. 
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Bölücü Hainler,  
Benim Kürt Kardeşlerimin 
Temsilcisi Olamazlar

Kardeşlerim,

Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak 
istiyorum: Diyarbakır’ın Ergani ve Bismil 
ilçelerine bu yıl içinde, Silvan ve Çermik il-
çelerine de önümüzde yıl doğalgaz veriliyor. 
Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Fakat şunu 
söyleyeyim: Biz doğalgaz isale hatlarını ya-
parız, onlar gelir bombalarlar. Bunlar hain-
dir, alçaktır. Bu bölücü hainler, benim Kürt 
kardeşlerimi sevmezler ve vatandaşlarımı 
temsil de edemezler. Belediyeler ellerindey-
di, acaba benim vatandaşıma hangi hizmeti 
getirdiler? Belediyelere kayyumlar atandı, 
şehirlerin çehresi değişmeye başladı. 

Diğer taraftan, Diyarbakır’ı, şöyle şanına 
yakışır bir stadyuma kavuşturmak istedik. 
Stadyumun inşası nasıl gidiyor? İnşallah 
bu Ağustos ayında hizmete girecek. 

GAP’ın en önemli sulama projeleri Diyar-
bakır’dadır. 2019 yılına kadar 1 milyon 
hektar alanı sulamaya açacak baraj ve te-
sislerin inşası hızla sürüyor. 

Toplu konutta, bugüne kadar 762 bin ko-
nutu, sosyal tesisleri ve altyapısıyla ta-
mamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. 
Diyarbakır’da da teslim edilen konut sayısı 
11 bine yaklaştı. 2015 yılındaki çukur ey-
lemlerinde yıkılan evleri, işyerlerini ayağa 
kaldırıyoruz. 

Suriçi’ni, Diyarbakır’a ve ülkemize yakışır 
bir yer haline getirmek istiyoruz. Bölgede 

çok fazla tarihi eser olduğu için, çalışmalar 
biraz yavaş ilerliyor. Buna rağmen, şu ana 
kadar 3 bin 695 bağımsız birimin yıkımı 
ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. 
Bölgenin altyapısı baştan sona yenileniyor. 
Sokaklar, dükkanlar dahil, tümüyle elden 
geçiriliyor. Suriçi’ne, ilk etapta 44 ve top-
lamda 2 bin Diyarbakır Evi yapıp, turizm 
sektörünün hizmetine sunacağız. Hevsel 
bahçeleri de, rekreasyon alanı olarak, tüm 
halkımıza hizmet verecek şekilde yeniden 
düzenleniyor. Diyarbakır turizmde niçin 
patlama yapmasın? Terör olursa buraya 
turist değil, ajanlar gelir. Ajanlar mikser 
gibidir, yani işleri güçleri karıştırmaktır. 
Bunlara terör mikseri de denilebilir. 

Üçkuyular ve Çölgüzeli’nde 5 bin 637 yeni 
konut yapılıyor, bunların 1.500’ü teslim 
aşamasına geldi. Kimseyi mağdur etme-
den, herkesin gönlünü yaparak bu işleri 
yürütüyoruz. 

2 yıl içinde, 2 milyar liralık bir yatırımla 
tüm çalışmaları sonuçlandırmayı hedef-
liyoruz. Bu işler bittiğinde, inanın bana, 
tıpkı İstanbul gibi, tarihi güzellikleri ve 
atmosferiyle, ülkemizin vitrininin en önü-
ne koyabileceğimiz bir Diyarbakır ortaya 
çıkacak. Cazibe Merkezleri Programı kap-
samında, Diyarbakır’da ne kadarlık bir ya-
tırım yapılmasını ve yeni istihdam ortaya 
çıkmasını hedefliyoruz biliyor musunuz? 
Tam 6 milyar 200 milyon liralık yatırımla 
37 bin 300 kişilik istihdam hedefliyoruz. 

Diyarbakır, ihracatı ve ithalatıyla, maale-
sef Türkiye’nin 65’nci şehri durumunda. 
Diyarbakır’a böyle bir sıralama yakışır mı? 
Bana göre Diyarbakır dış ticarette, en kötü, 
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nüfusa uygun şekilde ilk 10-15 arasında 
yer almalıdır. Peki, bunun yolu nedir? İs-
tikrar ve güven... Terörün olduğu yerde 
istikrar olur mu? Terörün olduğu yerde 
güven olur mu? Şimdi istikrar ve güveni 
sağlamak için ne diyoruz? EVET… Kimse 
gelip, terörün, kavganın, gürültünün eksik 
olmadığı bir yerde yatırım yapmaz. Yatırım 
olmayınca da istihdam olmaz, iş olmaz, aş 
olmaz. Bölücü terör örgütü, ülkemizin ve 
milletimizin huzurunun baş düşmanıdır. 
Adeta, parasını verenin dilediği gibi kul-
landığı bu kiralık katiller şebekesinden, ül-
kemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmaya 
kararlıyız. 

Kürt Kardeşlerimi,  
Bölücü Terör Örgütünün 
Zulmünden Kurtacağız

Dün hak, hukuk, adalet tanımayan zalimle-
re karşı mücadelemizi, bedelini tehditlerle, 
kumpaslarla, hatta darbe teşebbüsleriyle 
ödeme pahasına nasıl verdiğimizin en ya-
kın şahidi sizlersiniz. Bugün de, bedeli ne 
olursa olsun, Kürt kardeşlerimizi bölücü 
terör örgütünün zulmünden kurtarmaya 
söz veriyoruz. Bu hain örgüt, artık hiçbir 
vatandaşımızın evini başına yıkamayacak. 
Bu alçak örgüt, artık hiçbir vatandaşımı-
zın evladını zorla elinden alamayacak. Bu 
kalleş örgüt, artık çocuğuyla, kardeşiyle, 
anası-babasıyla tehdit ederek kimsenin 
siyasi iradesini rehin alamayacak. Bunlar 
milletin siyasi iradesini ancak Almanya, 
Hollanda, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde 
teslim alabilirler. Fakat bunu Türkiye’de 
yapamazlar. İsmini saydığım bu ülkelerde 
terör grupları, sosyal demokrat ve sosya-
list partilerle birlikte, polislerin koruması 

altında gösteriler yapıyorlar. Hatta Alman 
polis teşkilatının araçları içerisinde ne ya-
zık ki terör örgütünün mensupları oturu-
yor. Böyle bir demokrasi olur mu? Böyle 
bir özgürlük olur mu? Böyle bir hak, hu-
kuk olur mu? Tabi olmaz. 

Az önce Başbakan Yardımcım da söyledi, 
İsviçre Parlamentosu’nun önünde dev bir 
poster açıldı. Bu posterde benim şakağıma 
silahı dayamışlar, “öldürün” yazısı vardı. 
Yürüyüşü yapanlar kim? PKK terör örgü-
tü başta olmak üzere tüm bölücü unsurlar. 
Allah’ın verdiği bu canı ondan başka kim-
se alamaz. Biz bu yola kefenimizi giyerek 
çıkmıştık, öyle de yürüyoruz. 15 Temmuz 
gecesi meydanları dolduranlar siz değil mi-
siniz? Siz 15 Temmuz gecesi F-16’dan kaç-
tınız mı? Tanklardan, toplardan kaçtınız 
mı? Kaçmadınız. Evvelallah, mesele budur.

Devletimiz, askeriyle, polisiyle, korucusuy-
la, tüm kamu görevlileriyle sizlerin yanın-
dadır. Her vatandaşımızın can ve mal gü-
venliği, devletin güvencesi altındadır. 

Bölücü örgütle işbirliği içinde sizleri bizar 
eden FETÖ’nün hainlerini de devletten te-
mizledik. Artık, devletin içinde sizi örgü-
tün kucağına atacak kimse kalmadı. 

Bizim davamız vatandaşlarımızla, onların 
fikirleriyle, düşünceleriyle, görüşleriyle 
değil, sadece ve sadece terör örgütüyle-
dir. Şundan emin olunuz. Bugüne kadar 
Kürt kardeşlerimize sağlanan ve zaten 
hakkınız olan demokratik, insani, kültürel 
imkânlardan geriye doğru en küçük bir 
adım söz konusu değildir. Ne dille ilgili, ne 
isimlerle ilgili, ne kurslarla ilgili, ne kitap-
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larla ilgili, ne televizyon yayınlarıyla ilgili, 
ne akademik çalışmalarla ilgili, ne diğer 
hususlarla ilgili en küçük bir endişeniz ol-
masın. 

Kardeşlerim, 

Başbakanlığım döneminde Kürtçe yayın 
serbest oldu mu? Oldu. Kürtçe kurslar 
serbest oldu mu? Oldu. Anneler evlatlarıy-
la cezaevlerinde Kürtçe konuşabildi mi? 
Konuştular. Kürtçe seçim kampanyaları 
yapılabildi mi? Yapıldı. Biz özgürlüklerin 
teminatıyız. Bunların hepsi de, size ana sü-
tünüz gibi helal olan haklardır, güle güle 
kullanın. 

Biz, söyleyecek sözü olan, projesi olan, der-
di olan herkesle konuşmaya, görüşmeye, 
birlikte yol yürümeye hazırız. Tek bir şar-
tımız var. Kimsenin elinde silah olmaya-
cak. Kimse bu ülkeyi bölmeye, bu milleti 
parçalamaya kalkmayacak. İşte bunun için 
Tek Millet diyoruz. Dikkat ediniz, Türk 
demiyoruz, Kürt demiyoruz, Çerkez, Laz, 
Boşnak, Roman demiyoruz; hepsini birden 
ifade eden Tek Millet diyoruz. 

80 Milyon İnsanımızla “Tek 
Millet” Demeye Devam Edeceğiz

Bu şehirde, sözüm ona kendini Kürtlerin 
temsilcisi olarak tanıtan bir parti, tarihinin 
en yüksek oyunu aldığı 7 Haziran seçimle-
rinin ertesi günü, Diyarbakır sokaklarında 
kendileri gibi düşünmeyen insanların kat-
ledilmesine ses çıkarmadı. Aynı parti, 6-8 
Ekim olaylarında, sokağa çağırdığı mili-
tanları tarafından, Yasin Börü gibi 50 tane 
Kürt kardeşimizin vahşice katledilmesine 

ses çıkarmadı. Tam tersine, demokrasinin, 
hukukun, Meclis’in, devletin kendilerine 
verdiği imkânları götürdüler terör örgü-
tüne teslim ettiler. Çukur eylemleri sıra-
sında, buradaki kardeşlerimiz, sadece ve 
sadece terör örgütünün dediğini yapma-
dıkları için alçakça katledilirken, “Bizim 
arkamızda PKK var” diyerek, milleti tehdit 
ettiler. Sizlere bu zulmü reva görenlerin, 
bıraktım 80 milyonluk Türkiye’ye, sadece 
şu Diyarbakır’a en küçük bir faydası oldu 
mu, olabilir mi? Elinde silahıyla milleti 
katleden teröristle, onu arkasına alıp mil-
leti tehdit eden sözde siyasetçi arasında 
ne fark vardır? Bizim bugüne kadar yap-
tığımız reformlardan hangisinin yanında 
durdular? İşte, en son 16 Nisan’daki tavır-
ları ortada… Düştüler marjinal örgütlerin 
peşine, düştüler CHP’nin peşine, düştüler 
Avrupa’daki ırkçı yönetimlerin peşine, ‘ha-
yır’ deyip dolanıyorlar. 

Halbuki, sizlerin bugüne kadar yaşadığı 
sorunların, sıkıntıların en önemli sebebi 
mevcut yönetim sistemi değil mi? Anaya-
sa değişikliğiyle gelen yeni sistemin sizle-
re en küçük bir zararı bulunmadığı gibi, 
tam tersine her alanda çok önemli katkı-
ları olacak. Ama siz onların umurunda 
değilsiniz. Onlar emirleri, tıpkı CHP’nin 
Pensilvanya’dan aldığı gibi, sizden değil, 
milletten değil, Kandil’den, buradaki terör 
baronlarından alır. İşte tüm bunlara karşı 
biz daima, hangi kökenden, hangi mez-
hepten, hangi meşrepten olursa olsun, 80 
milyon insanımızla “Tek Millet”iz demeye 
devam edeceğiz.

Başka ne diyoruz. Tek Bayrak diyoruz. 
Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, en son 
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15 Temmuz’da Diyarbakırlı ile Yozgatlıyı 
yanyana mücadele ettirip, yan yana şeha-
dete yürüten bayrağımız tektir. Rengi şe-
hitlerimizin kanıdır, hilali şehitlerimizin 
sembolüdür, yıldızı şehidimizin ta kendi-
sidir. 15 Temmuz gecesi, İstanbul’da dar-
becilerin karşısına aslanlar gibi dikilen 
Diyarbakırlı Askeri Çoban kardeşimiz şe-
hadete yürürken, ellerinde işte bu bayrak 
vardı. Yine Diyarbakırlı polis kardeşim Ha-
lit Gülser, Ankara’da, Gölbaşı Özel Harekat 
Merkezinde darbecilerin bombasıyla can 
verirken, göğsünde bu bayrak vardı. Terör-
le mücadelede şehitlik mertebesine ulaşan 
ve her biri Diyarbakırlı olan 11 asker, polis 
kardeşlerimin yüreklerinde bu bayrak ka-
zılıydı. İşte bu bayrak dışındaki bez parça-
ları bizim için birer paçavradan ibarettir. 

Başka ne diyoruz? Tek Vatan diyoruz. Bu 
vatan tarih boyunca hep mazlumların son 
sığınağı olmuştur, hep şefkat limanı ol-
muştur. Aziz vatanımızın bütünlüğünü ko-
rumak boynumuzun borcudur. Bu vatanın 
üzerinde öyle kantonculukmuş, özyöne-
timcilikmiş, şuymuş, buymuş, hiçbir oyun 
oynanmasına izin vermeyiz. 780 bin kilo-
metrekare vatan toprağında asla ameliyat 
yaptırtmayız. 

Kardeşlerim, 

Dördüncü olarak ne diyoruz? Tek Devlet 
diyoruz. Bizim, Türkiye Cumhuriyeti dev-
letinden başka devletimiz yok. Yok paralel 
devletmiş, yok özerk devletmiş, asla böyle 
bir şey söz konusu olamaz. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin özerkliği sana yetmi-
yor mu? Nereden çıkarıyorsun bunları? 
Devletimizi, ne PKK’ya, ne FETÖ’ye, ne 

DEAŞ’a, ne de başka bir örgüte veya güce 
teslim etmeyiz. 15 Temmuz’da, devletimizi 
ele geçirmeye çalışanlara cevabımızı ver-
dik mi? Verdik. Benzer her teşebbüste bu 
cevabı çok daha gür şekilde vereceğimiz-
den kimsenin şüphesi olmasın. 

Onlar Gençleri Kandil’e 
Gönderiyorlar, Biz ise 
Parlamento’ya Çağırıyoruz

Belediye başkanlarını, milletvekillerini, 
hakkını arayan 70 yaşındaki ihtiyarları ör-
güt militanlarına tokatlatanlar, ne millet 
bilir, ne bayrak bilir, ne vatan, ne devlet bi-
lir. Kanalizasyon, içmesuyu, yol, kaldırım, 
park yapılması için kullanılması gereken 
kamyonları ve kepçeleri, çukur açması için 
terör örgütüne peşkeş çekenler, bunların 
hiçbirini bilmez. “Gelin hakkınızı, huku-
kunuzu, mücadelenizi demokrasi içinde 
verin, siyaset aracılığıyla verin” çağrımı-
za, teröristleri şehirlere indirerek cevap 
verenlerle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. 
Bizim tek bir muhatabımız var, o da millet-
tir, sizlersiniz. Biz her zaman sizinle gönül 
diliyle konuşmaya devam edeceğiz. 

Yeni yönetim sistemiyle, Cumhurbaşkanı-
nı ve dolayısıyla hükümeti sandıkta doğru-
dan siz belirleyeceksiniz. Böylece, oy san-
dıklarını mermi sandığıyla değiştirmek 
isteyenlerin devri sona eriyor. Artık mille-
timizle, sizlerle aramıza ne terör örgütleri, 
ne de onların piyonları giremeyecek. 

Gençler, 

Parlamento’ya girmeye var mısınız? On-
lar gençleri Kandil’e gönderiyorlar, biz ise 
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Parlamento’ya çağırıyoruz. Hazır mısınız? 
Gençler siyaset yapamaz, beceremez diyor-
lar? Ne demek yapamaz ya? Benim dedem 
Fatih, 21 yaşında bir çağ kapayıp, bir çağ 
açtı mı? Açtı. Biz, bu Fatih’in torunlarıyız. 

Biliyorsunuz, Anayasa değişikliğiyle sıkı-
yönetim uygulaması tamamen kalkıyor. 
Diyarbakır, sıkıyönetimin ne olduğunu iyi 
bilir. Olağanüstü Hal uygulaması ise, şu 
anda olduğu gibi, hükümetin ve Meclis’in 
denetiminde, sadece terör örgütleriyle 
mücadele ve doğal afetlerin yaralarını sar-
makla sınırlı bir şekilde kullanılacak. 

Geçtiğimiz 14 yıldır Türkiye’yi, hayal bile 
edilemeyecek reformlarla tanıştırmıştık. 
16 Nisan’da, bu reformları, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemiyle, inşallah, taç-
landırıyoruz. 

Hayır’cılar kimler? Kandil ne diyor? Hayır 
diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu çıkmış, “Cum-
hurbaşkanı hayır diyenlere terörist dedi” 
şeklinde şahsıma iftira atıyor. Kılıçdaroğlu 
yalan söyleme; ben, ‘hayır’ diyene terörist 
demiyorum. “Kandil hayır diyor, bu sese 
dikkat edin” diye vatandaşlarımı uyarıyo-
rum. Dolayısıyla kişi sevdikleriyle beraber-
dir. Başka kim hayır diyor? Pensilvanya da 
hayır diyor. Dikkat çekici değil mi? 

Şimdi, Diyarbakır’dan öyle bir evet yük-
selsin ki, Kandil’in de, Pensilvanya’nın da, 
Avrupa’nın da yüreği ağzına gelsin. Tek 
Millet için EVET diyor muyuz? Tek Bayrak 
için EVET diyor muyuz? Tek Vatan için 
EVET diyor muyuz? Tek Devlet için EVET 
diyor muyuz?

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Kardeşlerim,

Siyasetçinin işi inşa etmektir, imar etmek-
tir, hizmet etmektir. Siyasetçi işi gönül 
yapmak, Hakkın ve halkın rızasını kazan-
maktır. Siyasetçinin silahla, çukurla, pro-
vokasyonla işi olmaz. Devletin Diyarbakır 
için, Diyarbakır halkı için gönderdiği kay-
nakları çar-çur ederek, hatta Kandil’e gön-
dererek, millete hizmet edilemez. 

16 Nisan, inşallah aydınlık yarınlarımız 
için bir vesile olsun. Referanduma 15 gün 
var; çok çalışacağız değil mi? Durmak 
yok… Durmak yok… Anneler, hanımlar; 
kapı kapı dolaşacağız değil mi? Korkmak 
yok; tamam mı?

Teşekkür ediyorum. 
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Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan, Ankara’nın tüm 
ilçelerindeki, tüm semtlerindeki, tüm ma-
hallelerindeki kardeşlerime selamlarımı 
iletiyorum. 

Karadeniz benim baba yurdum, ata yur-
dum… İstanbul, doğduğum, büyüdüğüm, 
yetiştiğim, siyasette ve millete hizmet yo-
lunda piştiğim yer… Ankara ise, 2001 yı-

lında arkadaşlarımızla birlikte partimizi 
kurduğumuz, 2002 yılından itibaren de 
Türkiye’ye, Türk Milleti’ne, Cumhuriyet ta-
rihinin en büyük hizmetlerini getirdiğimiz 
yerdir…

Biliyorsunuz Ankara tarih boyunca hep 
karargâh olmuştur. Timur’a karşı ülkesini 
savunan Yıldırım Beyazıt’ın karargâhı bura-
sı olmuştur. Anadolu’nun birliği ve dirliği-
nin manevi hamisi Hacı Bayram Veli Haz-

16 Nisan, Terörü Bitirmemizin 
Müjdecisi Olacak

Ankara Toplu Açılış Töreni | Ankara | 2 Nisan 2017
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retlerinin karargâhı Ankara’dır. Fatih Sultan 
Mehmet İstanbul’u fethederken, hemen ya-
nında yer alan Akşemsettin Hazretleri var-
dı. Onun yetiştiği yer de Ankara’dır. Tarih 
boyunca burası, Orta Anadolu Bölgesinin 
karargâhı olarak önemini hep korumuştur. 
İstiklal Harbimizin, askeri ve siyasi yönetim 
karargâhı olarak görev yapan Ankara’nın 
bu vasfı, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte baş-
kentlikle taçlanmıştır. Cumhuriyet tarihi bo-
yunca verdiğimiz demokrasi mücadelesinin 
karargâhı da hep Ankara olmuştur. 

Eğri oturup doğru konuşmak lazım. An-
kara, şu anda Anayasa değişikliğine karşı 
“HAYIR” kampanyası yapan, ama EVET 
denmesi için ne gerekiyorsa onu söyleyen 
birisi var ya… İşte o zatın partisinin, tek 
parti olarak bu ülkeyi yönettiği dönemde, 
maalesef millete tepeden bakan, milleti hor 
gören bir anlayışın hakimiyetine girmiştir. 
Milletin karargâhı olması gereken Ankara, 
bu faşist, baskıcı anlayışın istilasına uğra-
mıştır. Rahmetli Abdurrahim Karakoç’un, 
o dönemleri anlatan çok güzel bir şiiri var-
dır. Şöyle diyor merhum Karakoç: 

“Gitmişti makama arzuhal için,

‘Bey’ dedi, yutkundu eğdi başını,

Bir azar yedi ki, oldu o biçim

‘Şey’ dedi, yutkundu eğdi başını

Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş

Sandım can evine döktüler ateş

Sordum memleket neresi gardaş

‘Köy’ dedi, yutkundu eğdi başını”

İşte bu şekilde, can evine ateşler dökülen 
günlerden geçen milletimiz, kendisine de-
mokrasinin, özgürlüklerin, kalkınmanın 
yolunu açan herkese dört elle sarılmıştır. 

Bir vesileyle Ankara’ya gelen Aşık Veysel, 
Anadolu’dan gelen herkes gibi, kılığından kı-
yafetinden dolayı Ulus’a sokulmamıştır. Bu-
gün ‘hayır’ diyen zihniyet, işte Aşık Veysel’i 
de Ulus’a sokmayan zihniyettir. Hamdolsun, 
bugün Ankara’nın tüm kurumlarında, tüm 
mahallelerinde, hani dün o caddelerine so-
kulmayan insanlar var ya, işte onlar ve onla-
rın çocukları, torunları yaşıyor. 

Ankara, Büyük ve Güçlü Türkiye 
İçin ‘Evet’ Diyor mu?

Rahmetli Menderes’i, sadece ve sadece, 
milletin bu isyanına kulak verdiği, milletin 
taleplerini yerine getirdiği için darağacına 
çıkardılar. 1960 darbesinden beri Türkiye, 
demokrasi ve kalkınma yolunda ne zaman 
ileriye doğru adımlar atmışsa hep aynı şey 
olmuştur: Birtakım eller hemen devreye 
girmiş, darbelerle, muhtıralarla, koalis-
yonların sebep olduğu siyasi ve ekonomik 
krizlerle ülkemiz geriye itilmiştir. 

Bakınız, Türkiye sadece 1991 yılından bu 
yana hep istikrarlı bir yönetime sahip olsay-
dı, bugün nerede olacaktık biliyor musu-
nuz? Şu anda bulunduğumuz yerin tam iki 
kat daha ilerisinde olacaktık. Bugün kişi ba-
şına düşen milli gelirimiz 11 bin dolar. Bu 
durumda, şu anda 22 bin dolarlık bir kişi 
başına düşen milli gelire sahip olacaktık. 

Önceki gün büyüme rakamları açıklandı; 
Türkiye 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdü. 
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Tabii bazıları bu rakamı küçümsemeye kal-
kabilir. Aynı dönemde Avrupa Birliği’nin 
ortama büyüme rakamının yüzde 1,5 ve 
OECD ülkelerinin ortalama büyümesinin 
de yüzde 1,7 olduğunu hatırlatmak isterim. 
Bize yetersiz gelen bu oranın, dünyadaki 
anlı-şanlı ekonomi değerlendirme kuru-
luşlarının beklentilerinin yaklaşık 1 puan 
üzerinde olduğunu da unutmamalıyız. Asıl 
önemlisi, biz bu büyüme oranına, darbe 
girişimine, terör örgütlerinin eylemlerine, 
ekonomik saldırılara rağmen ulaştık. 

Ankara, 16 Nisan’da, demokrasisi ve eko-
nomisiyle daha Büyük Türkiye için EVET 
diyor mu? Ankara, 16 Nisan’da, içeride ve 
dışarıda daha Güçlü Türkiye için EVET 
diyor mu? Ankara, 16 Nisan’da, 80 mil-
yonun tamamıyla daha Müreffeh Türkiye 
için EVET diyor mu? Ankara, 16 Nisan’da, 
siyaseti ve ekonomisiyle İstikrarlı Türkiye 
için EVET diyor mu?

Kardeşlerim,

Dikkat edersiniz, iyi olan, güzel olan, ülkemi-
zin ve milletimizin faydasına olan gelişmele-
rin hep bir şartı var: Bu şart, istikrar ve gü-
vendir. Biz, 1960’dan beri istikrar ve güven 
ortamımızı tehdit eden onlarca hadise yaşa-
dığımız halde, gereken tedbiri alamamışız. 
Gerçi, bugün hepsini de saygıyla andığımız 
Özal’dan Demirel’e, Erbakan’dan Türkeş’e, 
Yazıcıoğlu’na kadar tüm liderler, tecrübeleri 
sonunda hep aynı noktada buluşmuşlardır. 
Ama bir türlü bu adım atılamamıştır. 

Açık konuşmak gerekirse, biz de iktidara 
geldiğimizden beri içimizde bir ukde ola-
rak yer almasına rağmen, bugüne kadar 

gereken mesafeyi kat edemedik. Çünkü 
karşımıza sürekli çeşitli engeller çıkartıldı. 
Bir fırsatını bulup, 2007 yılındaki Cum-
hurbaşkanlığı seçimi krizi sırasında, bu 
sürecin ilk adımını attık. Bu adım, Cum-
hurbaşkanının doğrudan halk tarafından 
seçilmesiydi. O zaman pek çokları, bu ka-
rarın ne anlama geldiğini bilmiyordu, ama 
biz ne yaptığımızı çok iyi biliyorduk. Doğ-
ru olan, bu sisteme 2014 yılındaki Cum-
hurbaşkanlığı seçimi öncesinde geçmekti. 
Fakat, 2013 yılı baharından itibaren, ke-
sintisiz bir şekilde öyle büyük saldırılara 
maruz kaldık ki, inanın bana, bu meseleyi 
gündeme getirmeye dahi fırsat bulamadık. 

Gezi Olaylarını, 17-25 Aralık emniyet-yargı 
darbe girişiminin, ardından peşpeşe yaşa-
dığımız seçimleri biliyorsunuz. 7 Haziran 
seçimleri sırasında, bu konuyu yeniden ül-
kemizin gündemine getirdim, şehir şehir 
gezip milletime Yeni Anayasa ve onunla 
birlikte Başkanlık Sistemine olan ihtiya-
cı anlattım. Cevabı, milletimizin iradesini 
hiçe sayarak, ülkemizi yeniden koalisyon 
dönemlerinin karanlığına itmeye yönelik 
meydan okumalarla aldık. 

Terör Örgütleri Açtıkları 
Çukurlara Gömülüyor

Ana muhalefetin bugün, “Sistem değişmez-
se bir şey olmaz, herkes işine devam eder” 
dediğine bakmayın. Her konuda olduğu 
gibi bu hususta da yalan söylüyorlar. Ha-
tırlayınız, 7 Haziran akşamı, sonuçlar dahi 
resmen açıklanmadan ne dediler? “Sivil 
darbe önlendi” dediler, “Cumhurbaşkanlığı 
makamının meşruiyeti tartışmalı hale gel-
miştir” dediler, “Siyaseten ve hukuken boş-
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lukta bir kişi var” dediler. Yani, istikrarsızlık 
çığırtkanlığı yaptılar. Yani, ülkeyi kaosa sü-
rüklemenin gayreti içine girdiler. Bu kaos 
çığırtkanları, 6 Ekim 2014’te, Diyarbakır’da 
başlayan olaylarda 50’den fazla Kürt kar-
deşimi öldürmüştü. Dün Diyarbakır’da da 
anlattım; bunlar hiçbir zaman benim Kürt 
kardeşlerimin temsilcisi olmadı. Bu hainler, 
Kürt kardeşlerimi silahlarla tehdit ettiler. 
Terör örgütü, Kürt kardeşlerimin evlerine 
girdi, evlerinin içinde tüneller açtı. Ama şu 
anda açtıkları çukurlara gömülüyorlar. Be-
deli ne olursa olsun, terörü bitireceğiz. İn-
şallah 16 Nisan, bunun müjdecisi olacaktır. 
Hazır mıyız buna? Maşallah…

Kaosçuların tüm bu heveslerini 1 Kasım 
seçimleri kursaklarında bıraktı. 16 Nisan 
ise, kriz tüccarlarına verilecek tarihi bir 
cevap olacaktır. Ankara, 16 Nisan’da dar-
becilere bir daha meydanı bırakmamak 
için EVET diyor mu? Ankara, 16 Nisan’da 
FETÖ ihanet çetesini bir daha bu ülkeye za-
rar veremeyecek hale getirmek için EVET 
diyor mu? Ankara, bölücü terör örgütünü 
ve ülkemize kem gözle bakan herkese der-
sini vermek için EVET diyor mu?

Kardeşlerim,

Siyasi kaos hesapları da tutmayanlar, 15 
Temmuz gecesi, FETÖ’nün ordu içindeki 
militanlarını devreye sokup, darbe girişi-
mi başlattılar. 15 Temmuz darbe girişimi-
nin öncelikli hedefi, ülkenin ve milletin 
karargâhı olan Ankara’yı ele geçirmekti. 
Bunun için en çok saldırıyı burada yap-
tılar, en çok kanı burada döktüler. Darbe 
girişimi sırasında Ankara’da, Türkiye’nin 
kalbi olan Meclis’i ve Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesini bombaladılar. Aynı şekilde, 
Gölbaşı Özel Harekat Merkezini, hemen 
yanımızdaki Ankara Emniyet Müdürlüğü 
binasını bombaladılar. Tanklarla, zırhlı 
araçlarla milletimizin üzerinden geçtiler. 
Kazan’da, Genelkurmay Başkanlığı önün-
de, Jandarma Genel Komutanlığı önünde 
milletimize ateş açtılar. 

Siz gövdenizi o tanklara, helikopterlere, 
F-16’lara siper ettiniz. Onlar zannettiler 
ki, modern silahlarla işi bitireceğiz, biti-
remediler. Niye? Esteizü billah bismillah, 
“Ve mekerû ve mekarallâh, vallâhu hayrul 
mâkirîn.” Onlar tuzaklarını kurdular, ama 
Allah’ın tuzağının üzerinde bir tuzak ol-
mayacağını bilmiyorlardı. Tokadı yediler 
mi? Milletten tokadı yediler. Bundan son-
raki tokat daha da büyük olacak. 

Ankara, İstiklal Harbinden sonra ikinci 
defa gazilikle şereflendi. Ankaralılar şehit 
oldu, gazi oldu ama asla teslim olmadı. 
Başkentini teslim etmedi, ülkesini teslim 
etmedi, Meclis’ini, Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesini, Genelkurmayını, Emniyet Teşki-
latımızın binalarını, sokakları, caddeleri 
darbecilere teslim etmedi. Ulaşabilse, ba-
şının üzerinden geçen F-16’ları tutup yere 
çalacak bir inanç ve azimle darbecilere di-
renen tüm Ankaralılara şükranlarımı su-
nuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Ne diyor İstiklal Marşımızda:

“Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli;

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.”
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Ankaralılar o gece, bu gazi şehre uzanan 
namahrem elleri kırarak, Türkiye’nin izze-
tini kurtardılar. Biliyoruz ki, izzetini kay-
beden zillete duçar olur. 15 Temmuz’da, 
Türk Milleti izzetine, canı pahasına sahip 
çıkmıştır. Milletimizin vurduğu sille onla-
rı öyle bir sersemletti ki, parlamentoları-
nın önlerini, alnımıza silah dayanmış pan-
kartlarla gösteri yapan teröristlere teslim 
edecek kadar, muvazeneyi kaybetmiş du-
rumdalar. İşte İsviçre Parlamentosu’nun 
önündeki pankartı gördünüz değil mi? Bu 
pankartta benim şakağıma dayanmış bir 
silah var. Ne diyor? Erdoğan’ı öldürün. Be 
dangalaklar, ya Erdoğan sizin demenizle 
mi ölecek? Biz bu yola kefenimizi giyerek 
çıktık. Rabbimin takdiri neyse o olacak, ne 
bir an ileri, ne bir an geri, onu değiştire-
mezsiniz. 

Siz, o sokaklarda sosyalist partinizi, 
PKK’lıları, sol terör örgütleri dolaştırarak, 
Türkiye’nin şanından, izzetinden bir şeyleri 
söküp alacağınızı mı zannediyorsunuz? 16 
Nisan geliyor, 80 milyonluk bu millet, Batı-
nın liderlerine en büyük dersi verecektir. 

16 Nisan, Haçlı İttifakını 
Değerlendirme Günüdür

Avrupa Birliği’yle ilgili söylediklerimin 
haklılığı ortaya çıktı. AB liderleri Vatikan’a 
gittiler ve kuzu kuzu Papa’yı dinlediler. 
Şimdi Türkiye’yi, Avrupa Birliği’ne 54 yıl-
dır niye almadıklarını anladınız mı? Bu-
rada bir Haçlı ittifakı söz konusudur. 16 
Nisan, aynı zamanda bu Haçlı ittifakını 
değerlendirme günüdür. Avrupa, 14 yıldır 
bize hep yalan söyledi ve yalanlarını de-
vam ettiriyorlar. 

Kılıçdaroğlu, hayır diyenlere terörist dedi-
ğim yönünde iftiralarda bulunuyor. Kılıçda-
roğlu, yine yalan söylüyorsun. Demokrasi-
ye öylesine imanmışız ki, bizim nezdimizde 
milletin iradesi en tepe noktadır. EVET di-
yen ne kadar saygınsa, HAYIR diyen de o 
kadar saygındır. Ancak, EVET’i anlatırken 
bir uyarı görevimiz var. Nedir o? Kandil ha-
yır diyor mu? Bölücü başı hayır diyor mu? 
Pensilvanya hayır diyor mu? Avrupa’da bir 
kısım liderler hayır diyor mu? Bizim anlat-
tığımız bunlardır. Avrupalı parlamenterler 
ve liderler hayır kampanyası yapıyorlar. 
Baro Başkanı Türkiye’den Avrupa’ya gidip 
hayır toplantılar düzenliyor. 

Biz de, milletimize iki şeyi hatırlatıyoruz. 
Bir; sevgili Peygamberimiz, “Kişi sevdikle-
riyle beraberdir” buyuruyor. Bundan daha 
güzel ölçü olabilir mi? İki; söyle bana ar-
kadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. 
Şimdi anladın mı Kılıçdaroğlu ne söyle-
mek istediği mi?

Öyleyse Ankara, 16 Nisan’da bu ülkeye 
ve millete müstemleke gözüyle bakanlara 
şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı vur-
mak için EVET diyor mu? Ankara, terör 
örgütleri üzerinden kendisine mesaj gön-
derenlere cevabını 16 Nisan’da sandıkta 
EVET diyerek veriyor mu?

Kardeşlerim,

Ankara, sadece 1950 yılından bugüne 48 
hükümetin kuruluşuna şahitlik etmiş bir 
şehirdir. Koalisyon hükümetleri kurulur-
ken, nerelerde ne pazarlıklar yapıldığını, 
ne dolaplar döndüğünü en iyi bu şehir bi-
lir. Biz diyoruz ki, Türkiye bu zilletten kur-
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tulsun. Artık hükümetler, böyle gizli-saklı 
pazarlıklarla değil, doğrudan sandıkta 
kurulsun istiyoruz; evet mi? Yine Ankara, 
ne Cumhurbaşkanı-Başbakan kavgaları 
görmüş bir şehirdir. Aynı zihniyetten ol-
malarına rağmen, Cumhurbaşkanı Sayın 
Sezer’in merhum Ecevit’e anayasa kitap-
çığını fırlatmasını hatırlıyoruz değil mi? 
Gençler, siz de hatırlıyor musunuz? İşte 
diyoruz ki, artık bu tür anayasa kitapçığı 
fırlatılacak bir başbakan olmasın. 

Geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu’nun, 
Anayasa Paketiyle ilgili bir değerlendirmesi 
olmuştu. Şimdi sizlere, bu değerlendirmeyi 
kendi sesinden dinleteceğim: 

 “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- 
Yeni modeli kurduk, halk seçti cumhurbaşka-
nı, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşka-
nı başka bir partinin genel başkanı, başbakan 
da başka bir partinin genel başkanı. Asıl 
kavga o zaman çıkacak, asıl onu düşünme-
miz lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa, 
başbakan onun tarafsızlığına saygı göstere-
rek onun uyarılarını dikkate alır. Ama cum-
hurbaşkanı taraf olursa, başbakan da başka 
bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı 
başka bir partinin genel başkanı, asıl kavga 
o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar 
millete, neden bu anlatılmıyor millete?”

“Niye bunu millete anlatmıyor” diyor. İyi 
dinle Kılıçdaroğlu, her yerde anlattığım 
hususları, Başkentimiz Ankara’da da tek-
rarlıyorum: Yeni sistemde iki başlılık olma-
yacak. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık 
tek bir elde toplanacak. Cumhurbaşkanı-
nın istediği zaman Meclis’i feshetmesi gibi 
bir durum yoktur. Eğer Meclis feshedilirse, 

cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilenmek 
zorundadır. Kanun hazırlama yetkisi yine 
Meclis’tedir. Hem denetim yetkileriyle tah-
kim ederek, hem milletvekili sayısını artı-
rarak Meclis’i daha da güçlendiriyoruz. 

Gençlerimiz Sayesinde 
Parlamentomuz Daha  
Dinamak Olacak

Cumhurbaşkanının Meclis’i, Meclis’in de 
Cumhurbaşkanını olur-olmaz bahanelerle 
taciz etmemesi için de, her ikisinin seçimi-
nin 5 yılda bir ve aynı gün yapılmasını zo-
runlu hale getiriyoruz Böylece, geçmişte ya-
şadığımız siyasi istikrarsızlıkların sebebini 
büyük ölçüde ortadan kaldırmış oluyoruz. 

Hatta milletimize de ilave bir imkân getiri-
yor, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı 
gösterilebilmesini sağlıyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize 
olan güvenimizi göstermek için, daha önce 
30’dan 25’e düşürdüğümüz seçilme yaşını, 
bu defa 18’e indiriyoruz. Ben gençlerimize 
güveniyorum, inanıyorum. Bu gençlik, 21 
yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih 
Sultan Mehmet’in neslidir. Gençlerimizin 
girmesiyle birlikte Parlamentomuz daha 
dinamik olacak. 

Millet adına adaleti sağlayan yargının ise, ba-
ğımsızlığının yanına tarafsızlığı ekleyerek, 
geçmişte yaşadığı olumsuzluklardan kurta-
rıyoruz. Yapılan değişikliğin özeti budur. 

Şimdi soruyorum size, burada ülkenin ve 
milletin zararına olan bir şey var mı? Yok. 
Peki, bu değişikliğe karşı çıkanların de-
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dikleri nedir? Teker teker sayıp canınızı 
sıkmak istemiyorum. Ama şundan emin 
olun, söylediklerinin hepsi yalan, hepsi 
çarpıtma…

Biz bunların hiçbirini ciddiye almıyoruz, 
söylediklerine gülüp geçiyoruz. Çünkü bu 
ülkenin ve bu milletin bir beka meselesi 
var. Bunun için terörle mücadeleyi başa-
rıya ulaştırmak zorundayız. Bunun için 
ekonomide yeni ve güçlü atılımlar yapmak 
zorundayız. 

Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılık dal-
gasının, İslam düşmanlığının, Türk düş-
manlığının önünü kesmemiz gerekiyor. 16 
Nisan’da oylanacak Anayasa değişikliğiyle 
geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi, işte bu sorunlarla daha dolay mü-
cadele edebilmemizi sağlayacak. 

14 yıllık bir Ankaralı olarak, artık öyle söz-
de değil, hakiki manada hemşehriniz sayılı-
rım. Soruyorum size; bu kardeşinizin ülke-
nin ve milletin aleyhine olacak en küçük bir 
işin içinde yer alabileceğine ihtimal veriyor 
musunuz? Öyleyse, 16 Nisan’daki Anayasa 
değişikliğinin de Türkiye’nin ve Türk Mille-
tinin hayrına olduğundan emin olun. 

Şimdi Ankara’dan, şu hipodrumdan öyle 
bir EVET diyelim ki, Kandil duysun, Pen-
silvanya duysun, Avrupa duysun. Hazır 
mıyız? Tek Millet için EVET mi? Tek Bay-
rak için EVET mi? Tek Vatan için EVET 
mi? Tek Devlet için EVET mi? Sesinize, yü-
reğinize sağlık… 

Şimdi gelin, konuşmamızı, merhum Arif 
Nihat Asya’nın şu duasıyla tamamlayalım: 

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 bu 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!

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız;

Ve vatansız bırakma Allahım!

Ankara 16 Nisan’da minareleri ezansız, 
gönderleri bayraksız, yürekleri sevgisiz 
bırakmamak için “EVET” diyor mu? An-
kara 16 Nisan’da istiklali ve istikbali için 
“EVET” diyor mu? Rabbim sizlerden razı 
olsun. Rabbim muhabbetimizi, kardeşliği-
mizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

İlginiz, sevginiz, coşkunuz için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açılışını yap-
tığımız eserlerin, hizmetlerin şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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İSTANBUL!.. Seni ancak şairlerin diliyle 
anlatabilirim İstanbul… “Sade bir semtini 
sevmenin bile bir ömre değdiği” İstanbul… 
“Gözleri kapalı dinlediğim” İstanbul… 
“Adını göklere yazarsam düşlerimden 
mehtabının kaybolacağına korktuğum” 
İstanbul… “Benim zaman, mekân aşıp geç-
miş sevgilim, vatanım” İstanbul… “Güleni 
şöyle dursun ağlayanı bahtiyar” İstanbul… 

“Bir kanat vuruşunda bulutlarda, bir süzü-
lüşte vatanımız dalgalarda” olduğumuz İs-
tanbul… “İki kıtadaki insanlar gibi sarmaş 
dolaş olacak semtleriyle” bizi kucaklayan 
İstanbul… “Sana geldim, içim ümitlerle 
dolu, beni sarhoş etme ne olur” dediğimiz 
İstanbul… “Seni görüyorum yine, gözle-
rimle kucaklar gibi uzaktan” dediğimiz İs-
tanbul… “Rumelihisarı’nda oturup bir tür-

Evet Platformu İstanbul Mitingi | İstanbul | 8 Nisan 2017

CHP Cumhuriyet’in  
Partisi Olamaz, Cumhuriyet’in 

Sahibi Millettir
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kü tutturduğumuz” İstanbul… Söze, “Yine 
sen kazandın İstanbul, ben yenildim” diye 
başlayıp, sonunda “Yine emrindeyim” diye 
bitirdiğimiz İstanbul… Ve son olarak rah-
metli Aşık Veysel gibi “Seversen olayım 
yârin İstanbul”…

Evet, İstanbul ancak gönül gözüyle kavra-
nabilecek, gönül diliyle anlatılabilecek bir 
şehirdir. Bunun için, “İstanbul Türkiye’dir, 
Türkiye İstanbul’dur” diyoruz. 

Maşallah… Bugün İstanbul bir başka gü-
zel… Bugün Yenikapı bir başka güzel… 
Buradan, Yenikapı’dan, nüfusumuzun 
yüzde 20’sini sinesinde yaşatan İstanbul’u 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan, 
gözlerini ve gönüllerini İstanbul’a yönelt-
miş dünyanın dört bir yanındaki kardeş-
lerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Buradan, her biri İstanbul’un bir parçası 
olan ülkemizin diğer 80 vilayetindeki kar-
deşlerimi muhabbetle selamlıyorum. 

İstanbul, 16 Nisan’a hazır mı? Bir hafta 
kaldı ha… Geldiğimiz noktada artık bize 
sadece Anayasa değişikliğini geçirmek 
yetmez. Çok daha büyük bir sorumluluk-
la karşı karşıyayız. İstanbul, 16 Nisan’da 
öyle bir EVET demeli ki, 99 yıl önce bu 
mübarek şehri ayaklarıyla kirletenlerden 
başlayarak, Türkiye’ye, Türk Milletine kem 
gözle bakan kim varsa, hepsinin de yüreği 
titremeli. 

İstanbul, 16 Nisan’da EVET diyerek, hala 
99 yıl öncesindeki o kara günlerin hayaliy-
le yanıp tutuşanlara dersini vermeye hazır 
mı? İstanbul, 16 Nisan’da EVET diyerek, 
15 Temmuz’da bu ülkeyi işgal etmeye çalı-
şanların taşeronluğunu yapan FETÖ hain-

lerinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstan-
bul, 16 Nisan’da EVET diyerek, PKK terör 
örgütünün kökünü kazımaya hazır mı? 
İstanbul, 16 Nisan’da EVET diyerek, DEAŞ 
denen katliam makinasının, DHKP-C de-
nen cinayet şebekesinin kökünü kurutma-
ya hazır mı? İstanbul, 16 Nisan’da EVET 
diyerek, FETÖ’nün avukatlığına soyunan 
CHP yönetimine dersini vermeye hazır 
mı? İstanbul, 16 Nisan’da EVET diyerek, 
“Avrupa Avrupa duy sesimizi” demeye ha-
zır mı? İstanbul’a da böylesi yakışır. 

Kardeşlerim,

İstanbul benim için şehirlerden bir şehir 
değildir. Burası doğduğum, büyüdüğüm 
şehirdir. Burası okuduğum, çalıştığım şe-
hirdir. Burası, siyaseti öğrendiğim, uygu-
ladığım ve şehremini’si olma şerefine nail 
olduğum şehirdir. İstanbul’dan aldığımız 
feyzle, terbiyeyle, tecrübeyle, hamdolsun 
tüm Türkiye’ye hizmet ettik, tüm dünyaya 
ses verdik. 

Bunun için İstanbul’a olan sevdam, aşkım 
ayrıdır. Girdiğimiz tüm mücadelelerde, İs-
tanbul kapı gibi arkamızda durduğu için 
galip geldik. 1994’te Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğumuzda, birileri dudak bü-
küyordu, göz süzüyordu. İstanbul halkıyla 
bir olup, kısa sürede öyle büyük bir devrim 
gerçekleştirdik ki, bize küçümseyenlerin 
hepsi mahçup oldu. Sandıkta kaybedenler, 
her zaman olduğu gibi, işi iftiraya, yala-
na, kuralları tersine çevirmeye vurdular. 
Haksız ve adaletsiz bir şekilde Belediye 
Başkanlığı görevinden alınıp cezaevine 
giderken, İstanbul halkıyla birlikte bir şey 
söyledik. “Bu şarkı burada bitmez” dedik. 
Cezaevinden çıkar çıkmaz kolları sıvadık, 
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bu sefer İstanbul’la birlikte tüm Türkiye’ye 
hizmet için yola revan olduk. Milletimizle 
buluşmamız öyle hızlı ve öyle güçlü oldu 
ki, 2001 yılı Ağustos’unda partimizi kur-
duk, 2002 yılı Kasım’ında iktidara geldik. 
14 yıldır da Türkiye’ye hizmet için gece 
gündüz çalışıyoruz, koşturuyoruz, müca-
dele ediyoruz. Bu süreçte her seçimimiz 
ayrı bir mücadeleyle geçti. 

Türkiye’de 48 Hükümet 
Kurulması, İstikrarsızlığın 
Göstergesidir 

2007 yılında, Anayasayı ve teamülleri 
çiğneme pahasına bize Cumhurbaşkanı 
seçtirmek istemediler. CHP, her dönemde 
olduğu gibi, o gün de Türkiye’nin önünü 
tıkadı. Biz de, “Madem öyle, bundan son-
ra Cumhurbaşkanını millet seçsin” diye-
rek restimizi çektik. Böylece hem o krizi 
çözdük, hem de yüzde 69’luk bir destekle, 
Türkiye’nin yeni bir yönetim modeline ge-
çişinin temelini attık. 16 Nisan, işte bu sü-
recin hitama erişinin tarihi olacaktır. Yeni 
yönetim sistemimiz, tarihimizden ve kül-
türümüzden süzülüp gelen bir birikimin 
ifadesidir. 

İstanbul, 16 Nisan’da EVET diyerek, ecda-
dının emanetine sahip çıkıyor mu? İstan-
bul, 16 Nisan’da EVET diyerek, sadece geç-
mişine değil, bugününe de sahip çıkıyor 
mu? İstanbul, 16 Nisan’da EVET diyerek, 
çocuklarına, geleceğine en güzel mirası bı-
rakmaya hazır mı?

Kardeşlerim,

Türkiye, siyasi ve ekonomik bakımdan, 
çok büyük zorluklara göğüs gererek, çok 

acılar çekerek, çok bedeller ödeyerek bu-
güne ulaşmıştır. Bakınız, çok partili hayata 
geçtiğimiz 1950’den bugüne ülkemizde 48 
hükümet kuruldu. Halbuki, seçimler her 4 
veya 5 yılda bir yapılmış olsaydı, topu topu 
15-20 hükümetle bugüne gelmeliydik. 
Amerika’ya bakıyoruz, tüm tarihi boyun-
ca 17 başkanla yönetilmiş. Aynı dönemde 
Fransa’da 11 Cumhurbaşkanı, İngiltere’de 
15 hükümet görev yapmış. En fazla Alman-
ya hükümet değiştirmiş, o da 24 hükümet-
le bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kur-
muş olmamız, demokrasimizin gücünün 
değil, istikrarsızlığımızın göstergesidir. 

Ülkemizde tek partinin işbaşında bulundu-
ğu istikrarlı dönemlerde ortalama yüzde 
6 büyüme oranını yakaladık. Buna karşın 
koalisyon, yani istikrarsızlık dönemlerin-
de yüzde 4’ü bile bulamadık. Bu ne demek-
tir biliyor musunuz? Şayet Türkiye hep 
güçlü hükümetler tarafından yönetilseydi, 
yani istikrar ortamı kalıcı olsaydı, bugün 
bulunduğumuz yerin tam iki kat ilerisin-
de yer alacaktık. Kişi başına düşen milli 
gelirimiz 11 bin dolar yerine 22 bin dolar 
olsaydı fena mı olurdu? Birilerinin işi gücü 
faiz. Ya kardeşim, faizle adam olunur mu? 
Bunlar yıllarca ülkeyi böyle sömürdüler. 
Peki, sömüren kim? Faiz lobisi. Bu lobi, fa-
kir fukaranın adeta iliğini emdi. 

İstihdam sayımız 27 milyon yerine 34 mil-
yon olsa, fena mı olurdu? Nitekim bunun 
örnekleri var. 1970’li yıllara aşağı-yukarı 
benzer şartlarda girdiğimiz Güney Kore 
ve Portekiz gibi ülkeler, yönetim sistemle-
rini değiştirerek, istikrarı güvence altına 
alarak şu anda 23-24 bin dolar milli gelire 
ulaşmış durumdalar. 
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Peki, istikrar ve güven ortamının önemi-
ni sadece biz mi keşfettik? Ülkemizin ve 
milletimizin istikbali için endişe duyan 
tüm siyasetçiler, bu gerçeği görmüşler, çö-
zümünü de ifade etmişlerdir. 16 Nisan’da 
yaptığımız iş, Amerika’yı yeniden keş-
fetmek değildir. 16 Nisan’da, Merhum 
Özal’dan Demirel’e, Türkeş’ten Erbakan’a, 
Yazıcıoğlu’na kadar tüm liderlerin özlemi 
olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek 
fark, onların, uygun şartları bulup bu de-
ğişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu 
adımı atmış bulunmamızdır. 

Elbette bu adımı atmak bizim için de ko-
lay olmadı. 2002 yılı Kasım’ından beri, ne 
zaman ülkemizin geleceği için önemli bir 
projeyi hayata geçirmeye kalksak, her de-
fasında birileri ortalığı toza dumana kattı. 
Kaos denemeleriyle, karanlık cinayetlerle, 
bildirilerle, tahriklerle, provokasyonlarla 
sürekli önümüz kesilmeye çalışıldı. Her 
seçim, bizim ve milletimiz için bir imtiha-
na dönüştü. Her saldırı, milletimizle birlik 
olup söndürdüğümüz bir ateş topuna dö-
nüştü. Ne diyor Mehmet Akif:

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.

Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, 

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,  

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, 

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar 

Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir; 

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!”

Evet, cihan yıkılsa, şu Yenikapı Meydanın-
daki birlik, beraberlik, kardeşlik sarsılmaz, 
bozulmaz. Biz, ülkemizin ve milletimizin 
önüne kurulan tüm tuzakları, işte bu an-
layışla, işte bu inançla, işte bu azimle boz-
duk, bozmaya devam edeceğiz. 

İstanbul, 16 Nisan’da Güçlü Türkiye için 
EVET diyor mu? İstanbul, 16 Nisan’da Bü-
yük Türkiye için EVET diyor mu? İstanbul, 
16 Nisan’da Müreffeh Türkiye için EVET 
diyor mu? İstanbul, 16 Nisan’da İstikrarlı 
Türkiye için EVET diyor mu?

İstanbul, 15 Temmuz’da,  
Bir Sınavdan Daha  
Alnının Akıyla Çıktı 

Kardeşlerim…

Türkiye, her şeyi gibi, demokrasisini de hak 
etmiş bir ülkedir. Milletimiz, bir asır önce 
İstanbul önlerine gelen işgal gemilerine 
bakıp, “Geldikleri gibi giderler” demişti. 15 
Temmuz gecesi de, darbecilerin sokağa çık-
tığını gördüğünde, yine “Geldikleri gibi gi-
derler” dedi ve istiklaline, istikbaline sahip 
çıktı. İstanbul o gece tarihinin en önemli sı-
navlarından birini alnının akıyla verdi. Bo-
ğaz Köprüsü’nü tutan darbecilere meydanı 
bırakmadı. Büyükşehir Belediyesini işgal 
eden darbecilere meydanı terk etmedi. Üs-
küdar meydanını, Çengelköy yolunu işgal 
eden darbecilere geçit vermedi. Bu müca-
delede İstanbul tam 99 şehit verdi. Gazile-
rimizin sayısı 950’yi buluyor. Bu vesileyle 
bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
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yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazileri-
mize de Rabbimden şifalar diliyorum.

O gece 3.30 civarında, Atatürk Havalima-
nına indiğimde, orada beni onbinlerce kar-
deşimiz karşıladı. İstanbul, havada uçan 
F-16’lara, helikopterlere, havalimanını çe-
viren tanklara, zırhlı araçlara, silahlı dar-
becilere aldırmadan iradesine, geleceğine, 
Cumhurbaşkanına sahip çıktı. 

Aynı gece, benden 3 saat önce oraya birisi 
daha gelmişti. CHP Genel Başkanı, kendi 
ifadesiyle 23.05 civarında havalimanına 
iniyor. Bakıyor ki ortalık karışık, darbe gi-
rişimi başlamış, etrafta tanklar filan var, 
hemen bir arabaya atlayıp, soluğu Bakır-
köy Belediye Başkanının evinde alıyor. 

Bu sahıs, bir televizyon programında ne 
dese beğenirsiniz? “Sayın Cumhurbaşkanı 
Marmaris’ten çıktığında, haberdar edilsey-
dim ben de havalimanına gelirdim.” Biz 
FaceTime’dan tüm Türkiye’ye çağrımızı 
yaptık, sen de çıkıp gelseydin ya? Beyefen-
di herhalde iadeli taahhütlü çağrı bekli-
yor. Hani, herhangi bir darbe durumunda 
tankın üzerine çıkacaktın. Böyle birinin, 
bu ülkede yapabileceği bir şey olabilir mi? 
Bunlarda yürek yok. 

Bu şahıs darbe girişimi bastırılana kadar 
da ortalıkta gözükmüyor. Sonra da çıkıp 
“kontrollü darbe” filan diye, şehitlerin ruh-
larını muazzep edecek, şehit yakınlarımı-
zın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak 
laflar ediyor. Kontrollü koltukta oturan, 
her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Biz, 
bu zatın o koltuğa nasıl oturduğunu gayet 
iyi biliyoruz. Ben, CHP’ye gönül vermiş 
kardeşlerim için üzülüyorum. Fikirlerimiz 

uymasa da, bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğ-
lu gibi bir felakete maruz kalması, gerçek-
ten üzüntü vericidir. Onun için, diyorum 
ki, 16 Nisan, CHP’ye gönül vermiş kardeş-
lerimin de günüdür. Çünkü, 16 Nisan’da, 
şöyle rekor bir EVET oranına ulaşmamız 
halinde, artık bu zatın yerinde oturamaya-
cağına inanıyorum. 

Türkiye’nin ana muhalefet partisini terör 
örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi, bu 
ülkede alternatif siyaset üretemez. Bazen 
bayrak bayrak diyor ya, yalan. CHP’nin 
Hakkâri mitinginde bir tane Türk Bayra-
ğı gördünüz mü? Kılıçdaroğlu, sen kimi 
aldatıyorsun? İşte, Hakkâri mitingini 
HDP’lilerin desteğiyle yaptın. Bu iş yürek 
işidir. Biz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimize çok gittik, gidiyoruz. Sayın 
Başbakan bölgeyi adım adım dolaştı. Bile-
siniz ki, gitmediğiniz yerler sizin değildir. 

Böyle Genel Başkanın  
Böyle de Milletvekilleri Olur

Bir gün FETÖ’nün borazanlığını yapan, er-
tesi gün PKK seviciliğe soyunan, bir sonraki 
gün başka bir terör örgütünün avukatlığı-
nı üstlenen bir parti, Cumhuriyet’in partisi 
olamaz. Cumhuriyet’in sahibi Cumhur’dur, 
millettir. Bunların, her şeyden önce millete 
ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir 
milletvekili çıkar EVET verenleri İzmir’de 
denize dökmekten söz eder, diğeri ondan 
aşağı kalmamak için HAYIR çıkarsa düş-
manı İzmir’den denize dökmüş kadar sevi-
neceklerini söyler. CHP milletvekillerinin 
bu halkoylaması kampanyası döneminde 
sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahve-
de darp etmeye kadar sergilemedikleri re-
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zalet kalmadı. Böyle Genel Başkanın böyle 
milletvekilleri olur. 

Ama 16 Nisan’dan sonra artık bu işler öyle 
kolay olmayacak. Çünkü, eğer Türkiye’nin 
yönetimine talipseniz, eskisi gibi yüzde 15 
oyla Başbakanlığa oturma şansınız yok. İşte 
16 Nisan’a, yeni yönetim sistemine bundan 
dolayı karşı çıkıyorlar. Ana muhalefetin ba-
şındaki zat, bu sabah Trabzon’daki konuş-
masında, “Partili Cumhurbaşkanı olur mu? 
Partiyi mi yönetecek, yoksa ülkeyi mi?” di-
yor. Bu sahıs, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
geçmişini herhalde hiç okumamış. Gazi 
Mustafa Kemal hem Cumhurbaşkanı, hem 
de Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Baş-
kanı değil miydi? Yine İsmet İnönü hem 
CHP’nin Genel Başkanı, hem de Cumhur-
başkanı değil miydi? Ey Kılıçdaroğlu, biraz 
geçmişini oku, senin geçmişinde bunlar 
var. Ya sen geçmişini bilmiyorsun, ya da 
geçmişinden rahatsızlık duyuyorsun. 

Kılıçdaroğlu’nun iddiasına göre, Gazi 
Mustafa Kemal de, İnönü de tarafsız değil-
di. Böyle bir saçmalık olur mu? Hizmette 
tarafsız olmak lazımdır. Hizmetlerimiz-
de bizim hiç taraflı davrandığımıza şahit 
oldunuz mu? Mesela Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nden, Marmaray’dan, Osman 
Gazi Köprüsü’nden “Şunlar geçsin-şunlar 
geçmesin” dediğimizi hiç duydunuz mu?

Değerli kardeşlerim, 

Bunların siyasetlerinin ana ekseni, her 
yararlı icraata ‘hayır’ deme anlayışının 
üzerine kuruludur. Bunların “hayır”larına 
rağmen, ülkemizin her tarafını eserlerle 
donattık. Çünkü benim milletim tüm bu 
hizmetlere layıktır. 

Geçtiğimiz günlerde ‘hayır’ kampanyası ya-
pılan bir çadırı ziyaret ettim. Burada kam-
panyayı yürüten arkadaşlara, “Niye hayır 
diyorsunuz” sorusunu yönelttim. “Çağdaş 
bir Türkiye için hayır diyoruz” dediler. Ben 
de onlara, “Şu anda Türkiye’de çağdışı olan 
nedir? Hangi hizmetlerimiz çağdışıdır? Bu 
kadar yatırım ve güzellikler var” diyerek 
hizmetlerimizi kısaca anlattım. 

Ülkeyi artık Başbakanlık görevlerini de 
üstlenen Cumhurbaşkanı yönetecek, o da 
en az yüzde 50+1 oyla seçilecek. Milletimi-
zin yarısından fazlasının gönlüne gireme-
yen hiç kimsenin artık bu ülkede iktidara 
gelme imkânı bulunmuyor. Ana muhalefet 
partisi bu kafayla böyle bir imkânı elde 
edemeyeceği için, ya başındakinden baş-
layarak kafayı değiştirecek, ya da siyaset 
müzesine kalkacak. 

İstanbul, 16 Nisan’da EVET diyerek, şe-
hitlerinin, gazilerinin hatıralarına sahip 
çıkıyor mu? İstanbul, 16 Nisan’da EVET 
diyerek, terör örgütlerinin güdümüne gi-
renlere haddini bildiriyor mu? İstanbul, 
16 Nisan’da EVET diyerek, her fırsatta mil-
lete hakaret edenlere dersini veriyor mu?

İzzetli Bir Toplum, Kendisine 
Sığınan Mağdurlara Kucağını Açar

Kardeşlerim,

Anayasa değişikliğiyle getirilen Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin 
önünde yeni bir dönem açacaktır. Bu ger-
çeği, içimizdeki bazı gafiller fark etmiyor 
olabilir, ama inanın bana, dışardakiler çok 
iyi görüyor. 
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Dikkat ederseniz, biz bu süreci başlattığı-
mızdan beri, bazı Avrupa ülkelerinin mu-
vazenesi bozuldu. Dengeyi kaybettiler. Ne 
uluslararası anlaşma tanıyorlar, ne teamül 
biliyorlar, ne nezaketten haberleri var. Tür-
kiye gibi bir devlete karşı sergiledikleri 
terbiyesizliklerin üstüne her gün yenisini 
ekliyorlar. Bakanlarımıza, milletvekilleri-
mize, sivil toplum kuruluşlarımıza karşı 
uygulanan baskıların haddi hesabı yok. 

Yurt dışında 3 milyona yakın seçmeni-
miz bulunuyor. Bu, pek çok Avrupa ülke-
sinin toplam seçmen sayısından fazla bir 
rakam... Böyle bir potansiyelin, böyle bir 
gücün görmezden gelinmesi, yok sayılma-
sı mümkün müdür? Seçim dönemlerinde 
yurt dışında kampanya yapılması, yeni bir 
durum da değil. 40 yıldır siyasetin içinde-
yim, 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldı-
ğını biliyorum. 

Peki, bu defa niye böyle telaşlı bir engelle-
me çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü, 
bu halkoylamasının alelade bir seçim olma-
dığını, Türkiye’nin geleceği için bir dönüm 
noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar. 
Merhum Aliya İzzetbegoviç’in insana dair 
çok güzel bir tespiti var. Merhum, bağırma-
yan, her zaman ve her yerde özür dileyen, 
şamar yiyince karşılık vermeyen insan tipi-
ni şiddetle eleştirir. Buna karşılık, “Her tür-
lü ilerlemeyi, sakin ve teslimiyetçi olanlar 
değil, cesur ve itiraz edebilen kimseler ger-
çekleştirebilir” diyerek, başka bir insan ti-
pini öne çıkartır. Aslında Aliya İzzetbegoviç 
burada izzeti tarif ediyor. İzzet sahibi olan, 
Rabbinden başkasına boyun eğmez. Hani 
milletimiz bize gittiğimiz her yerde diyor ya, 
“Dik dur, eğilme” diye, işte bu ifade merhum 
İzzetbegoviç’in izzetli insan tarifidir. 

İnsanlarla birlikte toplumların da izzeti 
vardır. İzzetli bir toplum, kendisine sığı-
nan mağdurlara, mazlumlara, sayıları mil-
yonları da bulsa kucağını açar, ekmeğini 
paylaşır. İzzet sahibi olmayanlar da, sınır-
larına duvarlar örerek, tel örgüler çekerek, 
köprü altlarını molozlarla doldurarak, bot-
larını delip denize dökerek onlardan kur-
tulmaya çalışır. 

İstanbul, tarihi boyunca, kendisine sığınan 
herkese gönlünü açmış bir şehirdir. Bugün 
de İstanbul, tüm sıkıntılarına rağmen, ya-
rım milyon Suriyeli muhacire ensarlık 
yapıyor. Tüm terör örgütlerinin tehdidi 
altındaki bu şehrin insanlarına, gösterdiği 
kadirşinaslık için ne kadar teşekkür etsek 
azdır. 

Şimdi öyle bir ses verin ki, Hollanda’dan 
Almanya’ya, İsviçre’den Belçika’ya kadar 
tüm Avrupa duysun. İstanbul, 16 Nisan’da 
EVET diyerek, Avrupa’ya medeniyet dersi 
veriyor mu? İstanbul, 16 Nisan’da EVET 
diyerek, Avrupa’ya insan hakları dersi 
veriyor mu? İstanbul, 16 Nisan’da EVET 
diyerek, Avrupa’ya adalet dersi veriyor 
mu? İstanbul, 16 Nisan’da EVET diyerek, 
Avrupa’ya ahlak dersi veriyor mu? 16 Ni-
san, işte tüm bu vasıflarıyla İstanbul’un ve 
Türkiye’nin Avrupa’nın üzerine bir güneş 
gibi doğduğu gün olacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle İstanbul’a Büyük 
Hizmetler Kazandıracağız

İstanbul’a meftun olmak öyle sadece sözde 
kalırsa, bir işe yaramaz. Madem aşk var, 
madem sevda var, öyleyse orada çalışma 
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olmalı, icraat olmalı, hizmet olmalı. Ne di-
yor merhum Neşet Ertaş: Aşkınan çalışan 
yorulmaz. Biz de, elimiz iş tutuğundan beri 
İstanbul için çalışıyoruz. Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olduk, bu çalışmaları tüm şe-
hir çapına yayma imkânı bulduk. 

Geçmişte İstanbul çöplük müydü? Suyu-
muz var mıydı? Hava kirliliği var mıydı? 
Sizleri bütün bunlardan kurtardık mı? 
Kurtardık. İşte şimdi de İstanbul Büyük-
şehir Belediyemizin çalışmaları aynı azim 
ve kararlılıkla devam ediyor. Başbakan 
ve Cumhurbaşkanı olduktan sonra da 
İstanbul’u unutmadık. Büyük projelerle 
hem İstanbul’a, hem de bütün Türkiye’ye 
hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Şu anda 
İstanbul’a öyle bir havalimanı yapıyoruz 
ki, dünyanın bir numarası olacak. Yine te-
melini attığımız 18 Mart Çanakkale Köp-
rüsü de dünyada bir numara olacak. Bu 
hizmetleri CHP zihniyeti, SSK’yı dahi ida-
re edemeyen Kılıdaroğlu hayata geçirebilir 
mi? Geçiremez. Biz eserlerimizle ortadayız. 
Ziya Paşa ne diyor: “Eşek ölür kalır semeri, 
insan ölür kalır eseri.” Laf değil, icraat.

İnşallah, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temiyle İstanbul’a çok daha büyük hizmet-
leri kazandıracağız. Geçtiğimiz 14 yılda 
şehrimize 127 milyar liralık kamu yatırım 
yaptık. Tek tek anlatsak, değil saatler, gün-
ler yetmez. Ama şöyle simge hizmetleri bir 
hatırlayalım istiyorum. Mesela Haliç’in 
temizlenmesi… Mesela Istranca dağların-
dan getirdiğimiz kaynakla su sorununun 
çözülmesi… Mesela gecekondularla çevrili 
şehrin çehresini değiştirmek için yapılan 
ve yapılmakta olan kentsel dönüşüm pro-
jeleri… Mesela Marmaray… Marmaray, sa-
dece İstanbul’un değil, sadece ülkemizin 

değil, dünyanın en önemli mühendislik 
projelerinden biridir. Şu ana kadar 200 
milyon insan kullandı. 

Marmaray’ı yalnız bırakmayıp lastik teker-
lekli araçlar için de Avrasya Tünelini inşa 
ettik. Bunlar da yetmez dedik, şimdi deni-
zin altında yapılacak 3 katlı yeni bir tüneli 
İstanbul’a kazandırmak için hazırlıklara 
başladık. 

Boğazın altını döşerken, üstünü mahzun 
bırakmak olur mu? Yavuz Sultan Selim 
Köprüsünü bitirdik, hizmete açtık. İzmit 
Körfezinde de, İstanbul-İzmir Otoyolunun 
bir parçası olan Osmangazi Köprüsünü 
tamamladık. Dünya şehri İstanbul’a, dün-
yanın en büyük havalimanı yakışır dedik, 
şimdi onu inşa ediyoruz. Kanal İstanbul 
sevdamızdan vazgeçmedik. Bu projenin 
ön hazırlıkları sürüyor, inşallah en kısa sü-
rede temel atma aşamasına gelmeyi plan-
lıyoruz. 

Kardeşlerim, 

Şimdi hazır mısınız? 8 gün durmak yok… 
Bizim Rabia’mızı biliyorsunuz değil mi? 
Gür bir şekilde; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet diyelim. Bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. 

Yenikapı ruhu işte bu… Yenikapı ruhu asla 
ölmedi, ölmeyecek. Sadece bu ruha layık 
olmayanlar gidip kendilerine yakışan safa 
geçtiler, o kadar. Rabbim sizlerden razı 
olun. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir 
dönem açan Anayasa değişikliğinin, bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 

Buradan, EVET de dese, HAYIR da dese, 
demokratik bir olgunluk içinde sandık 
başına giderek tercihini ortaya koyan tüm 
vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 
EVET diyenlere, geleceğimiz için kritik 
önemde gördüğüm ve her aşamasına ön-
cülük ettiğim bu değişikliğe verdikleri 

Referandum Sonrası Külliye Önünde Toplanan  
Halka Hitap | Ankara | 17 Nisan 2017

Batı’nın Hiçbir Ülkesinde 
Görülmeyen Demokratik Bir 
Seçim Gerçekleştirilmiştir
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destek sebebiyle özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. 

Buradan; 

AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali 
Yıldırım’a ve AK Parti’ye gönül vermiş tüm 
kardeşlerime… MHP Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli’ye ve MHP’ye gönül vermiş 
tüm kardeşlerime… Tercihlerini EVET ola-
rak ortaya koyan Büyük Birlik Partisi, Hüda-
Par ve diğer partilerimizin yöneticileriyle, o 
partilere gönül vermiş kardeşlerime… Parti-
leri ne derse desin tercihlerini EVET olarak 
sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma… Hal-
koylaması sürecinde EVET yönünde kararlı 
bir duruş sergileyen sivil toplum kuruluşla-
rımıza… Ve elbette yurt dışındaki vatandaş-
larımıza, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Şayet, partisinin veya kurumunun terci-
hi EVET’ten yana olduğu halde, farklı oy 
kullanan vatandaşlarımız varsa, onlara da 
saygı duyuyorum. Bu durum sadece, bizim 
meramımızı yeterince anlatamadığımızı, 
Anayasa değişikliğinin içeriğini ve önemi-
ni yeterince izah edemediğimizi gösterir. 
Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim için 
asıl olan milletimizin ne dediğidir, milli 
iradenin ne yönde tezahür ettiğidir. 

Hamdolsun, 25 milyon 200 bine yakın va-
tandaşımızın tercihiyle, Anayasa değişik-
liği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, artık bu 
konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. 
Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla 
kabul edilen Anayasa değişikliğiyle gelen 
yenilikler, artık tüm milletimizin hizme-
tindedir. Bundan sonra yönümüzü hep bir-
likte geleceğe çevirme zamanıdır. Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla ve tüm gücümüzle, ülkemizin ve 
milletimizin emrinde olarak çalışmayı 
sürdüreceğiz. Bugüne kadar milletimize 
nasıl aşkla, sevdayla, adanmışlıkla hizmet 
etmişsek, bundan sonra da aynı şekilde yo-
lumuza devam edeceğiz. 

Milletin Sözünün  
Üzerinde Söz Yoktur

Kardeşlerim,

Anayasa değişikliğiyle milletimiz, yeni bir 
yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemine geçme kararını vermiş 
oldu. Türkiye artık seçimlerden sonra ya-
şadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Hükü-
met kurma kavgaları, pazarlıkları, koalis-
yonlar dönemi sona erdi. Önümüzdeki ilk 
seçimlerden itibaren hükümeti sandıkta 
doğrudan milletimiz kuracak. Artık karar 
ve söz milletin. Sizin sözünüzün üzerinde 
söz yok, kararınızın üstünde karar yok. 

