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C umhurbaşkanı’nın doğrudan milletin oyuyla belirlendiği 10 Ağus-
tos 2014 seçimleri, Cumhuriyet dönemi siyasi tarihimizin en önem-
li dönüm noktalarından biridir. Özellikle de darbe dönemlerinin 
etkisiyle, ülkemizde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’da sahip olduğu 

geniş yetkinin tersine, adeta vesayet rejiminin bekçisi haline dönüştürülmüş-
tür. 2007 yılında 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 Beş-
tepe 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 ilgilendi-
ren her meselede, görüşlerimi kamuoyuna ifade ederek,  hükümete tavsiyele-
rimi 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 kuruluşla-
rı, sivil toplum örgütleri ile özel sektörümüz tarafından düzenlenen program-
lara katıldım. Bunlarla yetinmedim; milletimizin her kesiminden insanları, 
çeşitli vesilelerle Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayarak, 
hem kendileriyle 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 terörist-
lerin en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sinin gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin 
hakiki temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün 
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süren demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta et-
rafında etten bir duvar örerek korumaya almıştır.  

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeye-
ceği, 15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görül-
müştür. Milletimizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan 
Halkoylaması ile nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccü-
hüyle yürürlüğe giren Anayasa değişikliğine göre Türkiye, 2019 yılı Kasım 
ayında yapılacak seçimlerle yeni yönetim sistemine geçecekti. Muhalefetin 
erken seçim çağlarına uygun şekilde erken seçim kararı alınmasıyla, yeni yö-
netim sistemi, 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte devreye girmiştir. 

Bu kitap, 2014 yılı Ağustos ayından 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. Adını “Yeni 
Türkiye Vizyonu” olarak belirlediğimiz eseri, 4 kitap halinde hazırladık. 
Birinci kitap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’ndeki programlarımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkin-
ci kitap “2023’e Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki 
konuşmalarımızı kapsıyor. Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıy-
la, yurt içinde ve dışında yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı 
içeriyor. “Yeniden Diriliş Yolunda” başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, AK 
Parti Genel Başkanlığına seçilmemizin ardından, parti faaliyetlerinde yap-
tığımız 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 
mahiyetindeki bu kitapların, hem siyasetçiler, hem de bilim insanları için 
kalıcı bir kaynak olacağına inanıyorum.

      

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

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

Giriş
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Bütün bunlar uluslararası sistemde önemli kırılmaların yaşandığı, dün-

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

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

resel ekonomik krizin yansımaları halen hissedilirken, yoksulluk ve gelir 

dağılımındaki dengesizlikler ile enerji kaynakları üzerindeki rekabet her 

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

yönetimlerin kendi vatandaşlarına karşı yürüttükleri sindirme ve şiddet 

politikaları ciddi yıkımlara ve toplumsal gerilimlere sebep oluyor. Bas-

kı ve ötekileştirme politikaları aynı zamanda terör örgütlerine istismar 

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

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

ta ulaştığını görüyoruz. Türkiye olarak, gerek bölgesel istikrarsızlığın yol 

açtığı olumsuzluklarla, gerekse farklı terör örgütlerinden kaynaklanan 

tehditlerle yüzleşmek zorunda olan bir ülkeyiz.

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

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

terör örgütleri de eklenmiştir. Şu an için ülkemizdeki terör tehditlerinin 

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

yana Suriye’de yüzbinlerce masum insan balistik füzeler, kimyasal silah-

lar ve varil bombaları sonucu kendi vatandaşına karşı devlet terörü uy-

gulayan bir rejim tarafından katledilmiştir. Baskı ve şiddetten kaçan 13 

milyondan fazla insan da yerini, yurdunu terk etmek zorunda bırakılmış-

tır. Irak’ta da uzun yıllardır devam eden istikrarsızlıklar ve çatışmalar 

nedeniyle de benzeri göç dalgaları yaşanmaktadır. Yarım asırdır İslam 

dünyasının kalbinde bir yara olarak kanayan Filistin meselesi ise, tüm 

bölgede gerilimlerin ve krizlerin ana membaıdır. İslam coğrafyasındaki 

bu ateş, Yemen, Libya, Mısır, Somali gibi ülkeleri içine alarak genişlemek-

tedir.
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Bu Tartı Bu Sıkleti Çekmez

Her gün masum insanların kanının döküldüğü bu fotoğraf bizim içimizi 

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

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

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

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

güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülke-

lere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamasına 

rağmen, bunun gereklerini yerine getirmekte aciz kalıyor.

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

lar, göç hareketleri ve zulümler karşısındaki çaresizliği, başta Güvenlik 

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

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

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

nusudur. 1990’lı yıllardaki Bosna Savaşı sırasında yaşanan katliamlar 

karşısındaki duyarsızlığı ile Ruanda katliamının engellenmesindeki ye-

tersizliği ise, örgütün tarihine birer utanç vesikası olarak kaydolmuştur.  

Bu kötü örnekleri günümüzde daha da çoğaltmak mümkündür. 

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

uluslararası yapının adalet ve çözüm üretemediğini göstermiştir. Bu tes-

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

rak, sistemin değişmesi ve günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi 

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

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

yoruz. Özellikle, fiili yaptırım gücü bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik 

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

vuşması için köklü bir değişim talep ediyoruz. 
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Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan “Milletler Cemiyeti” üze-
rine düşen görevi yerine getirememiş ve İkinci Dünya Savaşını giden 
sürece sadece seyirci kalmışsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
hâlihazırdaki yapısının devam etmesi de bizi yeni acılara, büyük yıkım-
lara sürükleyebilir.

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

Sadece belirli devletlerin değil, herkesin temsil edildiği ve söz sahibi ol-
duğu bir Güvenlik Konseyi’nin, dünya barışına ve güvenliğine daha faz-
la katkı yapacağı çok açıktır. Birleşmiş Milletler reformu ve özellikle Gü-
venlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya 
ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir. Biz Türkiye olarak, bu çerçe-
vedeki teklifimizi bir süredir ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına 
açıyoruz. Çözüm önerimiz ise “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesine kendini 
bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesidir. Konsey’in kı-
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taları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde tem-
sil edecek bir yapıya kavuşturulmasıdır. Konseyi’ndeki daimi üye sayısı-
nın 5 yerine, kıta, inanç, köken ve diğer unsurlar gözetilerek belirlenecek 
şekilde 20 olmasını öngörüyoruz. Konseyde yer alacak 20 ülkenin rotas-
yonla görev yapması da düşünülebilir. Böylece, dünyadaki tüm ülkelerin 
bu önemli karar mekanizmasında yer alması temin edilmiş olacaktır. Ka-
rarların, veto hakkı olmaksızın, nitelikli çoğunlukla alınabilmesi, tek bir 
ülkenin tüm sistemi tıkamasının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

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

Unutulmamalıdır ki, siyasi ihtilafları, sosyal ve ekonomik buhranları ön-
leme konusunda yetersiz kalan bir uluslararası sistemin meşruiyeti enin-
de sonunda tartışılmaya başlanacaktır. Nitekim, Birleşmiş Milletler’e, 
uluslararası kurum ve kuruluşlara karşı vicdanlarda oluşan güvensizlik, 
adalet beklentilerini zedelemiş, milyonlarca insanı umutsuzluğa sevk et-
miştir. Bugün karşı karşıya kaldığımız uluslararası terörün en temel bes-
lenme kaynaklarından biri de, işte bu güvensizlik iklimidir. Mazlumlara 
uygulanan çifte standart, çocukların katledilmesine karşı sergilenen ka-
yıtsızlık, tüm dünyada teröre adeta oksijen sağlamaktadır. Adaletin ol-
madığı yerde de sinsi terör örgütlerinin palazlanması gayet doğaldır. 
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Türkiye olarak bu acı gerçeği tüm yalınlığı ile her fırsatta dile getiriyo-
ruz. İnsanlığa karşı görevlerimizi, sadece sistemdeki çarpıklıklara işaret 
ederek, değişimi isteyerek değil, aynı zamanda insani yardımlarımızla 
da yerine getirmeye çalışıyoruz. 2015 yılında ülkemizin yaptığı ulusla-
rarası insani yardım ve kalkınma yardımı rakamı 5 milyar doları geçti. 
Aynı şekilde Birleşmiş Milletler gibi, Dünyada Gıda Programı gibi, Kal-
kınma Fonu gibi örgütlere en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer 
alıyoruz. TİKA, AFAD, Kızılay gibi kuruluşlarımız, dünyanın her köşe-
sinde insani yardım operasyonları gerçekleştirebiliyor. Tüm bu çalışma-
ları, yardım elini uzattığımız insanların kim olduğuna, dinine, kimliğine, 
meşrebine bakmadan, kapsayıcı ve kucaklaşıcı bir yaklaşımla sürdürü-
yoruz. Uluslararası kuruluşlardan beklentimiz de bu anlayışla hareket 
etmeleridir. Biz, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara sürdürülebilir 
çözümler bulunması yönünde sergilediğimiz ilkeli tutumu kararlılıkla de-
vam ettireceğiz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in, özellikle de Güvenlik 
Konseyi’nin daha kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşmasına yönelik re-
form çağrılarımızı güçlü bir şekilde seslendirmeyi sürdüreceğiz.

“Dünya 5’ten Büyüktür” politikamız, sadece bizim değil, Birleşmiş Millet-
ler çatısı altındaki ülkelerin artık çok büyük bir kısmının hissiyatı haline 
gelmiştir. İnsanlığın vicdanı ve sesi olmanın Türkiye’ye zarar vermeyece-
ğine, tam tersine güç ve itibar katacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde de yolumuza bu şekilde devam etmekte kararlıyız.
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İş dünyasının değerli temsilcileri, kıymetli 
misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. G-20 ülkelerinden iş dünyasının 
temsilcilerini bir araya getiren B-20 Zirve-
si vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten 
memnuniyet duyuyorum. Liderler Zirve-
si öncesinde iş dünyasının temsilcilerinin 
görüşlerini almayı son derece önemli görü-
yorum. 

Türkiye’nin özellikle son dönemde gerçek-
leştirdiği ekonomik atılımın ardında iki 
temel unsur yatıyor. Bunlardan birincisi 
siyasi istikrardır. Bu sayede ekonominin 
öngörülebilir bir yapıya kavuşması müm-
kün olabilmiştir. İkincisi de kamu ile özel 
sektörün el ele vererek, bir işbirliği ruhu 
içerisinde çalışabilmesidir. 

15 Temmuz’un Ekonomimiz 
Üzerindeki Yansımaları 

Sınırlı Oldu

B-20 Zirvesi Kapsayıcı ve Bağlantılı Kalkınma Paneli
Hangzhou,Çin | 4 Eylül 2016 
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Esasen devletin ekonomi yönetimindeki 
temel fonksiyonu da, bu iki konuyla ilgili 
olmalıdır.  Tabii, zaman zaman devletin bu 
iki fonksiyonuna birden yönelen saldırı-
larla da karşılaşmıyor değiliz. Bunun son 
örneği 15 Temmuz’dur. Eğitim, yardım ve 
diyalog kavramların arkasına saklanan Fe-
tullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016 
tarihinde, alçakça bir darbe girişiminde 
bulundu. Daha önce, 17-25 Aralık 2013’te, 
polis ve yargı içindeki elemanları aracı-
lığıyla benzer bir teşebbüste bulunan bu 
örgüt, bu defa Türk Silahlı Kuvvetleri bün-
yesindeki militanlarını harekete geçirdi. 
Milletimizin kararlı direnişi sayesinde ba-
şarısız olan bu darbe girişimi, Türk demok-
rasisinin yanında, Türk ekonomisinin de 
ne kadar sağlam olduğunu ortaya koydu. 
Nitekim, darbe girişiminin ekonomimiz 
üzerindeki yansımaları son derece sınırlı 
kalmıştır. 

Hükümetimiz ve ilgili kurumlarımız ivedi-
likle gereken adımları atarak, finansal pi-
yasalarımızda ilk anda ortaya çıkan olum-
suz tabloyu tersine çevirdi. Milletimiz de, 
darbe girişiminin ertesi sabahından iti-
baren, döviz alma değil, döviz bozdurma 
yoluna giderek, ekonomimize destek oldu. 
Biz de, tüm kanalları kullanarak, uluslara-
rası yatırımcılara, devletin ilgili kurumları 
aracılığıyla gereken tedbirleri aldığını, pi-
yasaların normal işleyişine devam edeceği-
ni ifade ettik. 

15 Temmuz’un etkilerinin son derece sı-
nırlı kalması, Türk ekonomisinin gücünü, 
krizlere karşı direncini ortaya koyuyor. 
FETÖ terör örgütüyle hukuk içinde müca-

dele ederken, ekonomideki yapısal reform-
ları da sürdürüyoruz. Amacımız; ülkemizi 
üst gelir seviyesine yükseltecek, uluslara-
rası rekabet gücümüzü artıracak, sürdürü-
lebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümeyi 
gerçekleştirmektir.

2023 hedeflerimize ulaşma konusundaki 
kararlılığımızı özellikle ifade etmek isti-
yorum. Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri haline getirme, dış ti-
caret hacmimizi 1 trilyon dolara, milli ge-
lirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına milli 
gelirimizi 25 bin dolara çıkarma hedefine 
mutlaka ulaşacağız. 

Kadın Girişimciler Daha Çok 
Desteklenmelidir

Değerli işadamları,

Geçtiğimiz yıl, Dönem Başkanlığımız sı-
rasında, kapsayıcılık konusuna özel bir 
vurgu yapmıştık. Bu sene Çin Dönem 
Başkanlığının da kapsayıcılık vurgusunu 
sürdürmesini büyük bir memnuniyetle 
karşılıyoruz. Kapsayıcı büyüme derken, 
toplumun bütün kesimlerinin artan refah-
tan pay almalarını kastediyoruz. Özellikle 
kadınlar ve gençler üzerinde durmamız 
gerekiyor. Kadınların ekonomiye katılımı 
ve katkısı sınırlı olduğu müddetçe sürdü-
rülebilir bir ekonomik büyümeden bahse-
demeyiz. Özellikle kadın girişimciliğinin 
desteklenmesi ve kadınların işgücü içeri-
sindeki payının artırılması çok önemlidir.

G-20’nin kadınların işgücüne katılımını 
artırmaya dönük sayısal hedefinin uygula-
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maya geçirilmesi için çalışmalarımızı sür-
dürmeliyiz. Türkiye’nin Dönem Başkanlığı 
sırasında Kadın-20 açılım grubu faaliyete 
geçirildi. Bu açılım grubu faaliyetlerini 
etkin şekilde sürdürmelidir. Aynı şekilde, 
gençlerimize iş imkânları sunabilmemiz 
ve ekonomiye katılımlarını artırmamız, 
geleceğimizi güvence altına almak ba-
kımından son derece hayatidir. Antalya 
Zirvesi’nde genç işsizliğinin azaltılmasına 
yönelik kabul ettiğimiz sayısal hedefin uy-
gulanması, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir 
büyümenin tesis edilmesine de katkıda bu-
lunacaktır.

Değerli misafirler,

Bu panelin konusu olan ekonomik büyü-
me ve kalkınma, dünya üzerindeki tüm ül-
kelerin birbiri ile bağlantılı olduğu ve adı-
na küreselleşme dediğimiz olgu etrafında 
cereyan ediyor.  Dolayısıyla, gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrım, 
esasen suni bir ayrımdır. Mesela, bugün 
1 milyar civarındaki nüfusuyla Sahraaltı 
Afrika’yı küresel ekonomik sistemin dışın-
da tutmak bir seçenek olamaz. Böyle bir 
durum, gelişmiş-gelişmekte olan ayrımı 
yapmaksızın, tüm ülkeleri ve küresel eko-
nominin istikrarını olumsuz etkiler. 

Sürdürülebilir Kalkınmaya Özel 
Sektör Katkı Vermeli

Dünyanın gelişmiş ve yükselen ekono-
milerini aynı masa etrafında bir araya 
getiren G-20, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

ekonomik büyümenin vizyonunu ortaya 
koyabilmelidir. Bu konuda iş dünyasının 
rolü de son derece önemlidir. Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedeflerinin hayata geçi-
rilebilmesi için özel sektörün katkı ver-
mesi gerekiyor. 

Biz, geçtiğimiz yıl G-20 kalkınma günde-
mine “kapsayıcı iş” konusunu ilave ederek, 
bu konuda bir adım atmıştık. Memnuni-
yetle görüyorum ki Çin Dönem Başkanlığı 
da bu önemli konuyu gündemde tutmayı 
sürdürdü. 

Özel sektörün kalkınma konusuna sağlaya-
bileceği katkıların başında finansman geli-
yor. Türkiye’de gerçekleştirmekte olduğu-
muz büyük altyapı projelerinde kamu-özel 
ortaklığı modeli temelinde ilerliyoruz.  Bu 
modelin en önemli avantajı, kamunun ve 
özel sektörün ihtiyaçları arasında ekono-
minin mantığına uygun bir denge sağlaya-
bilmesidir. 

Dünya genelinde, özellikle de gelişmekte 
olan ülkelerde çok büyük bir altyapı ya-
tırımı ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu ih-
tiyacın sadece kamu kaynaklarıyla karşı-
lanması da mümkün değil. Özel sektörün 
desteği alınarak yatırımların yürütülmesi 
gerekiyor. Bu noktada, hem gelişmiş, hem 
gelişmekte olan ülkelerde ekonominin iti-
ci gücü konumundaki KOBİ’lerin önemi 
ortaya çıkıyor. KOBİ’lerin desteklenmesi, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin 
sağlanması bakımından son derece önemli 
olduğunun altını çizmek isterim. 
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Değerli işadamları,

Hangzhou Zirvesi, son dönemde çok bü-
yük atılımlar gerçekleştiren ALİBABA fir-
masının merkezinin bulunduğu şehirde 
gerçekleştiriliyor. Bu güzel ve tarihi şehir-
de, inovasyona dayalı bir anlayışı temsil 
eden başarılı şirketlerden birisinin merke-
zinin de yer alması bana göre son derece 
anlamlıdır. Küresel ekonomiyi sürdürüle-
bilir büyüme yolunda tutabilmemizin en 
önemli araçlarından birisi inovasyonun 
desteklenmesi olacaktır. Burada altını çiz-
mek istediğim husus, inovasyon teşvik 
edilirken de kapsayıcı bir anlayışın hâkim 
kılınması gerektiğidir.

Fikri mülkiyet kadar teknoloji transferinin 
de inovasyonu teşvik edici bir rol oynadı-
ğını unutmamalıyız. Nasıl ki başarılı bir 
şirketin en önemli sırrı bir takım ruhu ge-
liştirebilmekse, küreselleşmenin başarılı 
olabilmesinin sırrı da herkesin kendisini 
aynı takımın bir parçası gibi hissetmesidir. 
Krizler olduğu zaman aynı gemide olduğu-
muzun farkına varıyoruz. Bu gerçeği, kriz 
sonrasında uzun vadeli ekonomik politika-
ları geliştirirken de akılda tutmalıyız. 

Türkiye olarak bu hususu önemsediğimiz 
için kapsayıcılığı G-20 gündeminin ay-
rılmaz bir parçası haline getirmek konu-
sunda ısrar ediyoruz. Küresel istikrar ve 
ekonomiyi tehdit eden her türlü engelle 
mücadele edebilmek için aynı bütünün 
parçaları olduğumuzu bilerek hareket et-
meliyiz. Siyasi liderler olarak, iş dünyası 
temsilcilerinden öğrenecek çok şeyimiz ol-
duğunu görüyorum. Bunun için, B-20’nin 

G-20 çalışmalarına sağladığı katkının arta-
rak devam etmesi gerektiğine samimiyetle 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle bir kez daha sizlere selam-
larımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın. 
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Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, değer-
li devlet ve hükümet başkanları, saygıde-
ğer delegeler, sizleri, şahsım, ülkem ve mil-
letim adına saygıyla selamlıyorum.

Birleşmiş Milletler 71’inci Genel Kuru-
lunun başarılı geçmesini, tüm ülkeler ve 
halklar için hayırlı sonuçlara vesile olma-
sını diliyorum. Başkanlığı devralan Sayın 

Peter Thomson’u tebrik ediyor, Sayın Mo-
gens Lykketoft’a Başkanlık görevi boyunca 
yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği gö-
revinde küresel düzeyde sınamalarla dolu 
bir on yılı yakında geride bırakacak olan 
Sayın Ban Ki Moo’a da, değerli katkıları 
için teşekkür ediyorum.  

BM Mevcut Yapısıyla Dünyada 
Adalet Sağlayamaz

Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurulu | New York, ABD | 20 Eylül 2016
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Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde insanoğlu, 
bilim, teknoloji, ekonomik gelişme ve sağ-
lık şartları bakımından tarihin en zirve 
dönemini yaşıyor. Ancak bu parlak tablo-
nun, bir de utanç verici karanlık yüzü var. 
Suriye’de, Irak’ta, terörün ve savaşın kıska-
cında inleyen pek çok ülkede, yüzbinlerce 
çocuk, kadın, genç ve yaşlı öldürülmeye 
devam ediyor. Ölüm ve zulümden kaçan 
mülteciler, Avrupa şehirlerinde aşağılayıcı 
muamele ile karşılaşıyor. DEAŞ, El Nusra 
ve PYD-YPG gibi terör unsurları bölgede-
ki eylemlerini sürdürüyor. Kafkasya’daki 
ihtilafların sıcak çatışmaya dönüşme riski 
mevcut.  Yemen’den Ukrayna’ya pek çok so-
run çözüm bekliyor. 

Diğer yandan dünyanın pek çok ülkesinde 
insanlar, açlık, salgın hastalıklar, sefalet ve 
cehaletle boğuşuyor. Bu, insanlık onuru ve 
vicdanını yaralayan, utanç verici bir tablo-
dur. Daha da acısı, bu krizlerin ve sorunla-
rın çoğunun, aslında kolayca çözülebilecek 
mahiyette olmasıdır. Gelecek nesillerin hu-
zuru, refahı ve güvenliği büyük ölçüde bu-
günden atacağımız adımlara, alacağımız 
tedbirlere bağlı... Zaman, vicdani sorumlu-
luklarımızın bilinci içinde liderlik göster-
me, sorunların üzerine kararlılıkla gitme 
zamanıdır. 