15 Temmuz ve sonrasında 29 gece boyunca 
sizlerle burada toplanmıştık değil mi? Siz-
ler “idam idam idam” demiştiniz. Şimdi de 
“idam” diyorsunuz. İşte 16 Nisan’da milleti-
min almış olduğu bu karar, bir işaret fişeği-
dir. Sayın Bahçeli idama ‘evet’ diyor. Sayın 
Yıldırım’ın da böyle dediğine inanıyorum. 
Sayın Kılıçdaroğlu da ‘evet’ diyor. Bu konu-
da eğer siyasi partilerimiz Parlamento’da 
bir karar alırsa, ben bu kararı onarım. Şehit-
lerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz 
yoktur, karar mercii millettir. 

Bugün rahmetli Adnan Menderes, Hasan 
Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun kabirle-
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rini ziyaret ettik. Onlar ne yazık ki ‘demok-
rasi demokrasi’ diye diye idam edildiler. 
İşte 15 Temmuz, aynı zamanda bu adımın 
da atıldığı gün olacaktır. 16 Nisan kararını 
verdik değil mi? 

Milletimizin yarısından fazlasının deste-
ğiyle işbaşına gelecek olan Cumhurbaş-
kanı, hükümetini kuracak ve icraatlarına 
başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin her hal ve şart altında kazananı 
milletimiz olmuştur, ülkemiz olmuştur. 

Üye sayısı 600’e çıkan Meclis, kanun çıkar-
ma ve denetleme görevlerini daha güçlü 
ifa edecektir. Yargımız da, milletimiz adına 
adaletin tesisi için çalışmayı sürdürecektir. 

Bu yeni sistemin yürürlüğe gireceği önü-
müzdeki ilk seçimlere kadar, hem ülke ola-
rak, hem de yönetim olarak yapmamız gere-
ken pek çok iş bulunuyor. Meclis’imiz, yeni 
sistem için gereken uyum kanunlarını çıkar-
tacak ve Hakimler Savcılar Kurulunun ken-
di kontenjanına düşen üyelerini seçecektir. 

Hükümetimiz, bir yandan yatırımları hızla 
devam ettirirken, diğer yandan yeni proje-
lerin hazırlıklarını yürütecektir. İnşallah, 3 
Kasım 2019 tarihinde yapılacak seçimlerin 
ardından da, yeni sistemi tüm unsurlarıyla 
uygulamaya geçirmiş olacağız. Türkiye’nin 
demokraside, ekonomide, dış politikada, 
güvenlikte atması gereken pek çok önemli 
adım var. Seçimlere kadar geçecek sürede, 
bunların hepsini de, hükümetimizle, ku-
rumlarımızla işbirliği ve uyum içinde, ka-
rarlılıkla uygulayacağız. Milletimizin bize 
işaret ettiği yol budur. Ülkemizin kaybede-
cek tek bir dakikası bile yoktur. 

AGİT diye bir örgüt var. Kendilerine göre 
raporlar hazırlıyorlar. Bu raporlarda, 16 
Nisan refarandumuna yönelik çeşitli mes-
netsiz iddialarda bulunuyorlar. Bu raporu 
hazırlayanlar haddini bilmek zorundadır. 
Şimdi buradan onlara sesleniyorum: Ha-
zırlamış olduğunuz siyasi içerikli düzmece 
raporları ne görürüz, ne duyarız, ne de dik-
kate alırız. Siz yalanlarınızı bizim külahı-
mıza anlatın. Türkiye’de, Batı’nın hiçbir ül-
kesinde görülmeyen demokratik bir seçim 
gerçekleştirilmiştir. Sizler Türkiye’nin ba-
kanlarını ülkelerinize sokmazken, toplantı 
yaptırmazken, biz oldukça demokratik bir 
seçimi geride bıraktık. Utanmadan-sıkıl-
madan, seçimlere gölge düşürme yarışına 
boşuna girmeyin, netice alamazsınız. Artık 
sürün eşeğinizi Niğde’ye… 

Kardeşlerim,

16 Nisan’da ortaya çıkan sonuç milletimizi 
memnun ve mutlu ederken, hiç şüphesiz, 
birilerini de hüsrana uğrattı. Şimdi gazete 
ilanları gördüm; tencere-tavacılar çıkmış 
ortaya… Neymiş? Onlar da hayır’ı kutlu-
yorlarmış… Yahu galibiyetin mutluluğunu 
biliyoruz da, mağlubiyetin kutlandığına 
ilk defa şahit oluyoruz. İşte bunlar Gezici, 
bunlar tencere-tavacı. Tencere-tava hep 
aynı hava, işte yollarına devam ediyorlar.

Avrupa’nın, Türkiye’yi Kapıda 
Bekletme Keyfiliğine Daha Fazla 
Müsaade Etmeyeceğiz

Biz, siyasi parti çatısı altında bu değişikli-
ğe karşı çıkanlara, her şeye rağmen, saygı 
duyuyoruz. Seçim meydanlarında onların 
yanlışlarını, yalanlarını, eksiklerini mille-
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timize ifade etmek, bu mücadeleyi vermek 
elbette görevimizdir. Tüm sıkıntılarına 
rağmen bu demokratik mücadeleyi verdik. 
Halkoylaması sonucuna göre, her siyasi 
parti kendi değerlendirmesini yapar, kendi 
yolunu çizer, biz ona karışmayız. Bizim sa-
dece terör örgütlerine karşı müsamahamız 
yoktur. PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ına 
kadar, ülkemize ve milletimize ihanet için-
de olan tüm terör örgütleriyle mücadele-
mize kararlılıkla devam edeceğiz. 

Diğer yandan, kimi Avrupa devletleri, ül-
kemizdeki muhalefet partilerinden daha 
hararetli bir şekilde bu reforma karşı çıktı-
lar. Öyle ki, halkoylamasındaki tutumlarını, 
kendileri gibi düşünmeyen vatandaşlarımı-
zın üzerine atlarıyla, itleriyle saldıracak ka-
dar ileriye götüren ülkeler oldu. Şimdi aynı 
çevreler bizi Avrupa Birliği üyelik görüşme-
lerimizi dondurmakla tehdit ediyorlar. Her 
şeyden önce bu, onların vereceği bir karar 
değil. Bu kararı biz vereceğiz. Çünkü onla-
rın bizim için böyle bir karar alabilmelerine 
imkân sağlayacak hiçbir eksiğimiz, hiçbir 
yanlışımız yok. Ama onların bize yanlışı 
çok… Türkiye’yi 54 yıldır kapıda bekleten-
lerin artık bu keyfiliği daha fazla sürdürme-
lerine müsaade etmeyeceğiz. Ya Türkiye’ye 
verdikleri sözleri derhal tutacaklar, ya da 
sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör 
örgütlerini el altından destekleyerek ülke-
mizin üzerine salmakla olmaz. 

Suriye’de, terör örgütlerine verdikleri des-
tekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça 
ilan etmekten çekinmeyenler şunu bil-
sinler: Türkiye, ne pahasına olursa olsun, 
sınırlarının yanıbaşında böyle bir terör 
oluşuma izin vermeyecektir. Bölgede pa-

ralı asker gibi kullandıkları teröristlerle 
Türkiye’yi dize getirebileceklerini sanan-
lar, yanıldıklarını çok yakında görecek-
lerdir. Fırat Kalkanı, bizim son değil, ilk 
operasyonumuzdur. Ülkemize yönelik ey-
lemleriyle ve tehditleriyle sınırlarımızda 
beslenen terör örgütlerinin kökünü kurut-
mak için, nereye ve ne kadar operasyon 
gerekiyorsa, hepsini de yapmakta kararlı-
yız. Önümüzdeki dönem, işte bu meseleler 
üzerinde yoğunlaşacağımız, milletimizden 
aldığımız bu güçlü destekle, somut icraat-
lara girişeceğimiz bir dönem olacaktır. 

Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımızla RA-
BİA’mızı boşuna tekrarlamıyoruz. Burada 
bir kez daha, şöyle Kandili’nden Pensilvan-
ya’sına, Avrupa’sından Amerika’sına kadar 
herkesin duyabileceği bir sesle tekrarla-
maya var mıyız? Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet. Türkiye’nin işte bu 
4 hassasiyetine saygı duymayan hiç kimse, 
dostumuz değildir, müttefikimiz de olamaz. 
Bizim milletimize sözümüz var. Ülkemizin 
bekası için ne icap ediyorsa yapacağız, han-
gi riskler alınması gerekiyorsa alacağız. 

Türkiye’nin ve Türk Milletinin, istiklali ve 
istikbali konusundaki kararlılığını anla-
mak istemeyenlere en güzel cevabı, Meh-
met Akif veriyor. Sizlerle olan bu güzel 
muhabbetimizi, Akif ’in İstiklal Marşımız-
da ifade ettiği şu mesajlarıyla bitirmek is-
tiyorum: 

“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.
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Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı; 

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.”

Biz de yurdumuzu alçaklara uğratmayaca-
ğız. Şehitlerimizin ve ecdadımızın emane-

tine sahip çıkacağız. Bayrağımızın gururla 
dalgalanmaya, ezanlarımızın şevkle okun-
maya devam etmesi için gerekirse gövde-
mizi siper etmekten çekinmeyeceğiz. 

Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye, Müreffeh 
Türkiye, İstikrarlı Türkiye yolunda verdi-
ğimiz bu mücadelede gösterdiğiniz sevgi 
için, coşkunuz için, vefanız için her birini-
ze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Gerçekten şu 60 gün çok çalıştınız, çok 
gayret ettiniz. Sizlere saygılarımı, muhab-
betlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sayın divan, Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin kıymetli yöneticileri, değer-
li işadamları, saygıdeğer misafirler, aziz 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneğimizin 
7’nci Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. TÜMSİAD’ın 

kuruluşundan bugüne kadar, çalışmala-
rında emeği geçen bütün kardeşlerimi teb-
rik ediyorum. 

12 yıldır, milli ve manevi değerlerimiz 
ışığında, birlikten doğan güce inana-
rak ülkemize ve üyelerine hizmet eden 
TÜMSİAD’a, bundan sonraki çalışmala-
rında da Rabbimden muvaffakiyetler ni-

TÜMSİAD 7. Genel Kurulu | İstanbul | 29 Nisan 2017

Terör Örgütleriyle Mücadele 
Bizim İçin Bir Seçenek Değil, 

Mecburiyettir
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yaz ediyorum. TÜMSİAD’ın bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da ülkemize 
hizmet etmenin yanında, Hakk’ın ve haki-
katin yanındaki güçlü duruşunu sürdüre-
ceğine yürekten inanıyorum. Türkiye’nin 
demokrasisine ve ekonomisine verdiğiniz 
destek için her birinize ayrı ayrı şükranla-
rımı sunuyorum. 

Ülkemizde artık, kimlerin başka güçle-
rin emrinde birer ihanet çetesi olarak fa-
aliyet gösterdiği, kimlerin de Allah rızası 
yolunda gayret sarf ettiği, tüm açıklığıyla 
ortaya çıkmıştır. Müslümanın aynı delik-
ten tekrar tekrar ısırılmayacağı tavsiyesini 
aklımızdan hiç çıkarmadan, tüm ihanet 
çetelerinin kökünü kazımakta kararlıyız. 
Ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, İs-
lam âleminin birliği ve beraberliği, tüm 
insanlığın hayrı için çalışan herkese kapı-
mız da, kalbimiz de sonuna kadar açıktır. 
Rabbim, bizi bu dünyada sevdiklerimizle 
birlikle eylesin ve inşallah yine onlarla bir-
likte haşr eylesin diyorum.

Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, 
kabul olunmayan duadan Allah’a sığındı-
ğımız gibi, Hak ve halk yolunda harcanma-
yan güçten, kudretten, imkândan da uzak 
durmak gerektiğini düşünüyorum. İnşal-
lah, sizlerle birlikte, ülkemizi hem bu sı-
kıntılarından kurtaracak, hem de geleceğe 
hazırlayacağız. Eskilerin dediği gibi, “Önce 
refik, sonra tarik”, yani önce yol arkada-
şı, sonra yol… Yolumuz da, menzilimiz de 
bellidir. Biz asıl bu yolda, kimlerle birlik-
te yürüdüğümüze önem veriyoruz. Bu 
bakımdan, TÜMSİAD’ın yol arkadaşlığını 
çok kıymetli görüyorum. Bugüne kadar 
bizi yalnız bırakmadınız, hep yanımızda 

oldunuz. İnşallah, bundan sonra da gönül 
ve yol birlikteliğimiz aynı şekilde devam 
edecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz yıl, Ramazan ayında, 24 
Haziran’da sizlerle iftar sofrasında bir ara-
ya gelmiş, hasbihal etmiştik. Orada söyle-
diğim bir şey vardı. Ülkemizin son yıllar-
da karşılaştığı sıkıntıları, saldırıları ifade 
ettikten sonra demiştim ki, “Milletimizin 
bize verdiği destek şahsımıza değil, bu sal-
dırılar karşısında kendi adına verdiğimiz 
mücadeleyedir.” Ardından da, “Bu müca-
deleyi samimiyetle ve kararlılıkla sürdür-
düğümüz müddetçe, milletimizin deste-
ğinin bizimle olacağindan en küçük bir 
şüphe duymuyorum” demiştim. Bu sözle-
rin ardından 3 hafta geçmişti ki, Türkiye, 
tarihinin en alçak darbe teşebbüsüyle kar-
şı karşıya kaldı. 15 Temmuz gecesi kendi 
halkına, kendi devletine silah çeken FETÖ 
ihanet çetesi mensuplarının karşısına yine 
milletimizle birlikte çıktık. Son yıllarda-
ki en büyük imtihanımızı o gece verdik. 
Hamdolsun, milletimiz bizim nezdimizde 
kendi istiklaline ve istikbaline bir kez daha 
sahip çıktı. 

FETÖ’yle Mücadelemiz Bitmedi, 
Devam Edecek

Yaklaşık 9,5 ay önce bu milleti esir edebile-
ceklerini, bu ülkeye diz çöktürebilecekleri-
ni sananlar, bugün geleceğin Türkiye’sinin 
inşası yolunda atılan adımları çaresizce 
izliyorlar. İstiklal Marşında ifade edildiği 
gibi: 
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“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.”

Evet, bu millet gövdesini tankın altına koy-
du. Onlar 15 Temmuz’da şehadete, Hakk’a 
yürüdüler. Dünyada bunun eşi benzeri 
yoktur. 

Darbe girişiminden bugüne yaşadıkları-
mız, bir başka dönemde olsa, onlarca yıla 
ancak sığdırılabilecek gelişmeleri ifade 
ediyor. İşte böylesine köklü değişimleri 
hayata geçiriyor, böylesine cesur adımlar 
atıyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimi-
zin en büyük başarılarını elde ediyoruz. 
FETÖ’nün devletten, iş dünyasından, sivil 
toplum hayatımızdan ve ülkemizin her 
köşesinden sökülüp atılması yolunda çok 
önemli uygulamalar gerçekleştirdik, ger-
çekleştiriyoruz. Mücadelemiz bitmedi. Bu 
öyle bir virüs ki, vücudumuzda metastaz 
yaptı. Virüsün tamamen temizlenmesi 
gerekiyor. Bunların silahlı kuvvetlerimiz, 
polis teşkilatımız ve diğer devlet kurum-
larımızdan temizlenmesi gerekiyor. Ne de-
miştim? İnlerine gireceğiz. İnlerine girdik, 
ama bitmedi. 

Aynı şekilde PKK’nın da inlerine gir-
dik, giriyoruz. Şu anda askerimiz, poli-
simiz Tendürek’te, Gabar’da, Cudi’de, 
Beslerderesi’nde teröristlerin tepesine çök-
tü. Tabi burada durmadık, sınırın ötesinde 
de terör unsurlarına dünyayı dar ediyoruz. 
PYD ve YPG’yi kimlerin desteklediğini gö-
rüyorsunuz değil mi? Terörle mücadele-
mizde birilerinin desteğini beklemeyece-

ğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz 
demiştik. Şu anda kendi göbeğimizi kendi-
miz kesiyoruz. Fethin yakın olduğuna ina-
nanlar, yardımın sadece Allah’tan geleceği-
ni bilir. Biz de şimdi fethe yürüyoruz. 

Bölücü terör örgütünün ve destekçilerinin 
gücünü, hem şehirlerimizde, hem kırsalda 
büyük ölçüde kırdık, kırıyoruz. Cumhuri-
yet tarihimizde, Kıbrıs Barış Harekâtının 
ardından ilk defa, sınırlarımız dışında çok 
kapsamlı operasyonlar yürüttük, yürütü-
yoruz. 

DEAŞ terör örgütüyle de bizden başka cid-
di şekilde mücadele eden hiçbir ülke yok-
tur. Cerablus’ta, Rai’de, Dabık’ta, El Bab’da 
3 binden fazla DEAŞ’lı etkisiz hale getiril-
di. Şimdiki hedef ise Münbiç. 

Biz daha önce dedik ki, “Amerika’nın ba-
şını çektiği koalisyon güçleriyle beraber 
Rakka’ya operasyon yapalım. DEAŞ’la 
mücadelede yanınıza terör unsurlarını 
almayın. Bir terör örgütü başka bir terör 
örgütüyle temizlenmez. Bu konuda elimiz-
de belgeler var.” Ama bu uyarılarımızı dik-
kate almadılar. Bu yöndeki görüşlerimizi, 
belgelerimizi ayın 16’sında yapacağımız 
görüşmede ABD Başkanı Sayın Trump’ın 
önüne yine koyacağım. Koalisyon güçleri 
ve Türkiye el ele verirse Rakka’yı DEAŞ’a 
mezar eder. Bunlar kendilerine kaçacak de-
lik ararlar. Aynı şekilde Musul, El Anbar’da 
da mücadeleyi sürdürelim. 

İşte Telafer ve Sincar’da ne oldu? Baktık 
ki olmuyor, Sincar’a bir operasyon yaptık 
ve 210-220 teröristi etkisiz hale getirdik. 
Bölücü örgütün önemli merkezini vurduk. 
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Niye? Bu milletle oyun oynanmaz, herkes 
bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldi-
ğinde ne yapacağımızı gayet iyi biliriz. Bir 
gece ansızın gelebiliriz. 

Terörle Mücadelemiz,  
Bizim İçin Bir Oyun Değil,  
Bir Beka Meselesidir

Türkiye’nin DEAŞ’a yönelik operasyon-
larında elde ettiği başarı, maskeleri dü-
şürdü, bölgede oynanan oyunu ifşa etti. 
Hepimizin malumu olan bir takım güçler, 
bölgeyi satranç tahtası, terör örgütlerini 
de gerektiğinde feda edilebilecek piyonlar 
gibi kullanarak, kendilerine yeni hareket 
alanları açmaya çalışıyorlar. Her zaman 
ifade ediyorum, burada da bir kez daha 
tekrarlamakta fayda görüyorum. Terör 
örgütleriyle mücadelemiz, bizim için bir 
oyun değil, bir beka meselesidir. Çünkü, 
sınırlarımız içindeki ve hemen yanında-
ki terör örgütleri bomba patlattığı zaman, 
Avrupa’nın, Amerika’nın, Rusya’nın de-
ğil bizim canımız yanıyor. Terör örgütleri 
roketle, havanla, silahla saldırı düzenle-
diklerinde hedefte, Avrupa’sı, Amerika’sı, 
Rusya’sı değil bizim askerimiz, polisimiz, 
vatandaşlarımız oluyor. Bu örgütlerin yık-
maya çalıştığı devlet bizim devletimiz, böl-
meye çalıştıkları millet bizim milletimiz-
dir. Bir başka ifadeyle, terör örgütleriyle 
mücadele bizim için bir seçenek değil, bir 
mecburiyettir. Onun için, hiç kimse kusura 
bakmasın, biz terör örgütlerine asla müsa-
maha göstermedik, göstermeyeceğiz. 

Bu mücadelede Batı’nın bizimle beraber 
olması lazımdır. Terörle mücadelede sami-
mi olmak zorundalar. Eğer şimdi yaptıkla-

rı gibi umursamazlarsa, bugün bizi vuran 
terör, yarın onları da vurur. Batılı ülkeler, 
referandum sürecinde teröristleri bizi 
bölmek için kullanmadılar mı? Bunların 
belgelerini uluslararası televizyonlarda da 
gösterdik. Bu teröristlerin iadesini isteriz, 
vermezler. Çünkü onları bize karşı kullan-
manın gayretindeler. Ayrıca tüm bunlarla 
da yetinmezler, utanmadan sıkılmadan bir 
tane ajan provokatörü isterler. Üstelik bu 
ajanı 1 ay müddetince Tarabya’daki Alman 
Rezidansında saklarlar. Tabi o ajan şimdi 
tutuklandı. Bizden hala onu istiyorlar. Lafa 
gelince bu Avrupalı dostlarımızın yargıları 
bağımsız ve tarafsızdır. Ama iş bize gelin-
ce, yargımızı taraflı görürler. Öyle mi? Yar-
gımız kararını verdi ve o ajanı tutukladı. 
Önce siz, istediğimiz teröristleri iade edin. 

Son dönemde, Avrupa’daki mabetlerimi-
zin duvarlarına gamalı haçlar çizilerek va-
tandaşlarımız tehdit ediliyor. Bu durumu 
kendilerine de söylüyoruz. Türkiye’de on-
lara ait ibadethanelerde, mabetlerde ben-
zeri olaylar yaşansa dünyayı ayağa kaldı-
rırlar. Ancak Türkiye, böyle tahriklere asla 
müsaade etmez. Biz millet olarak inanç 
özgürlüğünün ne olduğunu biliriz. Fatih 
İstanbul’u fethettiğinde Bizans’ın kadınla-
rı ne diyordu? Başımızda kardinal külahı 
görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi arzu 
ederiz. Çünkü biliyorlardı ki, Osmanlı’nın 
adaleti hiçbir şeyle mukayese edilmez. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin uzun zamandır arayışı için-
de olduğu, 15 Temmuz’un artık kaçınıl-
mazlığını gösterdiği bir büyük reformu, 
16 Nisan’da milletimizin onayıyla hayata 
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geçirdik. 16 Nisan halkoylaması sonuç-
larının, bir kez daha ülkemiz, milletimiz, 
geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Yüzde 85,5’lik bir katılım ora-
nıyla halkoylamasında demokratik tercih-
lerini sandığa yansıtan, yurtiçindeki ve 
yurtdışındaki yaklaşık 50 milyon vatanda-
şımın her birine teşekkür ediyorum. Yakla-
şık 49 milyon geçerli oy içindeki 25 milyon 
157 bin EVET oyuyla, bu büyük reformun 
yüzde 51,4 oranla hayata geçmesi yönün-
de irade beyan eden vatandaşlarıma ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum. 

Başarıyı Mahkeme Kapılarında 
Değil, Milletin Gönlünde Arayın 

Seçim meydanları er meydanlarıdır. Ne 
sözünüz varsa orada söylemeniz, ne maha-
retiniz varsa orada sergilemeniz gerekiyor. 
Seçim bittikten sonra, ortaya çıkan sonu-
cun üzerini gölgelemek için gösterilen gay-
retleri, üzüntüyle takip ediyoruz. Sandık-
tan elde edilemeyen sonucu Danıştay’da, 
Anayasa Mahkemesi’nde, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde arayanlara sözü-
müz şudur: Başarıyı yanlış yerde arıyorsu-
nuz. Başarıyı, mahkeme kapılarını aşındı-
rarak değil, ancak milletin gönlüne girerek 
elde edebilirsiniz. 16 Nisan artık geride 
kalmıştır. Milletimiz iradesini ortaya koy-
muş, tercihini yapmıştır. Bir kez daha milli 
irade hür bir şekilde sandıkta tecelli etmiş-
tir. Millet iradesine hürmetsizlik gösteril-
mesi son derece yanlıştır. Artık bu halkoy-
lamasını da, sonuçlarını da tartışmanın 
bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bundan son-
ra yapılması gereken, önümüzdeki diğer 
seçimlere hazırlanmaktır. 

2019 yılı Kasım ayında, yeni sisteme göre 
ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi ve onun-
la birlikte milletvekili seçimi var. Ondan 
önce mahalli idareler seçimini yapacağız. 
Avrupa Birliği ülkemize yönelik haksız ve 
adaletsiz tavrında değişiklik yapmazsa, 
belki bu konuda da bir halkoylaması ihti-
yacı olacak. Olur mu? Olur. İngiltere Brexit 
yapıyor oluyor da, Türkiye yapınca neden 
olmasın. 

Kendilerinde güç vehmedenlere, mahke-
me kapılarını boş verip, bu seçimlere ha-
zırlanmalarını tavsiye ediyoruz. Bakınız, 
biz şimdiden bu hazırlıklara başladık. İn-
şallah, önümüzdeki Salı günü, Anayasa-
mızın 16 Nisan’da değişen hükmüyle elde 
ettiğimiz bir imkânı kullanacak, kurucusu 
olduğumuz partiye tekrar üye olacağız. 
Ardından da, 21 Mayıs’ta yapılacak Olağa-
nüstü Kongremizde, partimizin yeni yöne-
timini teşekkül ettireceğiz. Buradan alaca-
ğımız enerjiyle, bir yandan teşkilatlarımızı 
güçlendirerek seçimlere hazırlayacak, bir 
yandan da icraatlarımızla milletimizin 
gönlünde daha yükseklere çıkmanın yol-
larını arayacağız. Bu işler öyle “On dönüm 
bostan, yan gel yat Osman” anlayışıyla ol-
maz. Eğer bir hedefiniz varsa, bunun için 
çalışmanız, gayret etmeniz, sürekli kendi-
nizi yenilemeniz şarttır. Bizim muhalefetin 
yaptığı gibi, hiçbir şey yapmadan, sadece 
başkalarını suçlayarak başarı elde etmeye 
çalışırsanız, her seferinde işte böyle hüsra-
na uğrarsınız. 

Muhalefetin şirazesi öylesine bozulmuş du-
rumda ki, millete hakaretlerinin dozunu 
artırmaya, başarısızlıklarının sebebini doğ-
rudan millete yüklemeye başladılar. Lafa 
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gelince ağızlarından demokrasiyi düşürme-
yenlerin yüzlerindeki makyaj dökülmeye, 
halkçılık kılıfının altına gizledikleri faşist 
damar kendini belli etmeye başladı. Bu iş-
ler böyledir; eninde sonunda her şey aslına 
rücu eder. Avrupa’daki Nazi artıklarıyla 
aynı safta buluşanların durumu da budur. 

Kardeşlerim,

Dünyanın ve bölgemizin çok önemli bir 
değişim sürecinden geçtiği şu dönemde, 
zamanı iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. 
Önümüzdeki yapmamız gereken çok iş 
var. Meclisimizin, diğer yasama faaliyet-
lerinin yanısıra, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine hazırlık için ciddi bir mesai 
yapması gerekiyor. Hükümetimizin, bir 
yandan mevcut yatırımları sürdürürken, 
bir yandan da yeni yatırımlar için hazır-
lık yapması şarttır. Özellikle ekonomide, 
tamamen suni bir şekilde sarsılan denge-
lerin tekrar yerli yerine oturtulmasına ih-
tiyacımız var. İşte dün, Mart ayı ihracat ra-
kamları açıklandı. Buna göre ihracatımız 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 
arttı. Yılın ilk 3 ayındaki ihracat artışımız 
yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 
bu oranın yüzde -6,4 olduğunu hatırlat-
mak isterim. 

Tabi, geçen ayki rakamlarda ihracatta da, 
ithalatta da ilk sırayı Almanya’nın alıyor 
olması, her iki ülkenin de üzerinde düşün-
mesi gereken bir tablodur. Rakamlar, son 
dönemde, Avrupa’daki Türkiye karşıtı dal-
ganın ön saflarında yer almaya hevesli gö-
züken Almanya’nın, bu tutumunu gözden 
geçirmesi gerektiğine işaret ediyor. 

Borsa İstanbul endeksi, tarihi seviyelere 
ulaştı. Suni bir şekilde artan döviz kuru, 
yavaş yavaş olması gereken seviyeye doğ-
ru geriliyor. Büyümede geçtiğimiz yıl, kö-
tümser tüm tahminlerin aksine, yüzde 2,9 
gibi, oldukça iyi bir oranı yakaladık. Tür-
kiye, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla bakımından 
dünyada 17’nci, satın alma gücü paritesi 
bakımından ise 13’üncü sırada bulunuyor. 
Uluslararası yatırımlar konusunda çok 
önemli sinyaller alıyoruz. 

Girişimcilerimiz,  
Teşviklerden Yararlanarak  
İşlerini Büyütmelidir

Yarın Hindistan’a, Çarşamba günü Rusya’ya, 
bir sonraki hafta Kuveyt’e, Çin’e, ardından 
Amerika’ya gideceğiz. Ardından Belçika’da 
NATO Liderler Zirvesi’ne katılacağız. Artık, 
ne içeride, ne dışarıda, kimsenin bekleyece-
ği bir milat kalmadı. En kötüyü inşallah ge-
ride bıraktık, bundan sonra hep daha iyiye, 
daha güzele doğru yol alacağız.

İstihdamdaki sıkıntıyı, başlattığımız se-
ferberlikle büyük ölçüde çözdük. Bu işin 
takibini valilerimize vermiştim. İlk fırsat-
ta telekonferans sistemiyle tüm valileri-
mizi teker teker karşıma alıp, bu konuda 
kat ettikleri mesafeyi, kimlerin sözlerini 
tuttuğunu, kimlerin tutmadığını soraca-
ğım. Şu anda ekranları başında bizi iz-
leyen valilerimize tekrar sesleniyorum: 
Sakın bu işi hafife almayın, yakın takiple, 
şehrinizdeki bütün yatırımcıları kovala-
yacaksınız. 

Bir başka rahatsız olduğum mesele olan 
faiz konusunda da, ekonomideki güven 
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ve istikrar ortamının güçlenmesine para-
lel olarak, önümüzdeki dönemde olumlu 
adımlar atılacağına inanıyorum. Buradan, 
halkoylaması sonucunu bekleyen herkesi 
harekete geçmeye davet ediyorum. Biliyor-
sunuz, yatırımlar ve istihdamla ilgili çok 
ciddi teşvikler getirdik. Tüm firmalarımız-
dan, tüm girişimcilerden, bu teşviklerden 
yararlanarak işlerini büyütmeleri, geliştir-
meleri, hızlandırmaları konusunda cesur 
adımlar atmalarını bekliyoruz. 

Bu ülkenin kullanılmayan her potansiyeli, 
hem bizim, hem işadamlarımız açısından 
büyük bir kayıptır. Halbuki biz her zaman 
“kazan-kazan” formülünden yana olduk. 
Önümüzdeki dönemde, yurt içinde ve yurt 
dışındaki tüm girişimcilere bir kez daha, 
bu anlayışla birlikte çalışma ve kazanma 
çağrısı yapıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Dikkat ederseniz, halkoylaması kampan-
yası boyunca da, burada da iki kavramın 
üzerinde özellikle durdum. Bunlar, istik-
rar ve güvendir. Eğer bir ülkede güven ve 
istikrar olursa, kalkınmanın önüne kimse 
geçemez. Ülkemizde şu anda güven ve is-
tikrar var. Yeni yönetim sistemi konusun-
daki ısrarımızın gerisinde de, istikrar ve 
güven ortamının sağlanacağına dair inan-
cımız bulunuyor. 

Hepimizin aynı gemide olduğundan ha-
bersiz birileri, istikrar ve güven ortamına 
saldırmakta ısrar ediyor. Ülkemizin artık 
ne zaman kaybına, ne enerji kaybına ta-
hammülü yoktur. 

İlk etapta 2019 yılına kadar olan dönemi, 
ardından da 2023 hedeflerimize ulaşmak 
için kalan süreyi çok iyi değerlendirmeli-
yiz. Yüreği bu ülke için çarpmayanlarla, se-
vinci de, tasası da bu millet için olmayan-
larla hedeflerimize ulaşamayız. Bakınız, 
hak ozanımız ne diyor:

Duydum dost yarelenmiş

Yine gönlüm hoş değil

Her yani parelenmiş 

Yine gönlüm hoş değil

Dost hasreti zor imiş

Her dem ahu zar imiş

Dert adamı yer imiş

Yine gönlüm hoş değil

Evet, bize ülke olarak, millet olarak işte 
böyle dostlar lazım. 

Hüseyin Kurt Kardeşimizi  
İtlerine Isırtanlar Bizim 
Dostumuz Olamaz

Kendi ülkesine, kendi milletine, kendi de-
ğerlerine dost olmayan, kimin neyi olursa 
olsun, bize yaramaz. Türkiye ancak, yerli 
ve milli bir anlayışla, yerli ve milli kadro-
larla kendisine arzu ettiği şekilde güçlü 
bir gelecek inşa edebilir. Şu veya bu ülke, 
şu veya bu kuruluş ülkemizi eleştirdiğinde 
aynı ağızla üzerimize gelenlerin bu tablo-
da yerleri yoktur. Ülkemize yapılan haksız-
lıkları gördükleri halde, sırf kendi işlerine 
geliyor diye, bunları bize karşı kullanmaya 
çalışanların milletimize hiçbir faydası do-



Recep Tayyip ERDOĞAN

244

kunmaz. Ölçümüz her zaman olduğu gibi 
milletimizdir, onun ne istediğidir, onun ne 
dediğidir. 

Hollanda’da, Hüseyin Kurt kardeşimizi 
köpeklerine, itlerine ısırtanlar bizim dos-
tumuz olamaz. Bana diyorlar ki, böyle sert 
konuşmayın. Soydaşlarımın, vatandaşları-
mın üzerine köpeklerini, itlerini sürenler 
hakkında sert konuşmaya devam edece-
ğim. Hollanda, benim Bakanımı arabanın 
içine mahkûm etti. Onu kendi konsolos-
luğuna, topraklarına sokmadı. Bu durum 
karşısında susacak mıyız? 

TÜMSİAD, temsil ettiği misyonla, bu ko-
nuda örnek bir duruş ortaya koyuyor. Bir 
kez daha her birinize ayrı ayrı şükranları-
mı sunuyorum. Derneğimizin 7’nci Olağan 
Genel Kurulu’nun başarılı geçmesini te-
menni ediyorum. Yönetimde görev alacak 
tüm kardeşlerimi şimdiden kutluyorum.

Sözlerime son vermeden önce, bugün 
101’inci yıldönümünü idrak ettiğimiz 
önemli bir zaferin kahramanlarını yad et-
mek istiyorum. Bundan bir asır önce, 29 
Nisan 1916 tarihinde, herkesin artık ayağa 
kalkamaz diye baktığı ecdadımız, Kut’ül 

Amare’de, yakın tarihimizin en önemli za-
ferlerinden birini kazanmıştır. Bu vesiley-
le Selman-ı Pak ve Kut çarpışmaları başta 
olmak üzere, Birinci Dünya Savaşı’nın tüm 
cephelerinde kahramanca mücadele ede-
rek şehit olan, gazi olan tüm askerlerimizi 
rahmetle, minnetle, tazimle yâd ediyorum. 
Bu toprakları bize vatan kılmak için yürüt-
tüğümüz, terörle mücadele ve 15 Temmuz 
dahil tüm mücadelelerde şehadete yürü-
yen, gazi olan kardeşlerimizin her birini, 
aynı şekilde rahmetle, hürmetle anıyorum.

Maalesef, ülkemizde yakın tarihimizin 
Kut’ül Amare gibi iftihar verici zaferlerinin 
üzeri örtülmeye, adeta özellikle unutturul-
maya çalışılmıştır. Halbuki, İngilizler, bu 
zaferden 2 yıl sonra İstanbul’u işgal ettik-
lerinde, kullandıkları tüm ofislere “Kut’u 
unutma” levhaları asmışlardır. İnşallah, 
bundan sonra çocuklarımıza, tarihimizin 
diğer levhaları gibi, Kut’ül Amare Zaferini 
de hakkıyla öğretecek yeni bir müfredatı 
eğitim sistemimize kazandırmakta kararlı-
yız. Bir kez daha bu önemli zaferin yıldö-
nümünü hayırla yad ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

245

Meridyen Derneği’nin kıymetli yönetici-
leri, sevgili gençler, saygıdeğer misafirler, 
değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Meridyen Derneğimiz bünyesinde kuru-
lan Münazara Kulübü tarafından gerçek-
leştirilen Münazara Turnuvası’na katılan 
tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyo-
rum. Artık uluslararası bir boyut da kaza-
nan bu turnuvaların düzenlenmesinde, bu 

günlere gelmesinde emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Özellikle yurt-
dışından turnuvaya katılan gençlerimize 
hoşgeldiniz diyor, ilgi ve alakaları için te-
şekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Tabii münazara deyince ben hemen şöy-
le, lise yıllarıma, gençlik çağlarıma gidi-
yorum. İstanbul İmam Hatip Lisesinde 

Münazara, Söz ve Mantığın 
Gücüyle İkna Sanatıdır

Meridyen Derneği Münazara Turnuvası  
Ödül Töreni | İstanbul | 7 Mayıs 2017
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öğrenciyken, hem okul içindeki, hem de 
liselerarası münazara yarışmalarında eki-
bimizin başında yer alırdım. İki yıl üst 
üste okulumuza, 57 lisenin katıldığı İstan-
bul Münazara Şampiyonluğunu kazandır-
mayı başarmıştık. Tabi o zaman münaza-
ralar şimdiki gibi değildi. Bugün burada 
farklı bir münazara şeklini öğrenmiş ol-
dum. Gençlerimizi huzurlarınızda tebrik 
ediyorum. 