Sayın Başkan,

Kıymetli delegeler,

Günümüzde terör örgütleri çok çeşitli yön-
temlere başvurabiliyor. Türkiye olarak, 15 
Temmuz gecesi, kısa adı FETÖ olan, Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün başlattığı hain bir 
darbe girişimine maruz kaldık. Bu terör 
örgütü, 241 vatandaşımızı şehit etti, 2 bin 
194 vatandaşımızı da yaraladı. Parlamen-
to binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, 
emniyet teşkilatımızın birimleri bu terör 
örgütü tarafından savaş uçaklarıyla bom-
balandı. Tanklar sokakları, insanları ezip 
geçti, helikopterlerden, askeri araçlardan 
sivillerin üzerine ateş açıldı. 

Bu darbe girişimi, milletimizin demokra-
sisine, hükümetine, özgürlüklerine, gele-
ceğine ve anayasal düzenine kahramanca 
sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Bu bakım-
dan milletimle demokrasisine sahip çıktığı 
için iftihar ediyorum. Milletimle 29 gün 
sabahlara kadar demokrasi nöbetleri tut-
tukları için gurur duyuyorum. Hain darbe 
teşebbüsünü canını hiçe sayarak, bedenini 
tankların önüne siper ederek engelleyen 
milletimle iftihar ediyorum. Şayet bugün 
karşınızda bulunuyorsam, milletimizin 
işte bu cesur ve asil duruşu sayesindedir.

15 Temmuz’da Tüm Dünya 
Demokrasisine Darbe Yapıldı

Unutulmasın ki, Türkiye’deki darbe girişi-
mi, aynı zamanda dünya demokrasisine de 
yapıldı. Milletimiz, o gece darbe heveslile-
rine tarihi bir ders verirken, demokrasiye 
inanan tüm halklar için de ilham kaynağı 
oldu. Bu “Yeni nesil terör örgütü”, sadece 
Türkiye’nin değil, varlık gösterdiği 170 ül-
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kenin tamamı için bir milli güvenlik teh-
dididir. Diğer bir deyişle, bugün bu Genel 
Kurul’da temsil edilen ülkelerin büyük bö-
lümü, bu yapılanmanın tehdidi altındadır. 

Bu örgüt, Türkiye’nin ötesinde, tüm dün-
yayı boyunduruğu altına almak gibi derin 
bir zihni sapkınlık içindedir. Örgütün te-
mel stratejisi, eğitim, diyalog, hoşgörü, si-
vil toplum kuruluşu kisvesi altında, devlet 
kurumlarına sızmak, toplumu etkilemek, 
ekonomik kaynaklara hâkim olmaktır. 

Bu kürsüden, tüm dostlarımıza, kendi gü-
venlikleri için, ülkelerinin geleceği için, 
Fetullahçı Terör Örgütüne karşı gerekli 
önlemleri süratle almaları çağrısında bu-
lunuyorum. Bizim yaşadığımız tecrübeyle 
sabittir ki, FETÖ ile bu aşamada mücadele 
etmezseniz, yarın çok geç olabilir. Bu vesi-
leyle, bu örgütün kurumları ve örgütle bağ-
lantılı kişiler tarafından kullanılan Türk, 
Türkiye gibi ifadelerin kesinlikle ülkemiz-
le bir ilgisinin bulunmadığını da belirtmek 
isterim. 

Sayın Başkan, 

Değerli delegeler,

Suriye’de yaşanan insani kriz 6’ncı yılına 
yaklaştı. Bugüne kadar 600 bine yakın in-
sanın hayatını kaybettiği söylenen bu savaş 
yüzünden, 12 milyon insan yerini, yurdu-
nu terk etti, bunların 5 milyonu başka ül-
kelere sığındı.  

Sadece 2 milyon 700 bin Suriyeli Tür-
kiye’dedir. Biz bu kardeşlerimize “Niye 

Türkiye’ye geldiniz?” demiyoruz. Bu maz-
lumlara kapılarımızı hiç kapatmadık. Zira 
bombalardan, varil bombalarından kaçan 
bu insanlara karşı bizler, insani ve vicda-
ni görevimizi yaptık. Bundan sonra da 
yardımlarımıza devam edeceğiz. Suriyeli 
mazlumlara dünya ve Batı tüm kapılarını 
kapatabilir. Ama biz asla kapılarımızı ka-
patmayacağız. Niye? Çünkü hepimiz insa-
nız. Öyleyse, insana bu tür bir felaket karşı-
sında kapılarımızı açmak durumundayız. 

Burada bahsettiğim rakamları, uluslarara-
sı camianın uzun süredir kayıtsız ve tepki-
siz bir şekilde dinlediğini biliyorum. Oysa 
telaffuz edilen her sayı bir insana karşılık 
geliyor. Suriye halkı, zalim bir yönetimin, 
acımasız terör örgütlerinin, küresel ve böl-
gesel rekabetin şekillendirdiği vekâlet sa-
vaşlarının pençesinde tükeniyor. 

Bu süreçte uluslararası toplum, insani 
değerler ve vicdan sınavında, maalesef 
sınıfta kaldı. Şu ana kadar bizim Suriyeli 
sığınmacılara faturalı olarak yaptığımız 
harcama 12,5 milyar dolardır. STK’lar ve 
belediyelerimizin yaptığı harcamalar da 
bir o kadardır. Yani toplamda 25 milyar do-
lar gibi bir harcama yapılmıştır. Peki, dün-
yadan bize ne geldi? Şu anda çatısı altında 
bulunduğum Birleşmiş Milletler’den bize 
gelen destek sadece 525 milyon dolardır. 
Peki, Avrupa Birliği’nden gelen bir yardım 
var mıdır? Ne yazık ki Avrupa Birliği de 
verdiği sözleri tutamamıştır. UNICEF ka-
nalıyla 178 milyon dolar geldi. Bu küçük 
meblalardaki yardımlar ise Türkiye’ye de-
ğil, mültecilere aktarılıyor. 
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Biz başından beri, meselenin tüm insanlı-
ğın ortak meselesi olduğu inancıyla, böl-
gesel ve küresel aktörlerle iletişim ve işbir-
liği içinde hareket etmeye özen gösterdik. 
Komşumuz ve akrabamız Suriyelilerin ya-
şadığı bu kıyamete sessiz kalamazdık, kal-
madık, kalmayacağız… Ülkemize sığınan 
3 milyona yakın Suriyeliye, hiçbir etnik, 
mezhep veya din ayrımı gözetmeksizin 
kucak açtık. Türkiye’deki çadır kentlerde, 
konteyner kentlerde misafir ettiğimiz bu 
insanlarla ilgili olarak desteğimizi devam 
ettireceğiz. 

Avrupa Birliği Sözünde Dursun

Başta Avrupa Birliği olmak üzere bu ko-
nuda Türkiye’ye katkı sözü verenler hala 
sözlerini yerine getirmediler. Biz, bu söz-
lerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Aynı 
şekilde Birleşmiş Milletler de sözünde dur-
malıdır. BM’nin 71. Genel Kurulu, bu sesi 
tüm dünyaya duyurma bakımından da çok 
önemlidir. Zira uluslararası toplumun Su-
riyeli mazlumlara katkısı sadece 525 mil-
yon dolardan ibaret kalmamalıdır.   

Bu kürsüden tüm uluslararası camiaya, 
Suriyeli mültecileri kendilerine yönelik 
hayati bir tehdit gibi algılayan bütün Av-
rupalı dostlarıma sesleniyorum: Dikenli 
tel örgülerin, yüksek duvarların arkasında 
huzur aramak, beyhude bir çabadır.

Suriyeli mültecilerin, eğitim, iş ve iskân 
sorunlarına süratle çözüm bulamadığı-
mız takdirde, düzensiz göçün, sosyal me-
selelerin ve güvenlik risklerinin önüne 
geçemeyiz. Sorunun kaynağı olan Suri-

ye’deki çatışma, terör, zulüm ortamının 
sonlandırılması ve siyasi çözüm süreci-
nin hayata geçirilmesi için daha fazla va-
kit kaybedemeyiz.

Sevgili dostlar,

Sevgili dostlar,

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siya-
si birliğinin korunmasına en fazla önem 
veren ülke Türkiye’dir.  Bizim Suriye top-
raklarında asla gözümüz yoktur. Suriye 
Suriyelilerindir. Suriye topraklarında kim-
senin gözünün olmaması gerekir.

Suriye muhalefetine verdiğimiz destekle 
başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı, umutsuz-
luğun hakim olduğu bir bölgede istikra-
rın, huzurun ve dengenin yeniden tesisi 
bakımından kritik öneme sahiptir. PKK-
PYD terör örgütünün önceliğinin DÂIŞ’le 
mücadele etmek olmadığı, bu operasyon-
la birlikte açıkça ortaya çıktı. Operasyon, 
Suriye’deki ılımlı muhalif unsurların öz-
güvenlerinin yerine gelmesini de sağladı. 
Hatta bu gelişme, Musul’u DÂİŞ terörün-
den kurtarmak isteyen Irak’taki yerel güç-
leri de cesaretlendirdi.

Suriye muhalefetine verdiğimiz destekle 
başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı, umutsuz-
luğun hakim olduğu bir bölgede istikra-
rın, huzurun ve dengenin yeniden tesisi 
bakımından kritik öneme sahiptir. PKK-
PYD terör örgütünün önceliğinin DÂIŞ’le 
mücadele etmek olmadığı, bu operasyon-
la birlikte açıkça ortaya çıktı. Operasyon, 
Suriye’deki ılımlı muhalif unsurların öz-
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güvenlerinin yerine gelmesini de sağladı. 
Hatta bu gelişme, Musul’u DÂİŞ terörün-
den kurtarmak isteyen Irak’taki yerel güç-
leri de cesaretlendirdi.

Türkiye, Suriye ile 911 kilometrelik sınıra 
sahiptir. Burada tehdit altındayız. Bugüne 
kadar sürekli sabrettik. Bilindiği gibi 24 
Ağustos’ta, Gaziantep’te bir düğün merasi-
minde 14 yaşındaki bir çocuğu canlı bom-
ba olarak kullanmak suretiyle patlattılar. 
Bu düğünde 56 vatandaşımız öldü, 100’e 
yakında yaralımız bulunuyor. Bu olay bar-
dağı taşıran son damla oldu. Türkiye artık 
daha fazla duramazdı. Suriye’deki ılımlı 
muhaliflerle birlikte Cerablus’a girerek 
DAEŞ’i derdest ettik. Ardından Rai’de de 
DAEŞ’i perişan ettik. Böylece Cerabluslu 
Cerablus’a, Raili Rai’ye yerleşmiş oldu. 
Azez’den Fırat’a kadar olan bölge terör ko-
ridoru olmaktan çıktı.

Bugün bizim yaptığımız operasyonun 
amacı, işte bu güvenli bölgeyi fiili olarak 
hayata geçirmektir. Terör örgütlerinden 
kurtardığımız Cerablus halkı, güven ve hu-
zur içinde evlerine geri dönmeye başladı. 
Bölgenin elektrik ve su altyapısını çalışır 
hale getirmek için hemen harekete geçtik. 
Kızılay, AFAD ve sivil toplum kuruluşları-
mız, bölge halkının ihtiyaçlarını yerinde 
karşılıyor. Yine bu bölgede, ülke dışına git-
miş mültecilerin de kullanacağı, tüm sos-
yal donatılara sahip yerleşim yerleri inşa 
etmeyi planlıyoruz. Bunun için, güvenli 
alan haline getirdiğimiz yerlerin “Uçuşa ya-
sak bölge’’ ilan edilmesine yönelik kararlı bir 
duruş göstermeli ve birlikte çalışmalıyız.   

Bununla birlikte, Suriye rejimi, Birleşmiş 
Milletler gözetimindeki yardımların acil 
insanı yardıma ihtiyacı olan Halep halkına 
ulaştırılmasına izin vermiyor. Rejimin, in-
sanları açlığa mahkûm ederek izlediği “Ya 
teslim ol ya öl” politikasına Birleşmiş Mil-
letler ve Güvenlik Konseyi daha ne kadar 
müsamaha gösterecek?

Türkiye İnsanı Yardımda Dünya 
Birincisidir

Sayın Başkan,

Kıymetli delegeler,

Irak’ın en büyük gücünü oluşturan etnik 
ve mezhebi çeşitliliği muhafaza edecek 
ideal bir siyasi sistemin tesisinin kolay 
olmayacağı görülüyor. Bu bakımdan 
Musul Operasyonu, bölge halkının has-
sasiyetleri gözetilerek yürütülmelidir.  
Aksi halde, bölgede yeni sorunlara yol 
açabilecek, 1 milyondan fazla insanın 
sığınmacı durumuna düşebileceği yeni 
bir insani krizin çıkması kaçınılmazdır. 
Irak halkını, uluslararası toplumun tam 
desteğine ihtiyaç duyduğu bu kritik dö-
nemde yalnız bırakmamalıyız. 

Filistin halkına iki devletli çözüm teme-
linde, başkenti Doğu Kudüs olan hür bir 
Filistin’de yaşama imkânı tanınması, ulus-
lararası toplumun Filistinli çocuklara bir 
borcudur. Harem-i Şerif ’in kutsiyetine 
özellikle İsrail tarafından saygı gösterilme-
si, statüsüne yönelik ihlallere artık bir son 
verilmesi gerekiyor. İsrail ile normalleşen 
ilişkilerimizi, gerek barış sürecinin kolay-
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laştırılması, gerekse Filistinli kardeşleri-
mizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkın-
tıların giderilmesi için değerlendirmeye 
çalışacağız. Bu doğrultuda, Gazze’ye insani 
yardım ulaştırılması faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz.

Önemli bir noktaya geliyorum; Dünya İn-
sani Zirvesi, geçtiğimiz Mayıs ayında, ta-
rihte ilk defa Türkiye’nin ev sahipliğinde 
düzenlendi. Zirveyi, krizlere daha etkin 
müdahale için yeni yollar keşfetmek ama-
cıyla önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Şunu açık ve net söylüyorum: Dünyada en 
az gelişmiş ülkelere destek noktasında ilk 
üç sırada Amerika, Türkiye ve İngiltere bu-
lunuyor. Gayrisafi milli hasılaya oranla en 
fazla yardımı yapan birinci sıradaki ülke 
Türkiye’dir. Biz en fazla sayıda mülteciye 
ev sahipliği yapan bir ülke olarak, aynı za-
manda düzensiz göçün önlenmesi için de 
elinden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.

Ülkemizin girişimi üzerine, Suriyeli mülte-
ciler konusu, geçtiğimiz yıl BM Genel Ku-
rul oturumunda ilk kez ele alındı. G-20’nin 
gündemine göç ve terörizm konularının 
alınması, yine ülkemizin girişimleri ne-
ticesinde gerçekleşti. Avrupa Birliği’yle, 
mülteci krizine karşı işbirliği içinde hare-
ket ediyoruz. Ege Denizi’ndeki ölümlerin 
önünü almak amacıyla, 2015 Ekim ayında 
günlük 7 bin olan düzensiz göç rakamının, 
son aylarda 50’ye kadar düşmesini sağla-
dık. Bu tablo, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
olan mutabakatı çerçevesindeki taahhütle-
rini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor. 

Ne var ki, 18 Mart 2016’da varılan muta-
bakatta Avrupa Birliği tarafından verilen 
sözlerin adeta unutulduğunu, karşımıza 
sürekli suni mazeretlerin çıkarıldığını gör-
menin üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Başkan,

Kıymetli delegeler,

Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi 
gerekir. Birleşmiş Milletler’in reformu ve 
özellikle barışı koruma ve inşa faaliyetleri-
nin daha etkin hale getirilmesi konusunda, 
Genel Sekreter Ban Ki Moon önderliğinde 
atılan adımları takdirle karşılıyoruz. Bu-
nunla birlikte, uluslararası barış ve güven-
liğin temininden sorumlu ana organ olan 
Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe, bu 
çabaların tam manasıyla amacına ulaşa-
mayacağı açıktır. İşte bu sebeple, “DÜNYA 
5’TEN BÜYÜKTÜR” gerçeğini her fırsatta, 
uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum.

Dünyayı 5 Ülkenin İki Dudağı 
Arasına Mahkum Edemezsiniz

Zira Birinci Dünya Savaşı’nın şartları içe-
risinde kurulmuş olan Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’ni bugün aynı şekilde 
yaşatmamız mümkün değildir. Güvenlik 
Konseyi’ndeki 5 ülkenin iki dudağının ara-
sına tüm dünyayı mahkum edemezsiniz. 5 
daimi, 10 geçici üyeye sahip Güvenlik Kon-
seyi huzuru getiremez, barışı sağlamayaz. 
Tüm dünya ülkelerinin temsil edilmediği 
bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
adaleti tesis edemez. 
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Düşünebiliyor musunuz, Güvenlik Kon-
seyi’ndeki 3 ülke Avrupa’dan, 1 ülke 
Asya’dan, 1 ülke de Amerika kıtasından. 
Peki, dünyanın diğer ülkeleri ne olacak? 
Tüm bunların bir kenara konulması lazım. 
Biz diyoruz ki, BM’nin 20 daimi üyesi ol-
sun, tüm ülkeler dönerli sistemle temsil 
edilsin. Ancak böyle bir sistem kurulursa 
dünyada adalet sağlanır. 

Güvenlik Konseyi’ni temsili niteliği güç-
lendirilmiş, daha demokratik, adil, şeffaf 
ve etkin kılacak kapsamlı bir reform üze-
rinde mümkün olan en geniş uzlaşmayı 
sağlamalıyız. Eğer “Acaba ben sesimi çıkar-
tırsam ne olur” diye düşünürseniz yanarsı-
nız. O zaman biz bu siyaseti yapamayız. Si-
yasetçi omurgalı olacak, siyasetçi inandığı 
doğruları seslendirecek ve bunun da arka-
sında duracak. Eğer bunu böyle yaparsak 
dünya aradığı adaleti bulabilir. 

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının öteki 
yüzü olan İslam karşıtlığı, yurt dışında 
milyonlarca vatandaşı olan Türkiye için 
çok önemli bir konudur.10 yıl kadar önce, 
dönemin İspanya Başbakanı ile birlikte ön-
cülük ettiğimiz Medeniyetler İttifakı Pro-
jesi, çağımızı tehdit eden bu tür tehlikeli 
akımlara karşı kalıcı çözümler bulunma-
sını amaçlıyor. Aynı şekilde, 2010 yılında 
Finlandiya’yla birlikte BM çatısı altında 
öncülük ettiğimiz Barış için Arabuluculuk 
Girişimine ilginin artmasından da mem-
nuniyet duyuyoruz. 

Birlikte oluşturduğumuz 2030 Sürdürü-
lebilir Kalkınma Gündemi hepimiz için 
iddialı ve dönüştürücü hedefler içeriyor. 

Resmi Kalkınma Yardımları, özellikle En 
Az Gelişmiş Ülkelerin kalkınma çabaları-
nın desteklenmesinin en önemli kaynağını 
oluşturuyor. Türkiye’nin Resmi Kalkınma 
Yardımları 2015 yılında 3,9 milyar dolara 
ulaştı. Gayrisafi Milli Hasılamızın yüzde 
0,54’üne tekabül eden bu oran OECD orta-
lamasının üzerinde ve bizi yüzde 0,7 olan 
BM hedefine oldukça yaklaştırdı. Türkiye 
olarak, 2011 yılında yaptığımız, En Az Ge-
lişmiş Ülkelere yılda 200 milyon dolarlık 
destek verme taahhüdümüzün üzerine 
çıkarak, 5 yılda 1,5 milyar dolardan fazla 
destek sağladık. 

Sözlerime son verirken, 71’inci Genel 
Kurul’un yaşanan acıları dindirmek ve 
dünyamızı değiştirmek için bir başlangıç 
olmasını diliyorum. BM üyesi tüm ülke ve 
halkları ülkemin en kalbi duygularıyla se-
lamlıyorum.  Kalın sağlıcakla.
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Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer devlet 
başkanları, kıymetli delegeler, sizleri ül-
kem ve milletim adına sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Mülteciler konusunda küresel krizin ya-
şandığı hassas bir dönemde bu zirveyi 
düzenleyen ABD Başkanı Sayın Obama’ya 
şahsım ve milletim adına teşekkür ediyo-
rum.  

Yeryüzündeki mülteci sayısı maalesef her 
yıl yeni rekorlar kırıyor. Suriye’de 6 yıla 
yakın zamandır devam eden iç savaşta bu-
güne kadar 600 bine yakın insan hayatını 
kaybetti. Yaşadığı yerleri terk edenlerin sa-
yısı 12 milyona, ülkeyi terk etmek zorunda 
kalanların sayısı 5 milyona ulaştı. Ülkesin-
den ayrılan Suriyelilerin yaklaşık 3 milyo-
nunu ülkemde misafir ediyoruz. Burada 
ifade ettiğim rakamların ‘insan’ olduğunu 

Adil Bir Yük Paylaşımı Olmadan 
Mülteci Sorunu Çözülmez

BM Mülteciler Konulu Liderler Zirvesi | New York, ABD | 20 Eylül 2016
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unutmayalım. Şayet kendi ailemizden, 
kendi çevremizden empati yaparak, bunca 
insanın yaşadığı dramı anlamaya çalışmaz-
sak, sorunun çözümünü hızlandıramayız. 

Az önce Sayın Obama ile Sayın Genel 
Sekreter’in dikkat çektiği drama ben de 
değineceğim.  Çünkü bu konuya dikkat çe-
kilmesinde fayda görüyorum. Cansız bede-
ni kıyılarımıza vuran Aylan bebeğin o acı 
görüntüleri hafızalarımızdan silinmemiş 
olmalı… Aynı şekilde, Halep’teki bomba-
lanan evinin yıkıntılarından çıkartılan ve 
bindiği ambulansta tüm masumiyetiyle 
oturan, her tarafı kan-toz içindeki Ümran 
bebeğin görüntüsünü de unutmadık her-
halde. Avrupa ülkelerine gitmek için ölü-
müne yolculuğu göze alan bir mültecinin, 
kucağında çocuğuyla birlikte umuda ko-
şarken ayağına takılan çelmeyi de hatırlı-
yor olmalıyız. Bunlar, biraz önce ifade etti-
ğim yüzbinli, milyonlu rakamların sadece 
birer örneğidir. 

Uluslararası toplum, bu süreçte, insani ve 
vicdani değerlere sahip çıkamayarak, maa-
lesef, çok kötü bir sınav verdi. Bebeklerin, 
kadınların, sivillerin öldüğü, öldürüldüğü 
bir dünyada kimse masum kalamaz. Geçen 
her gün, her saat, bu insani ve ahlaki yıkı-
mın daha da arttığını biliyoruz.  Zaten çok 
geç kaldığımız bu krizleri durdurmak için 
hemen, derhal ve kararlı bir tavırla hareke-
te geçmeliyiz. Aksi takdirde, imkanımız ol-
duğu halde, zulümleri önlemek için neden 
geç kaldığımızı, gelecek nesillere ve tarihe 
anlatamayız, izah edemeyiz. 

Sığınmacıları Kamp Hayatına 
Mahkûm Etmek İstemiyoruz

Değerli dostlar,

Dünya çapında en fazla sığınmacı barın-
dıran ülke olarak, neleri yaptığımız ve ne-
lerin yapılması gerektiğine inandığımızla 
ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Türkiye olarak, insan merkezli bir an-
layışla, en başından itibaren sınırlarımızı, 
zulümden kaçan herkese açık tuttuk. Ülke-
mize gelenlerin etnik kökenine, inancına, 
mezhebine, meşrebine bakmadan, herkese 
aynı duyarlılıkla yaklaştık.  Hâlihazırda sa-
yıları 3 milyonun üzerinde olan Suriyeli ve 
Iraklı sığınmacıların her türlü ihtiyaçları-
nı karşılamaya çalıştık. 

Bugüne kadar sığınmacılar için, 12 milyarı 
merkezi bütçeden olmak üzere, toplam 25 
milyar dolar civarında harcama yaptık. Bir 
o kadar rakamı da sivil toplum kuruluşla-
rımız harcamış durumdadır. Buna karşılık 
tüm dünyadan aldığımız toplam destek 
sadece 512 milyon dolardır. Biz sığınmacı-
ları kamp hayatına mahkûm etmek istemi-
yoruz. 3 milyon sığınmacıdan sadece 300 
bini şu anda çadır ve konteyer kentlerde 
misafir edilirken, diğerleri de değişik şe-
hirlerimizde evlerde kalmaktadır. Ayrıca 
Suriyeli kardeşlerimiz için vatandaşlık sü-
reçlerini de başlatmış vaziyetteyiz. Esasen 
bu, bizim için potansiyel bir sosyal sorun 
kaynağı ve güvenlik riskidir. Biz bu riski 
aldık ve bundan da asla pişman değiliz. 
Bugüne kadar 15 bine yakın Suriyeliyi, ge-
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rekli mesleki eğitimden geçirerek çalışma 
hayatına dâhil ettik. 

Türkiye olarak, her fırsatta, göçle kalkın-
ma arasındaki güçlü bağa vurgu yaparak, 
mülteci krizini uluslararası gündemin üst 
sıralarına taşımak için gayret gösteriyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız G-20 Dönem 
Başkanlığımızda ve geçen ay düzenlenen 
G-20 toplantısında bu konuyu gündeme 
getirdik. Küresel Göç ve Kalkınma Foru-
mu Dönem Başkanlığımız sırasında da bu 
meselede farkındalık artırıcı çalışmalar 
yürüttük. Geçtiğimiz Mayıs ayında, ülke-
mizin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 
Dünya İnsani Zirvesi, bu bakımdan tarihi 
bir toplantı oldu. Önümüzdeki dönemde 
de, bu çalışmaları sürdüreceğiz. 

Değerli katılımcılar,

Ülkemizde 835 bin civarında okul çağında 
Suriyeli çocuk bulunuyor. Kamu imkânları 
ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, 
bunlardan 310 binini okulla buluştur-
mayı başardık.  Hedefimiz bir tane bile 
çocuğumuzun eğitim hayatından, okul-
dan mahrum kalmamasıdır. Bunun için 
tüm ülkeleri ve ilgili sivil aktörleri ülke-
mizin çabalarına katkıda bulunmaya da-
vet ediyorum. 

Mültecilerin yeniden yerleştirme program-
larıyla başka ülkelerde yaşama fırsatına sa-
hip olmaları da bir diğer önemli konudur. 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ye-
niden yerleştirme sayıları için belirlediği 
hedeflere en kısa sürede ulaşılmasını umu-
yorum. Sınırlarımız içindeki Suriyelilere 

koruma sağlarken, düzensiz göçün önlen-
mesine yönelik somut adımlar da atıyoruz. 

Son bir yıldır, mülteci krizine karşı Avru-
pa Birliği’yle önemli bir işbirliği çerçevesi 
geliştirdik. Sorunun üstesinden, yük ve 
sorumluluğu paylaşmak suretiyle gelebi-
leceğimizi kabul ederek, karşılıklı taah-
hütlerde bulunduk. Bu kapsamda aldığı-
mız tedbirlerle, 2015 Ekim’inde 7 bin olan 
günlük düzensiz göç rakamını, son aylarda 
ortalama 50’ye kadar düşürmeyi başardık. 
Bu tablo, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
olan mutabakatı çerçevesindeki taahhütle-
rini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor. 

Buna karşılık, 18 Mart 2016’da varılan 
mutabakatta Avrupa Birliği tarafından ül-
kemize verilen sözler, maalesef tutulmadı. 
Suriye krizinin başından beri yalnız bıra-
kılan Türkiye, bir kez daha aynı akıbete 
duçar oldu. Biz, bu meselenin üstesinden 
öyle veya böyle geliriz. Ama Avrupa Birli-
ği başta olmak üzere uluslararası toplum, 
böylesine temel bir insani krizde ortaya 
koyduğu tutarsızlığın hesabını ilanihaye 
veremez. 

Şunun da bilinmesi gerekir ki; adil bir yük 
paylaşımı olmadan mülteci sorununun 
çözümü konusunda hedeflerimize erişme-
miz mümkün olamayacaktır. Bugünkü zir-
venin yeni farkındalıklar oluşturarak, yeni 
taahhütlere ve elbette bunların gerçekleşe-
ceği günlere vesile olmasını diliyorum. 

Herkesi saygıyla selamlıyorum.
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Değerli devlet ve hükümet başkanları, sa-
yın bakanlar, enerji camiasının kıymetli 
temsilcileri, değerli misafirler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkemize ve 
İstanbul’a, kıtaları ve medeniyetleri birleş-
tiren bu güzel şehre hoşgeldiniz.  

Sizleri bu önemli ve tarihi toplantı vesi-
lesiyle Türkiye’de misafir etmekten bü-

yük memnuniyet duyuyorum. 23’üncü 
Dünya Enerji Kongresi’nin ülkelerimiz 
ve tüm insanlık için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. 

Ülke temsilcilerinin yanısıra, uluslararası 
kuruluşların ve dünya enerji camiasının 
önde gelen aktörlerini bir araya getiren 
bu kongrenin başarılı geçmesini temenni 

Hem Kendi Hem de Dünyanın 
Enerji Güvenliği İçin Mücadele 

Ediyoruz

Dünya Enerji Kongresi Açılış Töreni | İstanbul | 10 Ekim 2016
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ediyorum. Kongrenin organizasyonunda 
emeği geçenleri kutluyorum. 

Değerli misafirler, 

Sevgili dostlar,

Dünyanın “Enerji Olimpiyatları” olarak 
nitelenen bu kongrenin ülkemizdeki top-
lantısında “Barış İçin Paylaşalım” mesajını 
tüm insanlığa ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Amacımız, bu kongrenin, hem enerji konu-
sunda geleceğe yönelik vizyon ve senaryo-
lar hakkında görüş alışverişinde bulunul-
duğu bir zemin haline dönüşmesini, hem 
de enerjinin barışın ve adaletin aracı hali-
ne getirilmesini sağlamaktır.

Türkiye olarak, söz sahibi olduğumuz tüm 
uluslararası platformlarda her fırsatta 
dile getirdiğimiz Afrika’da enerjiye erişim 
konusu, elbette bu kongrenin de önemli 
gündem maddelerinden biri olacaktır. Bu 
konuyu, Mayıs ayında, yine İstanbul’da 
gerçekleştirdiğimiz Dünya İnsani 
Zirvesi’nde de ayrıntılı şekilde ele almış-
tık. Türkiye’nin Afrika’da yaşanan sorun-
lara bakışı, bu coğrafyayla ilgilenen diğer 
ülkelerin çoğundan farklıdır. Her şeyden 
önce, ülkemizin ve milletimizin tarihin-
de sömürgecilik utancının olmadığını, bir 
kez de burada, sizlerin huzurunda altını 
çizerek ifade etmek istiyorum. Bugün de 
ülkemizin Afrika’ya yaklaşımı, ne doğal 
kaynak, ne beşeri kaynak, ne de başka her-
hangi bir çıkar kaygısı esasına dayanıyor. 

Biz öncelikle, Orta ve Kuzey Afrika’yla ta-
rihten gelen güçlü ve tamamen insani de-

ğerler üzerine kurulu bağlarımızı yeniden 
canlandırmanın peşindeyiz. Bunun yanın-
da, Afrika’nın tamamını, dünyada el uza-
tılmadık mağdur ve mazlum bırakmama 
anlayışımızın bir tezahürü olarak kucak-
lamanın çabası içindeyiz. Bu coğrafyadaki 
çalışmalarımızı, “Afrika’nın imkânlarını 
Afrikalılarla birlikte değerlendirme” ilke-
siyle yürütüyoruz. Kıtadaki insanların biz-
den beklentileri, farklı niyetlerle ortaya ko-
nan dayatmalar değil, “Afrika sorunlarına 
Afrika çözümleri” üretilmesidir. 

İşte bu anlayışla, 2015 yılındaki Dönem 
Başkanlığımız sırasında “sağlam”, “sürdü-
rülebilir” ve “dengeli” büyümenin yanısıra 
“kapsayıcı” büyümeyi de G-20’nin temel 
hedeflerinden biri haline getirdik. Bu çer-
çevede en kritik sıkıntılardan birinin de 
kıtada enerjiye erişimde yaşanan mahru-
miyetler olduğunu düşünüyoruz. 

Enerji Sepetimizi Çeşitlendirmek 
İçin Çalışıyoruz

Enerji sorunu çözülmeden kalkınma-
dan, yatırımdan, büyümeden, sağlıktan, 
beslenmeden ve ısınmadan bahsedebil-
memiz mümkün değildir. Bakınız bugün 
dünya genelinde elektrikten mahrum 
olan 1,1 milyar insanın 650 milyonu Sah-
raaltı Afrika’da yaşıyor. Dünyanın kuzeyi 
zenginlik ve refah içinde yaşarken, gü-
neyi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta 
sıkıntı çekiyor. Bölgedeki durumun aci-
liyeti nedeniyle, çalışmalarımızı burası 
üzerinde yoğunlaştırdık. Dönem Baş-
kanlığımız sırasında liderler seviyesinde 
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onaylanan bir çalışma da, G-20 Enerjiye 
Erişim Eylem Planı olmuştur. Bu planın 
enerjiye erişim alanında var olan çalış-
maların daha iyi koordine edilmesine 
yardımcı olacağına inanıyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye, enerjide büyük ölçüde dışa ba-
ğımlı bir ülkedir. Bunun yanında Türkiye, 
özellikle son 14 yıldır, dünya ortalaması-
nın üzerinde bir büyüme performansına 
sahiptir. Bu durum enerji talebimizin yılda 
yüzde 6 ile 8 arasında artış göstermesine 
yol açtı. Biz bu talebi karşılamanın yanın-
da, enerji arz güvenliğimizi sağlamak ve 
enerji sepetimizi çeşitlendirmek için de 
çalışıyoruz. 

Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası başta 
olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğal 
gaz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisinin bu-
lunduğu bir bölgede yer alıyor. Bu bölge-
lerdeki enerji kaynaklarının dünya pazar-
larına ulaştırılması noktasında çok önemli 
projelere öncülük ettik. Mavi Akım, İran 
ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru 
hatları ile Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz 
Enterkonektörü projeleri, Türkiye’nin bu 
alandaki konumunu küresel ölçekte tescil-
lemiştir. Azeri petrolü başta olmak üzere, 
Hazar petrolünün Ceyhan’a akışını sağla-
yan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattını 
da hayata geçirdik. 

Yine Azerbaycan’la birlikte geliştirdiğimiz, 
Güney Gaz Koridoru’nun belkemiğini teş-
kil eden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı TANAP projesini inşa ediyoruz.  TA-

NAP ve bu hattın devamını oluşturacak 
Trans Adriyatik Boru Hattıyla, Azeri gazı 
Türkiye’yle birlikte Avrupa piyasalarına 
da ulaşmış olacak. Türkmen gazının da 
bu projenin bir parçası olması için yoğun 
çaba harcıyoruz.

Rusya’nın, hâlihazırda Balkanlar üzerin-
den aldığımız gazı doğrudan Karadeniz 
üzerinden ülkemize sevk etmeyi öngören 
Türk Akımı Projesine olumlu bakıyoruz. 
Bu projenin ikinci aşaması, Avrupa doğal 
gaz piyasalarındaki gelişmelere bağlı ola-
rak geliştirilecektir. Diğer taraftan, Doğu 
Akdeniz gazı da, kaynak çeşitlendirme ça-
lışmalarımızda yeni bir alternatif durumu-
na geliyor. Yapılan araştırmalar, bu gaz için 
en karlı ve ekonomik güzergâhın Türkiye 
olduğunu gösteriyor. 

Enerjide Tüketici ve Transit 
Taşıyıcı Ülke Konumundayız

Ülkemizin doğalgaz ve enerji ticaret mer-
kezi haline gelebilmesi adına yeni ve 
önemli yatırımların arifesindeyiz. Bu se-
nenin sonunda ve 2017 yılında çok kritik 
adımlar atacak, bu alanda büyük yatırım-
lar gerçekleştireceğiz. Böylece doğal gaz 
ticaretinde bölgemizdeki tüm ülkeler için 
güvenilir bir ortak haline gelme hedefimi-
ze bir adım daha yaklaşacağız.

Enerji üç boyutludur; tedarik, taşıma ve tü-
ketim. Türkiye tedarikçi bir ülke değildir. 
Tüketici ve transit taşıyıcı ülke konumun-
dadır. Biz aynı zamanda, Avrupa’nın doğal 
gaz arz güvenliğine de katkı sağlamak is-
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tiyoruz. Bu çerçevede, Rusya Federasyo-
nu, Cezayir ve Norveç’ten sonra Avrupa’ya 
dördüncü doğal gaz koridorunu oluştur-
mak amacındayız. TANAP projesinin ha-
yata geçmesiyle, Avrupa’nın doğal gaz te-
darikinde yeni bir alternatif ortaya çıkmış 
olacaktır. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz 
Enterkonektörü ile ilk somut adımı atılan 
bu projenin, Avrupa için de önemli oldu-
ğuna inanıyoruz. 

Önem verdiğimiz bir diğer alan da nükleer 
enerjidir. 2010 yılında Rusya Federasyonu 
ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi-
nin gerçekleştirilmesine yönelik bir hükü-
metlerarası anlaşma imzaladık. Japonya 
ile de, Karadeniz kıyısında tesisine karar 
verilen Sinop Nükleer Güç Santrali projesi 
için bir anlaşma yaptık. Şimdi de, üçüncü 
nükleer santral projesini hayata geçirme-
nin arayışı içindeyiz.  Zira ileri teknoloji 
noktasında bizim ciddi bir enerji potan-
siyeline ihtiyacımız var. Hedefimiz önü-
müzdeki yıllarda elektrik üretimimizin 
yaklaşık yüzde 10’unun nükleer enerjiden 
karşılanmasıdır.

Türkiye, yenilenebilir enerji açısından 
önemli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. 
Güneş, rüzgâr ve hidrolik kaynakların 
enerji sepetimizdeki payının yüzde 30’a 
çıkarılması yönündeki çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Görüldüğü gibi Türkiye’de, enerjinin her 
alanında ciddi bir yatırım potansiyeli mev-
cuttur.  Bunun için tüm enerji şirketlerini 
ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyo-
ruz. Türkiye’ye güvenen, bu ülkeye yatırım 

yapan asla pişman olmamıştır, bundan 
sonra da olmayacaktır.  

Değerli misafirler,

Günümüzde küresel altyapı yatırım ihtiya-
cının çok büyük bir bölümünü enerji yatı-
rımları oluşturuyor. Ancak, son dönemde 
düşen petrol fiyatlarının enerji yatırımla-
rını olumsuz etkileme ihtimali üzerinde 
önemle durmamız gerektiğini düşünüyo-
rum. Doğal gaz fiyatlarının da bu eğilimi 
izlemesi muhtemeldir. Bugün ertelenen 
yatırım kararlarının gelecekte enerji gü-
venliği üzerinde olumsuz etkide bulunma-
sı kaçınılmazdır. Bunu önlemek için daha 
yakın bir koordinasyon ve işbirliği içeri-
sinde çalışmalıyız.

Yine, enerji dâhil olmak üzere, küresel alt-
yapı yatırımlarının finansman ihtiyacını 
karşılamak için kamu ile özel sektör ara-
sında yakın işbirliği şarttır. Özel sektörün 
dinamizmi ile kamunun yatırım ihtiyaç-
larını verimli bir işbirliği çerçevesinde bir 
araya getirebileceğimizi düşünüyorum. 
Enerji alanında gerçekleştirilecek yatırım-
larda arzu edilen rakamlara ulaşılması, kü-
resel büyüme üzerinde de çok olumlu etki 
yapacaktır.

Tüm bu projelerin ve yatırımların, sürdü-
rülebilir kalkınma anlayışıyla yürütülmesi 
gerektiğini asla unutmamalıyız. Geçtiği-
miz yıl, bu bakımdan tarihi önemde ge-
lişmelere şahitlik ettik. 2015 Eylül’ünde 
New York’ta 2030 Gündemi’ni, Aralık’ında 
ise Paris İklim Anlaşmasını kabul ettik. 
Bu uluslararası zemin, küresel bir sınama 
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olan iklim değişikliğiyle mücadelede yeni 
işbirliği imkânları ortaya çıkarmıştır.

Suriye’deki Çatışmaların Durması 
İçin Çaba Gösterelim

Değerli misafirler,

Zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip 
olmak, her zaman ve tek başına zenginlik, 
huzur ve güvenli bir geleceği beraberinde 
getirmeyebiliyor. Orta Doğu, Kuzey ve Batı 
Afrika, Güney Amerika bölgelerinde bu 
gerçeğin pek çok tezahürünü gördük, gö-
rüyoruz. Hatta, enerji başta olmak üzere, 
temel insani ihtiyaçlara erişim konusunda 
dahi, bu bölgelerde ciddi sıkıntı yaşayan 
geniş toplum kesimleri vardır. Bugün Ve-
nezuella Devlet Başkanıyla da bu konuları 
etraflıca konuştuk. Bilhassa, komşu coğ-
rafyamız olan Orta Doğu bu bakımdan çok 
çarpıcı örneklere sahiptir.

Dünyanın dört bir yanından gelen siz de-
ğerli devlet başkanlarına, siz kıymetli ka-
tılımcılara sesleniyorum: Suriye’ye, Irak’a, 
Orta Doğu’ya huzur ve barış getirmek için 
gelin el ele verelim. Halep’teki küçük bir 
çocuk ufka baktığında içi umutla dolmalı. 
Ancak bugün Halep’te ufka bakan çocuklar 
sadece helikopterlerin ve uçakların ken-
dilerini hedef alan bombalarını görüyor. 
Musul’da ufka bakan bir çocuk özgürce ge-
lecek hayalleri kurabilmeli. Ancak bugün 
Musul’daki çocuklar ufka baktıklarında, 
sadece DEAŞ zulmüyle DEAŞ sonrası ma-
ruz kalma korkusu yaşadıkları mezhepçi-
lik tehdidinin mukayesesini yapabiliyor.

Bunun için biz diyoruz ki, Suriye’de ça-
tışmaların durması ve insani yardımların 
hiçbir kısıtlama olmadan ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılması için gelin hep birlikte 
gayret sarf edelim. Musul’un hem DEAŞ 
tehdidinden, hem mezhepçilik baskısın-
dan kurtarılabilmesi için gelin birlikte mü-
cadele edelim. Kongremizin temasında ifa-
de edildiği gibi, gelin barış için elimizdeki 
imkânları en iyi şekilde kullanalım, gelin 
yeni ufukları hep birlikte kucaklayalım.

Değerli misafirler,

Bizim dünyaya yaptığımız adalet, barış, 
istikrar, güvenlik çağrıları kesinlikle içi 
boş retorikten, samimiyetsiz beyanlardan 
ibaret değildir. Tam tersine biz savundu-
ğumuz her değeri, bedelini en ağır şekilde 
ödeyerek yaşayan, tecrübe eden bir ülke-
yiz. Bu bedel kimi zaman ekonomik kriz-
lerde olduğu gibi maddi sınırlar içinde 
kalırken, kimi zaman da 15 Temmuz’da 
yaşadığımız gibi kanla ödenebiliyor.