O dönemde, okullarda siyasi kamplaşma-
lar pek yoktu. Okuldaki arkadaşlarımızın 
tamamıyla çok yakın ve samimi ilişkileri-
miz vardı. Spordan edebiyata her alanda 
güçlü bir dayanışma içindeydik. Mesela 
bir tarafta İstanbul İmam Hatip Lisesi, 
öbür tarafta Pertevniyal Lisesi vardı. İstan-
bul’daki tüm okullar münazara yarışması 
dolayısıyla tanışırlar, kaynaşırlardı. 

İmam Hatip Lisesinde, gerçekten çok ka-
liteli, çok fedakâr, bizlerin üzerinde çok 
emeği olan hocalara sahiptik. Edebiyat ho-
calarımız bizlere hitabet dersi veriyorlardı. 
Hocalarımız, münazara yarışması dönem-
lerinde bizleri çok iyi çalıştırırlardı. Müna-
zara konularına göre pratik yapardık. Me-
sela münazara konusu çocuk terbiyesi ise, 
kreşlere giderdik. Orada, çocukların nasıl 
yetiştirildiğini gözlemlerdik. 

Öğretmenlerimizin yetiştirmesi ve yön-
lendirmesiyle, hem çok kitap okur, hem 
spor yapar, hem de bu tür yarışmalarla, 
kendimizi murakabe ederdik. Münaza-
rayla, sporla, şiirle, edebiyatla, fikri faali-
yetlerle, dostlukla geçen bir lise dönemi 
yaşamış olmaktan gerçekten memnuniyet 
duyuyorum. 

Münazara Polemik Yapma Değil, 
Bilgiyi Etkili Kullanma Yöntemidir

Okulumuzdan mezun olup da üniversiteyi 
kazanamayan neredeyse yok gibiydi. Nite-
kim, İmam Hatip’teki arkadaşlarımın hep-
si de, sonraki dönemlerde bürokrat olarak, 
akademisyen olarak, işadamı olarak, yöne-
tici olarak, siyasetçi olarak hep çok iyi yer-
lere geldiler. Siyaset yolundaki başarımda, 
böyle kaliteli bir arkadaş çevresine sahip 
olmamın büyük payı vardır. 

Dolayısıyla, münazara deyip geçmemek la-
zım... Münazara yarışmaları, gençlerin hem 
kendilerini geliştirebilmeleri, hem fikirlerini 
savunabilecek cesareti edinmeleri, hem de 
liderlik özelliklerini sergileyebilmeleri bakı-
mından çok önemlidir. Bilgisini, hitabet ve 
iletişim kabiliyetiyle ortaya koyamayan bir 
gencin, hedeflerine ulaşabilmesi çok zordur. 
Münazara, polemik yapma değil, bilgiyi etki-
li kullanma yöntemidir. Münazara kendi fik-
rini, sözünü, kavramlarını muhatabına dikte 
etmek, baskıyla, bağırmayla, korkutmayla 
kabul ettirmek de değildir; söz ve mantığın 
gücüyle bir ikna sanatıdır. Öncelikle muha-
tabına saygıyı, onu dinlemeyi, düşüncesine 
değer vermeyi gerektiren münazara, empati 
kurulmadan yapılamaz. Açık fikirli olunma-
dan, muhatabını kendine “eşit” ve “eşdeğer” 
kabul etmeden de münazara olmaz. Bu se-
beple, sonuç ne olursa olsun, münazaranın 
tek bir kazananı yoktur; söz söze katılır, dü-
şünce düşünceyle beslenir.

Medeniyetimizde “münakaşa” nasıl hakir 
görülmüşse, “münazara” da o derece takdir 
ve tavsiye edilmiştir. Ne yazık ki ülkemiz-
de, 1980’den sonra münazaralara önem 
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verilmemiş, bu önemli faaliyet adeta unut-
turulmaya çalışılmıştır. Oysa dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde münazaranın teşvik 
edildiğini, bilhassa büyük üniversitelerde 
bu faaliyetin yürütüldüğünü görüyoruz. 
Az önce Sayın Başbakana da ifade ettiğim 
gibi; münazaralar üniversitelerle, liselerle 
sınırlı kalmamalı ve ulusal ölçekte turnu-
valar yapılmalıdır. Bunun ülke gençliğine 
çok büyük faydaları olur. 

Münazara yarışmalarında dikkat çeken öğ-
rencilerin, daha sonra ülkelerinde bilimde, 
sanatta, siyasette, iş dünyasında öne çıkan 
isimler olduklarını biliyoruz. Bu açıdan, 
10’uncu yaşını kutlayan Meridyen Der-
neği’mizin, 2011 yılından beri bu konuya 
sahip çıkmış olmasını son derece önem-
siyorum. Eğitimler düzenleyerek, şampi-
yonalar tertipleyerek, kamplar organize 
ederek, münazara alışkanlığını yeniden 
hayatımıza kazandıran derneğimizin üye-
lerine şükranlarımı sunuyorum. 

Geçtiğimiz yıl başlatılan Liselerarası Mü-
nazara Şampiyonlar Ligi projesine 120 
okulun katılmış olması, bu konunun yeni-
den gençlerimiz tarafından sahiplenildiği-
ni gösteriyor. Dünyanın 10 ülkesinden 100 
civarında gencin iştirak ettiği uluslararası 
münazara turnuvası da, jürisi ve katılım-
cılarıyla, markalaşama yolunda ilerliyor. 
“Her düşünceye bir şans ver” sloganıyla 
yürütülen bu çalışmaları takdir ediyor, 
Rabbimden başarılar diliyorum. 

Türkiye’de Tüm İnanç Grupları 
Güvence Altındadır

Değerli kardeşlerim,

Fikirlerin rahatça konuşulup tartışılmadı-
ğı yerde şiddet devreye girer. Bunun için 
biz, düşünce ve ifade özgürlüğünü, başka-
larının da aynı haklara saygı göstermeleri 
şartıyla, sonuna kadar savunduk, destekle-
dik. Son 14 yılda klavyelerin, tabelaların, 
harflerin, kelimelerin üzerindeki birçok 
yasağı kaldırdık. On yıllardır yazı ve fikir 
hayatımıza musallat olan, tek tipçi, vesa-
yetçi anlayış yerine; farklılıkları zenginlik 
olarak gören, düşüncenin önünü açan bir 
bakış açısını ikame ettik. Düşünce ve ifa-
de özgürlüğünü, sadece kendi düşüncele-
rinin ifade edilebilmesi olarak görenlerle 
elbette anlaşamadık, anlaşamayız. Çünkü 
biz, insanı eşrefi mahlûkat olarak gören 
bir medeniyetin mirasçılarıyız. Biz, “Ya-
radılanı severiz yaradandan ötürü” diyen, 
bu yaklaşımdan hareketle tüm insanlara 
saygı duyan bir anlayışa sahibiz. Böyle ol-
duğu için de, çoğulculuk ve özgürlükçülük 
konusunda en küçük bir sıkıntımız yoktur. 
Ülkemizin ve dünyanın her yerinde, tüm 
farklı inanç, düşünce, meşrep gruplarıyla 
karşılıklı görüş alış verişimiz olmuştur. 

Son dönemlerde Batı’nın, İslamofobiya ko-
nusundaki yaklaşımlarını görüyorsunuz. 
İslam dünyasında Batılılara yönelik her-
hangi bir şey oldu mu? Hayır. Türkiye’de 
tüm inanç grupları güvence altındadır. 
Şahsımın ‘faşizan baskı’ sözünden birileri 
rahatsız oldu. Niye rahatsız oluyorsunuz? 
Bizim mabetlerimizi yaktınız, yıktınız, du-
varlara gamalı haçlar çizdiniz. Bu yapılan-
ları yüzlerine vurunca da, “Böyle bir şey 
oldu mu?” diye kaçacak yer arıyorlar. 

Eğer siz kendinize güveniyorsanız, kendi-
nizden eminseniz, dinlemek, tartışmak is-
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temeyeceğiniz hiçbir görüş olamaz. İnancı-
na güvenen, inanç hürriyetinden korkmaz. 
Bu özgüveni sağlamının yolu da, kendinizi 
yetiştirmenizden geçiyor. Bunun için de 
okumanız, araştırmanız, muhakeme et-
meniz, mukayese etmeniz gerekir. Okuma 
derken, öyle 140 karakterlik sosyal medya 
okumalarından veya arama motorların-
dan derlenen kaynağı belirsiz bilgi kırıntı-
larından bahsetmiyorum. Bunların insan 
götüreceği tek yer malumatfuruşluktur.

Teknolojinin ulaştığı seviyeye rağmen, 
kitaplar hala, kendini geliştirmek isteyen-
lerin vazgeçilmez hazineleridir. Batı’da 
onarbin onarbin, hatta yüzerbin yüzerbin 
basılan kitapların biz de bin bin basılması 
ve onların bile doğru dürüst satılmama-
sı, üzerinde çok düşünmemiz gereken bir 
fotoğraftır. Elimizdeki cep telefonlarının 
görünürlüğü kadar kitapların görünürlü-
ğünü sağlamadan, bu meseleyi çözemeyiz. 
Kendimizi kandırmayalım; ülkemizdeki 
mesele kitap bulamama, kitaba ulaşa-
mama değil, kitap okumama sorunudur. 
Buna rağmen yeni nesilden umutluyum. 
Önceki gün Yenikapı’da İstanbul Gençlik 
Festivali’nde, daha önce çeşitli vesilelerle 
pek çok programda bir araya geldiğimiz 
gençlerimizin gözlerinde şahit olduğum 
pırıltı, beni gerçekten heyecanlandırıyor. 

Bu potansiyeli, eğitimle, kültürle, kitapla, 
araştırmayla, muhakemeyle, mukayeseyle 
zenginleştirdiğimizde, hayalini kurduğu-
muz medeniyetimizin yükselişini yakala-
dık demektir. Bize, sorgusuz sualsiz biat 
eden cahil bir gençlik değil, neye inandığı-
nı, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini 

verdiğini bilen, bunun için gereken her 
türlü donanıma sahip bir gençlik lazımdır. 

15 Temmuz gecesi gördük ki, işte bu vasıf-
lara sahip gençlik, gerektiğinde ülkesi ve 
milleti için, istiklali ve istikbali için gözünü 
kırpmadan canını dahi ortaya koyabilmek-
tedir. Bu ülkenin, geçtiğimiz 20-30 yıllık 
beşeri birikimine gözlerini dikenlerin, dev-
şirdikleri kitleye bakarak, kendilerini dev 
aynasında gördükleri anlaşılıyor. Milleti-
miz, 15 Temmuz’daki duruşuyla, bunlara 
dev değil adeta sinek olduklarını göster-
mişlerdir. Şimdi sıra, bu milletin tarihiyle, 
kültürüyle, değerleriyle bütünleşmiş, sade-
ce ve sadece dinine, vatanına, bayrağına, 
ezanına tabi olma şuurunda bir gençliğin 
her alanda söz sahibi olmasına gelmiştir. 

Nitekim 16 Nisan halkoylamasında bu 
yönde tarihi bir adım attık. Seçilme yaşı-
nı 18’e indiren düzenlemeyle, 2019’tan 
itibaren artık daha fazla gencimizi siyaset 
arenasına görebileceğiz. Gençlere verdiği-
miz değerin sembolü olan bu değişikliğin, 
inşallah geleceğin siyasetçilerinin, devlet 
adamlarının, liderlerinin yetişmesine vesi-
le olacağına inanıyorum.

Ben, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı emanet 
ettiğimiz gençlerimize inanıyorum, gü-
veniyorum. Şu anda karşımda, 2053’ün 
adaylarını görüyorum. Anlık değil, büyük 
ve ötelerin ötesini düşünmeliyiz.

Bu duygularla, Meridyen Derneği Münaza-
ra Kulübüne gerçekleştirdikleri tüm etkin-
likler için bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Turnuvaya katılan tüm takımlara, iştirak-
leri ve katkıları için teşekkür ediyorum. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

249

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler 
Derneği’nin kıymetli başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri, değerli işadamları, saygıde-
ğer misafirler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Türk ekonomisinde başlı başına bir marka 
olan TÜSİAD’a ve tüm üyelerine çalışmala-
rında başarılar diliyorum. Rekabetçi piya-

sa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve 
katılımcı demokrasi konusunda verdiğiniz 
mücadeleyi desteklediğimi özellikle belirt-
mek istiyorum. 

Biz, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üst-
lendiğimiz günden beri, üretim ve özel 
sektör temelli bir büyümeyi sağlamanın 
gayreti içinde olduk. Geçtiğimiz 14 yılda 

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı | İstanbul | 18 Mayıs 2017

AB Adil Olursa Yolumuza  
Devam Ederiz, Aksi Durumda 
Başımızın Çaresine Bakarız
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ülkemizi 3 kat büyüterek, bu konuda ba-
şarılı bir performans ortaya koyduğumuza 
inanıyorum. Türkiye’nin en büyük sanayi-
cileri, işadamları, yöneticileri olarak, ülke-
mizin nereden nereye geldiğinin en yakın 
şahidi sizlersiniz. Türkiye 3 kat büyümüş-
se, buradaki işadamlarımızın pek çoğunun 
işleri 5 kat, 10 kat büyümüştür. Bugün de, 
özel sektörün lokomotifliğini çok önem-
siyoruz. 2023 hedeflerimize, sizlerin ve 
diğer tüm girişimcilerimizin çabalarıyla, 
emekleriyle, katkılarıyla ulaşacağız. Dev-
leti, düzenleyici ve denetleyici rolünün sı-
nırları içinde tutarak, özel sektörümüzün 
önünü olabildiği kadar açıyoruz. Özel sek-
törümüzün de, her şeyini borçlu olduğu 
milletimize ve devletine katkı sağlamak 
için şartlarını zorlamaktan çekinmeyece-
ğini ümit ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin 1990’lı yılları, bilhassa da 
2002 yılına doğru yaklaşıldıkça, siyasi ve 
sosyal bakımdan olduğu kadar ekonomik 
açıdan da kâbus gibi geçmiştir. 3 Kasım 
2002 tarihi, iş dünyamız için de bir mi-
lattır. AK Parti iktidarları döneminin sırrı 
nedir diye soranlara, hep aynı 2 kavramı 
ifade etmişimdir: İstikrar ve güven... Türki-
ye, bu 2 kavramın gereğini yerine getirdi-
ği sürece her alanda kazanmış, bunlardan 
uzaklaştığı ölçüde de sıkıntıya düşmüştür. 
2008 Küresel Ekonomik Krizi, gelişmiş ül-
keler başta olmak üzere tüm dünyayı kasıp 
kavururken, ben Türkiye’yle ilgili bir şey 
söylemiştim. Demiştim ki, “Bu kriz ülke-
mizi teğet geçecek.” O dönemde birileri, bu 
sözümle kendilerince dalga geçmişlerdi. 
Hâlbuki ben, ülkemizin sahip olduğu istik-

rar ve güven iklimine bakarak, potansiye-
limizin büyüklüğünün farkında olarak bu 
sözü ifade etmiştim. Nitekim aynen benim 
dediğim gibi de oldu. 

Son bir kaç yılın, hepimiz için çok zorlu 
geçtiğini biliyorum. 2008 küresel ekono-
mik krizine direnen Türkiye, 2013 yılın-
dan itibaren başlayan bir dizi saldırı kar-
şısında çok ciddi bir mücadele yürütmek 
zorunda kalmıştır. Bu, siyasi ve güvenlik 
yönlerinin yanısıra, ekonomik boyutu da 
olan bir saldırıydı. Kimse bana, Gezi olay-
larının amacının Taksim’deki 3-5 ağaç ol-
duğunu söyleyemez. Kimse bana, 17-25 
Aralık operasyonunun adaleti sağlamak, 
hukuku uygulamak için yapıldığını söyle-
yemez. Kimse bana, bölücü terör örgütü-
nün ve onun güdümündeki partinin baş-
lattığı çukur eylemlerinin masum amaçlar 
taşıdığını söyleyemez. Kimse bana, Suriye 
ve Irak’ta yaşanan hadiselerin Türkiye’yi 
hedefleyen yönlerinin olmadığını öne sü-
remez. Kimse bana, 10 Ağustos ve 7 Ha-
ziran seçimlerinin, ülkemizin tabii siyasi 
mecrası içinde gerçekleştirildiğini söyleye-
mez. Hele 15 Temmuz’un, bu ülkeyi işgale 
ve bu milleti esir almaya yönelik bir ihanet 
girişimi olmadığını öne süren varsa, kusu-
ra bakmasın, onun aklından ve izanından 
şüphe ederim. 

Durmadan Koşarak, Türkiye’nin 
Dünyadaki Konumunu Daha 
Güçlü Kılmanın Gayretindeyiz 

16 Nisan halkoylamasında işlerin nasıl şi-
razesinden çıkartılmaya çalışıldığını hep 
birlikte yaşadık, gördük. Başka herhangi 
bir ülkenin, sadece tekini bile kaldırama-
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yacağı bunca yükü sırtlanan Türkiye’nin, 
bir parça yorgunluk alameti göstermesini 
normal karşılamak gerekir. Ancak, şundan 
emin olunuz, en kötüsü geride kaldı. Bun-
ca saldırıya rağmen ayakları üzerinde dim-
dik duran Türkiye’nin önünde, inşallah ay-
dınlık bir gelecek vardır. 

16 Nisan referandumunu geride bıraktık. 
Kampanya yorgunluğuna rağmen hemen 
kolları sıvadık, yurt dışında kendimize 
pazarlar aramaya başladık. İşte Limak 
Holding’in, Kuveyt’te inşa edeceği 4,5 
milyar dolar bedelli havalimanının teme-
lini geçtiğimiz günlerde attık. Bu yatırım, 
Türk müteahhitlik sektörünün gücünü or-
taya koyması bakımından çok önemlidir. 
Ardından Hindistan, Rusya, Çin ve ABD 
seyahatlerimiz oldu. Durmadan koşarak, 
Türkiye’nin dünyadaki konumunu daha 
güçlü kılmanın gayreti içindeyiz. 

Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi, bil-
hassa da son yıllarda yaşadığımız sıkın-
tılarda olduğu gibi, yürümeyecektir. De-
mokraside ve ekonomide yeni bir atılım 
döneminin hazırlıklarını yapıyoruz. Güçlü 
ve müreffeh Türkiye’nin inşası için ihtiya-
cımız olan altyapıyı büyük ölçüde kurduk, 
kuruyoruz. Çalışan, üreten, yenilik peşin-
de olan, istihdam oluşturan girişimcileri-
miz, yeni dönemin en muteber insanları 
olacaktır. TÜSİAD’ın da, Yeni Türkiye’nin 
inşasında üzerine düşen milli ve yapıcı 
rolü oynayacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Ülke ve millet olarak büyüklüğümüzün 
farkında olmalıyız. Bu büyüklük, elbette 

yapmamız gereken işlerin, altından kalk-
mamız gereken sorunların, çözmemiz 
gereken sıkıntıların da büyük olduğu an-
lamına geliyor. Örneğin, Türkiye olarak, 
her yıl 1 milyon yeni istihdam oluştur-
mak mecburiyetindeyiz. Bunun için de 
yıllık ortalama büyüme oranımızın yüzde 
6’nın altına düşmemesi gerekiyor. Ülkemi-
zin 2004-2015 yılları arasında elde ettiği 
yüzde 6,2’lik ortalama büyüme oranının 
sürükleyicisi ihracat olmuştur. Nitekim 3 
yıl sonra yeniden ihracat rakamlarımız bü-
yüme oranımıza olumlu katkı verecek se-
viyelere ulaşmaya başlamıştır. Mesela, Ma-
yıs ayı ihracatının yüzde 10’un üzerinde 
olmasını bekliyoruz. Gelişmeler, 2017 yılı 
ihracatının ortalamasının da yüzde 10’un 
altına düşmeyeceğini gösteriyor. 

Başlattığımız ihracat seferberliğinin mey-
velerini yavaş yavaş alıyoruz. Bu kapsam-
da ihracat desteklerini en üst seviyeye çı-
kardık. Rusya pazarındaki kayıplar gibi 
talihsizlikler, bizi yeni kapıları zorlamaya 
ve alternatifler üretmeye yöneltti. Şimdi, 
hem bu yeni imkânları devreye alıyor, hem 
de Rusya’yla hızla iyileşen ilişkilerimizi 
mevcut kazancın üstüne ilave ediyoruz. 

Büyüme hızımızı yeniden ihtiyacımız olan 
seviyelere çıkarmak için çeşitli önlemler 
aldık. Öncelikle teşvik sistemini iyileştir-
dik. 23 ilimizi kapsayan cazibe merkez-
leri projesiyle, yatırımların hızla tamam-
lanmasını sağlıyoruz. Proje bazlı yatırım 
teşvik sistemini başlatarak, öncelik verdi-
ğimiz sektörlerde Türkiye’nin enerji, ara 
malı, teknoloji geleceğini garanti altına al-
maya çalışıyoruz. Bilhassa da yüksek kat-
ma değerli ürünlerin ülkemizde üretilme-
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sine özel önem veriyoruz. Bu tür ürünleri 
hazır olarak almak yerine, kendimiz ürete-
rek, içeriye ve dışarıya satabileceğimiz çok 
daha karlı bir sistemi kuruyoruz. Bu proje-
nin bir diğer önemli kazanımı da, öncelik 
verdiğimiz sektörlerde kendi devlerimizi, 
kendi markalarımızı, kendi Ar-Ge altyapı-
mızı ortaya çıkartacak olmasıdır. 

Eğer Faizler Yüksekse, Girişimciyi 
Yatırıma Yöneltmek Zor Oluyor 

Enflasyonla mücadele, her zaman olduğu 
gibi, bugün de üzerinde hassasiyetle dur-
duğumuz bir konudur. Enflasyonla mü-
cadelenin kalıcı sonuçlar doğurmasının 
ancak arzı artırıcı önlemlerle mümkün ol-
duğuna inanıyoruz. 

İşsizlik oranlarındaki artış, son dönemin 
en üzüntü verici olumsuzluğu olmuş-
tur. Bilindiği gibi Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin 7 Şubat’taki Ekonomi 
Şûrası’nda bir istihdam seferberliği baş-
latmıştım. Bu kapsamda pek çok kişi ve 
kurum, istihdamı artırma yönünde sözler 
verdiler. Bu sözlerin takibi için Valilerimi-
zi görevlendirdim. İlk fırsatta 81 ilimizin 
valisiyle yüzyüze ve telekonferans yönte-
miyle görüşüp, bu sözlerin ne kadarının 
yerine getirildiğini teker teker soracağım. 
İstihdamda da hedefimiz, müteşebbisleri-
miz eliyle üretim ve hizmetler sektöründe 
genişleme sağlamaktır.

Mali disiplin, en başından beri taviz verme-
diğimiz ilkelerimizden biridir. Bütçe açığı-
nı ve cari açığı kontrol altında tutma politi-
kamızı yeni dönemde de sürdüreceğiz. 

Şahsen en çok önem verdiğim hususlar-
dan biri de özel sektörün finansmana bol, 
kolay ve ucuz erişimini sağlamaktır. Maa-
lesef bu konuda bankacılarımızla pek an-
laşamıyoruz. Faizlerin bu kadar yüksek ol-
duğu bir yerde girişimcilerimizi yatırıma 
yöneltmek, cesaretlendirmek kolay olmu-
yor. Bu konuda sizlerden de destek bek-
liyoruz. Türkiye’yi ayağa kaldıracak olan 
finans sektörünün yüksek kârlılığı değil; 
üretim, istihdam, ihracat ağırlıklı yatırım-
ların çoğalması, büyütülmesidir. Sizlerin 
de desteğiyle bu konuda bir ortak aklı dev-
reye alabileceğimizi ümit ediyorum. 

Bununla birlikte, yatırımlarımız için ilave 
kaynak arayışlarımızı sürdürüyoruz. Faiz-
siz bankacılığı, yüksek faizle milletimizi 
canından bezdiren klasik bankacılık sis-
temiyle rekabet edecek önemli bir imkân 
olarak görüyoruz. 

Türkiye Varlık Fonunu hayata geçirerek, 
büyük projelerimizi destekleyecek kay-
naklar üretmek için kolları sıvadık. Yurt 
dışından ülkemize yatırım yapan kişi, fir-
ma ve fonların getirdikleri kaynaklar da 
bir başka önemli imkândır. Ekonomimiz, 
yatırımlarımız ve projelerimiz için bütün 
bu imkânları değerlendirmenin gayreti 
içerisindeyiz.

Öte yandan ekonominin küreselleşmesi, 
beraberinde buna uygun bir hukuki alt-
yapının kurulması mecburiyetini de ge-
tiriyor. Diğer ülkelerle oluşturduğumuz 
ekonomik işbirliği platformlarını çeşit-
lendirmek ve güçlendirmek için çalışıyo-
ruz. Bunların en önemlisi olan Gümrük 
Birliği’nin yenilenmesiyle ilgili görüşmeler 
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gayet olumlu seyrediyor. Avrupa Birliği’yle 
sıkıntılı giden siyasi ilişkilerimizden fark-
lı olarak, Gümrük Birliğini güçlendirerek 
yolumuza devam edeceğiz.

AB Kapıyı Açtı da, Türkiye  
İçeriye Girmedi mi?

Şimdi burada, TÜSİAD Başkanımızın Av-
rupa Birliği’yle ilgili biraz önce üzerinde 
durduğu bahsi biraz açmam gerekecek. 
Bazı gerçekleri sizler dışarıdan gözlemli-
yorsunuz, ama biz yaşıyoruz. Acaba Avru-
pa Birliği Türkiye’ye gönlünü, kapısını açtı 
da, Türkiye buradan içeriye girmedi mi? 
Dikkat edelim lütfen; sene 1963’te Avrupa 
Birliği’ne ilk başvurumuzu yapmıştık, şim-
di 2017’deyiz, tam 54 yıl geçmiş. Affeder-
siniz, Türkiye’yi kapısında sürüm sürüm 
süründüren bir Avrupa Birliği var. Bizden 
sonra kimler geldi kimler geçti, hepsini 
Birliğe aldılar. 

Peki, Türkiye’nin günahı ne de Birliğe almı-
yorsunuz? Birliğe aldığınız ülkelerin mali 
durumu, alt ve üst yapıları Türkiye’den 
daha mı iyi durumda? Mesela Bulgaristan 
ile Yunanistan’ın durumları ortadadır. Şu 
anda Yunanistan’ın 400 milyar euro bor-
cu var. Ama el bebek gül bebek her türlü 
desteği vermeye devam ediyorlar. Artık bu 
gerçekleri lütfen görelim. 

Referandum döneminde bize yaptıklarını 
gördünüz değil mi? Türkiye sıradan bir 
ülke değildir. Biz kapıkulu değiliz, onu-
rumuz ve haysiyetimiz var. Onurumuzla, 
haysiyetimizle oynanmasına müsaade 
edemeyiz. Eğer bizi alacaklarsa eyvallah 
girelim. 

Başbakanlığım döneminde, Avrupa Bir-
liği 15 faslı açmıştı. Ancak daha sonra 
Fransa’da iktidara Sarkozy, Almanya’da da 
Merkel geldi. Bunlar iktidara gelince süreç 
tıkandı. Halbuki, Schröder ve Chirac’la ga-
yet güzel görüşmelerimiz oluyordu. Daha 
da çirkini, Avrupa Birliği fasıl sayısını 35’e 
çıkardı. İlk dönemler fasıllar açılıp kapanı-
yordu. Şimdi ne yazık ki açılıyor, ancak bir 
türlü kapanmıyor. 

Değerli dostlar, 

Türkiye’ye karşı bu kadar haince karar-
ların alınması karşısında ne yapacaktık? 
Hala bunlara yalvarıp, “Ne olur bizi içeri 
alın mı?” diyecektik. Fransa’nın bir dışişle-
ri bakanı bana aynen şunu söylemişti, “Bo-
şuna çabalıyorsunuz, sizi Avrupa Birliği’ne 
almayacaklar.” O dönem, gerekçelerini de 
kendince açıkladı. 

Avrupa Birliği’nin tüm ikiyüzlü tavırlarına 
karşı, biz Türkiye olarak hep samimi dav-
randık. Avrupa Birliği Bakanlığı kurduk, 
birçok reformları hayata geçirdik. Açılan 
fasıllarla ilgili de elimizden gelen gayreti 
gösterdik, gösteriyoruz. 

Biliyorsunuz, Konsey son olarak skandal 
bir karar aldı. Bu kararın hiçbir kıymeti 
harbiyesi yoktur. Aynı kararı Rusya için de 
aldılar. Buna rağmen Rusya dünyadaki ko-
numunu ve gücünü koruyor. 

Avrupa’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı’na her türlü saldırı yapıla-
cak, Dışişleri Bakanıma uçuş izni verilme-
yecek, Aileden Sorumlu Bakanım arabanın 
içerisine mahkûm edilecek, eee? Biz de 
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hala; ya ne olur yapmayın, etmeyin mi diye-
ceğiz? Mesela sizler kapılarda bekletilseniz, 
muhatabınızla bir yere kadar pazarlık ya-
parsınız, sonra da “Hadi arkadaş güle güle” 
der yolunuza devam edersiniz. Ben de, bu 
milletin izzetini ve şerefini ayaklar altına al-
dırtmam. Avrupa Birliği’nin yetkilileri adil 
olurlarsa, yolumuza devam ederiz. Aksi du-
rumda başımızın çaresine bakarız. 

Yerli Otomobil Konusunda 
TÜSİAD Üyelerinden Cesaretli 
Adım Bekliyorum

Avrupa pazarı bizim için ne kadar önem-
liyse, biz de Avrupa için o kadar, belki çok 
daha fazla önemliyiz. Bu gerçeğin bilinci 
içinde Gümrük Birliği görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz. Sadece Mayıs ayı içinde 
Hindistan, Rusya, Kuveyt, Çin ve Amerika 
Birleşik Devletlerine yaptığımız seyahatle-
rin ana eksenini, ekonomik ilişkilerimizin 
geliştirilmesi oluşturuyor. “Gitmediğin yer 
senin değildir” sözüne binaen diyorum ki, 
“Gidip görüşmediğin, oturup konuşmadı-
ğın, karşılıklı ortak noktalar bulmadığın 
hiçbir ülkenin pazarı senin değildir”. İşte 
bunun için, seyahatlerimizi mümkün ol-
duğu kadar işadamlarımızla birlikte yapı-
yoruz. Onların bulunmadığı yerlerde de 
haklarını korumak için her türlü çabayı 
gösteriyoruz. Bu geziler, Türkiye’nin gele-
ceğini işadamlarımızla birlikte inşa etme 
niyetimizin en somut tezahürleridir. 

Değerli dostlar,

Hayatın her alanı gibi ekonomi de çok di-
namiktir. Bu dinamizmin gereklerini ye-
rine getirebilmek için yapısal reformları 

kesintisiz sürdürmek gerekiyor. Bugünün 
Türkiye’sinin 1990’lı yılların Türkiye’sin-
den çok daha iyi, çok daha sağlıklı, çok 
daha güçlü olduğu bir gerçektir. Bu başa-
rıyı, 2002’den itibaren her alanda hayata 
geçirdiğimiz reformlar sayesinde elde et-
tiğimizi biliyoruz. Geleceğin Türkiye’sini 
bugünkünden daha güzel yapmanın yolu 
da yine reformlardan geçiyor. 

Standartların sürekli yükseldiği bir dö-
nemde, yerinde saymak gerilemek demek-
tir. Dün, sadece temel üretim alanlarında 
varlık gösteren Türkiye, bugün yüksek tek-
nolojide söz sahibi olmanın mücadelesini 
veriyor. Dün, yurt dışından parasıyla bile 
alamadığımız savunma sanayi ürünleri-
mizi, yazılımlarımızı, araç-gereçlerimizi 
bugün kendimiz üretir hale geldik. Dün 
hayal etmekte dahi zorlanacağımız dev 
projelere, bugün ardı ardına başlıyor, biti-
riyor, hizmete alıyoruz.

Bunlar, elbette çok güzel gelişmelerdir, 
ama yeterli değildir. Bundan sonra bizim 
dünya çapında bilinen, tanınan, değer üre-
ten markalara ihtiyacımız var. Siyasi irade 
olarak biz, bu konuda işadamlarımızın ar-
kasında olduğumuzu her fırsatta ifade edi-
yoruz. Buna rağmen, mesela yerli otomobil 
konusuna arzu ettiğimiz neticeye ulaşama-
mış olmaktan üzüntü duyuyorum. Kendi 
pazarımızın, ihracat potansiyelimizin ve 
bu alandaki birikimimizin büyüklüğü or-
tada iken, böyle bir adım atılmaması çok 
düşündürücüdür. TÜSİAD üyelerinden 
bu konuda cesaretli bir atılım bekliyorum. 
Eğer şu salondan bir babayiğit çıkartamı-
yorsak, dükkânı kapatıp gitmeniz lazım. 
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Her iş gibi ekonomik kalkınmanın başı da 
eğitimdir. Hedeflerimize uygun insan kay-
nağını yetiştirme konusunda bir dağınıklı-
ğın olduğunu düşünüyorum. Artık eğitim 
devlet tekelinde değil. Bu meseleyi istismar 
ederek, aynı alanda varlık göstermek iste-
yenlerin önünü kesen çetenin de kökünü 
kazıdık. Özel sektörümüzün ihtiyaç duydu-
ğu alanlarda kendi eğitim altyapısını kur-
masının önünde hiçbir mani yoktur. Tabii 
eğitim bir gönül işidir, bir adanma işidir. 
Sadece ekonomik bir faaliyet olarak eğitime 
yaklaşmak, yanıltıcı olur. Eğitim konusunda 
mümkün olan en geniş ve kuşatıcı faaliyet-
leri ortaya koyacağınıza inanıyorum. 

Yol ve Kuşak Forumu’nda 
Pozisyonumuz Çok Güçlü

Değerli arkadaşlar,

Ardı ardına gerçekleştirdiğimiz, Hindis-
tan, Rusya, Kuveyt, Çin ve Amerika seya-
hatlerinin bize gösterdiği çok önemli bir 
gerçek vardır. Bu da, fırsatları değerlen-
dirmekle birlikte tehditler konusunda da 
cesaretli adımlar atmamız gerektiğidir. Ba-
kınız, Çin Halk Cumhuriyeti Yol ve Kuşak 
Forumu’nu boşuna başlatmıyor. Bunun 
altında çok ince hesaplar var. Bu projeye 
trilyonlarca dolar yatırılacak. Türkiye bu 
projenin çok önemli bir yerindedir. Orta 
koridorun güçlü ülkesi pozisyonundayız. 
Bu nedenle yarınlarımız aydınlıktır.

Bugün Dünya, güç dengelerinin yeniden 
kurulduğu bir geçiş sürecinin sancılarını 
yaşıyor. Bölgemizdeki hiçbir ülke bunun 
dışında değildir. Türkiye ise, tarihi, coğ-
rafi, kültürel konumuyla bu sürecin tam 

merkezindedir. Şayet biz, “Aman hiçbir 
şeye karışmayalım, aman başımızı ağrıt-
mayalım” dersek, ağrıyacak bir başımız 
dahi kalmayabilir. 

Bölgemizde yaşanan gelişmeler, bir asır 
önce hazırlanan planların aynen devre-
de olduğunu gösteriyor. Bu planlarda 
Türkiye’nin payına düşenin ne olduğunu, 
Sevr Belgesinden hepimiz çok iyi biliyo-
ruz. Birinci Dünya Savaşı boyunca ka-
zandığımız onca mücadeleye rağmen, bu 
topraklardan bizi kazımak isteyenlerin he-
veslerini, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıra-
rak kursaklarında bırakmıştık. Bugün de, 
terör örgütleriyle, siyasi oyunlarla, yalan-
la, dolanla, ekonomik sıkıştırmalarla bizi 
coğrafyamızdan kazımak isteyenlere, aynı 
şekilde bir cevap vermek durumundayız. 

Maalesef sözün bittiği yere gelmiş durum-
dayız. Bundan sonra gelişmeler bizim neyi 
yapmamızı, hangi adımı atmamızı göste-
rirse o şekilde davranacağız. Şundan emin 
olunuz. Bu çerçevede atılacak adımların 
hiçbiri Türkiye’yi zayıflatmayacaktır, tam 
tersine güçlendirecektir. Sahada olmadan 
masada size yer verilmeyeceğini, masada 
olmadığınızda da kendinizi menüde bula-
cağınızı artık çok iyi biliyoruz. 

Suriye ve Irak, bu gerçeğin en son ve en 
çarpıcı örnekleridir. Bugün Suriye’de söz 
sahibi olan ülkelerden hangisinin 5 yıl 
önce, 10 yıl önce burada bir varlığı söz ko-
nusuydu. Bizi terör örgütleriyle, siyasi ve 
sosyal kaos tehditleriyle, ekonomik sıkıntı-
larla oyalayanların asıl gayesinin bölgede 
fiili durum oluşturmak olduğunu görme-
mek mümkün müdür? 
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Bugüne kadar Türkiye olarak, bölgedeki 
sorunları, hem bölge ülkeleriyle, hem de 
müttefiklerimizle birlikte çözmek için sa-
mimi bir gayret gösterdik. Geldiğimiz nok-
tada, bu samimiyetimize, bir kaç istisna 
dışında, hiçbir karşılık alamadığımızı gö-
rüyoruz. Ülkemize verilen sözlerin hiçbiri 
tutulmadığı gibi, tam tersine, terör örgüt-
lerinin sürekli desteklendiği, güçlendiril-
diği, karşımıza dikildiği bir fotoğrafla kar-
şı karşıyayız. Türkiye, bu muameleye rıza 
gösterecek bir ülke değildir. 