Evet, yaklaşık 3 ay önce, ordumuzun içine 
sızmış bulunan Fetullahçı Terör Örgütü 
mensubu bir grup terörist, milletimizi, de-
mokrasimizi, bağımsızlığımızı hedef alan 
bir darbe girişiminde bulundu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi, polis teşkilatımızın binaları 
ve birçok kurumumuz bombalandı. Sivil 
insanlarımızın üzerine helikopterlerle, 
tanklarla, ağır silahlarla ateş açıldı. Mille-
timizin cesareti, direnişi ve kahramanlığı 
sayesinde bu girişimi akamete uğrattık. 
Bu hain saldırı sırasında 241 vatandaşımız 
şehit olurken, 2 bin 194 vatandaşımız da 
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yaralandı. 15 Temmuz darbe girişiminin 
arkasında Fetullahçı Terör Örgütü ve onun 
Pensilvanya’da yaşayan elebaşı vardır.

Sizler de bu hain terör eyleminden 3 ay 
sonra bu kongre vesilesiyle İstanbul’a 
gelerek ülkemize, milletimize, demokra-
simize destek vermiş oldunuz. Hepinize 
şahsım ve milletim adına teşekkür edi-
yorum. Umarım sizin bu asil duruşunuz, 
hala Türkiye’ye açıkça destek vermekten 
imtina eden, hala darbeci teröristleri baha-
ne ederek bize insan hakları ve demokrasi 
dersi vermeye kalkanlara örnek olur. 

Terör Konusunda Uluslararası 
Destek Beklemek Hakkımızdır

Tabii Türkiye’nin terörle mücadeledeki tek 
sorunu bu değil. Biz FETÖ yanında, PKK 
ve DEAŞ terör örgütlerinin de yoğun saldı-
rısı altındayız. Türkiye’nin Suriye ve Irak’a 
olan ilgisinin en önemli sebeplerinden biri 
de, bu ülkelerde faaliyet gösteren DEAŞ ve 
PKK-YPG mensubu teröristlerin ülkemize 
yönelik saldırılarıdır. DEAŞ, Ankara, İs-
tanbul, Gaziantep ve Diyarbakır illerimiz-
de yüzlerce vatandaşımızın hayatına mal 
olan canlı bomba saldırıları gerçekleştirdi. 
PKK da, hemen her gün çeşitli illerimizde 
güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza 
yönelik eylemler düzenliyor.

Önceki gün Ankara’da bombalı araçla ey-
lem yapmak üzere hazırlık içinde olan 2 
PKK militanı, güvenlik güçlerimizce ya-
kalanmak üzereyken kendilerini havaya 
uçurdular.

Dün ise eli kanlı caniler bir kez daha sah-
neye çıkarak, Hakkâri Şemdinli’de 10 as-
kerimizi ve 8 sivil vatandaşımızı şehit etti-
ler, 11’i asker 27 insanımızı da yaraladılar. 
Ben buradan bir kez daha şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
temenni ediyorum. 

Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzuru-
nu hedef alan bu kalleş saldırıların başarı-
ya ulaşma imkânı asla yoktur ve olmaya-
caktır. Bu saldırılar, güvenlik güçlerimizin 
başarılı operasyonları neticesinde hareket 
alanları her geçen gün daralan terör ör-
gütünün son sesini duyurma çabalarıdır. 
Türkiye, tüm bu terör örgütleriyle müca-
dele edecek imkâna ve kararlılığa sahiptir.

Ancak, mademki terör küresel bir sorun-
dur, öyleyse ülkemizin bu mücadelesine 
diğer devletlerden destek beklemek de 
hakkımızdır. Bunun için kendi toprakları-
mızda nasıl yoğun ve başarılı bir mücadele 
yürütüyorsak, ülkemize yönelik terör teh-
ditlerinin kaynağı durumundaki Suriye ve 
Irak’ta da aynı hakka sahip olduğumuza 
inanıyorum. Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta-
ki mücadelesi alelade bir tercih değil, ha-
yati bir zorunluluktur.

Dünyanın enerji kaynaklarının güvenliği 
de, bu bölgelerin terör örgütlerinden ve te-
rörist faaliyetlerden arındırılmasına bağlı-
dır. Dolayısıyla biz, kendi milli güvenliği-
mizle birlikte dünyanın enerji güvenliği 
için de mücadele ediyoruz. Dünya Enerji 
Kongresinden sizler aracılığıyla bu doğ-
rultuda verdiğimiz mesajların, ilgili tüm 
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muhataplara sarih şekilde ulaşacağına 
inanıyorum.

Bu duygularla, bir kez daha kongremizin 
başarılı geçmesini, enerji sektörü ve tüm 
insanlık için hayırlı neticelere vesile ol-
masını diliyorum. Kongrenin düzenlen-
mesinde emeği geçenleri tekraren kut-
luyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Avrupa ve Asya İslam coğrafyasının dört 
bir yanından gelen değerli misafirler, sev-
gili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıy-
la, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

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

Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından dü-
zenlenen 9’uncu Avrasya İslam Şurası’nın 
başarılı geçmesini, Müslümanlar ve tüm 

Müslüman Âlimler ve 
Yöneticiler İtikadi Sapkınlıklara 

Karşı Uyanık Olmalıdır

9. Avrasya İslam Şurası | İstanbul | 11 Ekim 2016
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insanlık için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Avrupa’dan, Balkanlardan, Kaf-
kaslardan, Karadeniz havzasından, Volga 
Bölgesinden, Orta Asya’dan toplantı için 
ülkemizi teşrif eden âlimlerimize, din 
adamlarımıza, dostlarımıza hoşgeldiniz 
diyorum. 

Bu toplantının, Avrupa ve Asya kıtala-
rını birleştiren İstanbul’da, bu şehrin 
güzelliklerini en çarpıcı şekilde yansı-
tan mekânlardan biri olan Dolmabahçe 
Sarayı’nda gerçekleştiriliyor olması ayrıca 
önemlidir. Tabii bu toplantının asıl önemi, 
Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe 
girişiminin ardından yapılıyor olmasıdır. 
Ülkemizdeki darbe, klasik bir darbe giri-
şimi olsaydı, muhtemelen bu şuranın gün-
deminde yer almazdı. 15 Temmuz’u farklı 
ve bu heyet açısından önemli kılan husus; 
darbe girişiminde bulunanların kendile-
rini dini bir cemaat, liderlerini de sözüm 
ona “mehdi” olarak görüyor olmalarıdır. 

Darbecileri motive eden, yıllar boyunca 
kendilerini gizlemek için adeta çift kişi-
likli bir hayat sürmeye iten, sonuçta ken-
di milletine ve ülkesine silah doğrultacak, 
kan akıtacak derecede gözlerini karartan 
sebepleri çok iyi tahlil etmeliyiz. Çünkü 
bu tehdit, sadece Türkiye’ye mahsus bir 
tehdit değildir. İslam coğrafyasını kana ve 
ateşe bulayan El Kaide gibi, DEAŞ gibi ör-
gütlerin de kendilerince çok ulvi gayelere 
hizmet ettiğini düşünen kişilerden oluştu-
ğunu unutmamalıyız. Fetullahçı Terör Ör-
gütü, kısaca FETÖ olarak adlandırdığımız 

yapı, hem itikadi sapkınlığıyla, hem de eği-
tim ve ticaret odaklı yöntemleriyle, Müs-
lümanlar ve tüm dünya için, DEAŞ kadar 
önemli bir tehdittir. 

Nitekim, 15 Temmuz darbe girişiminden 
hemen sonra, Ağustos ayı başında topla-
nan, ülkemizin önde gelen âlimlerini, din 
adamlarını ve eğitimcilerini bir araya geti-
ren Olağanüstü Din Şurası’nda, bu konuda 
önemli tespitler yapılmıştır. Her şeyden 
önce FETÖ’nün bir cemaat veya dini grup 
olmadığı üzerinde görüş birliğine varıl-
mıştır. Bu örgüt, dini istismar eden, amaç-
ları için her türlü yöntemi meşru gören, 
şaibeli kaynakları olan, ümmeti ve tevhidi 
parçalamak için çalışan, gizli yapısı sebe-
biyle gerçek yüzü görülemeyen bir fitne 
hareketidir. 

Avrasya coğrafyası, FETÖ’nün ülkemiz 
dışındaki ilk açılım alanı ve en yoğun fa-
aliyet gösterdiği bölgedir. Doğu Avrupa ve 
Orta Asya’da uzun bir fetret döneminin ar-
dından elde edilen özgürlük ortamı, bu ör-
güt tarafından alabildiğince istismar edil-
miştir. Bölgedeki Müslümanların hizmete, 
ihyaya, irşada en çok ihtiyaç duydukları 
bir dönemde öne çıkan bu örgüt, maalesef, 
sadece kendi hegemonyasını kurmak için 
çalışmıştır. Bu Şura vesilesiyle, FETÖ’nün 
gerçek yüzünün, Avrasya coğrafyasının 
her köşesinde çok daha hızlı bir şekilde 
ifşa edileceğine inanıyorum. Sizlerden bu 
gayreti ve desteği özellikle bekliyoruz, 
bekliyorum.
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İslam Dünyası Terör Bahane 
Edilerek Bölünmek İsteniyor

Değerli kardeşlerim,

İslam dünyası, sadece terörizm saldırısı 
altında acı çekmekle kalmıyor; aynı za-
manda, terörizm bahane edilerek hem 
bölünmeye çalışılıyor, hem de ağır itham-
ların hedefi oluyor. Özellikle Orta Doğu’da, 
Kuzey Afrika’da, Güney Asya’da yaşanan 
terör eylemlerinde ölenlere bakıyorsunuz 
Müslüman, öldürülenlere bakıyorsunuz 
onlar da Müslüman… Öldüren “Allahu Ek-
ber” diyerek öldürüyor, ölen de “Allahu Ek-
ber” diyerek son nefesini veriyor. Burada 
çok büyük bir sorun var. Bu durum, terör 
bahanesiyle İslam coğrafyasını müdahale-
lere açık hale getiriyor. 

Üstelik tek mesele de bu değil. Mezhep-
çilik fitnesi, İslam dünyasına müdahale-
lere kapı açan bir diğer önemli gerekçe-
yi oluşturuyor. Bugün Irak’ta, Suriye’de, 
Yemen’de, geçmişte Lübnan’da, hatta bir 
dönem Türkiye’de aynı oyun oynandı, oy-
nanıyor. Her fırsatta ifade ettim, burada 
bir kez daha tekrarlıyorum. Benim Sünni-
lik diye bir dinim yoktur, benim Şiilik diye 
bir dinim de yoktur. Benim dinim, din-i 
mübîn olan İslam’dır. İslam’ın tüm sahih 
yorumları benim için hürmete layıktır. 
Elbette şahsen benim de tabi olduğum 
bir yorum var. Ama asla bu yorumu dini-
min, yani İslam’ın üzerine çıkarmadım, 
çıkaramam. 

Maalesef, yanlış ve tehlikeli bir şekilde 
bunu yapan gruplar, ülkeler olduğunu bi-

liyoruz, görüyoruz. Hiç kimsenin böyle bir 
hakkı yoktur. İslam dünyasının içine sa-
çılan fitne tohumları, Müslüman kanının 
dökülmesi olarak karşımıza çıkıyor. El Kai-
de gibi, DEAŞ gibi, Boko Haram gibi örgüt-
ler, işte bu zaafları kullanarak kendilerine 
alan açıyor, taraftar topluyor. İslam dün-
yası, Müslümanlar, kendi içlerinde birlik 
olsalar, sorunlarının çözümünü çatışma-
larda değil, istişarede, saygıda, hoşgörüde 
arasalar, bu terör örgütleri asla varlık gös-
teremezler. 

Bu örgütlerin aynı zamanda, çeşitli güç-
lerce desteklenen proje ürünü yapılar ol-
duğunu da biliyoruz. Ancak, her şeyi dış 
güçlere, küresel odaklara bağlama yanlışı-
na, kolaycılığına da kapılmamalıyız. Unut-
mamalıyız ki, bu projeye hayat veren kendi 
içimizdeki eksiklerdir, hatalardır, hırslar-
dır, husumetlerdir. Bizim bir atasözümüz 
var: İğneyi kendimize, çuvaldızını baş-
kalarına batırmalıyız. Yani, sorunun asıl 
kaynağını önce kendimizde aramalı, sonra 
başkalarını sorgulamalıyız. İslam düşman-
lığı yapanlara malzemeyi kendi ellerimiz-
le verdiğimiz sürece dökülen Müslüman 
kanlarının önüne geçemeyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Burada, çeşitli Avrupa ülkelerinden 
Asya’ya kadar, Müslümanların azınlıkta 
bulunduğu bölgelerden gelen dostlarımız 
var. Batı ülkelerinde, 11 Eylül 2001 yılında 
Amerika’da yaşanan terör saldırıları sonra-
sında başlayan İslam karşıtlığı, daha açık 
ifadesiyle Müslüman düşmanlığı, etkisini 
artırarak devam ediyor. 
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DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği 
eylemler, her ne kadar arkası karanlık da 
olsa, Batı ülkelerindeki İslam karşıtı akım-
ların güçlenmesine yol açıyor. Esasen, hem 
terör örgütlerinin, hem de Batı’da yükselen 
İslam karşıtı akımların, Müslüman kim-
liğini ötekileştirerek, marjinalleştirmeye, 
yer altına inmeye zorlama amacı taşıdığı-
nı düşünüyorum. Demokrasi ve özgürlük 
değerleri üzerinden tüm dünyaya nizam 
vermeye çalışan Batı ülkelerinin, Müslü-
manları tecridi, ancak bu şekilde mümkün 
olabilecektir. 

Şu hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum: Dünyanın her yerinde, farklı 
inanç gruplarına mensup kişiler tarafın-
dan düzenlenen terör eylemlerine rastlana-
biliyor. Sadece fail Müslümansa bunun adı 
“İslami Terör” olarak ifade ediliyor. Şayet 
fail başka bir inanca mensupsa, çoğu defa 
bu eylem “terör” olarak dahi vasıflandırıl-
mıyor, “adli vaka” sınırının ötesine geçiril-
meden gündemden düşürülüyor. Bugüne 
kadar hiç “Hristiyan Terörü”, “Yahudi Te-
rörü”, “Budist Terörü”, şayet kişi herhangi 
bir inanca mensup değilse “Ateist Terörü” 
diye bir şey duydunuz mu? Duyamazsı-
nız… Çünkü sadece eylemci Müslümansa, 
terörist inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç 
sözü edilmez. Bu durum, Batı ülkelerinde 
ve hatta küresel düzeyde İslam’la terör kav-
ramlarını eşleştirme, aynı parantezin içine 
alma çabasının bir ürünüdür. Medya da bu 
konuda asla masum değildir. Aynı şekilde, 
olayların tasvirini bu kavramlarla yapan 
hiç kimse, özellikle politikacılar masum 
değildir. Bu konuda en büyük sorumluluk, 

İslam dünyası olarak, Müslümanlar ola-
rak, Müslümanları temsil eden din adam-
ları ve politikacılar olarak sizlere, bizlere 
düşüyor. Biz kendi sorunlarımıza kendi-
miz çözümler üretmezsek, kimse dönüp 
bize el uzatmaz, derdimize çare olmaz. 

Türkiye, Suriye ve Irak’taki 
Sorunlara Müdahildir

Bakınız, bugün Irak’ta, DEAŞ terör örgütü-
ne karşı yürütülen operasyona, öyle veya 
böyle bir şekilde dünyanın dört bir yanın-
dan tam 63 ülke müdahil olmuş durumda. 
Suriye’de benzer bir durum var. Diğer ül-
kelerde de manzara farklı değil. 

Bizim Türkiye olarak, hem ülkemize yö-
nelik terör tehdidinin kaynaklarını ba-
rındırması, hem de bin yıllık komşuluk 
ve kardeşlik hukukumuz gereği meseleye 
müdahil olmamızı istemeyenler, diğer ül-
kelere ses çıkarmıyor. Halbuki eğer Irak ve 
Suriye’nin başı dertte ise, sorunun çözümü 
için her türlü çabayı göstermek, tedbiri al-
mak en çok Türkiye’nin sorumluluğudur. 
Bu her şeyden önce kardeşliğin, komşulu-
ğun bir gereğidir. Bunun için de bir yerler-
den izin almaya ihtiyacımız yoktur, almayı 
da düşünmüyoruz. Bazı ülkeler binlerce 
kilometre uzaktan gelip Afganistan’da ve 
daha pek çok yerde, kendine tehdit oluş-
turduğu iddiasıyla operasyon yapacak, 
Türkiye yanı başındaki tehlikeye müdaha-
le edemeyecek… Biz bu çarpıklığı asla ka-
bul etmiyoruz. 

Nitekim Suriye’de “Sabır sabır sabır” de-
dik. Futbolcu Messi hayranı 14 yaşındaki 
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bir çocuğa forma giydirip Gaziantep’te bir 
düğünde patlattılar. Bu patlamada 56 kar-
deşimizi kaybettik, 100 vatandaşımız da 
yaralandı.  Hunharca gerçekleştirilen bu 
olaya Batı dünyasından hiçbir ses çıktı mı? 
Hayır. 

56 kardeşimizi kaybettiğimiz bu olay 
bardağı taşıran son damla oldu ve 
Cerablus’a girmek zorunda kaldık. DEAŞ’ı 
Cerablus’tan attık. Ama bununla da kalma-
dık. Arkasından ılımlı muhaliflerle işbirli-
ği yaparak El-Rai’ye girdik. El Rai’yi de tüm 
terör unsurlarından temizledik.

Amerika’ya “Münbiç’te PYD ve YPG olma-
yacak” dedik. Bu isteğimize cevaben Sayın 
Başkan “olmayacak” dedi. Sayın Başkan’a 
“Buranın yüzde 90-95’i Arap’tır. Siz buraya 
neden PYD ve YPG’yi sokuyorsunuz? Böl-
geyi koalisyon güçleri terörden arındırsın. 
Neden teröristi başka bir teröristle temiz-
leme gereği duyuyorsunuz?” dedik. Bizim 
talebimize uygun davranma sözü verme-
lerine rağmen bu sözlerinde durmadılar. 
Sonuçta şu anda kendi planımızı kendimiz 
uyguluyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Son gelişmelerden dolayı birileri, bana, 
şahsıma hakaretler ediyor. Sen, benim za-
ten muhatabım değilsin, seviyemde, kıra-
tımda ve kalitemde değilsin. Senin Irak’tan 
bağırmanın-çağırmanın hiç kıymeti har-
biyesi yoktur. Biz bildiğimizi okuyacağız, 
bunu böyle bilesin. Bu bağıran kimdir? 
Irak’ın Başbakanı. Önce haddini bil. Kendi-
lerinin, Başika’da üs kurmamız konusunda 

Sayın Davutoğlu döneminde Türkiye’den 
talepleri oldu. Bu taleplerin canlı kayıtla-
rı var ve kayıtların hepsi televizyonlarda 
yayınlanacak. Biz, Irak hükümetinin ta-
lebi üzerine Başika’da üs kurduk. Şimdi 
buradan çekilmemezi istiyorlar. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Ordusu sizlerden talimat 
alacak kadar kalitesini kaybetmiş değildir. 

ABD’deki Terör Yasası’na Tepki 
Göstermeliyiz

Burada çok önemli bir konuya daha de-
ğinmek istiyorum. Dolmabahçe Sarayı-
mızdan, sizlerin şahsında tüm dünyaya 
sesleniyorum: İslam İşbirliği Teşkilatı Dö-
nem Başkanı olarak, 56 ülkenin devlet ve 
hükümet başkanlarına şu anda bir mektup 
gönderiyorum. Bu mektubun metni aynen 
şöyle:  

“İslam İş Birliği Teşkilatı Zirve Dönem 
Başkanı sıfatımla en kalbi selamlarımı su-
narak, Amerika Birleşik Devletleri Kong-
resinde kabul edilmiş bulunan Terörizme 
Destek Verenlere Karşı Adalet Yasasına 
ilişkin kaygılarımı ve bu husustaki çağrımı 
sizinle paylaşmak istiyorum.

Bu konuda ülkem tarafından, 23 Eylül 
2016 tarihinde yayınlanan ve bilahare 
tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere 
dağıtılmış olan basın açıklamasında vur-
gulandığı üzere; bu yasanın uluslararası 
hukuka, devletlerin egemenliği, eşitliği ve 
suçun şahsiliği ilkesi başta olmak üzere 
Birleşmiş Milletler şartında yer alan temel 
ilkelere uygun olmadığı inancındayız.
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Bunun yanı sıra, çifte standartlı yaklaşım-
ların ürünü olan bu yasanın, terörle mü-
cadele alanı dahil, uluslararası işbirliğine 
ciddi zararlar verme potansiyeli taşıdığını 
da düşünüyoruz. Önemli küresel, bölgesel 
sınama ve tehlikelerle baş etmeye çalışan 
uluslararası toplumun, bu aşamada ilgili 
yasanın yol açması muhtemel bölünme-
lerden olumsuz etkileneceğinden endişe 
etmekteyiz. Bu endişenin İslam İşbirliği 
Teşkilatının bütün üyelerince paylaşılaca-
ğından kuşku duymuyorum.

Nitekim bu hatalı yaklaşıma karşı ulusla-
rarası düzeyde ilk tepkilerden biri 14 Eylül 
2016 tarihli açıklamasıyla İslam İşbirliği 
Teşkilatının Sayın Genel Sekreterinden 
gelmiştir. Bu çerçevede, İslam ülkeleri ola-
rak aramızdaki dayanışmayı ve eşgüdümü 
pekiştirmemiz, bu yasanın uluslararası te-
rörle mücadeleye olası neticelerine karşı 
teşkilatımız bünyesinde ortak bir tutum 
belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Bu 
düşüncelerle en samimi temennilerimi ve 
hürmetlerimi sunarım.” 

İslam ülkelerinin devlet ve hükümet baş-
kanlarına metnini okuduğum bu mektubu 
göndereceğiz. Bu girişim ne anlama geli-
yor? 56 ülke hep birlikte tavrımızı koya-
cağız ve Amerika Kongresi’nin bu kararı 
gözden geçirerek, geri çekmesini isteyece-
ğiz. Neden? Bugüne kadar hep sessiz kalın-
mıştır; bir yanağa vurulmuş öbür yanak 
çevrilmiştir. Artık bizler haklarımıza sahip 
çıkmasını bilmeliyiz.

Bir terörist, halkı Müslüman olan ülkeden 
çıkıp başka ülkelere giderek hunharca ey-

lemlerde bulunmuş olabilir. Peki, ülkemde 
eğer Amerikalı bir terörist bir yeri bomba-
larsa ki bombalıyor da, o zaman bizim de 
o teröristin doğduğu ülkeyi mahkum mu 
etmememiz gerekiyor? 

Suçların uluslararası hukukta şahsiliği il-
kesi vardır. Suçu işleyen kişi bedelini öder. 
Bir kişinin işlediği suçu bir devlete ödete-
mezsiniz, böyle bir hakkınız yok. 

Değerli kardeşlerim,

Aynı durum şu anda Irak ve Suriye’de de 
yaşanıyor. Yahu teröristin iyisi-kötüsü ola-
bilir mi? “Senin teröristin iyi, benim terö-
ristim kötü”, böyle bir mantık olabilir mi? 
Bütün bu gelişmeler karşısında biz Irak’a 
ırak kalamayız. Hemen her gün vatandaş-
larını PKK ve DEAŞ terörüne kurban veren 
bir ülke olarak, buradaki gelişmeleri çok 
yakından takip ediyoruz. Suriye ve Irak 
yönetimlerinin ülkemize yönelik insaf sı-
nırlarını aşan itham ve ifadelerinin hiçbir 
makul tarafı bulunmuyor.

Irak ve Suriye’de terörle mücadele için bu-
lunduklarını söyleyen ülkelerin çoğunun 
derdinin, buralardaki insanlar olmadığı-
nı, geçtiğimiz 5 yılda, yitirilen yüzbinlerce 
can, tahrip edilen koskoca bir tarihle, acı 
bir şekilde hep birlikte gördük. Bu tablo 
karşısında azıcık vicdanı olan, mensubu 
bulunduğu dine hürmeti, topraklarındaki 
mazlumlara saygısı olan kimse Türkiye’ye 
destek olur, Türkiye’nin önünü açar. 

Buradan bir kez daha ifade ediyorum. 
Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında, 
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egemenliğinde gözü yoktur. Bin yıldır be-
raber, kardeşçe yaşadığımız bu coğrafyada 
kaderimiz de, kederimiz de ortaktır. Bizim, 
kendi topraklarımızın güvenliğini sağla-
mak ve bölgedeki Müslümanların esenliği-
ni istemek dışında bir gayemiz söz konusu 
değildir. 

Zamanın Ruhunu Iskalamadan 
Geleceğe Yürüyebilmeliyiz

Değerli kardeşlerim,

Yaşadığımız krizler, İslam dünyasının yeni 
bir silkinişe, yeni bir uyanışa ihtiyacı ol-
duğunu gösteriyor. Müslümanlar olarak, 
sahih İslam geleneğinin etrafında bütün-
leşerek, kendimize yeni bir gelecek inşa 
etmeliyiz. Peygamberimizin vefatının ar-
dından İslam dünyasında ortaya çıkan ve 
günümüze kadar gelen ihtilafları aşacak, 
1.400 yıllık birikimi en doğru şekilde de-
ğerlendirecek bir dirilişi hep birlikte baş-
latmalıyız. Yereli ihmal etmeden, geleneği 
yok saymadan, zamanın ruhunu ıskalama-
dan geleceğe yürüyebilmeliyiz. “Birlikte 
rahmet, ayrılıkta azap” olduğu emri doğ-
rultusunda hareket etmekle mükellef ol-
duğumuzu unutmamalıyız. 

Bunun yolu, itikadi sapmalara karşı çelik 
gibi sert, yorum farklılıklarına karşı ise 
olabildiğince hoşgörülü olmaktan geçiyor. 
Teröre bulaşan her örgütün aynı zaman-
da itikadi bir sapma içinde olduğu da bir 
gerçektir. “Haksız yere bir insanı öldürme-
yi tüm insanlığı öldürmek” olarak kabul 
eden bir dinin mensupları katliam yap-

maz, yapamaz. Başka kültürlerde “Bir ki-
şinin ölümünü trajedi, bir milyon kişinin 
ölümünü istatistik” olarak görenler olabi-
lir, ama Müslüman için her bir masumun 
canı dünyaya bedeldir. 

Bizim için kendilerine tabi olmayan her-
kesi katleden DEAŞ neyse, 15 Temmuz’da 
kendi halkının üzerine ateş açan FETÖ 
de, benzer yöntemler kullanan herkes de 
aynıdır. 

Müslüman toplumların kanaat önderleri-
nin, âlimlerinin, ariflerinin, yöneticileri-
nin her türlü itikadi sapkınlığa karşı uya-
nık olması, harekete geçmesi gerekiyor. 
Bu çerçevede kesin bir tavır sergilemeyen, 
gayret göstermeyen herkes, tarih önünde 
hesap vermekten, daha ötesi meşruiyetini 
sorgulanır hale getirmekten kurtulamaya-
caktır. Bu konuda beraber çalışmalı, daya-
nışma içinde olmalıyız. İnandığımız dinin 
emirleri neyse bunun gereğini hep birlikte 
yerine getirmeliyiz. 

Farklı medeniyetlerin içiçe geçtiği Avrasya 
coğrafyası, bu konuda öncü olmaya, yeni 
bir çığır açmaya çok elverişlidir. Şayet bu 
açılımı Avrasya’da başarırsak, diğer coğ-
rafyalarda işimiz çok daha kolay olacaktır. 
Doğu’yla Batı’yı buluşturma tecrübesine 
sahip Osmanlı Devleti’nin varisi konumun-
daki Türkiye, Avrasya Müslümanlarının 
her meselesi gibi, bu hususta da sizlerin 
yanında olacaktır.  Bu şurada din istismarı-
na karşı ortaya konacak güçlü duruş, tüm 
Müslümanlara ümit verecek, yol göstere-
cektir. İnşallah bu şura, İslam dünyasının, 
FETÖ başta olmak üzere, dinimizi istis-
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marları ve sapkınlıklarıyla Müslümanlara 
zarar veren tüm örgütlerden kurtulma sü-
recini başlatan bir milat olacaktır. 

15 Temmuz gecesi 241 şehit verdik, 2 bin 
194 gazimiz oldu. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Bu 
arada bölücü örgüt, yakın zamanda, kuru-
cusu olduğum partimin Özalp İlçe Başkan 
Yardımcısını evini basarak şehit etti. Aynı 
şekilde Diyarbakır Dicle İlçe Başkanını da 
iş yerini basmak suretiyle katlettiler. Şim-
di bunlara sorduğunuz zaman “Bizim sivil-
lerle işimiz yok” diyorlar. 

Bundan sonra terörle mücadelede sadece 
bir stratejimiz olmayacak, farklı farklı stra-
tejilerle terörün üzerine gideceğiz. Çünkü 
Kürt olmaktan başka günahı olmayan, ama 
onların istemediği bir farklı siyasi partide 
görev yaptığı için şehit ettikleri canların 
bedelini çok ağır ödeyecekler. 

Rabbimden, içinde bulunduğumuz müba-
rek Muharrem ayı, özellikle bugün idrak 
ettiğimiz Aşura günü hürmetine, Müslü-
manları huzura ve güvenliğe kavuşturma-
sını temenni ediyorum. Bu duygularla, bir 
kez daha 9’uncu Avrasya İslam Şurasının 
tüm ümmet için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Şuranın düzenlenmesinde 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. İştirakle-
riniz ve katkılarınız için her birinize ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkeleriniz-
deki, bölgelerinizdeki tüm kardeşlerime 
selamlarımı, muhabbetlerimi iletmenizi 
rica ediyorum. Allah’a emanet olun, sağlı-
cakla kalın.
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Değerli misafirler, yargı organlarının 
kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, 
beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Yurt dışından kongremizi teşrif eden mi-
safirlerimize, Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş 
geldiniz diyorum. Uluslararası İstanbul 
Hukuk Kongresinin ülkemiz ve tüm dünya 
için hayırlara vesile olmasını temenni edi-

yorum. Hemen kenarında bulunduğumuz 
Avrupa ve Asya’yı birbirinden ayıran İstan-
bul Boğazının ve bu tarihi mekânın ilham 
verici atmosferinde, verimli bir toplantı 
olacağına inanıyorum. Kongrenin düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Kongre boyunca yapılacak su-
numların, akademik tartışmaların, hukuki 
yorumların, hem ülkemiz, hem de misafir 

Bize Kimse Hukuk Dersi 
Veremez

Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi | İstanbul | 17 Ekim 2016
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ülkeler bakımından ufuk açıcı olmasını di-
liyorum. İlk defa düzenlenen kongrenin, 
bu alanda küresel bir platforma dönüşe-
rek, gelecek yıllarda da sürmesini temenni 
ediyorum.

Kongremize 40’a yakın ülkeden Adalet 
Bakanı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve 
Danıştay Başkanları ile Başsavcılar, Adalet 
Akademisi ve Hâkimler-Savcılar Yüksek 
Kurulu muadili kurum başkanları, bilim 
adamları ve hukukçular katılıyor. Bu geniş 
katılımdan duyduğum memnuniyeti ifade 
etmek isterim. Sizler, 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin ardından davetimize icabet ede-
rek burada bizlerle beraber olarak, aynı za-
manda darbecilere, onların kural tanımaz 
yıkıcı zihniyetine ve arkasındaki güçlere 
en anlamlı mesajı verdiniz. Milletimiz, ül-
kemize ve demokrasimizle sergilediğiniz 
bu güçlü dayanışma için ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Değerli misafirler,

Türkiye, son yıllarda, dünyada eşine az 
rastlanır türden darbe girişimlerine ma-
ruz kalmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde 
yaşadığımız hadise, ordu içindeki Fetul-
lahçı Terör Örgütü mensuplarının giriştiği 
silahlı bir darbe girişimiydi. 17-25 Aralık 
2013’te ise, aynı örgütün yargı ve emniyet 
teşkilatları içindeki mensuplarının farklı 
bir darbe girişimine muhatap olmuştuk. 
Uydurma deliller, hukuksuz işlemler ve ta-
mamen algı operasyonuna dönük şovlarla, 
ülkenin seçilmiş Başbakanını, ailesi, çalış-
ma arkadaşları ve büyük projeleri yürüten 

işadamları üzerinden kuşatmaya kalktılar. 
Adaleti tesis etmeleri, ülkenin huzur ve gü-
venliğini sağlamaları için kendilerine veri-
len yetkileri, imkânları, sağlanan desteği, 
siyasi bir darbe girişimi için kullanmaya 
kalkan bu örgüt mensuplarına eyvallah 
etmedik. Milletimizin desteğiyle, bu yargı-
emniyet darbe girişimine karşı güçlü bir 
şekilde karşı koyduk ve hızla gereken ope-
rasyonları gerçekleştirdik.

Bu şekilde sonuç alamayacağını gören 
FETÖ, son çare olarak silaha sarıldı. Dev-
letin, ülkeyi korumaları için namuslarına 
emanet ettiği silahları gasp eden terörist-
ler, 15 Temmuz gecesi, milletin üzerine 
kan ve ateş yağdırdılar. FETÖ’nün yargı ve 
emniyet çetesinin başaramadığını, ordu 
içindeki elemanları gerçekleştirmek iste-
diler. Açıkçası biz böyle bir ihanete ihtimal 
vermiyorduk. Ama o gece şu da anlaşıldı 
ki, darbeciler de milletimizin karşılarına 
dikilip meydanı onlara bırakmayacağına 
hiç ihtimal vermemişler. Bomba yağdıran 
savaş uçakları, ateş kusan helikopterler, 
üzerlerinden geçip giden tanklar, rastge-
le kurşun sıkılan silahlar milletimizi kor-
kutmaya, geriletmeye yetmedi. Bu direniş 
aynı zamanda dünya için de önemli bir 
örnektir. O gece 241 şehit, 2 bin 194 gazi 
veren milletimiz, istiklaline, istikbaline ve 
demokrasisine sahip çıkarak, tüm dünyaya 
örnek olacak bir destan yazdı. 15 Temmuz 
gecesi milletimizle kader birliği içinde, yü-
rek yüreğe, omuz omuza darbecileri hüs-
rana uğratırken, en büyük katkıyı, desteği 
emniyet güçlerimizle birlikte yargı teşkila-
tımızdan gördük.
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15 Temmuz’da Türk Yargısı 
Başarılı Bir Sınav Verdi

Darbecilerin, şahsımı yok etmek ve strate-
jik yerleri ele geçirmek için başlattığı sal-
dırı dalgasına karşı hep birlikte mücadele 
ettik. 17-25 Aralık’ta kendisi bir darbe te-
şebbüsünün aracı olan yargı, bu defa darbe 
karşısında en hızlı ve en etkin tepki veren 
kurum olarak karşımıza çıktı. Çünkü, bu 
süreçte yapılan düzenlemeler sayesinde, 
yargı FETÖ terör örgütünün güdümünden 
çıkıp milletin yargısı haline dönüşmüştür.

Bugün de, aynı terör örgütünün, ordudan 
yargıya kadar tüm kurumlarımızdaki men-
suplarını, hukuk devletinden taviz verme-
den, kararlı bir şekilde devletten uzaklaştı-
rıyoruz. Attığımız her adım, anayasamıza, 
yasalarımıza uygundur. Batı’da bize dost 
görünenler, yaptığımız temizlik hareke-
tini “Bunlar hukuka uygun mu” şeklinde 
eleştirmekten geri kalmıyorlar. Kusura 
bakmayın, siz ne kadar hukuktan anlar-
sanız, biz de en az sizin kadar anlarız. Biz 
hukuka uygun adım atıyoruz. Bize hukuk 
dersi verenler önce Doğu Almanya ile Batı 
Almanya’nın birleştiği döneme baksınlar. 
O dönemde bütün devlet kurumlarından 
ne kadar elemanın görevden atıldığını gö-
rürlerse işin inceliğini de kavramış olurlar.

Yine olağanüstü hal ilanı konusunda da 
Fransa’ya bir baksınlar. Fransa basit bir te-
rör eylemi karşısında nasıl bir tavır aldı? 
Oysa biz basit bir terör eylemiyle kar-
şı karşıya değiliz. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin yıkılması hareketiyle karşı kar-
şıyayız. Böyle bir durum basit tedbirlerle 

geçiştirilebilir mi? Bunlar çok önemli bir 
adımlardır. Bu adımlar ülkemizin refahı, 
özgürlük mücadelesi, demokrasi mücade-
lesinin ta kendisidir. Bizi bu adımları at-
maktan kimse geri koyamaz.

Olağanüstü Hal ilanı başta olmak üzere, 
dünyadaki örneklere aykırı hiçbir uygula-
mamız söz konusu değildir. Türkiye ola-
rak, devlet ve toplum hayatımızı kanser 
hücresi gibi saran bu terör örgütünün kö-
künü kurutmakta kararlıyız.

Değerli misafirler,

Ülkemizde yargı kurumları, adalet da-
ğıtma görevini, bağımsızlık ve tarafsızlık 
içerisinde yerine getiriyor. Yargı mensup-
larımızın hiç bir etki ve baskı altında kal-
madan, herhangi bir görüş, ideoloji veya 
güç odağının emrine girmeden, bu sorum-
luluklarını yerine getirmeleri elbette çok 
önemlidir. FETÖ’ye karşı yürüttüğümüz 
mücadele, tam da işte bu amaca yöneliktir. 
Emirleri hukuktan değil bir örgütten alan, 
vicdanını bu örgütün elebaşının talimat-
larına göre şekillendiren kişilerin, adaleti 
tesis etmesi mümkün değildir.

Türkiye, bu örgüt mensuplarının yol aç-
tığı yargı faciaları sebebiyle, çok sıkıntılı 
dönemler geçirdi. Bir dönem adalet mü-
essesine yönelik güven duygusu erozyona 
uğradı. Milletimizin gönlünde yara alan 
adalet anlayışını düzeltebilmek için, önce 
bu felaketlere sebep olanların hak ettikleri 
şekilde cezalandırılması şarttır. Kamuda, 
iş dünyasında ve diğer alanlarda devam 
eden operasyonları, Türkiye’de bir daha 
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darbe teşebbüsüne cesaret edilemeyecek 
sertlikte ve kararlılıkta sürdürmek zorun-
dayız. 

Hiç kimse, bu aziz milletin ve kadim dev-
letin terör örgütleri karşısında acziyet 
göstermesini beklemesin. Teröristlerden, 
darbecilerden, işgalcilerden “Türk Mille-
ti” adına hesap sormakla mükellef olan 
hakimlerimizin, savcılarımızın, en az 15 
Temmuz gecesi silahların karşısına di-
kilen insanlarımız kadar cesur olmasını 
istiyoruz, bekliyoruz. Şayet adalet teşki-
latımız ve onların mensupları bu konuda 
milletimize yeterli itimadı sağlayamazlar-
sa, geleceğimize güvenle bakamayız. Ben 
bu konuda hakimlerimize, savcılarımıza, 
adalet teşkilatımıza ve tüm kurumlarımıza 
güveniyorum, inanıyorum.

Bu vesileyle, 15 Temmuz silahlı darbe giri-
şimi sırasında kalbi ve duası bizimle olan 
sizlerin ülkelerindeki tüm dostlarımıza bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Terör Konusunda Çok Hassasız

Değerli misafirler,

Terörizm, çok boyutlu, farklı yöntemler 
kullanan, değişik kılıklara bürünebilen, 
maalesef bazı ülkeler tarafından da dip-
lomatik baskı aracı olarak kullanılan bir 
enstrüman haline dönüşmüş durumdadır. 
Türkiye, dünyada terör örgütlerinin saldı-
rılarına en çok maruz kalan, en çok kayıp 
veren ülkedir. Bu bakımdan bizim terö-
rizm karşısındaki hassasiyetimiz, herkes-
ten fazladır.

Şu anda buradaki dostlarımız arasında te-
rörizmden zarar gören  kardeşlerim var. 
İşte Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye, 
Somali’nin durumu ortadadır. Buralardaki 
kardeşlerimiz hergün terörle iç içe bir ha-
yat sürüyorlar. 

Suriye’yle ilgili olarak yaşadıklarımız or-
tadadır. Suriye’den ülkemize yapılan terör 
saldırıları konusunda sürekli sabrettik. Su-
riye tarafından roketler, havan topları atıl-
dı, yüzlerce şehidimiz oldu. En sonunda, 
Gaziantep’teki elim patlama olayı yaşandı. 
Oradaki patlamada 56 kardeşimiz şehit 
oldu.  Patlamanın ardından ziyaret etti-
ğim hastanelerde çocukların durumunu 
gördüğümde içim parçalandı. Çocukları-
mız ayaklarının koptuğunun bile farkında 
değildi, hala tebessüm edip, gülüyorlardı. 
Şimdi bütün bu tabloyu gördüğünde, mil-
letin sorumluluğunu almış, dünyaya karşı 
milletinin temsilini üstlenmiş bir insan 
olarak hala durabilir misiniz? Tabii ki biz 
de durmadık. Özgür Suriye Ordusuyla bir-
likte Suriye’ye girdik. 

Değerli dostlar,

Türkiye’nin Suriye’ye olan sınırı 911 kilo-
metredir. Fakat Suriye’yle yakından-uzak-
tan alakası olmayanlar Suriye’ye girmeyi 
kendilerinde hak görüyorlar; bize gelince 
de “Sizi (katil) Esed çağırmadı ki, nasıl ora-
ya girersiniz” diyorlar. Kusura bakmayın, 
gireriz. Çünkü eğer terör tehdidi altınday-
sak, bizi o ülke havan toplarıyla, roketler-
le tehdit ediyorsa nefsi müdafa hakkımızı 
sonuna kadar kullanırız. Şimdi Cerablus 
ve Rai’de tüm terör unsurlarını temizle-
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dik. Bu gece itibarıyla hamdolsun Dabık 
da DEAŞ’tan temizlendi. Bu bölgelere ora-
da yaşayanlar yeniden yerleşti. Bakınız, 
Türkiye’den bölgeye insan götürmüyoruz, 
oraların asli unsurlarını yerleştiriyoruz. 

ABD ve koalisyon güçleri, Münbiç konu-
sunda sözlerinde durmadılar. “Kesinlikle 
oraya PYD, YPG girmeyecek” dediler. Bu-
raya PYD’yle YPG’yi soktular. Biz de tabi 
onlar sözünde durmayınca gereğini yaptık 
ve yapıyoruz. 

Biz, NATO’da koalisyon güçleriyle ve ABD 
ile stratejik ortağız. Onlar bizimle hare-
ket etmeyecekte kiminle hareket edecek? 
Terör örgütleriyle mi hareket edecek? Bu-
nun akılla, mantıkla izahı var mı? Bunun 
hukukta yeri var mı, böyle bir şey olabilir 
mi? Hukuk çiğneniyor, uluslararası hukuk 
ayaklar altına alınıyor. Bundan dolayı da 
adaletin olmadığı yerde zulüm olur ve zu-
lüm oluyor. Bunu halletmemiz gerekir; bu 
kongrede tüm bunların enine-boyuna ele 
alınması şarttır.

Bakınız, şimdi Musul’da operasyonlar de-
vam ediyor. Ne diyorlar? “Türkiye Musul’a 
girmesin.” Nasıl girmeyelim? 350 kilomet-
re sınırım var ve tehdit altındayım.  Hiç ilgi 
ve alakası olmayanlar gelip giriyor.  Güya 
neymiş? Bağdat onlara “gel” demiş.  Şimdi 
sizler hukukçular olarak, yasaların diliyle 
değil, hukukun diliyle konuşan insanlarsı-
nız. Böyle konuşan insanlar olmaya devam 
ederseniz hak yerini bulacaktır. 