Fırat Kalkanı Harekâtı, bu oyunu bozmak 
için attığımız ilk adımdı. Bundan sonra 
da, ihtiyaç ve gerek duyduğumuz her an, 
benzer operasyonları gerçekleştirmekten 
çekinmeyeceğiz. 

Suriye ve Irak’ı birileri yürüttükleri güç 
savaşının sahası olarak görebilirler. Bura-
lar bizim bin yıldır ayrılmaz parçamızdır, 
buralardaki insanlar öz kardeşimizdir, 
hepsinden önemlisi bu mesele bizim için 
bir beka meselesidir. Bir yanda kar hesabı, 
bir yanda can mücadelesi varsa, burada 
herkesin Türkiye’nin beka kaygısına saygı 
göstermesi gerekir. 

Bugünlere sıkıntıların, sorunların, çilele-
rin kıskacında pişe pişe geldik. Artık, 20 
yıl öncesinin Türkiye’si yok, artık 10 yıl ön-
cesinin Türkiye’si de yok. Bilhassa 15 Tem-
muz ve 16 Nisan, bizim için tarihi dönüm 
noktalarıdır. 

OHAL Konusundaki 
Endişelerinizi Anlamakta  
Biraz Zorlanıyorum

Yeni Türkiye gerçeğini dostlarımız çok iyi 
görüyor ve memnuniyet duyuyor. Hala bu 
hakikati görmek veya kabullenmek isteme-
yenler de, çok yakında aynı çizgiye gelecek-
lerdir. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimi-
zi, dayanışmamızı güçlü tutabilelim. Hep 
söylediğim gibi, bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. Demokrasiden, şeffaflık-
tan, temel hak ve özgürlüklerden, serbest 
piyasa ekonomisinden taviz vermeden önü-
müzdeki tüm sorunların üstesinden gelebi-
leceğimize yürekten inanıyorum. 

Bu arada, OHAL konusundaki endişeleri-
nizi anlamakta biraz zorlanıyorum. Olağa-
nüstü hal, yaşadığımız terör olayları nede-
niyle, işlerin daha seri ve sağlıklı yürümesi 
amacıyla ilan edildi. Acaba OHAL, şu ana 
kadar sanayicilerimizin, işadamlarımızın 
hangi çalışmalarını ve yatırımlarını etki-
ledi? Olağanüstü hal, işadamlarımızın, sa-
nayicilerimizin çalışmalarını engelliyorsa 
oturur konuşuruz. Ama böyle bir durum 
söz konusu değil. 

Hatırlarsanız, iktidara geldiğimizde ilk ic-
raatımız Güneydoğu’daki OHAL’i kaldır-
mak olmuştu. O dönem çok cesaretli bir 
adım atmıştık. Bakınız, Fransa 10-15 terö-
rist için olağanüstü hal ilan etti ve bu du-
rum 1.5 yıldır devam ediyor. Oysa Türkiye 
15 Temmuz’da çok büyük bir badire atlattı. 
Ülkemizin yıkılmasına, milletimizin adeta 
tamamıyla yok edilmesine yönelik bir kal-
kışma yaşadık. 249 şehidimiz, 2 bin 193 de 
gazimiz var. 

Tam olarak huzura, refaha kavuşmadan 
OHAL’i kaldıramayız. Terör konusunda 
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daha atacağımız adımlar var. Ne zaman ki 
sağlıklı bir dönem başlar, o zaman OHAL’i 
kaldırırız. 

Bu düşüncelerle bir kez daha, TÜSİAD 
Yüksek İstişare Kurulu toplantısının, siz-
ler ve ülkemiz için hayırlı olmasını dili-

yorum. Türkiye’nin büyümesine, gelişme-
sine, hedeflerine yürümesine verdiğiniz 
katkılar için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli misafirler, kıymetli bilim insanları, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
ile Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen 
8’inci Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın 
başarılı geçmesini diliyorum. 

Tebliğleri ve tartışmalarıyla Kurultayımı-
za katkı verecek tüm bilim, kültür ve ede-

biyat insanlarımıza şükranlarımı sunuyo-
rum. “Dilimiz kimliğimizdir” özdeyişiyle 
ilan ettiğimiz 2017 Türk Dili Yılı’nın, ülke-
mizle birlikte Avrupa’dan Asya’nın derin-
liklerine kadar geniş bir coğrafyada konu-
şulan Türkçemiz açısından hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. 

Türk Dil Kurultayları, 1932 yılından 1982 
yılına kadar 18 defa gerçekleştirilmiştir. 
1988 yılından beri ise, önce Uluslarara-

Türkçemiz, Bizim En Büyük 
Güzelliğimizdir

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı | Ankara | 23 Mayıs 2017 
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sı Türk Dili Kongresi, ardından da yine 
Kurultayı olarak bu toplantılar devam 
etmektedir. Türk diliyle ilgili bu düzenli 
toplantılara rağmen, geçtiğimiz bir asır, 
maalesef, dilimiz konusunda en çok sıkıntı 
çektiğimiz, en çok kopuş yaşadığımız dö-
nem olmuştur. Alfabe değişikliğinden son-
raki sürecin doğru yönetilememesi, adeta 
kültürel bir felakete maruz kalmamıza yol 
açmıştır. Dil gibi hayati bir meselenin ide-
olojik tartışmaların aracı haline getirilme-
sinin acısını hala çekiyoruz. Türkiye, her 
alanda olduğu gibi, Türk dili konusunda 
da geçmişiyle barıştığı, geçmişinden aldığı 
güçle geleceği kucaklamaya hazırlandığı 
yeni bir dönemin eşiğindedir. Orta öğre-
tim kurumlarımıza Osmanlıca derslerini 
koymamız, bu yönde atılmış adımların ör-
neklerinden biridir. 

Yahya Kemal, imlayla dilin düzelmesi, dil-
le de zihinlerin düzelmesi arasında doğ-
rudan bir ilişki olduğunu söylüyor. Bu 
silsileyi takip edecek dil çalışmalarına ih-
tiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kendi 
anadilini en doğru ve güzel şekilde konu-
şamayan bir toplum, başkalarına da katkı 
sağlayamaz. Türk dilinin konuşulduğu 
geniş coğrafyada yürüteceğimiz kapsamlı 
çalışmalar için de, öncelikle kendi dilimizi 
geliştirmeye ihtiyacımız vardır. 

Türkiye’nin giderek derinleşen uluslara-
rası ilişkileri ile iş ve eğitim için ülkemizi 
tercih eden yabancıların sayılarının her 
geçen yıl artması, Türkçe öğretimi konu-
sunda önemli bir potansiyel ortaya çıkar-
mıştır. Buna karşılık, teknolojinin, tüm 
dünyayla birlikte bizi de belirli sınırlara ve 
dillere mahkum etme tehdidi karşısında, 

Türkçe’ye daha sıkı sahip çıkmak mecbu-
riyetinde olduğumuz bir dönemden ge-
çiyoruz. Tüm bu gelişmeleri bir arada de-
ğerlendirdiğimizde, Türk dili konusunda 
yürütülen çalışmaların öneminin giderek 
arttığını görüyoruz. Kurultayımızın, Türk 
dilinin tüm dünyada hak ettiği yeri alması 
konusunda çok hayırlı ve önemli gelişme-
lerin müjdecisi olacağına inanıyorum. 

Kültürlere ve Medeniyetlere 
Saldırılar Önce Dilden Başlar

Az önce Sayın Başbakan Yardımcımızın da 
ifade ettiği gibi, dilde bir özentidir gidiyor. 
Kendi dilimizin zenginlikleri varken, şimdi 
spor salonu ve stadyum yerine ‘arena’ denil-
meye başlandı. Almış başını bir ‘arena’dır gi-
diyor. Nedir arena? Bir zamanlar Avrupa’da 
hayvanların yarıştırıldığı mekânlar. Spor 
salonlarına ‘arena’ demek hoş olmuyor. Bi-
liyorum, yarın yazılı ve görsel medya bu 
sözlerimi eleştirecek. Ama doğruları dile 
getirmek zorundayım. Bunlar konuşulma-
dığı zaman milletçe bedel ödemek zorunda 
kalıyoruz. Özellikle de bilim adamlarımız 
bunları konuşmalıdır. 

Biliyorsunuz, eskiden kıraathaneler vardı. 
Böyle mekânlar kalmadığı gibi, isim olarak 
da kıraathaneyi kullanan pek yok. Kıraat-
hane yerine club, kafeterya gibi isimler re-
vaçta. Oysa bizim dilimizde ne club, ne de 
kafetarya var. Nedir doğrusu? Kıraathane. 
Buralar okuma ve sohbet mekânlarıydı. Be-
lediyelerimiz, dilimizi yozlaştıran mekân 
isimlerine müsaade etmemelidir. 

Değerli arkadaşlar,
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Türkçe, dünyanın en kadim, en yaygın ko-
nuşulan ve en zengin dillerinden biridir. 
Üzerinde konuşulmayı, tartışılmayı ger-
çekten hak eden köklü bir dilimiz vardır. 
Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’de şöyle 
diyor: “Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İn-
sanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan 
sözünü dil ile söyler, sözü iyi olursa, yüzü 
parlar.» Evet, insan sözünü, Yaradanın biz-
lere en büyük lütuflarından biri olan dil 
ile hecelere, kelimelere, cümlelere dökerek 
söylüyor. Bu bakımdan, hayatı ve eşyayı 
anlamlandırdığımız dilimiz, Türkçemiz, 
bizim en büyük güzelliğimizdir. 

Türk Milleti olarak eğer bugün; milattan 
önceki döneme kadar uzanan bir yazılı kül-
tür geçmişinden... 2 bin 200 yıllık kesinti-
siz bir devlet geleneğinden... 1.400 yılı aşan 
âlemşümul bir medeniyet birikiminden söz 
ediyorsak... Bunu dilimize, dil ile ifade etti-
ğimiz sözümüze, sözlerimizle nesilden ne-
sile aktardığımız değerlerimize borçluyuz. 
Öyle ki, dil kültürün ve medeniyetin köşe 
taşıdır desek yeridir. Dilini kaybeden bir 
toplumun, diğer değerlerini koruması çok 
zordur, hatta mümkün değildir. 

Bunun için, kültürlere ve medeniyetlere 
saldırılar önce dilden başlar. Goethe, “Bir 
millete, o milletin diliyle oynamaktan 
daha büyük suikast olamaz” diyor. Biz işte 
böyle bir suikaste maruz kalmış bir mil-
letiz. Bu saldırı, dilimizle birlikte, onun 
mütemmim cüzü olan şahsiyetimizi, milli 
karakterimizi de hedef almıştır. Unutul-
mamalıdır ki, yaşayan bir varlık olan dil, 
her canlı gibi emek ister, beslenmek ister, 
korunmak ister, geliştirilmek ister. Esa-
sen, Türkçenin ne uydurukça olarak karşı-

mıza çıkan sun’i teneffüslere, ne de ifrat ve 
tefrit alameti olan diğer dillerin kuralsız 
istilasına ihtiyacı yoktur. Dilimizin tek ih-
tiyacı, onun kıymetini bilecek insanlar ve 
kurumlardır. 

Türkçenin konuşma, edebiyat ve bilim 
olarak yetersizliğinden, fakirliğinden 
söz eden kimse, şayet art niyetli değilse, 
Türkçeden, Türkçenin zenginliklerinden 
bihaber demektir. Geçtiğimiz günlerde 
kütüphanemde elime geçen ve şöyle bir 
karıştırdığım 10 ciltlik Türkçe Sözlük, 
300 binden fazla kelimeyi ihtiva ediyor-
du. Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe 
Sözlüğü’ndeki kelime sayısının 600 bini 
geçtiğini biliyorum. Buna karşılık bugün 
dünya dili olarak yere göğe sığdırılama-
yan İngilizcenin en gelişmiş basılı sözlü-
ğü dahi 230 bin civarında kelimeden olu-
şuyor. Diğer dillerden alınan kelimelerle, 
bu sayıyı milyona kadar çıkartan yok de-
ğil. Bu durumda Türkçe’nin Arapça, Fars-
ça, İngilizce, Fransızca ve diğer dillerle 
olan etkileşimini genişleterek bizim de 
çok farklı rakamlar telaffuz etmemiz 
mümkündür. 

Bin yıl önce, Divanı Lugati’t Türk ismiyle 
10 bine yakın kelimeden oluşan sözlüğü 
bulunan bir dile yetersiz demek, bühtan-
ların en büyüğüdür. Bu vesileyle, Türkçe-
nin en eski 2 büyük kaynağından biri olan 
bu eseri kültürümüze kazandıran Kaşgarlı 
Mahmut’u rahmetle yâd ediyorum. Diğer 
önemli eserimiz olan Kutadgu Bilig gibi 
bir hazineyi bizlere miras bırakan Yusuf 
Has Hacib’i de, aynı şekilde rahmetle anı-
yorum. Yunus Emre, sözün ve dilin önemi-
ni ne güzel anlatıyor:
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“Sözü bilen kişinin, yüzünü ağ ede bir söz

Sözü pişirip diyenin, işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı

Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz”

Evet, Yunus Emre’den Köroğlu’na, Yahya 
Kemal’den Necip Fazıl’a kadar Türkçemizin 
güzelliklerinin bize ulaşmasına vesile olan 
tüm söz ustalarını, gönül erlerini, kalem ve 
kelâm erbabını minnetle yâd ediyorum. 

Dilimiz Zayıflarsa, Milli 
Ruhumuz da Yok Olur

Değerli misafirler,

Merhum Ali Fuat Başgil Hoca, Türkiye Türk-
çesini, “Her kelimesinde asil bir milletin en 
az bin yıllık tarihinin biriktirdiği mana ve 
hatıralar bulunan, lisan şekline girmiş milli 
ruhumuz” olarak tarif eder. Bilimde, tekno-
lojide, ekonomide, sanayide, ticarette ve her 
alanda muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkmak için mücadele ederken, di-
limizi “milli ruhumuz” olarak görüp sahip-
lenmek mecburiyetindeyiz. 

Her konuda olduğu gibi, medeniyet müca-
delesinde de önde olanın, öncü olanın kav-
ramları, ifadeleri baskın çıkar. Bilgisayarı 
siz keşfetmişseniz, ona dair kavramlar si-
zin dilinizle şekillenir, tescillenir. Siyaset-
te, ekonomide, bilimde ürettiğiniz görüş-
ler, düşünceler, kavramlar sizin dilinizle 
yaygınlaşır. Örneğin, İbn Haldun’un 650 
yıl önce ifade ettiği asabiye, umran, beda-
vet, hadaret, mülk gibi kavramlar, bugün 
de sosyal bilimlerin temel kavramları ara-
sındadır. 

Dilimizle ilgili bazı güncel sıkıntıları tartı-
şırken, bu genel manzarayı göz ardı etme-
meliyiz. Küresel düzeyde faaliyet gösteren 
teknoloji firmalarının Türkçeyi görmez-
den gelmeleri veya özensiz şekilde kul-
lanmaları hepimizi üzüyor. Hâlbuki biz 
henüz, bilgisayarlarda harf ve imla işaret-
lerinin yerleri Türkçeye göre düzenlenmiş 
olan F klavye kullanımını dahi yaygınlaştı-
rabilmiş değiliz. 

Klasik olarak kabul gören edebi eserlerin 
yeterince ilgi görmediğinden, onların aya-
rında yeni eserler üretilemediğinden şika-
yet etmiyor muyuz? Sosyal medya mecrala-
rında, televizyon dizilerinde, gençlerimizin 
kendi aralarında, Türkçenin nefasetine ve 
zenginliğine aykırı bir çoraklığın hüküm 
sürdüğünden mustarip değil miyiz?

Kendimizin yeteri kadar önem vermediği 
Türkçe konusunda, başkalarının hassasi-
yet göstermesini bekleyemeyiz. Dilimizle 
birlikte milli ruhumuzun da zayıfladığı 
gerçeğini kabul etmeli ve bu konudaki 
tedbirleri ona göre almalıyız. Dilimizin 
zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir 
anlayışla Türkçe’mize sahip çıkacağız. 

Bu duygularla, 8’inci Uluslararası Türk 
Dili Kurultayı’nın çalışmalarının başarılı 
geçmesini diliyorum. 2017 Türk Dili Yılı-
nın, bu doğrultuda önemli ve hayırlı faali-
yetlere vesile olmasını temenni ediyorum. 

Üstün hizmet ödüllerini takdim edeceği-
miz, Türkçeye emek vermiş 12 Türkoloğu, 
ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum.

Sizlere sevgilerime, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin kıymetli üyeleri, değerli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla 
selamlıyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin 
73’üncü Genel Kurulu’nun, ülkemize, 
milletimize, oda ve borsalarımıza hayırlı 

olmasını diliyorum. Birliğimizin çatısı al-
tında, Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, 
büyümesi için gayret gösteren, ter döken, 
emek veren tüm kardeşlerimize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. 

Genel Kurulumuzda, 81 vilayetimizde se-
çimle göreve gelen oda-borsa başkanları-
mızdan meclis üyelerimize kadar iş dün-

TOBB 73. Genel Kurulu | Ankara | 24 Mayıs 2017

Yüzde 100 Yerli Üretim 
Otomobilimizi TOBB Camiası 

İçerisinden Çıkartalım



Recep Tayyip ERDOĞAN

264

yamızın tüm seçkin temsilcileri yer alıyor. 
Sizlerin aynı zamanda, bulunduğunuz şe-
hirlerin kanaat önderleri, sivil toplum tem-
silcileri olduğunuzu da biliyorum. Temsil 
ettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü yelpa-
zesiyle bu salon, Türkiye’nin özetidir. 

İş dünyamızın lokomotifliği, itici gücü, 
emeği ve desteği olmadan, hedefimize ulaş-
mamız mümkün değildir. Üreten, istihdam 
oluşturan, ihracat yapan, hep daha iyisi-
ne ulaşmak için gayret gösteren sizlerin 
azmi, heyecanı, enerjisi, bizim en büyük 
güç kaynağımızdır. Bu bakımdan, geçmiş 
dönemin muhasebesinin yapılmasının 
yanısıra, geleceğe ilişkin beklentilerin 
tartışıldığı Genel Kurulumuzun, 2019 ve 
2023’e kadarki projeksiyonlarımıza ciddi 
katkı sağlayacağına inanıyorum. Esasen ül-
kemizde, bizim kadar iş dünyasıyla, esnaf 
ve sanatkârlarımızla, toplumumuzun her 
kesimiyle yakın ilişki içinde olan bir başka 
siyasi hareketin olduğunu da sanmıyorum.

Her sabah ekmek teknesini besmeleyle 
açıp, akşama kadar nafakasını çıkarmak 
için ter döken esnaf ve sanatkârımızın da-
ima yanında yer aldık. Aynı şekilde, ulu-
sal ve uluslararası düzeyde projelere imza 
atan büyük yatırımcılarımıza hep destek 
olduk. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretler-
de, bir fırsatını bulup iş dünyamızla mut-
laka bir araya gelmeye çalıştık. Sayın Baş-
bakanın da konuşmasında ifade ettiği gibi, 
mevzuat amcadan hala kurtulmuş değiliz. 
Bürokratik oligarşi 14-15 yıldır kavgasını 
verdiğim en önemli konudur. 

Şimdiye kadar mevzuat veya bürokrasi en-
geli varsa, onu kaldırmak için birlikte ça-

lıştık. Kredi imkânlarının genişletilmesi-
ne ihtiyaç varsa, teşvik gerekiyorsa, onun 
mücadelesini birlikte verdik. Burada bi-
raz önce kredi faizlerinden şikâyet edildi. 
Yüksek faizden şikâyet var mı? Var. Bunu 
dillendiren bir Başbakandır. Cumhurbaş-
kanı olarak ben de, bu konuyu hep gün-
demimde tuttum. Yüksek faizi bir sömürü 
aracı olarak görüyorum. Allah’ın izniyle bu 
sorunu çözeceğiz. Takdir ederseniz ki, her 
şey bir anda olmuyor. 

Tek derdi üretmek olan, kendisiyle birlikte 
ülkesini de büyütmek, geliştirmek, kalkın-
dırmak olan herkesin yanında yer aldık. 
Ülkemizde çalışmak, üretmek, kazanmak 
isteyen hiç kimseye engel olmadığımız 
gibi, tam tersine her türlü desteği de sağla-
dık. Tüm bu çalışmalarımızda iş dünyamı-
zın temsilcileriyle sürekli istişare halinde 
bulunduk. 

Kendimizi Sürekli  
Yenilemek Zorundayız

Şu bir gerçektir: Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimiz asli görevlerine ne kadar odak-
lanırsa, o kadar başarılı olmuştur. Ahilik 
sistemimizin günümüzdeki mümessilleri 
olan oda ve borsalarımızın, kendi üyeleri 
arasında tesis ettiği dayanışma güçlendik-
çe, bu kurumlarımızın da itibarı artmıştır. 
Tabii Ahilik deyince, ülkesine ve milletine 
sahip çıkma, gerektiğinde bu uğurda her 
türlü fedakârlığı yapma anlayışı da devre-
ye giriyor. Son yıllarda yaşadığımız tüm sı-
kıntılarda, özellikle 15 Temmuz’da ortaya 
koyduğunuz güçlü duruşla, Ahilik sıfatını 
hak ettiğinizi gösterdiniz. Bunun için her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, ül-
kemizin geleceği için ekonomiyle demok-
rasinin aynı bütünün ayrılmaz parçaları 
olduğunu kabul etmiş bir kurumumuzdur. 
Birliğimizin, üretim ve istihdam sefer-
berliğine verdiği katkılar yanında, hak ve 
özgürlüklerin korunması konusundaki 
hassasiyetiyle de, milletimizin gönlündeki 
yerini güçlendirmeyi sürdüreceğine inanı-
yorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün burada, geçtiğimiz 14 yılda yaptı-
ğımız hizmetleri uzun uzun anlatacak de-
ğilim. Bu hizmetlerin neler olduğunu, ne 
anlama geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 
Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, 
toplu konutta, bilimde, sanayide, ticarette, 
haberleşmede, tarımda, sporda ve diğer 
tüm alanlarda Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini asla unutmamalıyız. Geleceğimi-
zi planlarken gücümüzü ve motivasyonu-
muzu, işte bu yaptıklarımızdan alıyoruz. 
Sürekli ecdada atıfta bulunmamızın, siz-
lerle sohbet ederken dahi söze Ahilik’ten 
başlamamızın sebebi budur. Geçmişini 
bilmeyen gelecekte nereye yürüyeceğini 
de kestiremez. Bunun için, yakın-uzak tüm 
geçmişimizle irtibatımızı sıkı tutmalıyız. 

Biliyorsunuz, Türkiye’nin 2023 hedefleri-
ni 2011 seçimlerinin ardından ilan ettik ve 
bu doğrultuda adım adım ilerliyoruz. 2053 
ve 2071 vizyonlarımızı, bizden sonraki 
nesillere emanet ettik. Bu arada, boş dur-
muyor, 2023 hedeflerimizi bir adım daha 
ileriye taşıyacak ve 2053’e hazırlık olacak 
mahiyette çalışmalar yürütüyoruz. 

Dünyanın içinden geçtiği değişim ve dö-
nüşüm süreci, bizi kendimizi sürekli ye-
nilemeye mecbur bırakıyor. Teknolojik ve 
ekonomik gelişmeler, siyasi dönüşümlerle 
tahkim edilmediği sürece, tek başına bir 
anlam taşımıyor. Bunun için biz, hedefle-
rimizi her alandaki gelişmeleri gözeterek 
ve her biri diğerini destekleyecek şekilde 
belirliyoruz. Dünyanın, bölgemizin ve ül-
kemizin karşı karşıya olduğu her meydan 
okumayı, aynı zamanda bir fırsat olarak 
görüyoruz. 

Türkiye, 2035 yılında 90 milyonu aşacak 
olan nüfusuyla, bu bakımdan dünyanın ilk 
20 ülkesinden biri olarak, gücünü devam 
ettirecektir. Asıl önemlisi ise, dünyanın ilk 
10 ekonomisinden biri haline gelerek, bu 
büyük nüfusumuzu en etkin şekilde değer-
lendirecek olmamızdır. Genç, eğitimli ve 
dinamik nüfus yapımızı, ekonomik büyü-
memizin itici gücü haline getirmekte ka-
rarlıyız. Eğitim seviyesindeki işgücü kalite-
sindeki artış sayesinde, rekabet gücümüz 
de her geçen yıl yükselecektir. Kişi başına 
milli gelirimizi, artık 25 bin dolar hedefi-
nin üzerine çıkardıktan sonra, dünyanın 
müreffeh milletleri arasındaki yerimizi de 
almış olacağız. 

2035 yılında ulaşacağımız insani gelişmiş-
lik seviyesini, farklı kesimler ve bölgeler 
arasındaki gelir eşitsizliğini en aza indire-
rek, ülke geneline yayacağız. Çalışma istek 
ve kabiliyetine sahip herkesin kendine yer 
bulabileceği üretken bir istihdam politika-
sıyla, gençlerimiz ve kadınlarımız başta 
olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın gele-
ceğini güvence altına alacağız. 
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İş Dünyamız, İstihdam  
Çağrımıza Gür Bir Ses Verdi

7 Şubat’ta, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nde yaptığımız istihdam çağrımı-
za iş dünyamız gayet gür bir ses verdi. Bu 
dönemde 1 milyon 170 bin yeni istihdam 
sağlandı. Demek ki, benim milletim, be-
nim girişimcim istediği zaman çok önemli 
başarılara imza atıyor. Bu istihdam kam-
panyası neyi getirecek biliyor musunuz? 
Dayanışma ruhunu ve kenetlenmeyi. 

Türkiye, net ticaret fazlası ve cari fazla ve-
ren bir ülke haline gelmeden, hedeflerine 
ulaşamaz. Bunun için, 2035 yılında üretim 
gücümüzü, küresel değer zincirinin üst 
seviyelerine çıkarmak mecburiyetindeyiz. 
Endüstri 4.0 veya sanayi 4.0 adıyla ifade 
edilen teknoloji yoğun üretim yapısına 
geçerken, insanlarımızı, yeni ihtiyaçla-
ra uygun alanlarda hizmet vermek üzere 
hazırlamalıyız. Bu da, geleceğin istihdam 
alanları için şimdiden hazırlık yapmamızı 
gerektiriyor. 

Kadınlarımızın, halen yüzde 33 düzeyine 
yaklaşan işgücüne katılma oranlarını yüz-
de 50’ye, toplam işgücüne katılım oranını 
yüzde 60’a yükselterek, sosyal politikala-
rımızı da destekleyeceğiz. Tüm bu çalış-
malarla amacımız Türkiye’yi “Bölgesel bir 
güç” olmanın yanında, “Küresel düzeyde 
bilgiye dayalı bir güç”e dönüştürmektir. 

Gelecek, bilgi temelli ekonomi üzerine ku-
rulacaktır. Bunun için, dijital dönüşümü, 
kurumsal kaliteyi, nitelikli iş gücünü ya-
kalamış bir altyapıyı süratle tesis etmeli-
yiz. Ekonomik atılımlarımızı yeni yatırım 

fırsatlarıyla birleştirerek, bilişim, enerji, 
ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında 
ülkemizi küresel cazibe merkezi haline ge-
tirmeliyiz. İstanbul ve Ankara başta olmak 
üzere şehirlerimizi, yenilik ve verimlilik 
temelinde yeniden ele almalı, cesur dönü-
şüm projelerini hayata geçirmeliyiz. 

Her yerde yaptığım bir çağrıyı burada tek-
rarlamak istiyorum. Diyorum ki, yüzde 100 
yerli üretim otomobilimizi Türkiye Odalar 
ve Borsalar camiası içerisinden çıkartalım. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kendi 
çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini 
Made in Turkey olarak üretsin. 

TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu- 
Müsaade eder misiniz Sayın Cumhurbaşka-
nım? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 
Buyurun.

TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu- 
Sayın Cumhurbaşkanım, sizin bu isteğinizi 
Türk iş dünyası çok rahatlıkla yapar. Biz ha-
zırız, yeter ki yanımızda olun. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- 
Şu anda ekranları başında bizi tüm Türkiye 
izliyor, tüm milletim şahittir. Böyle bir ko-
nuda yanınızdayız, sizle beraber olacağız. 

Bugün otomobil sanayimiz ne yapıyor? 
Montaj montaj montaj. Montajcılık bu 
millete yakışmıyor. Bu millet otomobil 
üretecek beyinlere sahiptir. Bunu yapabi-
lir miyiz? Yaparız. Peki, niye yapmıyoruz? 
Çünkü montajdan daha fazla kazanıyoruz-
da ondan. Yerli otomobil sözünü aldık, 80 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

267

milyon da buna şahittir. İnşallah, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bu 
işi başaracağız. 

Çalışmalarımızın tamamını sürdürülebi-
lirlik esasına göre yürütmeden, 2035 he-
deflerimize ulaşamayız. Demokratik ve 
ekonomik standartları yüksek bir Türkiye 
için hep birlikte çalışmalıyız. Kendimizle 
birlikte dünyanın tüm mazlumları, mağ-
durları, kalbini ve gözünü bize yöneltmiş 
tüm dostlarımız için, bu başarıyı yakala-
mak mecburiyetindeyiz. 

Önümüze Konan Engellerin  
ya Üstünden Aşacağız,  
ya Kenarından Dolanacağız

İş dünyamızın kıymetli temsilcileri, değer-
li kardeşlerim,

Bütün bunları sizlerle birlikte yapacağız. 
Bizim işimiz, kendisi, ülkesi ve milleti 
için bir şey yapmak isteyen herkesin önü-
nü açmaktır. Türk Milleti, tarihin her dö-
neminde, verdiği mücadele ve elde ettiği 
başarılarla dünyanın kalanını şaşırtmış 
bir millettir. Önümüzdeki dönemde dün-
yayı bir kez daha şaşırtacağımıza inanı-
yorum. Birileri, bizim bu hedeflerimize, 
bu vizyonumuza dudak bükerek bakıyor 
olabilir. Ama şunu unutmayın, 1990’lar 
Türkiye’sine bakan hiç kimsenin, bugünkü 
Türkiye’yi tasavvur edebilmesi mümkün 
değildi. Gelin, şimdi hep birlikte 2023’ün, 
2035’in Türkiye’sini inşa ederek, bize hala 
“hasta adam” nazarıyla bakanlara, bu şekil-
de muamele etmeye çalışanlara derslerini 
verelim. Siz, yatırım yapmak için, yüksek 
teknolojiye dayalı üretim için, ihracat için, 

istihdam için ne gerekiyorsa söyleyeceksi-
niz, biz de bunları hayata geçirmenin yol-
larını arayacağız. Yaptığınız çalışmaların 
neticelerini görmeye başladıkça, biz de 
sizin önünüzdeki kapıları ardına kadar aç-
mak için çok daha şevkle çalışırız.

 “Marifet iltifata tabidir” derler. Ama unut-
mayınız, iltifat için de ortada marifetin 
emarelerinin görülmesi gerekir. Aksi tak-
dirde kendimiz söyler, kendimiz dinleriz. 
Sizin attığınız her adıma, devletin mukabil 
birkaç adımla cevap vereceğinden emin 
olunuz. 

16 Nisan halkoylaması kampanyası bo-
yunca, gittiğim her yerde bir şey söyledim. 
Dedim ki, “Güçlü Türkiye, Büyük Türkiye, 
Müreffeh Türkiye…” Bunlar, sadece söz-
den, sadece slogandan ibaret ifadeler de-
ğildir. Bunlar, birlikte ulaşmamız gereken 
hedefleri ifade ediyor. Güçlü olmak için, 
demokraside ve ekonomide belirlediği-
miz hedeflere mutlaka ulaşmalıyız. Bü-
yük olmak için, bu şekilde elde ettiğimiz 
imkânları, içeride ve dışarıda en doğru 
şekilde kullanmalıyız. Refahımızı sürekli 
kılmak için de, milletimizin tamamının 
bu imkânlardan faydalanabilmesini sağla-
malıyız. İşte o zaman Türkiye’nin önünde 
kimse duramaz. 

Bugün bizi terör örgütleri eliyle tedip et-
meye çalışanlar, o zaman, ülkemizle daha 
fazla işbirliği yapmak, daha yakın olabil-
mek için kapımızda sıraya girecek. Başka-
larına uygulamadıkları şartları, kriterleri 
bize dayatanlar, yarın oyunu, bizim kural-
larımızla oynamak zorunda kalacaklar. O 
zamana kadar durmak, dinlenmek, hele 
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gerilemek asla yok. Çalışacağız, daha çok 
çalışacağız, daha sıkı çalışacağız. Önümü-
ze konan engellerin ya üstünden aşacağız, 
ya kenarından dolanacağız, ya da onları 
yıkıp geçeceğiz. Türkiye’yi sadece 780 bin 
kilometrekare vatan toprağından ibaret sa-
nanlara, yanımızda kalbi ve duasıyla yüz-
milyonlarca kardeşimizin de bulunduğu-
nu her fırsatta göstereceğiz. 

Dünyanın en kadim medeniyet ve devlet 
geleneğine sahip bir ülke olarak, bu hedef-
lere ulaşmak bizim için asla zor değildir. 
Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, 
kardeş olalım, hep birlikte Türkiye ola-
lım. Bunu başardığımızda, diğer hedeflere 

ulaşmak gerçekten çok kolaydır. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği üyeleri, işte bu 
mücadelenin en ön saflarında yer alıyor. 
Ülkemize ve milletimize karşı sorumlu-
luğumuz büyüktür. Sizlere güveniyorum. 
Hep birlikte 2023 hedeflerimize, 2035 he-
deflerimize ulaşacağımızı, bizden sonraki 
nesillere 2053 ve 2071 için güçlü bir ze-
min bırakacağımıza inanıyorum. 

Bu duygularla, bir kez daha 73’üncü Genel 
Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Her birinize çalışmalarınızda ba-
şarılar temenni ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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ÖNDER’in kıymetli yöneticileri, imam ha-
tip camiasının çok değerli mensupları, sev-
gili hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Esselamu Aleyküm Ve Rahmetulla-
hi Ve Berekatüh… Allah’ın selamı, rahmeti, 
bereketi üzerinize olsun.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İmam Hatip 
Gençlik Buluşması vesilesiyle sizlerle be-
raber olmaktan, hasret gidermekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Bu güzel 
programı tertip eden İmam Hatip Mezun-
ları ve Mensupları Derneğimiz ÖNDER’in 
kıymetli yöneticilerine, mensuplarına, 
katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımı-
za şükranlarımı sunuyorum. “Her şey çok 

ÖNDER İmam-Hatip 2. Gençlik Buluşması | İstanbul | 26 Mayıs 2017

İmam Hatiplere Olan İlgi, 
Zorlamanın Değil,  

Gönül Bağının Eseridir
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net, sen de gel durma!” sloganıyla, gençle-
rimize vatan, bayrak, toprak, kardeşlik ve 
aidiyet duygularını aşılamayı hedefleyen 
bu programın hayırlı-bereketli olmasını 
diliyorum.

Şu coşkulu atmosfer, gençlerimizin şu he-
yecanı bize programın hedefine ulaştığını 
gösteriyor. Bu manzaraya şahit olup da 
şükretmemek mümkün mü? Siz gençleri-
mizin gözlerindeki şu muazzam parıltıyı 
görüp de, duygulanmamak mümkün mü? 
Şu gençlikle bir araya gelip de, gurur duy-
mamak mümkün mü?