Şu anda Genelkurmay Başkanım 
Amerika’da muhatabıyla Musul konusun-

da görüşmeler yaptı. Genelkurmay Başka-
nımız kanalıyla, Türkiye’nin olmadığı bir 
operasyondan doğabilecek neticelerden 
sorumlu olmayacağımızı muhataplarımı-
za bildirdik. Çünkü Musul’da bizim için 
bir tarih yatıyor. Beyefendiler arzu ederler-
se Misakı Milliyi okurlar ve bölgeyle tari-
hi geçmişimizin ne olduğunu anlarlar. Şu 
anda Musul’da Türkmen, Arap ve Kürt kar-
deşlerimiz var. Aynı şekilde kuzeye doğru 
gittikçe akrabalarımız var. Burada kesin-
likle duyarsız olmamız mümkün değildir.

Aynı şekilde bize “Başika’dan çıkın” diyor-
lar. Kimse bizden Başika’dan çıkmamızı 
beklemesin. Orada DEAŞ terör örgütüne 
karşı her türlü operasyonu bugüne ka-
dar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 
DEAŞ’la orada en onurlu mücadeleyi ve-
ren tek ülke Türkiye’dir. 

Terör Örgütleri Bumerang Gibidir, 
Kendini Kullananı da Vurur

Terörizmle mücadelede en çok üzerinde 
durduğumuz hususlardan biri de, tüm 
terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım 
gösterilmesidir. Terör örgütlerini, kendi 
stratejik amaçları için elverişli bir araç ola-
rak görerek destekleyen, teröristlere siyasi 
ve askeri destek veren ülkeleri samimiyet-
le ikaz ediyoruz, etmeyi sürdüreceğiz. Bu-
radan bir kez daha tekrarlıyorum. Terör 
örgütleri bumerang gibidir, eninde sonun-
da gelir kendini kullananı da vurur.

Uluslararası alanda terörizme karşı kararlı 
ve ilkeli bir işbirliği yapılmadan, bu soru-
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nun çözümü mümkün değildir. Bakınız, 
Türkiye’nin içinde ve etrafında FETÖ’yle 
birlikte PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör 
örgütleri faaliyet gösteriyor. Canımızın 
yanmadığı, kanımızın akmadığı gün ne-
redeyse yok. Peki, Türkiye bu örgütleri 
bertaraf edebilecek güce sahip değil mi? 
Kesinlikle bu gücümüz, imkanımız, ka-
rarlılığımız var. Bunlar içinde en uzun ve 
en kanlı eylem geçmişi olan PKK’yı, sahip 
olduğu ortalama terörist sayısıyla mukaye-
se ettiğimizde, 35 yılda 7-8 defa tamamen 
yok ettik. Ama PKK hala eylemlerine de-
vam ediyor. Çünkü Türkiye’nin etkisiz hale 
getirdiği her teröristin yerine, bu örgütün 
Irak’taki, Suriye’deki kamplarından yeni-
leri ikame ediliyor.

Pek çok ülke bu örgüte gizli destek veriyor. 
Terör örgütü kabul edildiği halde legal bir 
kuruluş gibi Avrupa başkentlerinde çadır 
açabiliyor, birçok ülkesinde milyonlarca 
Avro’yu rahatça toplayabiliyor. Siz değerli 
dostlar da bunu biliyorsunuz. Avrupa Kon-
seyi ve Avrupa Birliği’nin merkezlerinde 
terör örgütleri terörist başının resimleriy-
le yardımlar toplayabiliyorlar. Hani Avru-
pa Birliği bunları terör örgütü ilan etmiş-
ti? Eğer bunlar terör örgütüyse, böyle bir 
imkânı nasıl sağlarsınız? Ama ne yazık ki 
terör örgütlerine her türlü kolaylığı sağlı-
yorlar. Kendilerine terör örgütleriyle ilgili 
dosyalar veriyoruz ama bu konuda hiçbir 
ilerleme yok. 

Aynı şekilde, DEAŞ denilen örgütün, ele-
manlarını dünyanın dört bir yanından 
devşirdiğini biliyoruz. Avustralya’dan bile 
örgüt için gelen yabancı savaşçı var. Gerçi 

bunları yakaladığımız zaman paketliyo-
ruz. Biz bugüne kadar, DEAŞ’a katılmak 
üzere gelen 3 bin 800 yabancı teröristi sı-
nır dışı ettik, 52 bin 500 kişiye de ülkeye 
giriş yasağı koyduk. Oysa, bu konuda, söz 
konusu kişilerin geldikleri kaynak ülkeler, 
bu şahısların çıkışlarını engellemek için, 
neredeyse parmaklarını dahi kımıldatma-
dılar.

Sizlerin de şahit olduğu gibi, DEAŞ baha-
ne edilerek, Suriye ve Irak, 63 ülkenin ka-
tıldığı operasyonlarla maalesef büyük bir 
yıkıma maruz kalıyor. Suriye’de hayatını 
kaybeden masumların sayısı 6 yılda 600 
bini buldu. Biz Cerablus Operasyonunu 
başlattıktan sonra görüldü ki, bu örgütle 
mücadele etmek için Suriye’nin yakılıp yı-
kılması gerekmiyormuş. 

Tabii biz DEAŞ’ın bir araçtan, bir Truva 
Atı’ndan ibaret olduğunu, istenirse kısa 
sürede etkisiz hale getirilebileceğini gayet 
iyi biliyoruz. 

Ülkemizin ısrarla Musul Operasyonun 
dışında tutulmaya çalışılması, orada da 
DEAŞ bahanesiyle kurulmaya çalışılan 
mezhep çatışması kapanını bozacağımız 
bilindiği içindir. Biz Musul’a bu nedenle 
sokulmak istenmiyoruz. Musul’da ope-
rasyon yapanlara, “ Sünni-Şii çatışması-
na ‘evet’ diyemeyiz” mesajını ilettik.  Bize 
verdikleri cevap ne biliyor musunuz? “Biz 
Şii-Sünni çatışmasına müsaade etmeye-
ceğiz.” Tamam da, Irak ordusu kimlerden 
oluşuyor? Irak ordusu kahir ekseriyetiyle 
Şia’dan oluşuyor. Bunlar Musul’a geldik-
leri zaman kimlerle vuruşacaklar? Sünni-
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lerle vuruşacaklar. Oraya kimi sokacaklar? 
Haşdi Şabi’yi sokacaklar. Karşılarında kim 
var? Haşdi Vatani var. Haşdi Vatani kim? 
Musul’un yerli insanları. Haşdi Şabi ne-
reden geliyor? Dışarıdan geliyor. Kusura 
bakmasınlar, bölgede yeni mezhep çatış-
malarına müsaade etmeyiz. 

Aynı şekilde PKK’nın Suriye kolu olan 
PYD-YPG terör örgütü, DEAŞ bahanesiyle 
destekleniyor, silahlandırılıyor, şımartılı-
yor. Bunu defaatle kendilerine söyledik, 
ikazımızı yaptık. PYD’ye verilen silahla-
rın bir kısmı nereye gidiyor? DEAŞ’a. Çok 
önemli bir kısmı da PKK’ya giderek bize 
karşı kullanılıyor. Bu silahları yakalıyor ve 
bunların hangi ülkelere ait olduğunu da 
görüyoruz. Bu konuda yaptığımız itirazlar, 
kelimenin tam anlamıyla yalan söylenerek 
dikkate alınmıyor. DHKP-C ve benzeri ör-
gütler, Avrupa ülkelerinde rahatlıkla faa-
liyet gösterebiliyor. Bu örgütün eli kanlı 
katilleri yıllarca Avrupa’da serbestçe ya-
şayabiliyorlar. Şimdi soruyorum sizlere 
bu anlayışla terörizmle mücadele etmek 
mümkün müdür?

Terör Örgütü Elebaşlarını 
Koruyan Bir Hukuk Sistemi 
Olabilir mi?

Türkiye olarak, 15 Temmuz darbe girişi-
minin faili olan örgütün elebaşını, aramız-
daki suçluların iadesi anlaşmasına göre 
Amerika’dan usulünce talep ettik. Ameri-
ka ise kendi hukuk sistemini, kendi yargı 
sistemini öne sürerek, bu talebin gereğini 
yerine getirmiyor. Terörizmi, terör örgüt-

lerini, terör örgütü elebaşlarını koruyan, 
kollayan bir hukuk sistemi olabilir mi? Bir 
teröriste Green Card verilir mi? Teröristler 
Green Card’la Amerika’da yaşıyor. Siz kimi 
kandırıyorsunuz?

El Kaide Amerika’da terör eylemi yaptığın-
da da aynı hukuk, aynı yargı yok muydu? 
Amerika, ülke içinde ve dışında onca ope-
rasyonu neye dayanarak yaptı? Pakistan ve 
Afganistan’da Usame Bin Ladin’i hangi hu-
kuk sistemine dayalı olarak vurdular. De-
mek ki canı yandığı zaman gidip orada bile 
vurabiliyorlar. Eğer siz, hukuku bu şekilde 
çifte standartla işletirseniz, yarın kendi ba-
şınız derde girdiğinde kimseye söyleyecek 
sözünüz kalmaz. Bunun için, buradan bir 
kez daha tüm ülkeleri terörizm karşısında 
ilkeli ve tutarlı bir tavır takınmaya davet 
ediyorum. Terörizme araçsal yaklaşan her 
ülke, kendi eliyle kendi mezarını kazdığını 
bilmelidir. 

Benzer bir tutarsızlığı mülteci sorununda 
da görüyoruz. Şu anda topraklarımızda 3 
milyon sığınmacı var. Avrupa Birliği, sığın-
macılar için bize Temmuz ayına kadar 3 
milyar avro destek verecekti. Önümüzdeki 
yıl ise yine 3 milyar avro daha gelecekti.  
Bakın bunca süre geçti verdikleri söz ye-
rine gelmedi. Şu ana kadar Türkiye olarak 
sığınmacılar için 13 milyar dolar harcadık.  
Bir o kadar da sivil toplum örgütleri har-
cadılar.  Bizim Batı’dan gelecek yardıma 
ihtiyacımız yok. Tek amacımız mağdur, 
mazlum insanlara sahip çıkmaktır.  

Bir yanda, topraklarında 3 milyon mağ-
duru-mazlumu barındıran Türkiye gibi 
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ülkeler, diğer yanda birkaç yüz mülteciye 
dahi tahammülü olmayan devletler var. 
Kaynakları kısıtlı ülkeler ellerindeki tüm 
imkânları bu insanlarla paylaşırken, zen-
gin-müreffeh ülkeler ise kaynaklarını sı-
nırlarını dikenli tel örgülerle çevirmeye 
harcıyor. Bu durum, insanlığın vicdanında 
derin yaralar açmaktadır. Sizlerden kendi 
ülkelerinizde ve söz sahibi olduğunuz tüm 
uluslararası platformlarda bu gerçekleri 
dile getirmenizi, sorumlulara telkinlerde 
bulunmanızı rica ediyorum. Daha güvenli 
ve huzurlu bir dünya için, gelecek nesille-
re, en azından bu kadarını borçlu olduğu-
muza inanıyorum.

Değerli misafirler,

Hukuk düzeni, devlet, toplum ve birey ha-
yatında dengeyi sağlayan en önemli ve en 
eski araçtır. Bunun için tüm inançlarda 
adalet konusu önemli bir yer tutar. Kur’an-ı 
Kerim’de, “Allah adaleti, ihsanı ve yakınla-
ra yardım etmeyi emreder” buyruluyor. Ta-
bii adalet ile zulüm arasındaki ince çizgi, 
adaletin tesisini fevkalade zorlaştıran bir 
husustur. Bir çiçeği, bir ağacı sularken ada-
let üzere hareket ederken, aynı suyu bir di-
kene vererek zulüm yoluna sapabiliyorsu-
nuz. Konfiçyus, “Adalet kutup yıldızı gibi 
yerinde durur ve geri kalan her şey onun 
etrafında döner” derken, herhalde bu me-
selenin insanlık tarihindeki önemini vur-
guluyordu.

Bizim ülkemizin adalet kurumlarının du-
varlarında “Adalet mülkün temelidir” diye 
yazar. Bu söz devletin istikrarı ve deva-
mında adaletin ne kadar önemli olduğunu 

ifade eder. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışı da, temelinde adalet olan bir yö-
netimi gerektirir. İşte bunun için biz, 2002 
yılı Kasım ayında ülkeyi yönetme sorum-
luluğunu üstlendiğimizde, kendimize dört 
öncelik alanı belirledik. Bunları da eğitim, 
sağlık, adalet ve güvenlik olarak ifade ettik.

Temel kanunların yenilenmesinden ge-
leneksel mimariye sahip modern adliye 
binalarıyla fiziki altyapının güçlendirilme-
sine, Ulusal Yargı Ağı UYAP’ın kuruluşuna 
kadar her alanda, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük reformlarını gerçekleştirdik. 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
imkanı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İsti-
naf Mahkemeleriyle iki dereceli yargılama 
sistemine geçilmesi de, son dönemde ger-
çekleştirilen önemli reformlardır. Yıllar-
dır milletimize taahhüdümüz olan, ancak 
gerekli siyasi uzlaşma sağlanamadığı için 
somut ilerleme sağlanamayan Yeni Anaya-
sa konusunun da en kısa sürede çözüme 
kavuşturulmasını diliyorum.

Diğer yandan, hayatın kendisi gibi ada-
let de dinamik, sürekli değişen, değişime 
uyum sağlamak zorunda olan bir alandır. 
Klasik hukuki araç ve argümanların yeter-
siz kaldığı durumlarda yeni çözüm yolları-
nın üretilmesi gerekiyor. Tahkim gibi, ara-
buluculuk gibi uzlaşma yöntemleri hızla 
yaygınlaşıyor.

Kongrede, tüm bu konuların enine boyuna 
tartışılacağına, ülke tecrübeleri ışığında 
tüm dünyanın istifadesine sunulacak ne-
ticelere ulaşılacağına inanıyorum. Bir kez 
daha Uluslararası İstanbul Hukuk Kongre-
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sinin hayırlı olmasını, başarılı geçmesini 
diliyorum. Kongrenin düzenlenmesinde 
emeği geçen, kongre boyunca tebliğleriy-
le, değerlendirmeleriyle çalışmalara katkı 
sağlayacak olan herkese teşekkür ediyo-
rum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Değerli misafirler, kıymetli hanımefendi-
ler, kardeşlerim, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. 

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve be-
rekatüh.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeri-
nize olsun.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin 
Kalkınmasında Kadınların Rolü 6’ncı 
Konferansı’nın hayırlı olmasını diliyorum. 

Sözlerimin hemen başında İslam İşbirliği 

Müslümanların İçine Düştüğü 
Zillete İsyan Etmeyenin 

İnsanlığından Şüphe Ederim

İİT Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Konferansı  
İstanbul | 2 Kasım 2016
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Teşkilatı Genel Sekreterliği görevinden 
sağlık sorunları sebebiyle ayrılan Sayın 
İyad Medeni’ye, bugüne kadarki hizmet-
leri için teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek 
Genel Sekretere de şimdiden başarılar di-
liyorum. Bu konferansın düzenlenmesin-
deki katkıları sebebiyle İslam İşbirliği Teş-
kilatı Genel Sekreterliği ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımıza şükranlarımı 
sunuyorum. 

Konferans için İstanbul’a gelen tüm mi-
safirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Gün-
demimizdeki konuları değerlendirmenin 
yanında, İstanbul’un güzelliklerinin keyfi-
ni de çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Bu ka-
dim şehir, sizlere ev sahipliği yapmaktan 
gurur duyacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

14-15 Nisan 2016 tarihlerinde, yine bu 
şehirde, İstanbul’da toplanan 13’üncü 
İslam Zirvesi’yle birlikte, İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın dönem başkanlığını devral-
dık. Dönem Başkanlığımızı, İslam alemi-
nin ve ülkelerimizin son derece ciddi sına-
malardan geçtiği bir dönemde, en verimli 
şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz. 

Gündemimizde yer alan temel meselelerin 
çözümü için mutlaka yakın işbirliği içinde 
olmamız, ortak hareket etmemiz gereki-
yor. Zira İslam alemi olarak şu anda için-
de bulunduğu sıkıntılar Rabbimizin emri 
istikametinden uzak bir tavır içerisinde 
yaşamamızdan kaynaklanıyor. İnananlar 
‘kardeştir’ diyoruz, ama ne yazık ki kar-
deşliğimizin gereğini yerine getirmiyoruz. 

“Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarı-
lın” hükmü ilahisi mevcutken, ne yazık ki 
Allah’ın ipine değil başka yerlere sarılanlar 
bulunuyor. Bu şekilde bir dağınıklık içeri-
sinde olan bir İslam dünyası var. 

Filistin meselesi başta olmak üzere, uzun 
zamandır gündemimizde olan sorunları 
henüz çözememişken, önümüze sürekli 
yeni ve daha büyük sınamalar çıkıyor. Bu-
rada dikkat çekici olan şudur: Bölgemizde 
ve dünyanın her köşesinde dökülen kanla-
ra, yitirilen canlara, uygulanan zulümlere, 
yaşanan mağduriyetlere baktığımızda sı-
kıntıyı hep Müslümanların çektiğini görü-
yoruz. Daha acısı, dökülen Müslüman kan-
larının büyük bölümünün faillerinin de 
yine Müslümanlar olmasıdır. Müslüman-
ların yaşadıkları coğrafyaların imkânları 
ve zenginlikleri başkaları tarafından kul-
lanılıyor, ama yitirilen canlar hep bizden 
oluyor. 

Bu çarpıklığın daha fazla devam etmesine 
izin veremeyiz. Şu soruların cevaplarını 
hep birlikte aramak mecburiyetindeyiz: 
Bugün Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da ve 
daha pek çok yerde ortaya çıkan mesele-
lere, Müslümanlar kendileri niçin çözüm 
bulamıyor? 

Kirli Oyuna Daha Ne Kadar 
Tahammül Edeceğiz?

Etnik ve mezhebi ayrışmalara dayalı ça-
tışmalar daha ne kadar sürecek? Müslü-
manların erkekleri katledilir; kadınları, 
çocukları, yaşlıları her türlü zillete maruz 
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bırakılırken, İslam dünyası tek bir anını 
dahi nasıl huzurlu geçirebilir? Dışarıdan 
aranan kurtarıcıların zaten sorunların se-
bepleri olduğunu görmek için daha ne ka-
dar acı çekmemiz gerekiyor?

Coğrafyamızda bir asırdır oynanan bu kirli 
oyuna daha ne kadar tahammül edeceğiz? 
Bu sorulara samimi cevaplar aramayan bir 
Müslüman, kalbiyle ve zihniyle esarete tes-
lim olmuş demektir. İslam ise, kalbi ve zih-
ni özgür olanların dinidir. Çünkü iradesini 
başka bir güce ram eden Rabbine sırtını 
dönmüş demektir. Hiçbir Müslüman böyle 
bir duruma düşmez, düşemez. 

Açık konuşacağım: Ben, diğer tüm sıfat-
larımdan ari şekilde, Türkiyeli bir Müslü-
man olarak Suriye’de yaşananlardan hicap 
duyuyorum. Irak’ta yaşananlardan hicap 
duyuyorum. Afganistan’da yaşananlardan 
hicap duyuyorum. Somali’de, Yemen’de, 
Libya’da yaşananlardan hicap duyuyorum. 
Akdeniz’de, Ege’de derme-çatma deniz 
araçlarıyla, sınır kapılarında itilip kakılma 
pahasına Avrupa ülkelerine gitmeye çalı-
şan Müslümanları gördükçe hicap duyu-
yorum. Batı’da hayatını sürdüren Müslü-
manların yaşadıkları sıkıntıları gördükçe 
hicap duyuyorum. İnsanlığa bu dünyadaki 
binlerce yıllık tarihi boyunca verilmiş en 
büyük hediye, en büyük lütuf olan İslam’a 
bu haksızlığı yapamayız. 

Bir taraftan da bu haksızlıklar karşısın-
da hırsım ve kinim artıyor. Dergilerinin 
kapağına Aylan bebeğin resmini basmak 
suretiyle, ondan bir şeyler kotarmaya çalı-
şanları gördükçe kinim ve hırsım daha da 

artıyor. Çünkü dürüst değiller, samimi de-
ğiller. Aylan bebeği acaba oralara atan se-
bepler neler? Onları o hale getirenler kim? 
Önce bunun hesabını verelim. Müslüman-
ların içine düştüğü, düşürüldüğü bu zillete 
isyan etmeyenin, bırakın imanını, insanlı-
ğından şüphe ederim. 

Biliyorsunuz, İslam İşbirliği Teşkilatı daha 
düne kadar ‘İslam Konferansı’ diye anılı-
yordu. İslam Konferansı ne demek? İslam 
adına bir konferans verirsin, olur biter. 
Ama “Bu böyle olmaz, ayıptır” dedik. Niye? 
Dünyadaki 56 İslam ülkesinin artık işbirli-
ği teşkilatı çatısı halinde birleşmesi lazım-
dı. Böyle bir teşkilat kuruldu da. 

Kadını ilimden, irfandan, siyasetten uzak 
tuturak güçlü bir millet ve medeniyet oluş-
turamazsınız. Önümüzdeki tabloyu bu 
noktada çok iyi değerlendirmemiz lazım. 
Dönem Başkanlığımızda, yeni Genel Sek-
reterimizle birlikte bu konularda, Müslü-
manların yüzünü güldürecek, yüreğindeki 
umudu canlandıracak adımlar atmanın 
çabası içinde olmayı sürdüreceğiz. Suriye 
ve Irak’tan gelen yaklaşık 3 milyon mül-
teciyi topraklarında barındıran, bölgede 
yanan ateşi söndürmek için her riski göze 
alan bir ülke olarak, daha fazla sorumlu-
luk üstlenmeye hazırız. 

İslam Ülkeleri Suriye Dramı 
Karşısında Dik Durmalı

Kardeşlerim, 

Bakınız şu anda 2 milyon 700 bin Suriyeli 
ve 300 bin de Iraklı kardeşimizi toprakları-
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mızda barındırıyoruz. Tüm bunları yapar-
ken birileri de bize “Irak’la, Suriye’yle bu 
kadar ilgilenmeyin. Tribünden seyredin” 
şeklinde akıl veriyor.  Suriye’ye 950, Irak’la 
da 350 kilometre sınırımız bulunuyor. Ta-
bii ki biz bu ülkelerdeki sıkıntılarla ilgile-
neceğiz. 

Gaziantep’teki patlamanın ardından Öz-
gür Suriye Ordusuyla birlikte Cerablus ve 
El-Rai’ye girdik ve burayı DEAŞ’tan temiz-
ledik. Hedef El-Bab’a kadar inmek. Çünkü 
o bölgeyi terörden arındırılmış bir bölge 
haline getirmek istiyoruz. Cerablus ve El-
Rai’de Arap nüfus yaşamasına rağmen bu-
raya PYD ve YPG’yi yerleştirmenin gayreti 
içerisindeler. Yani Türkiye’nin karşısında 
yeni bir terör devleti oluşturmak istiyorlar. 
Kusura bakmayın, böyle bir devlete Türki-
ye müsaade etmeyecektir ve adımımızı attık.

Biz burada bedel ödedik ve hala mücadele-
miz sürüyor. Şu anda 2 milyon 700 bin Su-
riyeliye bakıyoruz. Bu kardeşlerimiz için 
yaklaşık 14 milyar dolar harcadık.  Ancak 
Batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar-
dan fazla bir destek görmedik. 

Bu hususları hangi uluslararası toplantı 
olursa olsun dillendiriyorum, dillendir-
meye devam edeceğim. Niye? Çünkü ma-
alesef uyanması gerekenler uyanmıyor da 
onun için. Bütün bu mücadelemizde teşki-
lat üyesi diğer ülkelerin desteğini görmek 
istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap 
Birliği’nin dik durması lazım. Niye dik 
durmuyorlar? Yani katil Esed’ı savunmak 
samimi bir Müslümanın tavrı olabilir mi? 

Şayet, İslam ülkeleri olarak birlik olursak, 
bölgemizdeki sorunları, başka hiçbir güce, 
hiçbir odağa ihtiyaç duymadan kendimiz 
çözebiliriz. Bu konuda hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayacağımızı, sizlerin huzurunda 
bir kez daha ifade ediyorum. 

Değerli misafirler,

Dönem Başkanlığı önceliklerimiz arasın-
da kadın konusu en önemli maddelerden 
birini oluşturuyor. Müslüman kadınlar 
arasındaki dayanışma ve işbirliği, İslam 
dayanışmasının ayrılmaz ve vazgeçilmez 
bir parçasıdır. İslam ülkeleri olarak, nüfu-
sumuzun yarısını oluşturan kadınların so-
runlarımızın çözümündeki rollerini mut-
laka gözden geçirmeli ve güçlendirmeliyiz. 
İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bu ko-
nuda son yıllarda atılan adımlar önemli-
dir. Ancak, bu adımların somut kararlara 
ve uygulamalara dönüştürülmesine ihti-
yaç vardır. Türkiye olarak İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na, kurulduğu 1969 yılından bu 
yana, geçtiği tüm aşamalarda önemli kat-
kılar yapabilmiş olmaktan gurur ve mutlu-
luk duyuyoruz. Teşkilatın çeşitli kuruluş-
larına ev sahipliği yapan ülkemiz, pek çok 
inisiyatife de öncülük etmiştir. Bu çerçeve-
de, kadının toplum ve çalışma hayatında 
hak ettiği yeri almasına yönelik çalışmala-
ra da büyük önem veriyoruz. 

Bugün 6’ncısı düzenlenen konferanslar se-
risi de, 2006 yılında yine İstanbul’da baş-
lamıştı. Dönemin Başbakanı olarak hitap 
etme mutluluğunu yaşadığım o konferans, 
İslam İşbirliği Teşkilatı bakımından tarihi 
bir gelişme oldu. Bu ilk konferansta, iki hu-
susa dikkat çekmiştim. 
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Birincisi, bazı toplumlarda kadınların 
tüm sorunlarının çözüldüğü, bazı toplum-
larda ise tam tersi olduğu görüşüne karşı 
çıkmıştım. Batı ülkelerinde, daha ziyade 
İslam toplumlarındaki kadınlar için ifade 
edilen bu yaklaşımın, kadınların tüm dün-
yada farklı şekillerde yaşadığı sıkıntıları 
görmezden geldiğini ifade etmiştim. İkin-
cisi de, kadına karşı ayrımcılığı ne kadar 
ırkçılık derecesinde tehlikeli buluyorsak, 
görünüşte eşitlikçi ama aslında kadının 
saygınlığını dikkate almayan anlayışı da 
aynı derecede reddetmiştim. Aradan geçen 
10 yıla baktığımda, her iki konuda da cid-
di ilerlemeler kaydedildiğini, ancak henüz 
arzu ettiğimiz yerin çok uzağında bulun-
duğumuzu görüyorum. 

Biz, kendi ülkemizin eğitimden sağlığa, 
istihdamdan kadına yönelik şiddetle mü-
cadeleye kadar bu alanda kaydettiği geliş-
meleri önemli görüyoruz. Az önce, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanımız, bu konuda 
atılan bazı adımları bizlerle paylaştı. Bu-
gün burada, Teşkilat ve üye ülkeler ola-
rak, mutlaka geçmiş 10 yılın muhasebesi 
yapılacaktır. Bu muhasebe, aynı zaman-
da önümüzdeki yıllara da ışık tutacaktır. 
Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle başlattığı 
ve Teşkilatın sahiplenmesiyle bugünlere 
gelen çalışmaları doğru şekilde değerlen-
dirmek mecburiyetindeyiz. 

Kadınların ülkelerimizin kalkınma hedef-
lerine katkı vermelerini istiyorsak, önce 
onların haklardan ve fırsatlardan etkin bi-
çimde faydalanmalarını temin etmeliyiz. 
Kadınların istihdam ve karar alma meka-
nizmalarına tam katılımları sağlanmadan, 

ülkelerine kendilerinden umulan katkıyı 
vermelerini beklemek, gerçekçi değildir. 

Anne ve çocuk sağlığı, kızların eğitimi ve 
kadına karşı şiddetin önlenmesi konuları-
nın, şahsım, eşim ve ülkem için özel öne-
me sahip meseleler olduğunu bilmenizi 
istiyorum.  İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi 
ve Kadın Konferansı Dönem Başkanlıkları 
sıfatlarımız çerçevesinde, tüm ülkelerde 
bu yöndeki çabalara her türlü desteği veri-
yoruz, vermeyi sürdüreceğiz. 

Kadınlarımız 15 Temmuz’da 
Büyük Kahramanlıklar 
Gösterdiler

Kıymetli misafirler,

Türkiye’nin yakın zamanda yaşadığı elim 
bir hadise, aynı zamanda İslam dünyasının 
karşı karşıya bulunduğu büyük bir teh-
likenin de habercisidir. Bilindiği gibi, 15 
Temmuz tarihinde, İslamın değerlerini ve 
kavramlarını istismar ederek büyüyen bir 
şer örgütü, ordu içindeki mensupları aracı-
lığıyla ülkemizde darbe yapmaya teşebbüs 
etti. 15 Temmuz’da Silahlı Kuvvetlerin kı-
lık-kıyafetine bürünmüş olan bu militanlar 
ne yazık ki milletimizin uçaklarıyla, heli-
kopteriyle, tanklarıyla, toplarıyla, silahla-
rıyla ölüm kustular. Türk Milleti, tarihte 
eşine az rastlanır bir cesaret ve kahraman-
lıkla, darbecilerin karşısına dikildi ve canı 
pahasına bu ihanet girişimini engelledi. 

Şurası çok önemli: Benim milletimin elin-
de silah yoktu, sadece bayrağı vardı. Be-
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nim milletim sadece imanıyla, inancıyla 
abdestini alıp şehadete yürüdü. Bu hain-
lere karşı şehadete koşanların en başında 
kadınlarımız geliyordu.  Çağrıyı yaptığı-
mız zaman milletimiz meydanlara doldu-
lar, havalimanına geldiler. Kadınlarımız 
15 Temmuz’un en önemli kahramanları 
arasında yer aldılar. Zamane Nene Ha-
tunları 15 Temmuz gecesi büyük kahra-
manlıklar gösterdiler. 

Darbeciler Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat 
Merkezinde savaş uçağıyla bombalayarak 
56 aslan gibi delikanlımızı ve oradaki ha-
nım polislerimizi şehit ettiler. Aynı şekilde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin etrafında 
29 kardeşimizi şehit ettiler. Yine Genelkur-
may Başkanlığının önünde,  15 Temmuz 
Şehitler Köprüsünün üzerinde ve daha bir-
çok yerde şehitler verdik. 

Değerli kardeşlerim, 

İstanbul’da tankların, namluların karşı-
sına dikilerek onlara hadlerini bildiren 
kadınlarımızın görüntülerini gözyaşı ve 
gurur içinde defalarca izledik. Gözyaşımız 
hiçbir zaman dinmedi, dinmeyecek. 

29 gece boyunca süren demokrasi nöbetle-
rinin en sadık müdavimleri yine kadınla-
rımızdı. İnancına, özgürlüğüne, bayrağına, 
geleceğine sahip çıkan milletimizin, özel-
likle de kadınlarımızın, darbenin önlen-
mesinde ve demokrasimizin yaşatılmasın-
da gösterdiği fedakârlıklar, nesiller boyu 
anlatılacak, asla unutulmayacaktır.

Türkiye’yi 15 Temmuz gecesi bir felaketin 
eşiğine getiren FETÖ, kendi ifadeleriyle 
170 ülkede faaliyet gösteren, en az DEAŞ, 
El Kaide, Boko Haram, Eş Şebab kadar teh-
likeli bir örgüttür. Müslüman gençleri, be-
yinlerini yıkayarak devşirmeyi hedefleyen 
bu küresel suç şebekesi, dinimizle birlikte 
eğitimi, ticareti ve yardımlaşma duygu-
larını da istismar ediyor. Bunların tabanı 
ibadet, ortası ticaret, tavanı da ihanet di-
yordum. Şimdi tabanı ibadet demekten de 
biraz çekinmeye başladım. Temenni ede-
rim ki Rabbim onlara da hidayet verir. 

18-19 Ekim tarihlerinde Taşkent’te dü-
zenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri 
Bakanları 43’üncü Toplantısı’nda, FETÖ 
konusunda tarihi bir karar alındı. Taşkent 
Konferansı’nda Teşkilat üyesi ülkelerin Dı-
şişleri Bakanları, FETÖ’yü uluslararası te-
rör örgütü olarak kabul ettiler. FETÖ’nün, 
Türkiye’nin, İslam ülkelerinin ve tüm dün-
ya devletlerinin kamu düzenlerini, güven-
lik ve istikrarlarını tehdit eden, gizli yön-
temleri ve emelleri olan bir örgüt olduğu, 
böylece bir kez daha tescillenmiştir. Bu 
karar çerçevesinde üye devletleri, FETÖ 
tarafından kurulan ve yönetilen yapılara 
karşı gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu 
yönde ülkemizle işbirliği yapmaya davet 
ediyorum.

Biliyorsunuz, Türkiye Maarif Vakfını kur-
duk. Burada bulunan tüm misafir ülkele-
rimizin temsilcilerine önemli bir konuyu 
hatırlatmak istiyorum. FETÖ’nün sizlerin 
ülkesinde de okulları var. Milli eğitim ba-
kanlıklarınızla işbirliği yapmak suretiyle 
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bu okullara el konulmasına öncülük etme-
nizi, Maarif Vakfımız vasıtasıyla eğitim-
öğretimin devam ettirilmesini özellikle 
sizlerden rica ediyorum. 

Terör Örgütleri Arasında Ayrım 
Yapılmasın

Değerli kardeşlerim,

Türkiye ve İslam alemi olarak, FETÖ dışın-
da, başka terör örgütleriyle de ciddi sorun-
larımız var. Sınır komşularımız ve İslam 
dünyasının önemli ülkeleri olan Suriye ve 
Irak’ta vuku bulan hadiseler, terör örgüt-
lerine adeta hayat alanı açıyor. Özellikle 
DEAŞ’ın bölgede yol açtığı tahribatın izleri 
uzun yıllar silinmeyecektir. DEAŞ’ın bura-
daki faaliyetlerinin diğer ülkelere doğru 
genişleme riski halen sürüyor. PYD-YPG 
terör örgütü, etnik bir hırsla, Arapların 
ve Türkmenlerin yaşadıkları bölgeleri ele 
geçirmek için her fırsatta saldırıyor. Mez-
hepçilik temelinde örgütlenmiş bir takım 
yapılar, İslam ve akıl dışı bir anlayışla, kan 
dökmenin, can almanın peşinde koşuyor. 
El Kaide, Boko Haram, Eş Şebap gibi örgüt-
ler de, çeşitli bölgelerde Müslüman kanı 
dökmeye, faaliyet gösterdikleri ülkeleri 
istikrarsızlaştırmaya devam ediyor. İslam 
İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak, bu 
terör örgütlerinin tamamıyla da kararlı bir 
şekilde mücadele etmek mecburiyetinde-
yiz. 

Türkiye olarak, Batı ülkelerine her fırsat-
ta tekrarladığımız bir ikaz var. Diyoruz ki, 

terör örgütleri arasında ayrım yapılmasın. 
“Benim teröristim iyidir, senin teröristin 
kötüdür” gibi bir anlayış, tüm insanlığı 
felakete sürükler. Çünkü terör örgütleri, 
kandan ve vahşetten beslendikleri için, ka-
rakterleri gereği, her an kendilerine destek 
veren ülkeleri de vurabilirler. 

Aynı ikazı Teşkilat üyesi ülkeler için de 
yapmamızın gerektiğini görüyoruz. Müs-
lüman, hakkın ve hakkaniyetin yanında 
yer almak zorundadır. Eğer bir yerde uzun 
süredir, şu veya bu etnik gruptan, şu veya 
bu meşrepten insanlar yaşıyorsa, herkese 
düşen, bu hakikate saygı duymaktır. Etnik 
ve mezhep taşlarını yerlerinden bir defa 
oynattığınızda, etkilerinin nereye kadar 
uzanacağını, sarsıntısının ne kadar derine 
ineceğini kimse bilemez. İslam dünyası-
nın çözmek zorunda olduğu onca sorun, el 
uzatmak mecburiyetinde bulunduğu onca 
insan varken, enerjimizi ve imkânlarımızı 
iç çatışmalara hasredemeyiz. Böyle bir du-
rum, dostlarımızı üzer,  düşmanlarımızı 
sevindirir. Hiçbirimizin buna hakkı yok-
tur. Biz Türkiye olarak, Dönem Başkanlı-
ğımızın getirdiği görev ve sorumlulukları, 
bu doğrultuda kullanmanın çabası içinde-
yiz. 

Değerli kardeşlerim,

İslam İşbirliği Teşkilatı, şayet her alanda 
doğru tespitlerle verimli çalışmalar orta-
ya koyarsa, asıl sorunlarımızın çözümü 
için ihtiyacımız olan altyapıyı da kurma-
ya başlamış demektir. Bu anlayışla, Teşki-
lat bünyesindeki her türlü faaliyetin, her 
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türlü girişimin başarıyla yürümesi için 
gayret gösteriyoruz.  Örneğin, 1-2 Eylül 
tarihlerinde Teşkilat üyesi ülkelerin hu-
kuk ve güvenlik uzmanları, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü›müzün ev sahipliğinde bir 
araya geldiler. Bu toplantıda, ülkemizde 
kurulacağı 13’üncü İslam Zirvesi›nde teyit 
edilen İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirli-
ği ve Koordinasyon Merkezi›nin Taslak Tü-
züğü ele alındı. Tüzük üzerindeki çalışma-
ların bir an önce tamamlanarak, belgenin 
2017 yılında düzenlenecek 44’üncü Dışiş-
leri Bakanları Toplantısı›nda onaylanma-
sını hedefliyoruz. Bu merkezin faaliyete 
geçirilmesiyle, terörizm ve sınır aşan ör-
gütlü suçlarla mücadelede, İslam İşbirliği 
Teşkilatı bünyesinde somut işbirliği meka-
nizmaları kurulabilecektir. 

5-7 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenle-
nen 3’üncü Gençlik ve Spor Bakanları Kon-
feransı, önemli kararların alındığı başarılı 
bir toplantı oldu. 

Başkanlığını deruhte etmekte olduğum İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 32’nci 
Bakanlar Toplantısı, 22-24 Kasım 2016 ta-
rihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Yeni 
Stratejisi altında İSEDAK, oluşturduğu 
sektörel çalışma grupları ve geliştirdiği 
proje finansmanı mekanizmalarıyla, İslam 
ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari iliş-
kilerin geliştirilmesine daha fazla katkı su-
nacaktır. Bu faaliyetlerden kadın girişim-
cilerin yararlanmalarının sağlanmasına 
önem vereceğiz. Kadınların fikri ve duy-
gusal katkısını karar mekanizmalarımıza 

hakkıyla katabildiğimiz zaman, daha yaşa-
nabilir, daha huzurlu bir dünyaya erişece-
ğimize inanıyorum. 

Siyasi hayatım boyunca kadınlardan çok 
ciddi destek gördüm, kendilerini de dai-
ma siyasetin içinde olmaya davet ettim. 
Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım 
döneminde de, kadın milletvekili sayısı-
nın artırılmasından kadına karşı şiddetle 
mücadeleye, eğitimden sağlığa her alanda 
kadınlarımıza destek verdim, veriyorum. 

Bakınız, Türkiye G-20 Dönem Başkanı 
olduğunda, bu platformun gündemine 
kadınlar ve gençlerin ekonomik refah 
artışından daha fazla pay almalarını sağ-
layacak bir perspektifi yerleştirmeye ça-
lıştık. Mücadelemiz başarıyla neticelendi 
ve Kadın-20, altıncı açılım grubu olarak 
G-20’nin daimi gündemindeki yerini aldı. 
İslam İşbirliği Teşkilatı içinde de benzer 
bir başarıyı ortaya koyacağımızı düşünü-
yorum. Nitekim bu konuda artık bir ka-
naat oluştuğunu Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanımızdan öğrendim. Artık İslam İş-
birliği Teşkilatının da bir kadın komisyo-
nu var, bu da hayırlı olsun.

Nisan ayında İstanbul Zirvesi’nde Teşkilat 
bünyesinde daimi bir Kadın Konseyi kurul-
masını teklif etmiştim. Bunun için gereken 
kararın siz Sayın Bakanlarca kabul edilece-
ğini ümit ediyorum. İslam Zirvesi Dönem 
Başkanı olarak, Kahire’de kurulması karar-
laştırılan Kadının İlerlemesi Teşkilatı’nın 
da bir an evvel hayata geçirilmesine destek 
verdiğimizi belirtmek isterim. 
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Bu düşüncelerle, bir kez daha İslam İşbir-
liği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasın-
da Kadınların Rolü 6’ncı Konferansının 
hayırlı olmasını diliyorum. Konferansın 
gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tek-
raren kutluyorum. Sizlere sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli misafirler, Türkiye Sermaye Piya-
saları Birliği’nin kıymetli yöneticileri, iş 
dünyasının değerli temsilcileri, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 

Sermaye Piyasaları Kongresinin, ekono-
mimiz, yatırımcılarımız ve tüm dünya için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurt 

dışından kongreyi teşrif eden misafirleri-
mize, ülkemize ve İstanbul’a hoşgeldiniz 
diyorum. 

“Güçlü Sermaye Piyasası, Güçlü Türkiye” 
temasıyla yapılan bu kongreye değerlen-
dirmeleri, tespitleri ve teklifleriyle katkı 
verecek olan siz kıymetli katılımcılara şim-
diden teşekkür ediyorum. 

Finans Sektörümüz Faizde 
Tefecilerle Yarışıyor

Sermaye Piyasaları Kongresi | İstanbul | 4 Kasım 2016
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İstanbul’u finans merkezi yapma yönün-
deki çabalarımızın, bu kongreyle bir adım 
daha ileriye gittiğine inanıyorum. Küresel 
bir platforma dönüşeceğini düşündüğüm 
bu kongrenin, önümüzdeki yıllarda daha 
geniş katılımlarla ve daha etkili tartışma 
konularıyla devam edeceğini ümit ediyo-
rum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği 
geçenleri kutluyorum. 

Değerli misafirler,

Küresel finans krizi, geride bıraktığımız 8 
yılı aşkın süreye rağmen, etkilerini halen 
sürdürüyor. Krizin yol açtığı olumsuz tab-
loyu ortadan kaldırmaya yönelik adımla-
rın atılması, reformların yapılması konu-
sunda arzu edilen ilerleme kaydedilemedi. 
Maalesef, krizin müsebbibi olan ülkeler, 
sorunun çözümü konusunda yeteri kadar 
gayret sarf etmiyor, gereken fedakârlığı 
yapmıyorlar. Dünya ekonomisi, bu sebeple 
hala kriz öncesi büyüme oranlarına ve is-
tikrar ortamına kavuşamadı. 

Küresel finans krizi başladığında, bu krizin 
Türkiye’yi “teğet geçeceğini” ifade etmiş-
tim. Birileri bu sözümü, o zaman, kendile-
rince hafife almışlardı. Sonuçta ülkemiz, 
2009 yılındaki küçülme dışında, bu kriz 
dönemini rekor büyüme oranlarıyla atlattı. 
2003-2015 yılları arasındaki ortalama bü-
yüme oranımız yüzde 4,7’dir. Geçtiğimiz 3 
yılda çok ciddi sıkıntılar yaşamamıza rağ-
men, büyüme rakamlarımız ortalamanın 
üzerinde gerçekleşti. Örneğin, üst üste 2 
seçim ve ciddi terör olayları yaşadığımız 
2015 yılını, yüzde 4 büyümeyle kapattık. 
Geçtiğimiz yıl büyümede dünya ortalaması 

yüzde 3,1 iken, gelişmiş ülkelerin büyüme 
oranı yüzde 2’dir. Çin ve Hindistan hariç, 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranları 
da yüzde 2 civarında kalmıştır. Ülkemizin, 
bu yıl da, geçtiğimiz yılkine benzer bir bü-
yüme oranını yakalayacağına inanıyoruz.