Elhamdülillah!... Ya Rab, sana binlerce kez 
şükürler olsun!... Ya Rabbi, lüftun karşı-
sında mahcubiyet duyuyoruz. Şahsıma 
şu güzelliği, şu iftihar tablosunu yaşat-
tığın için sana sonsuz hamd ediyorum. 
Kelâmullahla, Habib-i Edibin Muhammed 
Mustafa’nın aşkıyla büyüyen şu nesli, sen 
muhafaza buyur Ya Rabbi… Şehit kanlarıy-
la sulanan şu vatanı sen koru Ya Rabbi… 
Milletimizin birliğine, beraberliğine, kar-
deşliğine kast edenlere sen fırsat verme Ya 
Rabbi… Şüphesiz kudret ve kuvvet sahibi 
olan sensin!.. Sen, bir şey dilediğinde sade-
ce “ol” dersin, ve olur. Sen, bir kulun için 
bir iyilik murâd ettiğinde, hiçbir güç ona 
mani olamaz. Senden başka zafer sahibi 
yoktur. Sen bağışlayansın ve esirgeyensin. 
Sen duaları kabul edensin, bizi kapından 
mahrum ve mahzun çevirme, ya ilahi… 
Ayaklarımızı dinin üzerinde sabit tut Ya 
Rabbi… Bizi yolundan, sırati müstakimden 
ayırma Ya Yabbi… Bu geceden itibaren kal-
kacağımız sahurlarımızın... Yarından itiba-
ren tutacağımız oruçlarımızın... Eda edece-
ğimiz namazların... Okuyacağımız Kur’an-ı 

Kerimlerin yüzü suyu hürmetine... Bizi, ül-
kemizi, milletimizi, tüm Müslümanları ve 
insanlığı her türlü zulümden, her türlü zil-
leten sen muhafaza eyle Ya Rabbi... Amin”

Kardeşlerim,

İmam Hatip okullarının temelini atanlar 
başta olmak üzere, on yıllardır bu okulla-
rın kuruluşunda, gelişmesinde, sayılarının 
artmasında emeği olan herkese teşekkür 
ediyorum. Okullarımızda görev yapmış 
olup da aramızdan ayrılan öğretmenleri-
mizi, yöneticilerimizi; fedakârlıklarıyla, 
destekleriyle bu müesseseleri yaşatan 
bütün hayırseverlerimizi rahmetle anıyo-
rum. Tek parti döneminde kapatılan bu 
okulları 1951 yılında tekrar açan merhum 
Başbakan Adnan Menderes’e, onun Milli 
Eğitim Bakanı Tevfik İleri’ye bir kez daha 
Yüce Mevla’dan rahmet ve mağfiret niyaz 
ediyorum. Son nefesine kadar imam Ha-
tip okullarının kök salması için mücade-
le eden büyük dava, ilim ve gönül insanı 
Mahmut Celâlettin Ökten Hocamızı da bu 
vesileyle minnetle, tazimle yâd ediyorum. 
Burada isimlerini tek tek sayamadığım, bu 
büyük davaya gönül vermiş, katkı sunmuş 
herkese huzurlarınızda şükranlarımı su-
nuyorum.

İlimde-İrfanda  
Rekabetçi Olasaksınız

Bugünlere kolay gelmedik. Bizlere çok eza-
cefa çektirdiler. Sizleri üniversitelerin ka-
pılarından çevirdiler. Fakat sabrettik, sab-
rettiniz. Unutmayın, “Men sabera zafera.” 
Sabreden kimse zafere ulaşır. Bütün okul-
lar kapatılmıştı. Öğrenci sayısı 600 binden 
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60 bine indirilmişti. Fakat şimdi devran 
değişti. İsteyen öğrenci, katsayı engeli ol-
madan isteği üniversiteye gidiyor. Sizler-
den bundan sonra başarı bekliyorum. İlim-
de-irfanda rekabet etmenizi istiyorum. 

Omuzlarında Fatih’in emanetini taşıyan şu 
gençliğin, Asım’ın Nesli’nin yetişmesi için 
gerçekten çok emek verildi. Yıllarca süren 
çileler, baskılar ve mücadeleler sonunda 
bugünlere gelebildik. Emin olunuz, hiçbir 
kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. 
Başardığımız her şeyi, önce Allah’ın yardı-
mına, sonra davamıza olan bağlılığımıza, 
verdiğimiz samimi mücadeleye ve bu yol-
da yaptığımız fedakârlıklara borçluyuz. 
Bugün bulunduğumuz yere adeta tırnak-
larımızla kazıyarak geldik. İmam Hatipler, 
samimiyetle ve sabırla yürütülen kutlu 
mücadelenin en güzel meyvesidir.

Bu okullarımızın tarihi, milletimizin son 
bir asırda yaşadıklarının bir özü, özeti gi-
bidir. Milletimizin hangi badireleri aşarak 
bugünlere geldiğini öğrenmek isteyenle-
rin ilk bakacakları yerlerden biri de imam 
hatipler olmalıdır. Bu okulların harcı, za-
hirde gözüktüğü gibi çimentoyla, kumla 
değil; asıl çekilen çileyle, özveriyle, yapılan 
fedakârlıkla yoğrulmuştur. Bu okulların 
duvarlarının her bir tuğlasında alınteri 
vardır, samimiyet vardır, halis niyet var-
dır. İşte bunun için imam hatipler, milletin 
okullarıdır. Bu okulların sahibi, 7’den 70’e 
milletimizin tamamıdır. 

Hal böyleyken, dün olduğu gibi bugün de, 
kimi çevreler ısrarla bu okulları karala-
maya çalışıyor. Her eğitim-öğretim döne-
minin başında birileri hala ısrarla, yalan-

yanlış haberlerle, olmadık iftiralarla imam 
hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyor. 
Bu çevreler, milleti tanımadıkları, milletle 
hiçbir gönül bağları olmadığı için, imam 
hatiplere olan teveccühün sebebini yan-
lış yerlerde arıyorlar. Öğrencilerin zorla 
İmam Hatiplere kaydedildiği, okulların 
zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü gibi 
haberler yalandır, yanlıştır, kasıtlıdır, çar-
pıtmadır. Bunları köpürtenler, kendileri 
baskıcı ve faşist olduğu için, herkesi de öyle 
zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla, 
hele hele toplum ve siyaset mühendisli-
ğiyle asla işimiz olmamıştır, olmayacaktır. 
Gözleri açık olanlar için, durum bellidir. 
İdraki bağlanmamış olanlar için, hakikat 
apaçık ortadadır. İmam hatiplere olan ilgi 
“zorlama”nın değil, “gönül bağı”nın eseri-
dir. Bu okullar, ebeveyni ve çocuklarıyla 
tüm milletimizin değerlerine, taleplerine, 
beklentilerine tercüman oldukları için 
böylesine ilgi ve kabul görmektedir. 

Kardeşlerim,

Biz, geçmişte bu tür yollara başvuranların 
tersine, hiçbir zaman başkalarına dayatma 
içinde olmadık. Milletimizin kılığına, kı-
yafetine, ibadetine, meşrebine olduğu gibi 
evlatlarının hangi okula gideceklerine de 
asla karışmadık. Bununla birlikte, mesleki 
eğitim sistemimizin tamamını felç etme pa-
hasına imam hatiplere uygulanan ayrımcı-
lık ayıbını unutmadık, unutmayacağız. 28 
Şubat döneminin ürünü olan bu ayıbı biz 
ortadan kaldırdık. Böylece, öğrenci sayı-
ları 600 binden 60 binlere kadar düşürül-
müş okullarımızın kapılarına vurulan zin-
cirleri hep birlikte parçaladık. Bir asırdır 
yeşeren umutları yeniden canlandırdık. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

272

Milletimizin evlatlarını değerleriyle, tarih-
leriyle, kültürleriyle yeniden buluşturduk. 
İmam Hatiplerde yetişen nesil, ülkesi ve 
milleti için her türlü fedakârlığı göze alan 
15 Temmuz ruhunun, ta kendisidir. 

Haşhaşiler, Bu Kutlu  
Çatı Altında Kendilerine  
İstismar Zemini Bulamamıştır

Evet, imam hatipli demek; dinini, diyaneti-
ni, değerlerini en iyi şekilde öğrenen ve ya-
şayan kişi demektir. İmam hatipli demek; 
ecdadını bilen, tarihine vakıf, mensubu 
olduğu milletin en ideal temsilcisi olmaya 
namzet kişi demektir. İmam hatipli demek; 
Üstadın veciz ifadesiyle “Zaman bendedir 
ve mekân bana emanettir şuurunda” bir 
gençliktir. İmam hatipli demek; “Kim var 
diye seslenince, sağına ve soluna bakın-
madan, fert fert ben varım cevabını veren” 
gençliktir. İmam hatipli demek; ülkesine, 
vatanına, bayrağına, ezanına ve bunları 
temsil eden istiklal ve istikbal davasına ön-
cülük eden, buna talip olan genç demektir. 

Terör örgütleriyle, haksızlıkla, hukuksuz-
lukla, adaletsizlikle, şiddetle, meşru olma-
yan hiçbir işle İmam hatipli asla yan yana 
gelmez, gelemez. İşte bunun için, FETÖ 
gibi ihanet çeteleri, günümüzün “haşhaşi-
leri” bu kutlu çatı altında kendilerine istis-
mar zemini bulamamıştır. 

Burada sizlere, eskilerin deyimiyle “Hüda-
yi nâbit” bir insan olan Celâleddin Ökten 
Hoca’nın bir hatırasını nakletmek istiyo-
rum. Celalettin Hocamız, kurucu müdür 
olarak görev yapacağı okula atanmasının 
ardından, kimi zaman elinde süpürgeyle 

temizlik, kimi zaman tamirat yapar, ardın-
dan da sınıfına geçip öğrencilerine ders 
anlatırdı. Kendisi, Arapça, Farsça ve Fran-
sızcayı iyi derecede bilen, İslami ilimlerle 
beraber Batı bilim ve düşüncesine de ha-
kim bir hocamızdı. Bunun için Hocamız, 
İmam hatip okullarının müfredatına dini 
ilimlerle birlikte fen derslerinin de konma-
sı için büyük çaba harcamıştır. 

O dönemler, bu ülkeyi yönetenler, imam 
hatiplerde sadece Kur’an-ı Kerim, Arapça, 
Farsça, fıkıh ve hadis dersleri verildiğini 
zannediyorlardı! Herhalde imam hatiple-
rin fizik, kimya, felsefe, matematik, tarih 
okuduklarından habersizlerdi! Onun için 
de üniversitelerde eğitim almamızı engel-
lemek istediler. İmam hatip diplomasıyla 
üniversitelere gidilmesinin önüne geçtiler. 
Üniversite için lise diplomasını şart koştu-
lar. O yüzden ben, Eyüp Lisesinde fark ders-
lerini vererek lise diploması almak zorunda 
kaldım. İşte biz böyle çileler çektik. Yine 
kendi evlatlarım Boğaziçi Üniversitesine gi-
recek puanları aldıkları halde, katsayı enge-
line takıldılar ve yurt dışında okudular. 

Türlü zorluklardan sonra açılan bu okulla-
rın yetim ve öksüz kalması için, tek parti 
döneminin artığı bürokratlar çok ciddi 
zorluklar çıkarıyordu. Nitekim Celalettin 
Hocamız, kendi ifadesiyle “Cehenneme 
seccade sermeyi” reddettiği için, bir müd-
det sonra, müdürlük vazifesinden alınmış-
tır. Bu süreçte birçok sıkıntıya göğüs geren 
hocamız, “Allah ve ahlak demenin yasak 
olduğu” o kara günlerde mücadelesine ıs-
rarla devam etmiştir. İşte böyle bir biriki-
me sahip Celalettin Hocamız, yaşadıklarını 
bakınız nasıl anlatıyor:
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“Bu okulların açılması için çok mücadeleler 
verdik. Kimi zaman okul müfredatına ya-
bancı dil, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi 
derslerin konulmasina karşı çıkan hoca-
larla uğraştık.... Kimi zaman da Arapça’nın 
ders olarak yer almasına karşı çıkanlarla, 
Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tercümesinden ve 
latin harfleriyle yazılan kitaplardan okutul-
masını isteyenlerle mücadele ettik…”

Yeni Türkiye Mücadelesini  
Meşru Zeminlerde Veriyoruz

İmam hatiplerin eğitim sistemimizin seç-
kin okulları haline dönüşmesinde, işte bu 
vizyonun, bu mücadelenin çok büyük kat-
kısı olmuştur. 

Aynı şekilde, Bekir Topaloğlu Hocamızın, 
dönemin şartlarını anlatan bir hatırasını 
da, hafızalara nakşedilmesi için, burada 
tekrarlamak istiyorum:

“1955 yılında, İstanbul İmam Hatip Okulu, 
Vefa’da ahşap bir binada hizmet veriyor-
du… Bir gün, matematik öğretmeni Rasim 
Hoca öğrencileri toplar ve onlara şunları 
söyler: Çocuklar! Öğretmenler Kurulu ola-
rak toplandık ve sizleri tebrik etmeye ka-
rar verdik… Şu okul bahçesinin dışından, 
bahçeye sarkan meyve ağaçlarına günler-
dir el sürmediniz. Yaklaşık 400 öğrenciden 
biriniz bile, her gün altında oynadığınız 
halde, o ağaçtaki elmalara dokunmadınız. 
Sizi bunun için tebrik ediyoruz...”

İşte bu gençlik Asım’ın neslidir. Bu genç-
lik inşallah midesine haram lokmayı koy-
mayacak. Evet, imam hatip öğrencisi işte 
budur. İmam hatip nesli işte budur. İmam 

hatipli, işte böyle kutlu, böyle temiz bir mi-
rasın taşıyıcısıdır.

Şayet bugün İmam hatipler, 1 milyon 200 
bin öğrencinin eğitim gördüğü, yurt içinde 
ve yurt dışında gurur verici başarılara imza 
atan asırlık bir çınara dönüşmüşse, bizden 
önceki vakıf insanlarının, dava adamları-
nın gayreti, azmi ve fedakârlığı sayesinde-
dir. Rabbim hepsinden razı olsun. Mevla’m 
onları Resulü Ekrem Efendimizim müjde-
lediği “Amel defteri hiç kapanmayan”, o 
övülmüş kullarından eylesin.

Sevgili gençler,

İşte biz böyle bir mücadelenin, böyle bir di-
reniş geleneğinin içinden geliyoruz… Hak 
mücadelesini, millet mücadelesini, Yeni 
Türkiye mücadelesini, imam hatip okul-
ları mücadelesini işte böyle meşru, böyle 
kutlu bir zeminde verdik, veriyoruz.

Tabi burada bir noktayı da ifade etmeden 
geçmeyeceğim. ‘İmam hatip nesli’ derken, 
diğer liseleri ayırt etmek gibi bir gayemiz 
asla söz konusu olamaz. Bu hitabım aynı 
zamanda onlaradır. Çünkü onlarla da bir-
çok platformlarda biraraya geliyoruz. 

Sözlerime, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un, hepimiz için çok önemli mesaj-
lar verdiğine inandığım, hepinizin de ez-
bere bildiğini ümit ettiğim şu şiiriyle son 
vermek istiyorum:

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım! ...

-Boğamazsın ki!
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-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 aldırmada geç git!, diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım, amma severim mazlumu...

İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?”

Evet, Asım budur. Sizler de inanıyorum ki, 
böyle bir nesil olacaksınız. Rabbim yolu-
nuzu, bahtınızı açık etsin. Rabbim sizleri 
muhafaza buyursun. 

Ramazanı Şerifiniz mübarek olsun. Kalın 
sağlıcakla.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

275

Sayın Divan Başkanı, MÜSİAD’ın değerli yö-
neticileri, sevgili kardeşlerim, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı 
Şerifinizin mübarek olmasını diliyorum. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
24’üncü Genel Kurulu’nun başarılı geç-

mesini, hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Kuruluşundan bugüne tüm faa-
liyetlerini yakından takip ettiğim MÜSİAD 
çatısı altında vazife üstlenmiş tüm kardeş-
lerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Sivil toplum kuruluşlarımız, bayrak yarı-
şı usulüyle hizmet verilen yerlerdir. 2012 

MÜSİAD 24. Genel Kurulu | İstanbul | 3 Haziran 2017

Tüm Cesaretinizle Yatırım 
Yapın, Üretin, İhracatı Zorlayın, 

İstihdamı Artırın
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yılından beri MÜSİAD Genel Başkanlığı 
görevini yürüten Nail Olpak kardeşimiz, 
bugün bayrağı devrediyor. Kendisine, ku-
ruluşundan bugüne MÜSİAD’a yaptığı kat-
kılar için teşekkür ediyorum. 

İş dünyasında ve çok sayıda sivil toplum 
kuruluşunda aktif faaliyet içinde olan Nail 
Olpak kardeşimizin, tecrübesi ve biriki-
miyle bulunduğu her yerde ülkemize, mil-
letimize hizmet etmeyi sürdüreceğine ina-
nıyorum. Bugünkü Genel Kurulda, Genel 
Başkanlığa aday olan Abdurrahman Kaan 
kardeşimi de şimdiden tebrik ediyorum. 

1990 yılından beri hakkın, hukukun, ada-
letin, eşitliğin, güvenin, refahın, huzurun 
sağlanması için faaliyet gösteren iş adam-
larımızı bir araya getiren MÜSİAD’dan, 
önümüzdeki dönemde çok daha büyük 
hizmetler bekliyoruz. MÜSİAD’ın diğer 
işadamı derneklerinden farkı, iş dünyası 
yanında toplumun tamamına yönelik eği-
tim ve rehberlik çalışmalarını da ihmal et-
memesidir. Bunun içindir ki, derneğimizi 
“Bu ülkeden kazandığını yine bu ülke için 
harcama” anlayışıyla hareket eden bir te-
şekkül olarak görüyorum. Sadece üyesi 
olan işadamları arasındaki bir dayanışma 
örgütü olmakla kalmayıp, aynı zamanda 
bir medeniyet davası olan MÜSİAD’ın yö-
netimine ve tüm üyelerine, şahsım ve mil-
letim adına şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Sizlerden, bir önceki genel kurulumuzdan, 
yani 2015 yılı Nisan ayından bugüne kadar 
ülkemizin yaşadıklarını şöyle bir gözümü-
zün önünden geçirmenizi rica ediyorum. 

Böylece, ülke ve millet olarak ne büyük ba-
diler atlattığımızı, ne tür sorunlarla yüzleş-
tiğimizi çok daha iyi görebiliriz. 

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan millet-
vekili seçimlerinin sonuçları, AK Parti dö-
neminde binbir zahmetle ve fedakârlıkla 
tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamını 
tehlikeye düşürdü. Türkiye, koalisyon dö-
nemlerinin sancılarını, sıkıntılarını, kriz-
lerini, kavgalarını tüm dehşetiyle yeni-
den kapısında buldu. Hiçbir partinin tek 
başına hükümet kuracak çoğunluğu elde 
edememesi, koalisyon için de gereken uz-
laşmanın sağlanamaması üzerine, Cum-
hurbaşkanı olarak yetkimizi kullanarak 
seçimleri tekrarlattık. 

Tüm Terör Örgütlerinin  
İnlerine Giriyoruz

Bu belirsizlik ortamını fırsat bilen bölücü 
terör örgütü, pek çok ilçemizde eylem baş-
lattı. Vatandaşlarımızın evlerine, mahrem-
lerine giren, sokakların, caddelerin, ma-
hallelerin altını üstüne getiren teröristlere 
aman vermedik. Güvenlik güçlerimizin 
kahramanca mücadelesiyle, bu eylemler 
amacına ulaşamadı. Teröristleri, devlete 
meydan okumak için açtıkları çukurlara 
gömerek, ülkemizin büyük bir tehditten 
kurtulmasını sağladık. Aynı dönemde, bir 
başka terör örgütü DEAŞ’da, sınırlarımı-
zın içinde ve hemen yanında yoğun saldı-
rılar başlattı. FETÖ ise, zaten ihanetlerine 
hiç ara vermiyordu. 1 Kasım seçimlerinde 
ülkemizin yeniden güçlü bir hükümete sa-
hip olmasıyla, terör örgütlerine karşı yü-
rüttüğümüz mücadele çok daha etkin hale 
geldi. 
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Her topyekûn saldırı gibi, bu saldırının da 
ekonomi ayağı ihmal edilmemişti. Bunun-
la birlikte, Türkiye hem terör örgütleriyle 
mücadelesinde başarıya ulaşarak, hem 
ekonomisini toparlayarak, 2016 yılında 
yeni bir atılım dönemine girmişti. 15 Tem-
muz darbe girişimiyle, işte bu sırada karşı-
laştık. Türkiye tarihinin en büyük ihaneti 
olan bu darbe girişimini başlatanlar, karşı-
larında, kadını-erkeğiyle, yaşlısı-genciyle 
kıyama kalkmış koskoca bir milleti bul-
dular. Şairin, “Yürüyeceksin, millet yürü-
yecek arkandan” mısraına uygun şekilde, 
biz de milletimizle birlikte darbecilerin 
üzerine gittik. Verdiğimiz şehitler ve ga-
ziler hepimizi can evinden yaraladı; ama 
özgürlüğümüze, geleceğimize, namusu-
muza el uzatan hainlere de ülkeyi bırak-
madık. Dünyada eşi benzeri olmayan bu 
kahramanlığı gösteren milletimle gurur 
duyuyorum. 

Darbenin bastırılmasıyla birlikte, tüm gücü-
müzle FETÖ terör örgütünün üzerine gittik. 
Kamu kuruluşlarında, iş dünyasında, sivil 
toplum örgütlerinde, siyasette tespit edile-
bilen ne kadar FETÖ mensubu varsa hep-
sinden de hesap sormaya başladık. Hemen 
ardından, terör örgütlerinin yuvasına dö-
nüşen Suriye’den ülkemize yönelik tehdit-
leri bertaraf etmek amacıyla, Fırat Kalkanı 
Harekâtına giriştik. Önce Cerablus’u, ardın-
dan El-Rai, Dabık, El-Bab’ı DEAŞ’tan temiz-
ledik. Şimdi ise, Amerika ve Rusya ile yap-
tığımız görüşmeler neticesinde gelinen bir 
nokta var. Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Rakka’da DEAŞ terör örgü-
tü var. ABD Rakka’nın DEAŞ’tan temizlen-
mesi hususunda bizim uyarılarımızı dik-

kate almayarak, yine başka terör örgütleri 
olan PYD, YPG’yle işbirliğine gitti. Ancak 
bizim kendilerine bir takım uyarılarımız 
oldu. Eğer Suriye’nin kuzeyinden ülke-
mize yönelik herhangi bir taciz gelecek 
olursa, kimseyle görüşmeye gerek duyma-
dan gereğini yapacağımızı bildirdik. Nasıl 
Cerablus’ta, Rai’de, Bab’da kendi göbeği-
miz kestikteysek, bundan sonra da aynı 
adımları atmaktan asla çekinmeyiz. 

Asıl olarak DEAŞ’a karşı başlattığımız bu 
operasyonda, karşımıza çıkan PYD-YPG 
unsurlarını da imha ederek hedefimize 
doğru ilerledik. El Bab’ı da teröristler-
den temizlemek suretiyle Fırat Kalkanı 
Harekâtını başarıyla sonuçlandırdık. Bu-
güne kadar Suriye’de DEAŞ ve PYD-YPG 
terör örgütlerinden temizlediğimiz alanla-
ra 100 binin üzerinde Suriyeli geri döne-
rek, terk etmek zorunda kaldıkları yerlere 
tekrar yerleşmiştir. 

Ülke içinde de PKK terör örgütüne karşı, 
tarihimizin en başarılı operasyonlarını yü-
rüttük, yürütüyoruz. Güya, bu yaz ayların-
da çok büyük eylemlere hazırlanan terör 
örgütüne saklandığı dağları, mağaraları 
dar ediyoruz. Hani “İnlerine gireceğiz” de-
miştik ya, ne kadar terör örgütü varsa, hep-
sinin de inine giriyoruz. 

Hak ve Özgürlük Mücadelesi 
Vermek, Yeşilköy Havalimanından 
Kaçmak mıdır?

İşte bu operasyonları yürüten kardeşleri-
mizden bir tanesi de şehadet şerbetini içen 
Aydoğan Aydın Paşamızdı. Aydoğan Aydın 
Paşamız, attığı adımlar ve kararlılığıyla 
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örnek bir şahsiyetti. Bir hafta önce, Kato 
Dağının tepesindeyken kendisiyle bir tele-
fon görüşmemiz olmuştu. Telefon görüş-
mesinde, “Sayın Cumhurbaşkanım, sadece 
buradaki inleri değil, teröristlerin tüm in-
lerini temizleyeceğiz. İstanbul, Ankara ve 
tüm Türkiye teröristlerden temizlenecek-
tir” demişti. 

Şehit Paşamızın ‘Hanke’ye Ağıt’ diye çok 
anlamlı bir şiiri vardı. Şiirde bakın ne di-
yordu:

“Doksan kişiydik biz o gün

Aç, susuz, uykusuz.

Nasır tutmuş ayaklarla

Yürüyorduk kaygusuz.

Sis, çamur, kanla, terle,

Üzerindeydik bulutların.

Ayrım Hanke Yaylası’nda

Yeşerirken umutlarım.

Soğuk namlular elimizde

Yürüyorken dağlara,

Şehitlerden selam geldi,

Savaşan tüm sağlara.

Uzaklarım yakınlaştı,

İnancımla, davamla.

Uyan Hanke, geliyorum,

Heybetimle, havamla.”

Paşamız, şimdi bizleri çok duygulandıran 
bu şiiri 1992’de, üsteğmenken yazmıştı. 
Maşallah hedefini iyi belirlemiş, bir ko-
mando olarak oraları adeta özlemiş. İşte 
bu son olaylarda da yine oradaydı. Onunla 
beraber, o mücadeleyi veren tüm şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Türkiye’de tüm bunlar yaşanırken, ana 
muhalefet partisinin başındaki zat bakı-
nız neler yapıyor? Gezi olaylarının 4. Yıl-
dönümü nediyle şu tweeti atıyor: “4’üncü 
yıldönümünü kutladığımız gezi olayların-
da, hak ve özgürlük mücadelesi verenleri 
minnetle anıyorum.” Bu nasıl bir hak ve 
özgürlük mücadelesidir? Yani bir şehri 
yakmanın-yıkmanın, polislerimizi şehit 
etmenin neresi hak ve özgürlüktür? Size 
ne yapıldı ki, hak ve özgürlük mücadelesi 
veriyorsunuz? 

Hak ve özgürlük mücadelesini vermek, 15 
Temmuz gecesi, Yeşilköy Havalimanından 
kaçarak Bakırköy Belediye Başkanının evi-
ne sığınmak mıdır? Zaten o dönem, Yeni 
Kapı Mitingine de binbir nazla, milletin 
baskısıyla gelmişti. Daha sonra da, Yeni 
Kapı’ya gelmesinin hata olduğunu ima 
eden açıklamalar yapmıştı. 

Ana muhalefetin, kardeşlik, birlik, be-
raberlik gibi derdi de yok zaten. Bunlar 
bölücü terör örgütüyle işbirliği yapma-
nın gayreti içerisindeler. Nerede bölücü 
terör örgütü PKK varsa, CHP onların 
yanında. İşte daha dün Taksim’de yürü-
yüş yapıyorlar, CHP milletvekilleri de 
onlarla beraber. Neyin yürüyüşünü ya-
pıyorlar? Gezi olaylarının yürüyüşünü 
yapıyorlarmış!
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Terörle mücadelede verdiğimiz şehitleri-
miz ve gazilerimiz sebebiyle elbette derin 
bir üzüntü içindeyiz. Ama ülkemizi bu ça-
pulculara, bu hainlere bırakmamak için, 
bedeli ne olursa olsun, mücadeleyi sonuna 
kadar sürdürmekte kararlıyız. 

2017, Ekonomide Tarihi Bir 
Sıçrama Yılı Olacak

Değerli kardeşlerim,

Demokrasimize, özgürlüğümüze, gelece-
ğimize saldıranların ekonomimizi boş bı-
rakması düşünülebilir mi? Gezi olaylarına 
ve FETÖ’nün 17-25 Aralık saldırısına rağ-
men, 2013 yılını yüzde 8,5’lik bir büyüme 
oranıyla kapatmıştık. 2014 yılında, önce 
mahalli idareler, ardından Cumhurbaşkan-
lığı seçimini yaşadık, buna rağmen yüzde 
5,2’lik bir büyüme oranı elde ettik. 2015 
yılında, yaşadığımız 2 genel seçime ve te-
rör olaylarındaki tırmanışa rağmen yüzde 
6,1’lik bir büyümeyle, adeta bu tezgâhları 
kuranlara meydan okuduk. 2016 yılında 
ise, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gibi 
yakın tarihimizin en ağır travmasını yaşa-
mamıza, terörle mücadelede sınırlarımız 
içinde ve dışında verdiğimiz yoğun müca-
deleye rağmen, yüzde 2,9’luk bir büyüme 
sağladık. Türkiye’nin ekonomik bakımdan 
yanmasını, yıkılmasını, yerle yeksan olma-
sını bekleyenlerin heveslerini, bir kez daha 
kursaklarında bıraktık. İnşallah 2017, eko-
nomide tarihi bir sıçrama yılı olacak. 

AK Parti kongresinden beri her platform-
da ifade ettim, burada bir kez daha tekrar-
lamak istiyorum. Tüm bakanlarımızdan 
bu yıl sonuna kadar olan dönemi kapsa-

yacak şekilde, milletimizin birikmiş sıkın-
tılarının çözümüne yönelik, 180 günlük 
kısa vadeli bir eylem programı istedim. 
Hazırlıklar tamamlandığında, bu progra-
mı milletimizle de paylaşacağım. Bunun 
yanında 2019 seçimlerine kadar olan dö-
nemi içeren çok daha kapsamlı bir prog-
ramın hazırlıklarını da yürütüyoruz. Bir 
sonraki aşama olan 2023 hedeflerimizi de 
güncelleyerek, yolumuza devam edeceğiz. 
Bunlarla yetinmiyor, şimdi 2035 hedefleri 
için yeni bir çalışma başlatıyoruz. 

Ekonominin iyiye gidişiyle ilgili sinyalleri 
şimdiden almaya başladık. İhracatta istik-
rarlı bir yükseliş var. 2016’da 142,5 milyar 
dolara kadar düşen yıllık ihracatımız, Mayıs 
sonu itibariyle yeniden yıllık bazda 147 mil-
yar doları buldu. İhracatta, 2014’te elde et-
tiğimiz 157,6 milyar dolarlık rekoru, en geç 
önümüzdeki yıl geçeceğimize inanıyorum. 

Aynı şekilde, başlattığımız istihdam sefer-
berliğinin meyvelerini yavaş yavaş almaya 
başladık. Şu ana kadar istihdamda 1,2 mil-
yonluk bir artış yaşandı. Bu konuda veri-
len tüm sözleri tek tek kaydettim. Şahitler 
huzurunda verilen bu sözlerin her birinin 
takipçisi olacağımı, buradan bir kez daha 
ifade ediyorum. 

Borsadaki yükseliş ve dövizdeki düşüş, 
piyasaların ekonomimize olan güveninin 
tam olduğuna işaret ediyor. Beyaz eşya sa-
tışlarındaki yükseliş gibi pek çok emare, 
ekonominin çarklarının giderek daha hızlı 
dönmeye başladığını gösteriyor. 

Buradan, MÜSİAD üyeleri başta olmak 
üzere, tüm işadamlarımıza çağrıda bu-
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lunuyorum: Ülkemize değer veriyorsak, 
ülkemizi seviyorsak, bu topraklara bor-
cumuzu ödemek istiyorsak, şimdi hare-
kete geçme zamanıdır. Evet, gün yatırım 
günüdür. Terör dediler, işte kontrol altına 
aldık. Darbe dediler, işte hesabı soruluyor. 
Siyasi istikrar diyenler için, o meseleyi de 
16 Nisan’da hallettik. 16 Nisan referandu-
munda, içeride, dışarıda aleyhte çalışanlar 
olmadı mı? Oldu. Bunların kimler olduğu-
nu gayet iyi biliyoruz; ama yanıldıklarının 
farkına varacaklar. 

“Diğer ülkeler bu işlere ne der” diye endi-
şe edenler, orada da bir sıkıntı olmadığını 
gördüler. Öyleyse işadamlarımıza diyoruz 
ki; tüm imkânlarınızla, tüm cesaretiniz-
le yatırım yapın, üretin, ihracatı zorlayın, 
istihdamı artırın… Böylece siz de kazanın, 
ülkeniz de kazansın… 

Terörist Olmayan İçin Olağanüstü 
Hal “Yok” Hükmündedir

Tüm bunlara karşılık birileri hala, “Efen-
dim olağanüstü hal var” diye sızlanıyor. 
Onların kimler olduğunu biliyorsunuz. 
Ben de diyorum ki, olağanüstü hal giri-
şimcilerimizin, yatırımcılarımızın önünü 
mü kesiyor, yoksa önünü mü açıyor? Eski 
olağanüstü halleri hatırlayın, fabrikaya gi-
remezdiniz. 

Uyguladığımız OHAL, terör tehditlerine 
karşı mücadelemizde, yasaların, hukukun 
bize verdiği yetkiyi kullanmamızı kolay-
laştırıyor. Öyle ikide bir kalkıp, grevden 
vb. eylemlerden bahsedilmeyecek. Kusu-
ra bakma arkadaş, her şey stratejiktir. Her 
türlü hakkın alınmasında işçilerimizin de, 

işverenlerimizin de yanında oluruz. Bir 
fabrika çalışmadığı zaman bunun zararı-
nı görecek olan işveren olduğu kadar, aynı 
zamanda işçi kardeşlerimizdir de. Sendika 
işçi kardeşlerime maaşlarını ödeyecek mi? 
Ama burada çok ciddi bir istismar meka-
nizması çalıştırılıyor. Devlet olarak, hak-
kın tecellisi için ne gerekiyorsa bunu yap-
maya hazırız. 

Halbuki herkes görüyor ve biliyor ki, ola-
ğanüstü hal sadece terörle mücadele için 
vardır. Bugüne kadar hangi işadamımı-
zın, hangi vatandaşımızın herhangi bir 
işi, gücü, hakkı, hukuku olağanüstü hal-
den dolayı zarar görmüş? İnsanlarımızın 
günlük hayatında aksayan, onları rahatsız 
eden herhangi bir şey var mı? Yok. Böyle 
bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Te-
rörist olmayan için olağanüstü hal “yok” 
hükmündedir. Terörle mücadelenin ge-
rektirdiği kadar da bu uygulama devam 
edecektir.

Kimse, bunu bahane ederek sorumluluk-
tan kaçmaya çalışmasın. Hükümetimiz, 
yatırım yapmak, işini büyütmek isteyen 
herkes için krediden istihdama geniş bir 
alanda, gerçekten çok ciddi teşvikler sağ-
lıyor. İşadamlarımızın bunlardan yarar-
lanarak süratle harekete geçmelerini bek-
liyoruz. Bu konuda MÜSİAD üyelerine 
güveniyorum. İnşallah, Yeni Türkiye’nin 
inşasını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Tabii Türkiye’nin ekonomideki büyüklü-
ğünü anlamak için, meseleye şöyle biraz 
daha geniş bakmak gerekiyor. Türkiye, 
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2002 yılından bu yana 183 milyar dolar 
uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir. İs-
tihdam sayımızı, 6 milyonun üzerinde bir 
artışla, 27 milyona çıkardık. Geçtiğimiz 14 
yılda, Avrupa’da istihdam sayısını bizim 
kadar artıran başka bir ülke yoktur. 

Girişimcilerimizin yurt dışındaki yatırımla-
rı 37 milyar doları geçti. Müteahhitlerimizin 
yurt dışında üstlendikleri proje tutarı, bu dö-
nemde 300 milyar dolara yaklaştı. Eskiden 
turist olarak dahi ziyaret etmeye cesaret ede-
mediğimiz coğrafyalarda, bugün işadamları-
mızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, eğitim-
cilerimizle yoğun faaliyetler yürütüyoruz. 

Bizim bir başka önemli özelliğimiz de, 
kendimizle birlikte tüm insanlığın refahı 
ve huzuru için çalışmayı ilke edinmiş ol-
mamızdır. Ülkemizin sadece geçtiğimiz yıl 
yaptığı insani kalkınma yardımlarının tu-
tarı 6,5 milyar doları buldu. 

Eskiden bizim vatandaşlarımız tedavi için 
yurt dışına giderdi, geçtiğimiz yıl yurt dışın-
dan 360 bin kişi tedavi için ülkemize geldi. 
Eskiden televizyonlarımız yabancı dizilerin 
istilası altındaydı, şimdi bizim dizilerimiz 
dünyanın 75 ülkesinde 400 milyon kişi ta-
rafından takip ediliyor. Dünyanın her yerin-
den yatırımcılar ve bireyler, ülkemizde gay-

rımenkul sahibi olmak için akın akın geliyor. 

Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarı-
ların önemini, terörle mücadelede her gün 
bir kez daha görüyoruz. 

Bugün yurt dışına çıkan, yurt dışıyla te-
ması olan herkes Türkiye’nin itibarını gör-
mekte, duymaktadır. Sıkıntılar elbette var. 
Atalarımızın dediği gibi, “Büyük dağın kışı 
da büyük olur.” Biz, bu sıkıntıların hepsini 
de sabırla, azimle, kararlılıkla aştık, aşma-
ya devam edeceğiz. 

MÜSİAD, bu mücadelede hep yanımızday-
dı. İnşallah bundan sonra da yine sizlerle 
birlikte ülkemizin gelişmesi, büyümesi, 
kalkınması, demokrasimizin güçlenmesi, 
refahımızın artması için çalışmayı sürdü-
receğiz.

Bu duygularla bir kez daha, 24’üncü Ge-
nel Kurulunuzun hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. Genel Başkanlık görevini 
devir edecek olan Nail Olpak kardeşimize, 
hizmetleri için teşekkür ediyorum. Genel 
Başkanlık vazifesini üstlenecek olan Ab-
durrahman Kaan kardeşime Rabbimden 
muvaffakiyetler diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Kahramankazanlılar, Ahi köyümü-
zün kıymetli sakinleri, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler; başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtu-
luş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ’in artık 
son iftarlarını yapıyoruz. İnşallah pazar 
günü de Ramazan Bayramıyla müşerref 
olacağız. Şimdiden Ramazan Bayramınızı 
tebrik ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında, köyümüzün 
muhtarı Ali Anar başta olmak üzere, 15 
Temmuz’da şehit verdiğimiz tüm kardeş-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tür-
kiye tarihinin en alçak ihanet girişimine, 
göğüslerini siper ederek geçit vermeyen 
tüm vatandaşlarımı, buradan bir kez daha 
minnetle selamlıyorum. Darbenin mer-
kezinde yer alan hava üssündeki hainlere 

Kahramankazan Ahi Köyünde Çiftçilerle İftar | Ankara | 22 Haziran 2017

Eğer Biz Yolsuzluk Yapsaydık, 
Türkiye’de Bu Hizmetleri  

Kimse Göremezdi
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inat, ezanlarını ve bayraklarını korumak 
için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine 
yürüyen tüm Kazanlılara, özellikle şükran-
larımı sunuyorum. Kazan ilçemiz, isminin 
başına aldığı kahraman ifadesini, bir lütuf 
olarak değil; verdiği 9 şehit ve 92 gaziyle, 
yani yüreğinin ve bileğinin hakkıyla elde 
etmiştir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi 
tüm hainlerden, tüm teröristlerden, dahili 
ve harici tüm düşmanlarından muhafaza 
eylesin. 

Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kar-
deşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin. 
Sizler gibi, istiklali ve istikbali uğruna ca-
nından geçenler eksik olmadığı sürece, ço-
cuklarımıza özgür ve müreffeh bir ülke bı-
rakma umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. 

Kazan’dan yükselen bu kahramanlık ateşi 
sönmediği müddetçe, Allah’ın izniyle, bu 
millete kimse diz çöktüremez, bu bayrağı 
kimse indiremez, bu ezanları kimse sustu-
ramaz, bu vatanı kimse bölemez, bu devleti 
kimse yıkamaz. Böyle bir milletin mensu-
bu olmakla, böyle bir milletin Cumhurbaş-
kanı olmakla, böyle bir milletin hizmetkârı 
olmakla iftihar ediyorum. Rabbim bizi bir-
birimizden ayırmasın. İnşallah bu yollarda 
beraber yürümeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Tarım, insanlığın en eski ve önemi asla 
azalmayacak uğraş alanıdır. İnsanlar dün-
ya üzerinde yaşadığı sürece gıda ihtiyacı 
devam edeceği için, tarım, dolasıyla çiftçi-
lik hep olacaktır. Tarih boyunca biz Türkle-
rin iki temel mesleği olmuştur. Bunlardan 
biri askerliktir, diğeri de tarım ve hayvan-

cılıktır. Son yıllarda yaşadığımız gelişme-
ler bize, bu iki alanı çok sıkı tutmamızın 
şart olduğunu gösteriyor. Askerliği sıkı tut-
mazsak, vatanımızı koruyamayız. Tarım ve 
hayvancılığı sıkı tutmazsak da, özellikle 
kriz dönemlerinde onurumuzu muhafaza 
edemeyiz. Sanayi elbette önemlidir, tekno-
loji elbette önemlidir, mimari, sanat, spor, 
enerji; hepsi elbette önemlidir. Ama kendi-
nizi güvende ve tok hissetmiyorsanız, hiç-
biri işe yaramaz. Kalkınma programları-
mızı, büyüme stratejilerimizi bu anlayışla 
hazırlamak ve hayata geçirmek mecburi-
yetindeyiz. 

Geçtiğimiz 15 yılda savunma sanayine ver-
diğimiz önemle, askeri alanda ülkemize 
adeta çağ atlattık. Yüzde 80’leri bulan dışa 
bağımlılığımızı, yüzde 40’lar seviyesine 
düşürmemize rağmen, hala kat etmemiz 
gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Uça-
ğımızdan gemimize, uydumuzdan füzemi-
ze, tüfeğimizden tankımıza, radarımızdan 
yazılımımıza kadar her şeyimizi kendimiz 
yapmadan, bize huzurlu bir uyku uyumak 
haramdır. 

Aynı şekilde, tarım alanında da ülkemizi, 
tarladan sofraya kadar tüm aşamalarıyla 
en ileri seviyeye çıkarmadan kendimizi 
güvende hissedemeyiz. Bunun için geçtiği-
miz 15 yılda 123 milyar lira tarım ve hay-
vancılık desteği verdik. Tarımsal hasılada 
Avrupa’da ilk sıraya yükseldik. 

Şu an uygulanmakta olan toplulaştırma 
projesini iyi değerlendirmeliyiz. Arazi-
lerimiz küçük ve parçalı. Küçük araziler 
üzerinde yapılan tarımdan verim elde 
edilemez. Diyorum ki, küçük arazileri top-
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lulaştıralım. Toplulaştırmaya nasıl bakı-
yorsunuz? O zaman ben de Cumhurbaşka-
nınız olarak hayırlı olsun diyebilir miyim? 
Evet, diyebilirim. 

Şimdi Başkan, arazilerimizin sulama sı-
kıntısından bahsetti. Taban arazilerdeki 
su rezevlerini dağların tepelerinde depola-
mamız ve bunu da kapalı sistem barularla 
tarım alanlarına ulaştırmamız gerekiyor. 
Böyle bir sistemin yapılması konusunda 
Sayın Bakanımızdan sözü aldık. 

Hedefimiz, 780 bin kilometrekare vatan 
toprağının tarıma uygun olan 230 bin 
metrekaresinin her karışını değerlendir-
mektir. Bereket demek çok su kullanmak, 
çok gübre dökmek, çok ilaç serpmek de-
mek değildir. Bereket, toprağı bilinçli ekip 
biçmekle olur. Her şey gibi, toprak da orta 
yolu sever, ihtiyaçlarının kararında karşı-
lanmasını sever. Bunun için, Milli Tarım 
Projesiyle çok önemli bir adım atıyoruz. 
Tarımda, üretim planlaması yaparak, etki-
li destekler vererek, sağlıklı gıda üreterek, 
rekabet gücümüzü yükselterek, çiftçimi-
zin refahını artırarak, inşallah yeni bir dö-
nemin kapılarını açıyoruz. 

Birileri İstanbul’a Yürüyecekmiş, 
15 Temmuz Gecesi Neredeydin?

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, demokrasisiyle, ekonomisiyle, 
güvenliğiyle, dış politikasıyla tarihinin 
en önemli sınamalarından birini yaşıyor. 
Bugüne kadar, bölücü terör örgütünün ey-
lemleriyle, emniyet-yargı ve askeri darbe 
girişimleriyle, İslam’a yapılmış en büyük 

bühtan olan DEAŞ’ın saldırılarıyla, sosyal 
ve siyasi kaos teşebbüsleriyle mücadele et-
tik. Bazı gafiller, ülkemizin üzerinde oyna-
nan oyunların farkında değil. Bazı hainler 
ise, bu oyunlara bilerek ve isteyerek des-
tek veriyor. Bazı muhterisler de, farkında 
olmadan düşmanlarımızın değirmenine 
su taşıyor. Ama hamdolsun milletimiz her 
şeyi görüyor, biliyor, iradesini de ona göre 
ortaya koyuyor. 

Özellikle son 3 yıldır adeta kesintisiz bir 
şekilde süren bu saldırılara karşı, milleti-
mizle omuz omuza tarihi bir mücadele ver-
dik. Kirli senaryoların ardı arkası kesilmi-
yor. Bir gün milletimizin teslim olacağını 
sananlara, anlaşılan o ki, 15 Temmuz’da 
verdiğimiz ders yeterli gelmemiş. 

Birileri İstanbul’a yürüyecekmiş. 15 Tem-
muz gecesi neredeydin ya? Benim milletim 
İstanbul Atatürk Havalimanında F16’ların 
altında dururken, sen neredeydin? O gece 
sen, Atatürk Havalimanında uçaktan inip, 
darbecilerin gözetiminde, Bakırköy Bele-
diye Başkanının evine gittin. “Oteller ka-
palıydı, onun için Belediye Başkanımıza 
misafir oldum” dedin. Şecaat arz ederken 
sirkatin söylüyor. 

Utanmadan, sıkılmadan, şimdi de darbeye 
kılıf uyduruyor. 15 Temmuz hain başkaldı-
rısı için “örtülü darbe” tabirini kullanıyor. 
“Örtülü darbe” kimin lafıydı? Pensilvan-
ya’daki şarlatanın… Yani birlikte çalıp-oy-
nuyorlar.

Şimdi de CHP’nin Grup Başkanvekili, şah-
sımın 3,5 milyar dolar mal varlığı oldu-
ğunu iddia ediyor. Bunların bu tarz mes-
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netsiz iddialarıyla ilgili aleyhlerinde bir 
sürü mahkeme kararı bulunuyor. Şimdi 
Kahramankazan’dan sesleniyorum: Ey Kı-
lıçdaroğlu; eğer bu iddialarınızı ispatlaya-
mazsanız alçaksınız, namustan yoksunsu-
nuz. Eğer bizim böyle bir mal varlığımız 
olmuş olsaydı, Türkiye’de bu hizmetleri 
kimse göremezdi. Ey Kılıçdaroğlu! Bu ül-
kede, 15 senede 260 bin derslik inşa ettik. 
Üniversite sayısını 75’ten 184’e, havaalanı 
sayısını da 25’ten 55’e çıkarttık. Yolsuzluk 
yapan bir iktidar bunca hizmeti getirebilir 
mi? Eline diline dursun ya, bu yollardan 
gidip geliyorsun, görmüyor musun? Bu 
havaalanlarından uçuyorsun, görmüyor 
musun? 

Biz bu millete aşığız, sevdalıyız. Yapaca-
ğımız daha çok iş var. Bunlardaki mantık 
şudur; iftira at, tutmazsa iz bırakır. Ama 
milletim, bunların yalanlarına kanmıyor, 
oyunları da tutmuyor. 

İnşallah, bölgemizdeki krizleri ülkemize 
taşımaya çalışanların heveslerini kursak-
larında bırakacağız. Teröristleri, yurt için-
deki ve yurt dışındaki inlerinde bulup yok 
ederek, bu kirli oyunu mutlaka bozacağız. 
Tendürek, Cudi, Gabar ve Beslerderesi’nde 
vuruyoruz, vuracağız. Teröristler silahla-
rını toprağa gömene kadar, biz de onları 
gömmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde 
Kandil’e kadar uzanıyoruz, uzanacağız.

2023 hedeflerimizi adım adım hayata geçi-
rerek, Büyük Türkiye’yi, Güçlü Türkiye’yi, 
Müreffeh Türkiye’yi azimle, kararlıkla inşa 
etmeyi sürdüreceğiz. Bunun için tek bir 
şeye ihtiyacımız var. Bir olacağız, iri olaca-
ğız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep bir-
likte Türkiye olacağız. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İftar 
sofranızı bizlerle paylaştığınız için sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Şehitlerimizin emaneti kıymetli kardeşle-
rim, değerli gazi kardeşlerim, şehrin dört 
bir yanından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü-
ne gelerek, buradaki programa katılan sev-
gili İstanbullular, 15 Temmuz ihanet girişi-
minin birinci yıldönümünde, Türkiye’nin 
her köşesinde bir kez daha meydanları dol-
duran değerli vatandaşlarım, aziz milletim, 

hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, saygıyla selamlıyorum.

Tam bir yıl önce bugün, bu saatlerde, ül-
kemizin pek çok yeriyle birlikte burada, 
o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsünde, 
bir ihanet girişimi başlamıştı. Tanklarıyla, 
zırhlı araçlarıyla buraya gelen darbecilerin 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Demokrasi ve  
Milli Birlik Günü Töreni | İstanbul | 15 Temmuz 2017

Birileri FETÖ’cülerle, PKK’lılarla 
Yürüsün, Biz Ülkemiz İçin 

Milletimizle Yürüyoruz
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köprüyü kapatmasıyla, bir süredir anlam 
verilemeyen hareketlenmenin sebebi ve 
hedefi anlaşıldı. Köprüyü kapatan dar-
beciler, kendilerince tüm İstanbul’a, tüm 
Türkiye’ye ve tüm dünyaya, “Artık kontrol 
bizim elimizde” mesajı vermek istiyorlar-
dı. Aşağı yukarı aynı saatlerde İstanbul’un 
ve Ankara’nın çeşitli yerlerinde de benzer 
işgal girişimlerinin haberleri geliyordu. O 
esnada ben, Enerji Bakanımız, eşim, kızım, 
torunlarım Dalaman’dan İstanbul’a doğru 
hareket etmiştik. 

Milletimiz, kullanılan yönteme ve üsluba 
bakarak, anında bu darbe girişiminin arka-
sında FETÖ ihanet çetesinin bulunduğunu 
tespit etmiştir. Türkiye’nin FETÖ ihanet çe-
tesi aracılığıyla bir saldırıya, bir işgal girişi-
mine maruz kaldığını gören milletimiz, he-
men harekete geçmiştir. Sayın Başbakanın 
ve şahsımın televizyon ekranlarından yap-
tığı çağrıyla birlikte milyonlarca vatanda-
şımız, darbecilere karşı sokakları, meydan-
ları, kışla önlerini doldurmuştur. En büyük 
direnişler ve en kanlı saldırılar, İstanbul ve 
Ankara’da yaşanmıştır. Diğer illerimizde, 
darbeciler henüz harekete geçmeye fırsat 
bulamadan milletimiz ve vatansever asker-
lerimiz tarafından derdest edilmiştir. 

İstanbul’da en çok kanın döküldüğü yer, işte 
burasıdır, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüdür. 
Köprüyü kapatan tankların önünde tam 36 
vatandaşımız şehit oldu. Saraçhane’de 20’ye 
yakın şehidimiz var. Çengelköy’de, Atatürk 
Havalimanında, Esenler’deki Topçular Kış-
lasının önünde, Türk Telekom binasında, di-
ğer yerlerde onlarca şehit verdik. Ankara’da, 
Genelkurmay Başkanlığımızın, Meclisimizin 
bulunduğu Kızılay civarında 40’ın üzerinde 

vatandaşımız şehadete yürüdü. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyemizin önünde 29 şehidimiz 
var. Gölbaşı Özel Hareket Başkanlığını uçak-
la bombalayan hainler 53 kardeşimizi şehit 
ettiler. Artık adının başına Kahraman ifade-
sini eklediğimiz Kazan’da 9 şehidimiz var. 
Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldı-
rıda verdiğimiz şehit sayısı 10’u geçti. 

Ah Şu Köprünün Dili Olsa da,  
O Gece Yaşanan Kahramanlıkları 
Bir Anlatsa

Darbecilerin gasp ettikleri tankların nam-
luları bombalarla, ellerindeki silahlar 
kurşunlarla, helikopterler ve uçaklar en 
öldürücü mühimmatlarla doluydu. Bun-
ları vatandaşlarımıza karşı kullanmakta 
en küçük bir tereddüt göstermediler. Peki, 
onların karşısına dikilen milletimizin 
neyi vardı? Ellerinde silahları, bombaları, 
tankları-topları yoktu. Ama çok daha etkili 
bir silahları vardı. O silah, yüreklerindeki 
imandı. Ne diyor şair:

“İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür
İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür”

Evet, Milletimiz o gece, sadece imanıyla 
dünyanın en modern silahlarına galebe 
çaldı. Tekbirle tankın üzerine giden bir mil-
leti kim esir edebilir? Önünde, arkasında, 
sağında, solunda onlarca kişi vurulup düş-
tüğü halde, geri dönüp gitmeyi bir an bile 
aklından geçirmeyen, tam tersine, bulduğu 
ilk fırsatta yeniden hainlerin üzerine yürü-
yen bir milleti kim alt edebilir? Hemen 3-4 
metre ilerisine düşen kurşunlara aldırış 
etmeden yürüyen ve kendisine “Geri dön 
yoksa öleceksin” diyenlere, “Bugün ölmeye-
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ceksek ne zaman öleceğiz” diyen bir millete 
kim zincir vurabilir? Ah şu köprünün dili 
olsa da, o gece burada yaşanan kahraman-
lıkları bir anlatsa… Ah o gece şehit kanla-
rıyla sulanan her karış toprağın, her taşın, 
her santim asfaltın dili olsa da, yiğitlik nasıl 
olurmuş tüm dünyaya anlatsa… Çünkü bi-
zim dilimiz, bunları kelimelere dökmekte 
kifayetsiz kalıyor. Onun için sözü yine Ça-
nakkale Şehitlerine ithaf ettiği şiiriyle Meh-
met Akif ’e bırakmak istiyorum:

“Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar, 
 Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor!”

Evet, o gece güneşler battı. 15 Temmuz ge-
cesi, bu hilal uğruna batan tüm güneşleri-
mize, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. O gece yaralansa da eğilmeyen 
tüm başlara şükranlarımı sunuyorum. Öz-
gürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, 
devletine, geleceğine sahip çıkan milleti-
min tüm fertlerine teşekkür ediyorum. 

Kardeşlerim,

Biz 15 Temmuz gecesi, darbeci hainlerin 
saldırılarında 250 kahramanımızı topra-
ğa verdik. Karşılığında ise 80 milyonluk 
Türkiye’nin geleceğini, istikbalimizi kur-
tardık. O gece 2 bin 194 kardeşimiz yara-
lanarak gazilikle müşerref olurken, kalbini 
ve gözünü bize dikmiş milyonlarca karde-
şimizin umudunu yaşattık. Ödediğimiz 
bedel ağır. Anaların, babaların, eşlerin, 
kardeşlerin, evlatların gözyaşlarına, yürek 
yangınlarına değer biçmek asla mümkün 
değil. Ama bu fedakârlıkların karşılığında 

elde ettiğimiz istiklalimize ve istikbalimi-
ze de değer biçemeyiz. Rabbim, Allah yo-
lunda ve vatan-millet için cihat edenlerin 
nefislerini cennet karşılığında satın alıyor. 
Kur’an-ı Kerim’de bunun müjdesini veri-
yor. Bizim şehitlerimiz cennete yürüdüler, 
yerleri hayırlı olsun. O makam, Sevgili Pey-
gamberimize en yakın makamdır. 

Rastgele bir araya gelmiş insan toplulukla-
rıyla milletler arasındaki fark işte budur. 
Topluluklar, sadece anlık çıkarları için 
bir arada bulunur. Milletlerin ise ortak 
geçmişleri, ortak değerleri, ortak hayalle-
ri vardır ve bunlar uğrunda gerektiğinde 
canlarını vermeyi göz alırlar. Türk Milleti, 
15 Temmuz’da, binlerce yıllık tarihinde 
defalarca yaptığı gibi, kutsallarını koru-
mak uğruna canını vermekten çekinme-
yeceğini göstermiştir. Tarih boyunca hep 
ateşle imtihan olmuş, düşman saldırıları-
nın ve ihanetlerin kıskacında pişerek yol 
yürümüş bir milletiz. Demir filizinin ateş-
le yoğrulup çelikleşmesi gibi, yaşadığımız 
saldırılar ve ihanetler de bizi birleştiriyor, 
bütünleştiriyor, güçlendiriyor. 

15 Temmuz darbe girişimi, milletimize yö-
nelik ilk saldırı değildir, son saldırı da ol-
mayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak 
kullananların, asırlık yıllık kuyruk acıları-
nın çok iyi farkındayız. FETÖ’nün sadece 
FETÖ olmadığını, PKK’nın sadece PKK ol-
madığını, DEAŞ’ın sadece DEAŞ olmadığı-
nı, diğer terör örgütlerinin sadece görünen 
yüzlerinden ibaret olmadığını çok iyi bili-
yoruz. Ama şu da bir gerçek ki, piyonları 
ezip geçmeden kaleleri, filleri, atları, veziri 
alamaz, şahı mat edemeyiz. Onun için önce 
bu hainlerin kafasını kopartacağız. 
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Gerekirse Bir Ölecek  
Ama Bin Dirileceğiz

Kardeşlerim, 

Bizim arkamızda binlerce yıllık devlet gele-
neğimiz var. Cumhurbaşkanlığı forsumuz-
daki her bir yıldız, işte bu geleneğin sem-
bolüdür. Bizim arkamızda 1.400 yıllık bir 
medeniyet birikimi var. Doğduğumuzda 
kulağımıza okunan ezandan, öldüğümüz-
de arkamızdan okunan salaya kadar, ha-
yatımızın her anını, mensubu olduğumuz 
medeniyet şekillendiriyor. Coğrafyamız-
daki bin yıllık geçmişimizin tek bir anını 
gösteremezsiniz ki, mücadelesiz geçsin. 15 
Temmuz’da adeta patlayan bir yanardağ 
gibi geceyi aydınlatan ruh, bir anda ortaya 
çıkmış değildir. Gerisinde işte böyle muh-
teşem bir arka plan vardır. Ne diyor şair: 

“Yaşamaz ölümü göze almayan, 

Zafer göz yummadan koşana gider. 

Bayrağa kanının alı çalmayanın, 

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi, 

Gürleyen sesinle doldur gökleri. 

Zafer dedikleri kahraman peri, 

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı! 

Diriler şerefli, ölüler şanlı. 

Yurt için dövüşen başı dumanlı, 

Her zaman bu şandan, o şana gider...”

Evet, biz, dirileri şerefli, ölüleri şanlı Türk 
Milleti olarak coğrafyamızın, bölgemizin, 
dünyanın geleceğine talibiz. Bizi, ne terör 
örgütlerinin alçakça saldırıları, ne onları 
kullanan güçlerin sinsi oyunları çökertebi-
lir. Biz, işte bu ruhu, bu inancı, bu iddiayı 
kaybettiğimiz gün biteriz. Allah’ın izniyle o 
gün asla gelmeyecek. Gerekirse bir ölecek 
ama bin dirileceğiz. Ölümü ölümle korku-
tarak yolumuza devam edeceğiz. Kalbimiz-
den inancı, yüreğimizden cesareti, bile-
ğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik 
etmeden durmaksızın çalışacağız. İstiklal 
Marşımızda ne diyor: 

“Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın”

Bununla birlikte, bazıları ısrarla “kontrollü 
darbe” diyerek, milletimizin bu şanlı direni-
şine kara çalmaya çalışıyor. 15 Temmuz’da 
ana muhalefetin başında zat 23:17’de Ata-
türk Havalimanına iniyor. Onbinlerce İs-
tanbullu kardeşim orada darbecilere dire-
nirken, o da darbeci askerlerin icazetiyle 
Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gidi-
yor. Tabi bunları sonradan öğrendim. Eğer 
bu yaşananlardan haberimiz olsaydı, o şah-
sı Yenikapı Buluşmasına davet etmezdik. 
Zaten hatırlarsanız, Yenikapı’ya da binbir 
nazla gelmişti. Ancak Yenikapı ruhundan 
hiç ders almadığı daha sonra ortaya çıktı. 
15 Temmuz’a “kontrollü darbe” diyerek 249 
şehidimiz, 2 bin 193 gazimize hakaret etti. 
Bu sözü nasıl ağzına alırsın ya? Bu millette, 
sende olmayan yürek var. Bu mücadele öd-
leklerin, vandalların mücadelesi değildir. 

Dikkat ederseniz bu sözü 2 kesim ısrarla 
kullanıyor. Birincisi FETÖ’cüler ve onları 
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destekleyen yabancılardır. Yaptıkları ihanet 
karşısında milletimizin verdiği tepki sebe-
biyle FETÖ’cüler, hayatları boyunca hep yap-
tıkları gibi, bu defa da inkâr yoluna, takiyye 
yoluna başvuruyorlar. İkincisi ise ana muha-
lefet partisinin başındaki zattır. Tabii insan, 
15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havali-
manından, darbecilerin kontrolü altında çı-
kıp, Bakırköy’de güvenli bir evde, çay-kahve 
içerek televizyondan olayları takip edince 
böyle bir hisse kapılabilir. Halbuki o gece 
sokaklarda, meydanlarda, havalimanların-
da, köprülerde, darbecilerin harekete geç-
me ihtimali olan her yerde canları pahasına 
mücadele edenlerin gördükleri, yaşadıkları, 
hissettikleri bambaşkadır. Şimdi de, Meclis 
Araştırma Komisyonunun raporunu baha-
ne ederek, darbecilerle aynı çizgide yürüttü-
ğü politikayı gizlemeye, saklamaya çalışıyor. 

15 Temmuz gecesi Meclis’te aslanlar gibi 
darbecilere karşı duran, gerçekten ülkesi-
nin, milletinin, demokrasinin safında yer 
alan CHP’lileri tenzih ederek söylüyorum. 
15 Temmuz kontrollü bir darbe değildi, 
ama CHP’nin başındaki bu zat kesinlikle 
kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir ve 
ilk günden beri de kendisini oraya otur-
tanlara sadakatle hizmetini sürdürmekte-
dir. Kendisinin o gece nerede, ne yaptığı 
tüm belgeleriyle, resimleriyle, şahitleriyle 
açıkça ortada iken, sokaklara dökülen mil-
yonlara hakaret edercesine darbeciler için 
yollara düşen bu zat için ne desek boştur. 
Anlaşılan o ki, tıpkı FETÖ’cüler gibi, bu 
zat da kendisine verilen görevi yerine ge-
tiriyor. Varsın o FETÖ’cülerle, PKK’lılarla 
yürüsün. Biz ülkemiz için, özgürlüğümüz 
için, geleceğimiz için milletimizle yürüme-
ye devam edeceğiz. 

111 bin FETÖ Mensubunun 
Kamuda İşine Son Verildi 

Kardeşlerim,

15 Temmuz’u unutmamak ve unutturma-
mak, sadece şehitlerimize, şehit yakınları-
mıza ve gazilerimize değil, tarihimize kar-
şı da en büyük sorumluluğumuzdur. Eğer, 
15 Temmuz’un bize verdiği dersleri doğru 
şekilde okumazsak, yeni 15 Temmuz’ları 
yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Üstelik 
bir sonraki 15 Temmuz’da düşmanın kar-
şımıza hangi oyunlarla çıkacağını, kimleri 
kullanacağını bilemeyiz. Müslüman akıllı 
insandır; aynı delikten iki defa ısırılmaz. 
15 Temmuz’u yaptıranların hangi amaç-
ları taşıdığı, 15 Temmuz’u yapanların da 
nasıl bu güce ulaştığı ortadadır. Bu gerçek-
leri, siz de, biz de çok iyi biliyoruz. Her 15 
Temmuz anması bizi, şehitlerimizi yâd et-
menin, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize 
minnettarlığımızı sunmanın yanında, bu 
konuda ne kadar mesafe kat ettiğimizin 
muhasebesini yapmaya da yöneltmelidir. 

Gelin şimdi sizlerle, 2016 yılı 15 Temmuz’un-
dan bugüne kadar neler olduğunun bir de-
ğerlendirmesini yapalım. Darbe girişiminin 
bastırılmasının ardından, ülkemize bu iha-
neti yapan örgütün mensuplarının üzerine 
şiddetle gittik. Öncelikle bu örgütün kamu-
da çalışan ve tespit edilen tüm mensuplarını 
süratle uzaklaştırdık. Şu ana kadar Türk Si-
lahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli Eği-
tim, Sağlık Bakanlığı, yargı ve üniversiteler 
başta olmak üzere kamu kurumlarıyla ilişiği 
kesilen FETÖ mensuplarının sayısı 111 bini 
buldu. Açığa alınmış olan 38 bin kişiyle ilgili 
araştırmalar da devam ediyor. 
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Darbe gününden bugüne kadar 134 bine 
yakın kişi gözaltına alınıp sorgulandı ve 
bunlardan 50 bin 400’ü tutuklandı. Ka-
çak durumda olan 8 bin 500’e yakın örgüt 
üyesiyle ilgili yakalama kararı bulunuyor. 
FETÖ’yle bağlantısı tespit edilen dernek, 
vakıf, okul, dershane, sendika, üniversite, 
medya organı gibi 5 binin üzerinde kuru-
luş kapatıldı, mal varlıkları da hazineye, 
yani millete devredildi. Örgütün hileyle, 
desiseyle insanlarımızdan gasp ettiği ne 
varsa, asıl sahibine iade edildi. Yine bu iha-
net örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 
ve sayıları bine yaklaşan özel şirket de kay-
yım ataması yoluyla kontrol altına alındı. 

Sadece FETÖ değil, madalyonun iki yüzü 
gibi, onunla aynı yolda yürüyen PKK terör 
örgütü için de benzer tedbirlere başvurul-
du. FETÖ davalarında artık yavaş yavaş 
kararlar çıkmaya başladı. Bu ülkeye ihanet 
eden hiçbir hainin cezasız kalmayacağın-
dan emin olunuz. Kendisine hizmet edeni 
başının üstünde taşıyan Türk Milleti, iha-
net edenin başını ezmekte ise asla tereddüt 
etmez. Şehitlerimizin hatırası bizim yüre-
ğimizde daima yaşayacak, o hainler ise hep 
nefretle anılacaklar. Dikkat ederseniz, 15 
Temmuz darbesine katılanların hiçbirinin 
yüzünde, şu ana kadar en küçük bir piş-
manlık emaresi göremezsiniz. FETÖ yapı-
lanması içinde yer alan diğer kişilerin du-
rumları da büyük ölçüde aynıdır. Demek 
ki bunlar gaflet haliyle değil, taammüden, 
kasten ülkemizi sırtından hançerlemek is-
tediler. 

Türk Milleti, aman dileyene ne kadar mer-
hametliyse, ihanetinde ısrar edene de o ka-
dar şedittir. O hainlerin, kapatıldıkları ce-

zaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp 
giderken, bunları düşünecek çok zamanla-
rı olacak. Şu an bu hainler iyi günlerini ya-
şıyorlar. Sayın Başbakanımızla geçtiğimiz 
gün, hapisteki bu hainlerin mahkemelere 
Guatemala’da olduğu gibi, tek tip elbiseyle 
çıkartılması hususunda bir değerlendir-
memiz oldu. 

15 Temmuz’dan Çıkardığımız 
Dersler Işığında Yolumuza  
Devam Edeceğiz

Ülke ve millet olarak biz ise, 15 Temmuz’dan 
çıkardığımız dersler ışığında yolumuza de-
vam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun. Rabbim bizi bu tür ihanetlerden, hür 
türlü düşman saldırısından, yerden ve gök-
ten gelecek afetlerden korusun. Sözlerimi, 
merhum Arif Nihat Asya’nın, çok sevdiğim 
ve her fırsatta tekrar ettiğim duasıyla bitir-
mek istiyorum. 

“Biz, kısık sesleriz... minareleri,

Sen, ezansız bırakma Allah’ım!

Ya çağır şurda 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!
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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!”

Evet, rabbime beni böyle bir milletin men-
subu olarak yarattığı için hamdediyorum. 

Şimdi, 250 şehidimizin her birinin isimle-
rini okuyacak ve saygı ışıklarını yakacağız. 
Ardından da, 15 Temmuz şehitlerimizin 
hatıralarını yaşatmak için inşa ettiğimiz 2 
anıttan biri olan, hemen yanıbaşımızdaki 
Şehitler Makamının açılışını yapacağız. 
Şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte bu 
açılışı yaptıktan sonra, uçaklarla bomba-
landığı saatte Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi önünde yapılacak törende milletimizle 
birlikte olmak için Ankara’ya hareket ede-
ceğiz. Beştepe Millet Camiinde kılacağımız 
sabah namazının ardından, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi önünde yapılan Şehitler 
Abidesinin açılışını gerçekleştireceğiz. 

Bu gece 24.13’te okunan salalarla, tüm 
Türkiye’de Milli Birlik Yürüyüşleri ve de-
mokrasi nöbetleri başlayacak. 

Ne güzel söylemiş Üsdad:

İstanbul benim canım;

Vatanım da vatanım...

İstanbul,

İstanbul...

Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;

Servi, endamlı servi, ahirete perdelik...

Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;

Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat...

Şahadet parmağıdır göğe doğru minare;

Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare?..

Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;

Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet...

O manayı bul da bul! 

İlle İstanbul’da bul! 

İstanbul, 

İstanbul...

Demokrasi nöbetleri yarın gece 24.00’e ka-
dar sürecek. 

Bir kez daha 15 Temmuz ve terörle mücadele 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Ga-
zilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyoruz. 

15 Temmuz’un yıldönümünde düzenlenen 
programlara katılarak, şehitlerinin hatırala-
rına, gazilerine, ülkesine, devletine, demok-
rasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin 
her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.
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Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan, siya-
si partilerimizin kıymetli Genel Başkanları, 
şehitlerimizin emaneti değerli kardeşle-
rim, değerli gazi kardeşlerim, 15 Temmuz 
ihanet girişiminin birinci yıldönümünde, 
Türkiye’nin her köşesinde bir kez daha mey-
danları dolduran aziz vatandaşlarım, sevgi-
li Ankaralılar, hepinizi en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.

Burada bu saatte sizlerle, Türkiye’nin yakın 
tarihinde yaşadığı en büyük ihanet, işgal 
ve darbe girişimi olan 15 Temmuz’un bi-
rinci yıldönümü vesilesiyle buluştuk. Ön-
celikle, 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınla-
rına ve milletimize başsağlığı diliyorum. O 
gece yaralanarak gazilikle şereflenen tüm 
kardeşlerimize sıhhat ve afiyet temenni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Demokrasi ve  
Milli Birlik Günü Töreni | Ankara | 16 Temmuz 2017

15 Temmuz Gecesi,  
Küllerin Altında Kor Bir  
Ateş Olduğunu Gördük
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ediyorum. Ankara ve İstanbul başta olmak 
üzere, Türkiye’nin her yerinde, darbecile-
rin karşısına dikilerek, bu büyük ihanet gi-
rişimine geçit vermeyen milletimin her bir 
ferdine şükranlarımı sunuyorum. 

Türk Milleti, 15 Temmuz’da, herhangi bir 
topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla 
millet olduğunu, hem de nasıl bir millet 
olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşa-
dığı ülke, mensubu olduğu millet, özellikle 
de gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş 
olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi hep bera-
ber gördük ki, küllerin altında kor bir ateş 
yanıyor. Vakti, saati geldiğinde, o kor ateş, 
istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi 
yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor. 

Bir asır önce, 7 düvelin bir araya gelip 
tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale’de her-
kesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 
Temmuz’da da, 7 düveli arkasına alan bir 
ihanet çetesinin, 40 yıllık planını 20 saate 
kalmadan bozarak, tarihimize yeni bir za-
feri nakşettik. Savaşlar, ordular arasında 
olur. Türk Milleti, 15 Temmuz’da, ordu-
laşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğinde-
ki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele 
verdi. O hainler, elinde bayrağından baş-
ka hiçbir şeyi olmayan benim milletimin 
üzerine silahla gittiler. O gece benim mille-
tim elinde bayrağı ve yüreğinde imanıyla 
yürüdü. Dünyada bunun başka bir örneği 
yoktur. Kurşunu göğsünde durduran bir 
başka millet yoktur. 

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.”

Evet, millet göğsünü siper etti. Tankı yum-
rukla durduran bir başka millet yoktur. 
Uçağı, helikopteri yakalamak için hamle 
yapan bir başka millet yoktur. Ölümün 
üzerine böylesine cesaretle giden bir baş-
ka millet yoktur. Can pazarının ortasında 
dahi, zalimle mazlumu ayırt etme konu-
sunda, dünyanın her köşesinde adaletin 
sembolü olarak kullanılan o gözleri bağlı 
mitoloji heykelini utandıracak hassasiyet 
gösteren bir başka millet yoktur. Böyle bir 
milletin mensubu olduğum, böyle bir ülke-
nin evladı olduğum için her zaman ham-
dediyorum. Ne diyor şair:

“Ey bütün cihana bedel Türk ili,

Açtığın cenklerin yoktur evveli.

Tarih bir nehir ki coşkundur seli,

Sen ona nisbetle umman gibisin.

Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün

Bir yandan cefalı bir ömür sürdün.

Fakat ne derece ezildinse dün,

Şimdi yine tunçtan kalkan gibisin.”

Evet, ülke ve millet olarak, şimdi yine tunç-
tan bir kalkın gibi hedeflerimize doğru 
ilerliyoruz. 

15 Temmuz’u “Kontrollü Darbe” 
Olarak Nitelemek Bir Nasipsizliktir 

Kardeşlerim,
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15 Temmuz’u, herhangi bir darbe girişimi 
olmanın ötesinde ihanet kalkışması şeklin-
de ifade etmemizin bir sebebi var. Şu anda 
önünde bulunduğumuz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bizim bağımsızlığımızın ve 
demokrasimizin sembolüdür. Bu Meclis, 
Kurtuluş Savaşını bizzat idare etmiştir. 
Polatlı’ya kadar yaklaşan düşmanla yapı-
lan savaşta, top sesleri duyulurken dahi, 
Meclis’imiz görevini sürdürmüştür. 

Bu arada, idamla ilgili milletimin talebini 
biliyorum. Bu konudaki kanaatimi hukuk 
sınırları içerisinde paylaştım. Parlamen-
to burada… Milletimden gelen bu talebi 
Parlamento’nun değerlendireceğine inanı-
yorum. Parlamento’nun idamla ilgili alaca-
ğı kararı ben tereddütsüz onaylarım. 

Cumhuriyet tarihimiz boyunca pek çok ba-
dire yaşamamıza rağmen, hiç kimse bu kut-
lu çatıya el uzatmayı düşünmemiştir. Sade-
ce 15 Temmuz ihanetini yapanlar bu cüreti 
göstermişlerdir. Çünkü onlar, ülkenin yöne-
timine el koymanın çok ötesinde niyetlerle 
yola çıkmışlardı. Amaçları, ülkemizi ve mil-
letimizi topyekün esir ederek, hem devleti-
mizi, hem medeniyetimizi kökten yıkmaktı. 
Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
öncelikle hedef aldıkları ve en çok bombala-
dıkları yer olmuştur. Darbeciler, tıpkı mille-
timizin korkup evlerine saklanacağını san-
dıkları gibi, milletvekillerimizin de Meclis’i 
terk edip kaçacaklarını düşünmüşlerdi. 
Milletimiz, sokaklara ve meydanlara dökü-
lerek ülkesine sahip çıkarken, Ankara’da 
bulunan Meclis Başkanımız ve milletvekil-
lerimiz de, saat 23.30’dan itibaren Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde bir araya gelmeye 
başlamışlardı. 

Birileri hala “kontrollü darbe” demeye 
devam ediyor. 15 Temmuz’u “kontrollü 
darbe” olarak nitelemek bir nasipsizliktir, 
vurdumduymazlıktır. Siz bu milleti ne zan-
nediyorsunuz? Yaşananları nasıl “kontrol-
lü darbe” olarak nitelersiniz? 

Bildiğiniz gibi, olağanüstü hal pazartesi 
günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine 
gelecek, konuşacağız ve Hükümetimize 
tavsiye kararını alacağız. Dünyanın deği-
şik yerlerinde bir eyalette basit bir mese-
le olduğu zaman hemen olağanüstü hal 
ilan ediyorlar. Yine Fransa, ufak bir terör 
olayından dolayı 1 yıldır OHAL’le idare 
ediliyor. Devletimizi yıkma operasyonu 
yapıldığı ve 250 şehidimiz olduğu bir dö-
nemde bizim OHAL ilan etmemiz gayet 
doğaldır. 

O gece, saat 1.30 olduğunda, Meclis’e ulaş-
mayı başarabilen 106 milletvekilimizle 
Genel Kurul açılmış ve çalışmalarına baş-
lamıştır. Genel Kurul’da söz alan Grup Baş-
kanvekilleri, Bakanlar ve milletvekilleri, 
darbeye karşı duruşlarını ifade etmişler-
dir. “15 Temmuz bir tiyatrodur” diyenler, 
o gece burada yaşananları, farklı partile-
re mensup milletvekillerinin ağızından 
anlatan, Meclis’imizin yayımladığı “Gazi 
Meclis’te O Gece” kitabından en ince deta-
yına kadar öğrenebilirler. 

Böyle Millete Böyle Meclis Yakışır

Kardeşlerim, 

Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihin-
de, milletvekillerimiz ve milletimizle birlik-
te, dualarla, salavatlarla, tekbirlerle açılmıştı. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

298



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-3

299

Aradan 96 yıl geçtikten sonra, 15 Temmuz 
2016 tarihinde de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yine milletvekillerimiz ve milletimiz 
tarafından, aynı şekilde dualarla, tekbirlerle 
müdafaa edilmiştir. Milletimiz meydanlar-
da, caddelerde darbecilere karşı cesaretle 
direnirken, milletvekillerimiz de Meclis’te 
toplandılar. O gece milletvekillerimiz Genel 
Kurul açık tutarak, darbecilere meydan oku-
dular. Kürsüden tüm Türkiye’nin ve dünya-
nın gözü önünde darbecilere “başaramaya-
caksınız” diye haykıran milletvekillerimiz, 
halkımızın namuslarına emanet ettiği, öz-
gürlüğümüzün ve demokrasimizin sembolü 
Meclisimize sahip çıktılar. Buradan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin tüm mensupları, 
özellikle de o gece Genel Kurul’da bulunma 
imkânı elde eden 106 milletvekilimizi ayrı 
ayrı tebrik ediyorum. Darbeciler Meclis’i 
bombalarken, ne kadar alçaldılarsa, milletve-
killerimiz de o Meclis’in çatısı altında istikla-
limize ve istikbalimize sahip çıkarak o derece 
yüceldiler. Böyle millete böyle Meclis yakışır. 

Gazilikle ikinci kez şereflenen Meclisimi-
zin kalbimizdeki, gözümüzdeki yeri de 
artık çok daha başkadır. Milli iradenin, va-
tanın sembolü olan Meclis’imize bir daha 
kimsenin el uzatamaması için artık daha 
çok çalışacağız. Bakınız, şairimiz ne diyor:

“İnsan olan vatanını satar mı?

Suyun içip ekmeğini yediniz.

Dünyada vatandan aziz şey var mı?

Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Günü gelir çarh düzüne çevrilir,

Günü gelir hesabınız görülür,

Günü gelir sualiniz sorulur:

Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Evet, bu millete nasıl kıydınız? Bu mille-
ti nasıl parçaladınız? Bu milleti parçala-
mak için yapmadığınız iş ve çalmadığınız 
kapı kaldı mı? Şimdi Pensilvanya’da, 400 
dönüm arazi üzerine kurulan malikeden 
dünyayı idare etmek istiyor.

Darbe hesabı yapanlar, Allah’ın hesabının 
üzerinde bir hesap olmadığını unuttukları 
için, kafayı duvara değil ama milletimizin 
iradesine vurdular. 15 Temmuz gecesi “Bu 
vatana kıymaya çalışanlar” şimdi mahke-
melerde ihanetlerinin hesabını veriyorlar. 
Suyunu içtikleri, ekmeğini yedikleri vatan-
larını Pensilvanya’daki şarlatanın emriy-
le 1 dolara satanlar zindanlarda çürüyüp 
giderken, bu Meclis milletimize hizmet 
etmeye devam edecek. Çünkü milletimize 
sözümüz var. Cumhurbaşkanlığıyla, Mec-
lisiyle, Hükümetiyle, tüm resmi ve özel 
kurumlarımızla birlikte, ülkemizi muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak, 
2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. 
Bu sözümüzü yerine getirene kadar ne 
bize, ne Meclisimize, ne Hükümetimize, ne 
de milletimize durmak, duraksamak, din-
lenmek yoktur. 

Kimse Bu Devleti Yıkamaz,  
Bu Milleti Esir Edemez

Kardeşlerim, 

15 Temmuz gecesi öyle bir gece ki, anlatma-
ya ne kelimeler, ne cümleler kifayet eder, ne 
de soluğumuz yeter. Demokrasi ve Milli Bir-
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lik Günü olarak ilan ettiğimiz bu tarihin anla-
mını, en iyi o geceyi yaşayanlar bilir. Burada, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, he-
men karşımızdaki Genelkurmay Başkanlığı-
mızın çevresinde, Kızılay Meydanında, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi etrafında, Ankara 
Emniyet Müdürlüğünün önünde, Kazan’da 
Mürted üssü önünde ve diğer yerlerde yaşa-
nan hadiselerin onbinlerce, yüzbinlerce şahi-
di vardır. Şehitlerimizin her birinin hikâyesi, 
çeşitli kurumlarımız tarafından kitap olarak, 
belgesel olarak yayımlanmıştır. Gazilerimiz-
le her bir araya gelişimizde, onların yaşadık-
ları hadiselerin, yüreğimizi yakan, aklımızı 
zorlayan yeni boyutlarını öğreniyoruz. 

Henüz hayatının baharına bile girmemiş-
ken, 14 yaşında gazilikle şereflenen bir 
kızımız, o hainlere, “Siz daha 14 yaşındaki 
bir çocuğa karşı duramazken, bu devleti 
yıkmayı, bu millete hakim olmayı nasıl ba-
şaracaksınız?” diye sesleniyor. 

Bir başka gazimiz, vücudundaki 14 parça 
şarapneli, ahirette sahip olacağı en büyük 
delil olarak görüyor. 

Babası, kendisi ve oğluyla birlikte, üç nesil 
olarak, ilk defa üzerine çıktıkları bir tankı, 
sanki yıllarca eğitimini almış gibi doğru 
yöntemlerle etkisiz hale getirmeye çalışan 
ve bu esnada vurulan bir başka gazimizin 
en büyük üzüntüsü ise, kendisine şehade-
tin nasip olmayışıdır. 

O gece Ankara Emniyet Müdürlüğünü 
kahramanca savunurken darbeciler tara-
fından ağır şekilde yaralanan bir Emniyet 
Müdürümüz, “Eğer birileri köprü olmasay-
dı, hiçbir uçurum geçilemezdi” diyor. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde vurulan 
ve ayakları parçalanan bir başka kardeşi-
mizin, ertesi gün hastanede gözlerini açıp 
da darbenin bastırıldığını öğrendiğindeki 
ilk sözü “Dosta güven, düşmana korku ver-
dik” oluyordu. 

Bir başka gazimiz, kaybettiği uzvuna aldır-
maksızın, “Darbe başarılı olsaydı bunu ço-
cuklarımıza, torunlarımıza nasıl izah eder-
dik?” diyerek duygusunu anlatıyor. 

Evet, ezan, bayrak, vatan aşkının, en uysal 
kişiyi bile mitolojik bir kahramana çevirdi-
ği işte bu ruh, bu heyecan, bu cesaret oldu-
ğu sürece, Allah’ın izniyle kimse bu devleti 
yıkamaz, bu milleti esir edemez. 

Ne diyor şair: 

“Bugün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan,

Uzanıp yatsak da çardak altında,

Boruyu çalınca yarın borazan,

Hep toplanırız bayrak altında. 

Bizi hiç tasmalı görmez bu yerler;

Yiğitler, ölürken bile gülerler,

Yeter ki yaşayan er oğlu erler,

Bizi çiğnetmesin ayakaltında.”

80 milyon “Yaşayan er oğlu erimiz”, şehit-
lerimizin hatıralarını asla ayaklar altında 
çiğnetmeyecektir. Darbeci soysuzlar da, 
onları üzerimize salanlar da bundan sonra 
rahat yüzü göremeyecekler. 
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Türk Milleti mücadeleye alışkındır. Tarih 
boyunca bedelini ödemediğimiz hiçbir ka-
zancımız olmamıştır. Zayıf düştüğümüzü 
sanarak, bir sırtlan gibi üzerimize saldıran 
ama bu aslanın hala dimdik ayakta olduğu-
nu görünce süklüm püklüm geri çekilenler 
de, yaptıklarının bedelini ödemeye hazır 
olsunlar. Atalarımızın dediği gibi, “Keser 
döner sap döner, gün olur hesap döner.” İn-
şallah o gün yakındır. 

Başaramayacaksınız,  
Milletimizi Bölemeyeceksiniz 

Kardeşlerim,

15 Temmuz darbe girişimi, bize pek çok şey-
le birlikte, dostumuzun, düşmanımızın kim-
ler olduğunu da bir kez daha göstermiştir. 
Darbenin ilk saatlerinden itibaren, demok-
rasinin ve meşru yönetimin yanında yer al-
mak yerine, hemen Türkiye’nin ve şahsımın 
aleyhine konuşacak isim bulma arayışına 
giren yabancı basın kuruluşları vardı. Mil-
letimiz darbeyi bastırdığında, “Muhatapla-
rımız kaybetti” diyen, “Dostlarımız yenildi” 
diyen, “İyiler mağlup oldu” diyen yabancı 
analistlere, yetkililere şahit olduk. Buna kar-
şılık, dünyanın pek çok yerinde, vatandaşla-
rımızla birlikte sokaklara dökülüp, darbeci-
lere meydan okuyan dostlarımızı da gördük. 
Hiçbir vatandaşımızın olmadığı yerlerde 
dahi, büyükelçiliklerimizin, ülkemizle irti-
batlandırılan herhangi bir kuruluşun önüne 
gidip, tavrını ortaya koyan dostlarımız vardı. 
Darbe gecesi savaş uçaklarının gürültüleri 
altında telefonda samimiyetle desteklerini 
bildirenler de, günler sonra, her tarafların-
dan dökülen bir riyakârlıkla güya üzüntüle-
rini ifade edenler de oldu. 

15 Temmuz darbesi bize göstermiştir ki, 
devlet olarak, millet olarak da güçlü olmak 
zorundayız. Eğer güçlü değilsek, bize bir tek 
gün bile yaşama hakkı vermeyecek o kadar 
çok düşman pusuda bekliyor ki, isimlerini 
tek tek saymaya kalksak çok ciddi ulusla-
rarası krizle karşılaşırız. İsimlerini söyle-
miyoruz, ama hepsini de biliyoruz. Onlara, 
geçtiğimiz yıl, 15 Temmuz’un ardından 
verdiğim mesajı, burada bir kez daha tek-
rarlamak istiyorum: Başaramayacaksınız. 
Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı 
indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalaya-
mayacaksınız. Devletimizi yıkamayacak-
sınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. 
Ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz. Halkı-
mıza boyunduruk vuramayacaksınız. Bizi 
yolumuzdan geri döndüremeyeceksiniz. 

Evet, biz dostumuzu da biliyoruz, düşma-
nımızı da biliyoruz. Daha önemlisi, kim 
olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye 
gittiğimizi biliyoruz. Binlerce yıldır, adeta 
kurtlar sofrası olan şu coğrafyada ayakta 
kalan, sadece bununla yetinmeyip her za-
man en önde olan bir millet olarak yolu-
muz bellidir. Bir olacağız. İri olacağız. Diri 
olacağız. Kardeş olacağız. Büyük olacağız. 
Güçlü olacağız. 

Kardeşlerim, 

Her mücadelede olduğu gibi, 15 Temmuz’da 
da kayıplarımız var. Balkan faciasının ar-
dından bölgede verdiğimiz sivil kayıp sayı-
sı 2 milyon olarak ifade ediliyor. Çanakkale 
Savaşı’nda, 60 bini şehit olmak üzere 250 
bin kayıp verdik. Birinci Dünya Savaşının 
tüm cephelerindeki kayıplarımızın sayısı 
400 bini şehit olmak üzere 1,5 milyonu bu-
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luyor. Kurtuluş Savaşında, muharebe mey-
danlarında 10 bin şehit, 35 bin yaralı bırak-
tık. Terörle mücadelede sadece son 2 yılda 
verdiğimiz şehit sayısı 2 bindir. Burada ifa-
de edilen her bir rakamın bir can olduğunu 
asla unutmuyoruz. Her kayıpla birlikte yü-
reklerine ateş düşen anneleri, babaları, eşle-
ri, çocukları, kardeşleri asla unutmuyoruz. 
Böyle bir ateşin değmediği yer olabilir mi? 
Onun için biz millet olarak, topyekün şehit 
yakınıyız, topyekün gaziyiz. 

Her acı derindir, ama anaların acısı daha 
derindir. Bunun için analarımıza, şairin di-
liyle sesleniyorum:

“Anneler dindiriniz gönlünüzün yasını,

Düşman kanıyla sildik palamızın pasını…

Yeniden çizmek için vatan haritasını

Hep ateşten ve kandan bir sahneye çevirdik

Gökleri çatırdayan bir vatan parçasını.

Anneler, ağlamayın dönmeyenlerinize,

Yurda saldıranları getirdik işte dize.”

Evet, annelerimiz yüreklerini ferah tutsun-
lar. Evlatlarının kanı boşa akmadı. Ülkemi-
ze saldıranları 15 Temmuz’da işte bir kez 
daha dize getirdik. Yarın tekrar saldırırlar-
sa yine dize getireceğiz. 

Mehmet Akif, “Allah, bir daha bu millete 
istiklal marşı yazdırmasın” demişti. Biz de, 
“Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi 
ihanetler göstermesin” diyoruz. 

Bu duygularla şehitlerimize bir kez daha 
Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve 
afiyet diliyorum. 

15 Temmuz’un yıl dönümünü ruhen gön-
lünden yaşayan tüm siyasi partilerimize, 
şahsım ve milletim adına teşekkür ediyo-
rum. Sivil toplum kuruluşlarımıza da aynı 
şekilde şükranlarımı sunuyorum. 

Üstad’ın dediği gibi: 

“Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; 

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..” 

diyerek sözlerimi noktalıyorum. 
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Değerli misafirler, sağlık camiamızın kıy-
metli mensupları, kıymetli işadamları, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, dün gece 1.30 
civarında Ege Denizindeki Gökova Körfezi 
merkezli olarak yaşanan 6,6 şiddetinde-
ki depreme maruz kalan, ülkemizdeki ve 
komşumuz Yunanistan’daki herkese geç-

miş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Bu 
hadise bize, deprem bölgesinde yaşadığı-
mız ve afetlere her an hazırlıklı olmamız 
gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlat-
mıştır. Dün geceki oldukça şiddetli dep-
remde ciddi bir hasar ortaya çıkmaması, 
alınan tedbirlerin etkili olduğunu göster-
miştir. Allah ülkemizi ve tüm dünyayı afet-
lerden korusun diyorum. 

İkitelli Şehir Hastanesi Proje  
Finansman Töreni | İstanbul | 21 Temmuz 2017

Alman Firmalarının  
Ticari Faaliyetleri Bizim 
Güvencemiz Altındadır
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Değerli arkadaşlar, 

İstanbul İkitelli Şehir Hastanemizin proje 
finansmanı anlaşmasının, tüm taraflar için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yatak 
kapasitesi 2 bin 682 olan, bünyesinde 9 ayrı 
hastaneyi barındıran, günde acil, ayakta ve 
yatan olarak 29 bin hastaya, yaklaşık 10 bin 
personeliyle hizmet verme kapasitesine sa-
hip bu hastanenin ülkemize kazandırılma-
sında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

5 bin işçi ve 400 mimar-mühendisin çalış-
masıyla 36 ayda tamamlanması planlanan 
İkitelli Şehir Hastanemiz, İstanbul’a ve ülke-
mize, sağlık alanında yepyeni bir vizyon ka-
tacaktır. Bu anlaşmanın, bir takım çevrelerin 
ısrarla Türkiye’yi siyasi ve ekonomik cende-
reye almaya çalıştığı, bunun için yalan-yan-
lış pek çok iddiayı öne sürdüğü bir dönemde 
gerçekleşmiş olmasını ayrıca anlamlı bulu-
yorum. 163 milyar Japon Yeni, yani yaklaşık 
1,5 milyar dolar veya 5,2 milyar lira tutarın-
daki bu finansman anlaşması, Türkiye’nin 
uluslararası alandaki kredibilitesinin yük-
sekliğine de işaret ediyor. 15 Temmuz darbe 
girişiminin hemen ertesi haftasında, Japon 
dostlarımızla Rönesans İnşaat yetkilileri, bu 
anlaşmayla ilgili görüşmek üzere Ankara’da 
bir araya gelmişlerdir. Kimilerinin kuru 
bir “geçmiş olsun” beyanından dahi imtina 
ettiği bir dönemde, böylesine yüksek meb-
lağdaki bir anlaşmanın görüşmelerini aynı 
kararlılıkla devam ettirmek, ancak gerçek 
dostların yapabileceği bir davranıştır. Bura-
dan, ülkemize olan destekleri, güvenleri ve 
kadirşinaslıkları için tüm Japon dostlarımı-
za teşekkürlerimi ifade ediyorum. 

Türkiye, dostları sayesinde, büyük projele-
ri gerçekleştirebilme kapasitesi, kabiliyeti 

ve imkânına sahip olduğunu tüm dünyaya 
göstermiştir. Japon dostlarımızla önemli 
bir projenin daha yürütülmesinin arife-
sindeyiz. Sinop’taki nükleer enerji santra-
lini Japonya ile birlikte gerçekleştirmenin 
adımlarını atıyoruz. Bu konuları, değerli 
dostum Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile 
Hamburg’taki G-20 Zirvesi esnasında isti-
şare etme imkânı bulmuştuk. 

Türk Milleti, zor zamanlarında yanında 
olan, kendisine güvenen, destek veren 
dostlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. 
Biz, ülkemize davet ettiğimiz herkese, “Ge-
lin birlikte kazanalım” çağrısı yapıyoruz. 
Çünkü bizim inayete değil, birlikte çalış-
maya, birlikte kazanmaya ihtiyacımız var-
dır. Bu anlayışla bizimle çalışmak isteyen 
herkese, ülkemizin kapılarının sonuna 
kadar açık olduğunu, burada bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. Yatırım Destek 
Ajansımız başta olmak üzere, ilgili tüm ku-
rumlarımız, uluslararası yatırımcılara yar-
dımcı olmaya, önlerini açmaya hazırdır. 

Alman Ekonomi Bakanı’nın 
Mesnetsiz Beyanlarını Kınıyorum

Biz böylesine iyi niyetle muhataplarımıza 
yaklaşırken, bazılarının ticaretle siyase-
ti birbirine karıştırmakta ısrar ettiklerini 
görüyoruz. Alman Ekonomi Bakanı’nın, 
hiçbir mesnede dayanmayan, tamamen 
dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım ya-
pan şirketleri ürkütmeyi, tedirgin etmeyi 
amaçlayan beyanlarını buradan şiddetle 
kınıyorum. Bu asla siyasete, siyasette tem-
sil makamında olanlara yakışmaz. Bu iddi-
alarla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı Müs-
teşarımız ile İçişleri Bakanımızdan bilgi 
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aldım. Şu ana kadar Alman şirketleriyle 
ilgili başlattığınız herhangi bir soruşturma 
yoktur. Dolayısıyla iddialar yalandır. 

Buradan Alman dostlarıma ve tüm dünya-
ya şunu hatırlatmak istiyorum: Türkiye’yi 
karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür spekü-
lasyonlarla bizi korkutamazsınız. Bugüne 
kadar Türkiye’de faaliyet gösteren Alman 
firmalarını nasıl güvence altına alıp, çalış-
tıysak, bundan sonra da aynı uygulamamız 
devam edecektir. Onların ticari faaliyetleri 
bizim güvencemiz altındadır. 

Şu anda olayı farklı mecraya çekmek sure-
tiyle, Almanya’nın Türkiye’yle olan müna-
sebetlerini zedelemek isteyenler olduğunu 
gözlemliyoruz. Bunlar yanlış yoldalar. Te-
röristleri ülkesinde saklayan Almanya Hü-
kümeti, önce bunun hesabını vermelidir. 
Türkiye’den kaçan teröristler Almanya’da 
niçin saklanıyor? Bu teröristlere verilen 
maddi destekleri neyle izah edecekler? 
Avrupa Birliği tarafından terör listesine 
alınan PKK’lı teröristlerin Almanya’da her 
türlü etkinliğine izin verilmesine acaba na-
sıl bir açıklama getirecekler? 

Almanya kendine çekidüzen vermelidir. 
Bizi de asla bu tehditlerle ürkütemezler. 
Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa, bizim 
yargımız da o kadar bağımsızdır. 

Ülkemizde, kanunlarımıza göre çalışan hiç-
bir şirketle ilgili, ne bir kara listeye alma, ne 
de gizli bir soruşturma hadisesi vardır. Ül-
kemizin istihbarat ve güvenlik kuruluşları 
bellidir. Biz ne bir çadır, ne de bir kabile dev-
letiyiz. Türkiye, bin yıllara baliğ bir devlettir. 
Bunlar böyle bir çalışma yürütmediğine göre, 

bu iddia sadece uluslararası şirketlerin kafa-
sını karıştırmaya, ülkemizi karalamaya yöne-
lik bir bühtandan ibarettir. Esasen, Almanya 
kökenli şirketler, ülkemizde en rahat çalıştı-
ğımız, en güzel işleri yaptığımız kuruluşlar 
arasında özel bir yere sahiptir. Böyle bir kara 
propagandayla, ülkemizde son 15 yılda 9 
milyar dolara yakın yatırım yapan Alman şir-
ketleri üzerinde baskı kurmaya çalışıldığı or-
tadadır. Uluslararası yatırımcıların tamamı 
gibi, Alman şirketlerine de, ülkemizin kapıla-
rı ve milletimizin gönlü sonuna kadar açıktır. 
Türkiye’nin yabancı şirketlerle ilgili kara lis-
te veya benzeri bir çalışması olduğu iddiasını 
ortaya atanları, bunu ispata davet ediyoruz. 
Herhangi bir mesnede dayanmadan böyle 
bir iddiayı dile getirmek, hiçbir sorumlu si-
yasetçinin yapacağı iş olamaz. 

Diğer yandan, yine Almanya’nın Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yapılan ülkemizin se-
yahat için güvensiz olduğu yönünde uyarıyı 
da, son derece yersiz ve kasıtlı bulduğumu-
zu belirtmek istiyorum. Ülkeler, dediko-
dularla yönetilemez. Kendilerine gelince 
“hukuk devleti”nden ödün vermeyenlerin, 
konu ülkemiz olunca hukuku hiçe sayma-
larını kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye 
konusunda bu tür beyanlarda bulunan her-
kesi, ülkelerin egemenlik haklarıyla ilgili il-
kelere saygı göstermeye davet ediyoruz. 

Körfez’deki Krizin Çözümü İçin 
Gayret Gösteriyoruz 

Diğer taraftan Türkiye, yatırım çeşitliliği 
konusunda çok mesafe kat etmiş bir ülke-
dir. Avrupa ve Amerika yanında, Körfez 
Bölgesinden, Orta Asya ve Rusya’dan, Uzak 
Doğu ve Güney Asya’dan ülkemizi tercih 
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eden yatırımcıların sayısı her geçen yıl ar-
tıyor. Bu vesileyle, pazar günü Suudi Ara-
bistan, Katar ve Kuveyt’e yapacağım ziyaret 
öncesi, Körfez Bölgesindeki yatırımcılara 
da çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye, 
bu bölgede yaşayan tüm halkları kardeşi 
olarak görmekte, hepsinin de huzur, güven 
ve refah içinde yaşamasını arzu etmektedir. 

Körfezdeki dostlarımız arasında baş göste-
ren kriz, bizi gerçekten çok üzmüştür. Bu 
sorunun çözümü için, en başından beri 
samimi gayret gösteriyoruz. Kardeşler ara-
sındaki ihtilafların kalıcı ve kırıcı olmama-
sı için, sonuna kadar çaba harcamaya de-
vam edeceğiz. Ülkemizde yatırımı bulunan 
Katarlı kardeşlerimiz kadar Suudi Arabis-
tanlı, Birleşik Arap Emirliklerinden ve di-
ğer Körfez ülkelerinden kardeşlerimizi de 
seviyoruz, destekliyoruz, birlikte daha çok 
çalışmak istiyoruz. Aynı şekilde Kuveytli 
yatırımcıların ülkemizdeki yatırımlarını 
daha da arttıracaklarına inanıyorum.

Daha önce de ifade ettiğim gibi, siyasi so-
runlar gelip geçicidir, ekonomik ilişkiler ise 
uzun vadeli ve kalıcıdır. Kardeşimiz olarak 
gördüğümüz Körfez Bölgesi yatırımcıların-
dan, tercihlerini uzun vadeli ilişkilerden 
yana kullanmalarını bekliyoruz. Türkiye, 
bu kardeşlerimizin ikinci evidir, o şekilde 
kalmaya da devam edecektir. Çözüm yolu-
na girmeye başladığını düşündüğüm bölge-
deki krizin tamamen ortadan kalkmasıyla, 
inşallah bu konuları bir daha konuşmamıza 
gerek kalmayacağına inanıyorum. 

Değerli dostlar,

Hep söylediğim gibi, şehir hastaneleri, be-
nim hayalim olan bir projeydi. Başbakanlı-

ğım süresince büyük emek verdiğim bu pro-
jede önümüze pek çok engel çıktı, çıkartıldı. 

Yalnız bir hususu hatırlatmam gerekiyor, 
çünkü bazı yanlış anlaşılmalar var. Şehir 
hastaneleri, her ilde yapmayı planladığı-
mız hastaneler zinciri değildir. Şehir hasta-
neleri, birinci derecede sadece büyük şehir-
lerimizi hedef alan hastaneler zinciridir. 

Projenin ilk adımlarını atmaya başladığı-
mız 2005 yılından itibaren, özel bir kanun 
çıkarmak dahil, tüm sorunları birer birer 
çözerek, 2013 yılında ilk 15 hastaneyle il-
gili imzaları atmayı başardık. Bakınız, şu 
anda 2017 yılındayız, hala 2013 yılında 
sözleşmesini imzaladığımız hastanelerden 
inşaatına başlayamadıklarımız var. Tüm 
desteğime ve gayretime rağmen, böyle bir 
gecikme ortaya çıkmasından dolayı fevka-
lade müteessirim. Buradaki kayıp, şahsı-
mın değil, ülkemin kaybıdır. 

Bunun yanında, hamdolsun, şu ana kadar 
Yozgat, Mersin ve Isparta Şehir Hastanele-
rini hizmete açtık. Kayseri, Adana, Ankara 
Bilkent ve Manisa Şehir Hastanelerini bu 
yılsonuna kadar hizmete açıyoruz. 2019 
yılında da Eskişehir, Elazığ ve Konya Ka-
ratay Şehir Hastanelerini devreye almayı 
planlıyoruz. Diğer yıllarda da bu açılışlar 
sürecek ve böylece toplamda, 28’i Şehir 
Hastanesi, olan 31 projeyi ülkemize kazan-
dırmış olacağız. Şu anda, 21 projeyle ilgili 
çalışmalar sürüyor, 10 proje de ihale, onay 
ve fizibilite aşamasındadır. Toplamda 42 
bin yatak kapasitesine sahip bu projelerin, 
ülkemizle birlikte tüm dünyada da sağlık 
hizmetlerinin standardının yükselmesine 
katkı sağlayacağını inanıyorum. 
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Bazı ülkelerin hala sağlık reformu tartış-
malarıyla meşgul olduğu bir dönemde, 
biz reformu çoktan tamamladık. Şimdi 
bunun üzerine daha büyük bir reformu 
inşa etmenin gayreti içindeyiz. “İnsanı ya-
şat ki devlet yaşasın” anlayışıyla ülkesine 
hizmet veren bir kadro olarak, sağlık ko-
nusu, eğitim, emniyet ve adaletle birlik-
te, öncelik verdiğimiz 4 alandan biridir. 
Sağlık alanında sadece fiziki mekânların 
bitirilmesi yeterli değildir. Bu mekânların 
içinin doldurulması lazımdır. İnşallah bu 
kuruluşlarımızın içini dolduracak yeterli-
liğe erişiyoruz. Sağlık alanında kaydettiği-
miz gelişmelerin en büyük şahidi, bizatihi 
milletimizin kendisidir. 

Tabii, gençlerimiz eski günleri bilmedik-
leri için, onlara başardığımız dönüşümün 
önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Ama 
eminim, gençlerimiz de büyüklerinden so-
rup öğrenerek, bu gerçeği anlayacaklardır. 
Hizmete açmaya başladığımız şehir has-
taneleri, gençlerimize de güncel bir mu-
kayese imkânı verecektir. Bu hastaneleri 
hizmete açtığımız yerlerdeki vatandaşları-
mızın duygularını, düşüncelerini, memnu-
niyetlerini kelimelere dökmek gerçekten 
çok zor. Aldıkları sağlık hizmetinin kali-
tesi karşısında, buraların paralı olduğunu 
sanarak hala tedirginlik yaşayan vatandaş-
larımın olduğunu biliyorum. Dünyanın 
en cesur, en kahraman, en dirayetli mille-
tine, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle 
en köklü ülkesine yakışan hizmet neyse, 
vatandaşlarımıza onu getirmek boynumu-
zun borcudur. İnşallah 2023 hedeflerimizi 
gerçekleştirerek, bu hizmetleri çok daha 
ileriye seviyelere çıkartacağız. 

Türkiye’ye Güvenen ve Yatırım 
Yapan Herkes Kazanacaktır

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, kamu-özel sektör işbirliği projeleri 
alanında, dünyada bir marka haline gelmiş-
tir. G-20 Zirvelerinde ve ekonomi içerikli 
tüm büyük toplantılarda, ülkemizin bu alan-
daki başarısı takdirle ifade ediliyor. Dünya-
daki kamu-özel sektör projelerinin yaklaşık 
yüzde 40’ını gerçekleştiren Türkiye, bu sa-
yede, sadece bütçe imkânlarıyla çok uzun 
yıllar boyunca tamamlayamayacağı pek 
çok projeyi, kısa sürede hayata geçirmiştir. 
İstanbul’da inşası süren dünyanın en büyük 
havalimanından Yavuz Sultan Selim Köprü-
süne, Osman Gazi Köprüsü dahil İstanbul-
İzmir Otoyolundan Avrasya Tüneline, Şehir 
Hastanelerinden enerji yatırımlarına kadar 
pek çok proje, bu modelin ürünüdür. 

Tabii, bu projeler için kamu-özel sektör 
işbirliği yanında, bir de finansman deste-
ğine ihtiyaç vardır. Ülkemizdeki projelere 
finansman desteği sözü veren kimi kuru-
luşların, daha sonra, hiçbiri de ticari temele 
dayanmayan, tamamen siyasi gerekçelerle 
bundan vazgeçtiklerini gördük. Buradaki 
amacın, ülkemizi zor duruma düşürmek 
olduğu apaçık ortadadır. Buna rağmen Tür-
kiye, kimi zaman kendi bankalarını, kimi 
zaman yurt dışındaki dost ülkelerin finans 
kuruluşlarının desteğini yanına alarak, bu 
sıkıntıları aşmayı başarmıştır.

Kamu-özel sektör işbirliği projelerindeki 
uluslararası ortaklarımıza, ülkemize ge-
tirdikleri teknoloji ve birikim bakımından 
da çok önem veriyoruz. Mesela İstanbul’a 
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inşa edeceğimiz havalimanı için uluslara-
rası bankalar önce finans desteği verecek-
lerini söylediler, sonra ani bir kararla çekil-
diler. Bunun üzerine yerli bankalarımızı 
harekete geçirererek bu işi çözdük. Bizim 
bu hamlemizden sonra uluslararası finans 
sektörü yeniden projeye dahil olabilmek 
için niyet beyan etti. Onlara ihtiyaç kalma-
dan projeyi süratle yürütüyoruz.

Savunma sanayi gibi stratejik alanlarda ve 
yüksek teknolojiye dayalı her konuda, bu iş-
birliği bizim için daha değerlidir. Türkiye’yi, 
gelişmekte olan ülke kategorisinden geliş-
miş ülke kategorisine çıkarmak için, her 
alanda yüksek teknolojinin tasarımı, üreti-
mi ve kullanımına geçmek zorunda olduğu-
muzu biliyoruz. Teknoloji transferi bir yere 
kadar işimizi görür, ama asıl olan bunun 
araştırma, geliştirme, ürüne dönüştürme 
safhalarını yapabilmemizdir. Bunun için de 
dostlarımızın desteğine, katkısına ihtiyacı-
mız bulunuyor. Türkiye’nin, darbe girişimi 
gibi, bir ülkenin başına gelebilecek en bü-
yük felaketlerden birini yaşadığı dönemde 
dahi yatırım yapılabilir bir yer olduğunun 
en büyük kanıtı, işte bu projedir. Uluslara-
rası aktörler, kredi derecelendirme kuruluş-
ları gibi, tamamen siyasi yönlendirmelerle 
not açıklayan kuruluşlara değil, ülkelerin 
gerçeklerine bakıyor. Türkiye gerçeği de 
apaçık ortadadır. 

Güya tüm dünya için ortak ekonomi, siya-
si, sosyal standartlar belirleyen, ama kendi 
işlerine gelmediğinde bunların hiçbirine 
uymayan kimi ülkelerin ve kuruluşların 
foyası, yaşanan her hadiseyle biraz daha 
ortaya çıkıyor. Türkiye’yi Avrupa Birliğine 
almayanların, şartları uygun olmayan nice 

ülkeyi Birliğe buyur ettiğini gördükten 
sonra, artık bunların hiçbirine şaşırmıyo-
ruz. Kendi elleriyle kendi güvenilirlikle-
rini yok edenlere bizim eyvallah etmemiz 
mümkün değildir. Türkiye, yeniden şekil-
lenen dünya siyasetinde ve ekonomisinde, 
kendine en doğru, en adil, en kazançlı yeri 
mutlaka bulacaktır. Ne terör örgütlerinin 
azgın saldırıları, ne de uluslararası düzey-
de sergilenen ikiyüzlülükler buna engel 
olabilir. Atalarımızın dediği gibi, “Su akar, 
yatağını bulur.”

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, bölgesindeki krizlere ve kendisine 
yönelik tüm saldırılara rağmen büyümeyi, 
gelişmeyi, ilerlemeyi sürdürüyor. Geçti-
ğimiz yıl yüzde 2,9’lük büyüme oranıyla, 
beklentilerin üzerine çıkararak, Avrupa’ya 
göre oldukça iyi, dünya genelinde de takdi-
re şayan bir başarı elde ettik. Bu yıl da, ilk 
çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme oranıyla, 
yine pek çoklarını şaşırtan bir başarı orta-
ya koyduk. 

Son 4 yıldır kesintisiz bir saldırı altında 
bulunan Türkiye, artık aydınlığa doğru 
yol almaya başlamıştır. Üretimde, ihracat-
ta, istihdamda, borsada, ekonominin her 
alanında güzel haberler ve sinyaller gel-
meye devam ediyor. Böyle bir dönemde 
Türkiye’ye güvenen ve yatırım yapan her-
kes kazanacaktır. 

Bu duygularla, bir kez daha, imzalanacak 
olan finansman anlaşmasının taraflar için 
hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağ-
lıcakla.