Türkiye için geride bıraktığımız yılın en 
olumsuz göstergelerinden biri ihracattır. 
İhracatımız yüzde 8,7 gerilemiştir. Ama 
yine geçen yıl dünya ihracat hacmi yüz-
de 11 daralmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin 
durumu, dünya genelinden, özellikle de 
Avrupa’dan çok daha iyidir. Üstelik ülke-
miz, diğerlerinden farklı olarak, Ortado-
ğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Karadeniz gibi 
kriz bölgelerinin çok yakınında bulunuyor. 
Bilhassa komşularımız Suriye ve Irak’taki 
her gelişme bizi çok yakından ilgilendiri-
yor. Bu derin istikrarsızlık ortamına rağ-
men Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda 
ilerlemeyi sürdürmesi takdire şayandır.

Darbe Girişimi Dev Projelerimizi 
Sekteye Uğratmadı

Değerli misafirler,

Ülkemizin altyapı yatırımları ve büyük 
projeler konusundaki kararlılığı, tüm dün-
yanın dikkatini çekecek düzeyde güçlüdür. 
Bu yıl, pek çok olumsuzluğun yanısıra, bir 
de darbe girişimi yaşamış olmamıza rağ-
men, dünya çapında öneme sahip projeleri 
ardı ardına hizmete açtık, yenilerinin hazır-
lıklarını yürüttük. 30 Haziran’da, toplamda 
9 milyar dolarlık bir proje olan İstanbul-İz-
mir Otoyolunun İzmit Körfez Geçişini oluş-
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turan Osmangazi Köprüsü’nün açılışını 
yaptık. 26 Ağustos’ta, otoyoluyla birlikte 3 
milyar dolarlık bir proje olan, İstanbul Bo-
ğazı üzerindeki üçüncü geçiş noktası duru-
mundaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
açılışını gerçekleştirdik. Boğazın altından 
hizmet veren raylı toplu taşıma sistemi 
Marmaray’ı 2013 yılında hizmete açmıştık. 
İnşallah, önümüzdeki ay da, yine boğazın 
altından, bu defa lastik tekerlekli araçlara 
hizmet verecek olan Avrasya Tüneli’nin 
açılışını yapıyoruz. 

Hızlı tren projelerimiz devam ediyor. An-
kara-İstanbul ve Ankara-Konya’ya ilave 
olarak, 2018 yılında Ankara-Sivas, Anka-
ra-İzmir ve Bursa-Bilecik hatlarını devreye 
alıyoruz.  Kars-Tiflis Demiryolunun inşası 
bitti, çok yakında açılışını gerçekleştire-
ceğiz. Böylece, Londra’dan Pekin’e kadar 
kesintisiz demiryolu projesinin en önemli 
etabını tamamlamış oluyoruz. 

Gündemimizdeki yeni bir proje de, Tekir-
dağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun en 
önemli güzergâhı olan 1915 Çanakkale 
Köprüsüdür. Yaklaşık 5,5 milyar dolar ma-
liyeti olan bu köprünün temelini de, in-
şallah, önümüzdeki yıl, 18 Mart’ta atmayı 
planlıyoruz. Kanalistanbul Projemiz, dün-
yada eşine az rastlanır bir eser olacak. Bu 
projeyle ilgili hazırlıklar da sürüyor. 

İstanbul’da inşası ilerleyen yeni havalima-
nımız, Türkiye’yi bu alanda dünyada 1 nu-
mara haline getirecek. Sadece inşaat bedeli 
12 milyar doları bulan bu projeden, devlet 
olarak da 25 yılda yaklaşık 25 milyar dolar 
civarında kaynak elde etmeyi bekliyoruz. 

Tamamı bittiğinde 150 milyon yolcu kapa-
siteye sahip olacak bu havalimanının, 90 
milyon yolcu kapasiteli ilk etabını, 2018 
yılında hizmete açmayı planlıyoruz. 

Şehir hastanelerinin, toplamda 41 bin ya-
tak kapasitesi ve 10 milyar dolarlık yatırım 
bedeliyle, Türkiye’yi bu alanda çok farklı 
bir yere taşıyacağına inanıyorum. Halen, 
21 Şehir Hastanesi inşa veya sözleşme aşa-
masında. Toplamda 29 adede ulaşacak bu 
projenin, diğer 8 tanesiyle ilgili çalışmalar 
da hızla sürüyor. 

Şehir Hastanelerimizin açılışlarına da, in-
şallah, önümüzdeki aydan itibaren başlı-
yoruz. Bu hastanelerde hastalar eskiden 
olduğu gibi bir bloktan öbür bloğa sedye-
lerle taşınmayacak.  Her tedavi hastane-
mizin çatısı altında yapılacak. 2019 yılına 
kadar tüm hastanelerimizi hizmete almayı 
planlıyoruz.  Geçtiğimiz günlerde, İzmir ve 
Kocaeli Şehir Hastanelerimizin 1,1 milyar 
dolarlık dış finansmanının, yaklaşık 637 
milyon dolarlık bölümüne ilişkin anlaşma-
nın imzalarına bizzat şahitlik ettim.

Kamu - Özel Sektör İşbirliği 
Projelerimizle Dünyaya Örnek 
Oluyoruz

Sinop ve Mersin-Akkuyu’da yapılacak nük-
leer santrallerle ilgili çalışmalar sürüyor. 
Kentsel dönüşüm çalışmalarında hede-
fimiz 20 yılda 6,5 milyon konutun yeni-
lenmesidir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
Bölgelerimizde evleri terör olaylarından 
zarar gören vatandaşlarımızı da mağdur 
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etmiyoruz. Buradaki konutlarda hızla inşa 
ediliyor. Yani devletin, milletine nasıl sahip 
çıktığını göstermesi bakımından bu proje-
lerimiz önem taşıyor. 

Tüm bu çalışmalar yaklaşık 400 milyar 
dolarlık bir ekonomik büyüklüğe tekabül 
ediyor. Bunlar dışında ülkemizde her alan-
da, kamunun ve özel sektörümüzün çok 
büyük yatırımları bulunuyor. Devletimiz 
ve firmalarımız her gün taş üstüne taş koy-
mak, yeni projeler ve eserlerle ülkemizi bü-
yütmek için çalışıyor.

Değerli misafirler,

Türkiye’nin yatırımlar bakımından bir baş-
ka önemli özelliği de, dünyadaki en yaygın 
ve en başarılı kamu-özel sektör işbirliği 
projelerine ev sahipliği yapmasıdır. OECD 
tahminlerine göre, 2030 yılına kadar küre-
sel düzeyde en az 70 trilyon dolar altyapı 
ihtiyacı vardır. Bu yatırımın yılda 1,5 tril-
yon dolarının ise, bizim de içinde bulun-
duğumuz gelişmekte olan ülkelerde yapıl-
ması gerekiyor. Böylesine büyük bir altyapı 
yatırımı ihtiyacının, sadece kamunun kay-
naklarıyla gerçekleştirilebilmesi mümkün 
değildir. Özellikle finansman konusunda, 
mutlaka özel sektörün devreye sokulması 
gerekiyor. G-20 Dönem Başkanlığımız sıra-
sında bu konuyu, üye ülkelerin gündemi-
ne getirdik. Bizim teklifimiz, diğer pek çok 
konu gibi, altyapı projelerinin de kamu-
özel sektör işbirliğiyle yürütülmesidir. Bu 
şekilde özel sektörün finansman gücü ve 
dinamizmini yanına alan kamu, sosyal yar-
dımlar ve destekler gibi diğer alanlara çok 
daha fazla kaynak ayırabilecektir. 

Türkiye, bir yandan uluslararası yatırım 
şirketleri için cazip imkânlar sunarak, di-
ğer yandan kendi bankacılık sistemini güç-
lendirerek, yatırımların finansmanı konu-
sunda şu ana kadar sıkıntı çekmemiştir. 
Ancak bizim çok büyük hedeflerimiz var. 
Büyük düşünmeye mecburuz, küçük düşü-
nemeyiz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için, 
yatırımlarımızı çok daha fazla artırmak, 
hızlandırmak mecburiyetindeyiz. Bunun 
için de yerli ve yabancı tüm yatırımcıların 
finansman kaynaklarına erişimlerini ko-
laylaştırmak için harekete geçtik. Bu çalış-
malarımız nedeniyle birçok yerde provoke 
edildik, önümüze bariyerler konuldu. Me-
sela Körfez Geçiş Projemiz engellenmek is-
tendi.  Önce küresel sermaye buraya kredi 
vermedi ve ardından özel yerli finans sek-
törü ayak diredi. Ancak kamu bankalarını 
devreye sokarak gerekli finansmanı sağla-
dık. Kamu bankalarının kredi açmasından 
cesaret alan özel finans sektörü daha sonra 
projelere kredi sağladı. Aynı durumu hava-
limanı projesinde de yaşadık.

Burada bir şeyi açık konuşmam lazım. Bir 
defa, bu ülkenin ayağa kalkmasına hep bir-
likte destek vereceğiz. Çünkü parayı yas-
tığın altında saklamak nasıl bir gafletse, 
finans sektörünün de parasını kasalarda 
tutması, piyasaya sürmemesi o denli gaf-
lettir. Bu paranın büyük bir bölümü finans 
sektörünün kendi öz sermayesi değildir. 
Yani vatandaşın mevduatını kullanıyorlar. 

Türkiye’de faiz oranları çok yüksektir. Fi-
nans sektörümüz yüzde 15-17 faizle kredi 
kullandırıyor. Hatta hatta bu konuda ade-
ta tefecilerle yarışanlar da var. Bankaların 
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temel amacı tefecilik değil, tam aksine ül-
kemizi kalkındırmak olmalıdır. “Bu yılso-
nu itibariyle benim bankam şu kadar para 
kazandı” deyip övüneceğimize, “Hem ka-
zandım, hem de bu ülkenin kalkınmasına 
şu kadar finans desteği verdim” kelamını 
edebilmeliyiz.

Bu faizlerle yatırımcı piyasaya nasıl girsin? 
Nasıl adım atsın? Reel sektörün kazandığı 
para faize gidiyor. Kendisine doğru dürüst 
kâr kalmadığı için de yeni yatırımlar ya-
pamıyor. Bu devran ilelebet böyle sürmez. 
Öyleyse Sermaye Piyasaları olarak çok cid-
di bir adım atmamız lazım. Ayrıca Katılım-
cı Finans Sektörü’nün de yatırımcılarımıza 
destek vermesi önem arz ediyor. Keza kur-
duğumuz Varlık Fonu da gücümüzü ulu-
sal-uluslararası bazda arttıracaktır.

Ülkemizde Faizler Hâlâ Çok 
Yüksek

2013 yılında yürürlüğe giren Sermaye Pi-
yasaları Kanunu ile bu konuda yeni yön-
temleri devreye aldık. Bankaların yanında 
hisse senedi, tahvil, bono, sukuk, gayrimen-
kul yatırım ortaklığı, altyapı gayrimenkul 
ortaklığı, gayrimenkul sertifikası gibi çok 
sayıda formülü, yatırımcılarımızın hizme-
tine sunduk. Yatırımcılara çağrımız şudur: 
Banka kredisi yanında veya onun yerine, 
bu yöntemleri kullanarak, faiz yükünüzü, 
yani maliyetinizi düşürebilirsiniz. Böylece 
hem kamunun finansman yükü azalacak, 
hem de özel sektörün verimliliği artacaktır.

Bu yılın ilk 10 ayında, Sermaye Piyasası 
Kurulumuzun bu tür araçları ihraç eden 

şirketlerimize verdiği izin tutarı 300 mil-
yar lirayı buldu. Şirketlerimiz, bir kısmını 
yurt dışında, bir kısmını yurt içinde sattık-
ları bu senetlerle kendileri için önemli bir 
kaynak girişi sağladılar. Çok yakında ser-
maye piyasası araçlarıyla sağlanan finans-
manın banka kredilerinin tutarını aşacağı-
na inanıyorum.

Değerli misafirler, 

Tabii bu arada, bireylerle birlikte şirketleri 
ve devletleri de tehlikeli bir şekilde kuşa-
tan borçlanma sorununa dikkat etmemiz 
gerekiyor. Aşırı borçlanma ve faiz baskısı 
tüm dünyayı inim inim inletiyor desek ye-
ridir. Mesela, Avrupa Birliği ülkeleri ara-
sında, bu bakımdan Maastrich kriterine 
uyan sadece 2-3 ülke kaldı, diğerlerinin ta-
mamı borç batağında. 

Biz Türkiye olarak, 2002 yılında yüzde 76 
olan kamu borcunun milli gelire oranını 
yüzde 32’ye kadar düşürdük. Aynı şekilde 
faiz giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla-
mıza oranını da yüzde 15 düzeyinden yüz-
de 3’ün altına kadar indirdik. Faiz giderle-
rinin bütçe içindeki payını da yüzde 43’ten 
yüzde 11’e düşürdük, ama bunu yeterli 
görmüyor, oranı daha da aşağı çekmeye ça-
lışıyoruz. 

Ülkemizde faizlerin hala çok yüksek oldu-
ğunu biliyor ve her fırsatta ifade ediyorum. 
Yatırımlarımızın önünde ciddi bir engel 
haline dönüşen bu yüksek faizlerin üstesin-
den gelmede, sermaye piyasası araçlarının 
önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Fa-
ize dayalı küresel finans sisteminin, sukuk 
gibi, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklı-
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ğı gibi “insaflı finans” araçlarıyla yeni bir 
yörüngeye oturtulmasına ihtiyaç vardır. 
Faizden para kazanmak yerine yatırımdan 
para kazanmak, sadece insaflı değil, aynı 
zamanda sürdürülebilir bir modeldir. Bu 
finansman araçlarını ön plana çıkartama-
yan ülkelerin, halen yaşadıkları krizden 
daha uzun yıllar çıkamayacaklarına inanı-
yorum.

Türkiye, diğer tedbirlerle birlikte yatırım-
cılara güvence sağlayacak hukuki altyapı 
kurma konusunda da, son 14 yılda ciddi bir 
atılım yapmıştır. Tüm önemli kanunlar ve 
alt düzenlemeler yenilenmiş, hedeflerimi-
ze uygun yeni kanunlar çıkartılmıştır. Aynı 
şekilde tasarruflarımızı güçlendirecek ön-
lemler alınmıştır. Bugün bireysel emeklilik 
ve yatırım fonlarımızda 110 milyar lira, iş-
sizlik fonunda 100 milyar lira mevcuttur. 
Yılbaşında hayata geçireceğimiz Türkiye 
Varlık Fonu, önemli bir kaynağa ev sahip-
liği yapacak. Yaklaşık 13 milyon kişiyi kap-
sayan otomatik katılımlı bireysel emeklilik 
sistemi de yılda 100 milyar liralık bir kay-
nak oluşturacak. Böylece yatırımlarımız 
için gereken uzun vadeli ve düşük mali-
yetli finansman ihtiyacımızı karşılayacak 
imkânlara kavuşmuş oluyoruz.

Kongrede, bugün ve yarın yapılacak top-
lantılarda bu konuların enine-boyuna tar-
tışılmasını, kamu ve özel sektör için ufuk 
açıcı görüşlerin ortaya konulmasını diliyo-
rum. 

Bir kez daha kongrenin başarılı geçmesi-
ni temenni ediyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın. 
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Sayın devlet başkanı, sayın başbakanlar, 
değerli bakanlar, kıymetli işadamları, say-
gıdeğer misafirler, sizleri sevgiyle, saygıy-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derne-
ği tarafından düzenlenen 16’ncı EXPO ve 
20’nci Uluslararası İş Forumu’nun hayır-
lı olmasını, başarılı geçmesini diliyorum. 

Yurt içinden ve yurt dışından fuara ve iş fo-
rumuna katılmak için ülkemizi teşrif eden 
tüm misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. 

Misafirlerimize, şairin “Sade bir sem-
tini sevmek bile bir ömre bedel” dedi-
ği İstanbul’da geçirecekleri her günün 
keyfini çıkarmalarını tavsiye ediyorum. 
Türkiye’nin, devleti ve milletiyle, demok-

Bize Nazi Benzetmesi Yapmak 
Ancak Bir Hezeyanın Eseridir

16. MÜSİAD EXPO 20. Uluslararası İş Formu Kongresi
İstanbul | 9 Kasım 2016
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rasisi ve özgürlüğünü korumak için tarihte 
eşine ender rastlanacak mücadele yürüttü-
ğü bir dönemde yapılan bu toplantı, benim 
nezdimde çok önemli, çok daha anlamlıdır. 
Özellikle yurt dışından gelen misafirleri-
mize, Türkiye’ye güvendikleri, inandıkları, 
destek verdikleri için şükranlarımı sunu-
yorum. 

1990 yılından beri “Yüksek ahlak, yüksek 
teknoloji” ilkesiyle, işadamlarımızın sorun-
larını, beklentilerini, kanaatlerini yansıtan 
bir platform olarak çalışan MÜSİAD’ın 
faaliyetlerini yakından ve takdirle takip 
ediyorum. Bugün de, 11 bini aşkın üyesi, 
1 milyon 600 bin kişiyi istihdam eden 46 
bin işletmeyi temsil gücüyle MÜSİAD, yurt 
içinde ve yurt dışında, kendi alanında ül-
kemize katkı vermenin çabası içindedir. 
MÜSİAD üyelerini ve yönetimini, ülkeleri-
ne, milletlerine sahip çıktıkları, “Ne paha-
sına olursa olsun kazanmanın” değil, “hela-
linden kazanmanın” peşinde oldukları için 
kutluyorum. Gerek iş forumu oturumları-
na, gerek fuar etkinliklerine katılımlarıyla, 
görüşleriyle, değerlendirmeleriyle, sunum-
larıyla katkı sağlayacak olan herkesi şimdi-
den tebrik ediyorum. 

Değerli misafirler,

Kıymetli dostlar,

Türkiye, geçtiğimiz 14 yılda, özellikle eko-
nomi alanında, gerçekten tarihi bir başarı 
ortaya koydu. Mesela, 2003-2015 yılları 
arasındaki ortalama büyüme hızımız yüz-
de 4,7 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 yılda 

yaşadığımız onca badireye rağmen, büyü-
me rakamlarımız yine dünya ortalaması-
nın çok üzerindeydi. 2 seçim ve ciddi terör 
olayları yaşadığımız 2015 yılında, yüzde 
4 büyüme oranına ulaştık. Aynı yıl büyü-
mede dünya ortalaması yüzde 3,1 iken, 
gelişmiş ülkelerin ve birkaç istisna dışında 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranla-
rı yüzde 2’de kaldı. Bu yılın ilk yarısındaki 
büyüme oranımız da yüzde 3,9 düzeyinde 
gerçekleşti. 

Türkiye’nin gerçeklerini ne terör olayları, 
ne çevresindeki krizler yansıtıyor. Gerçek 
Türkiye’yi yatırımlara, projelere bakarak 
görebilirsiniz.  Sadece bu yıldan birkaç ör-
nek vermek istiyorum. Biliyorsunuz, bu 
yıl Türkiye, 15 Temmuz’daki darbe girişi-
minin yanısıra, çeşitli terör örgütlerinin 
pek çok eylemine maruz kaldı. Ama aynı 
zamanda Türkiye, dünya çapında projeleri 
de ardı ardına hizmete açtı, yenilerinin ha-
zırlıklarına başladı. 

Bu Ülke, Hiçbir Yatırımcıyı 
Mahcup Etmez

İstanbul-İzmir Otoyolunun İzmit Körfez 
Geçişini oluşturan Osmangazi Köprüsünü 
30 Haziran’da hizmete açtık. Bu, toplamda 
9 milyar dolarlık bir projedir. 26 Ağustos’ta 
ise, İstanbul Boğazı üzerindeki üçüncü ger-
danlık olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 
hizmete sunduk.  Bu da, otoyoluyla birlik-
te 3 milyar dolarlık bir projedir. Dünyanın 
en önemli suyollarından biri olan İstanbul 
Boğazının altında inşa ettiğimiz raylı top-
lu taşıma sistemi Marmaray’ı 2013 yılında 
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tamamlamıştık. Önümüzdeki ay da, yine 
boğazın altından, ama bu defa lastik te-
kerlekli araçlar için inşa ettiğimiz Avrasya 
Tüneli’ni açıyoruz. 

Yine kısa bir süre sonra açılışını yapa-
cağımız bir diğer önemli projemiz de, 
Kars-Tiflis Demiryoludur. Bu hattın açıl-
masıyla, tarihi ipek yolu canlandırılacak, 
Londra’dan Pekin’e kadar kesintisiz demir-
yolu ulaşımı sağlanmış olacaktır. 

Sadece mevcut projeleri tamamlamakla 
kalmıyoruz, yenilerinin de adımlarını atı-
yoruz. Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Oto-
yolunun bir parçası olan 1915 Çanakkale 
Köprüsü, yeni projelerimizden biridir. Yak-
laşık 5,5 milyar dolar maliyeti olan bu köp-
rünün temelini, 18 Mart’ta, yani Çanakkale 
Zaferi’nin 101’inci yıldönümünde atmayı 
planlıyoruz. 

Bir de Kanalistanbul Projemiz var ki, in-
şallah, dünyada eşine az rastlanır bir eser 
olacak. Bütün güzellikleriyle Kanal İstan-
bul bir örnek olacak. Bu projeyle ilgili ön 
hazırlıklar da devam ediyor. İstanbul’da 
inşası hızla süren yeni havalimanımız, sa-
dece ülkemizin değil, dünyanın en büyüğü 
olacak. İnşaat bedeli 12 milyar dolar olan 
bu projeden, devlet olarak 25 yılda 25 mil-
yar dolar civarında bir gelir elde edeceğiz. 
Havalimanının, 90 milyon yolcu kapasiteli 
ilk etabını, inşallah 2018 yılında hizmete 
açıyoruz. Tamamı 2023’de bittiğinde hava-
alanının yıllık toplam kapasitesi 150 mil-
yon yolcuyu bulacak. 

Toplamda 41 bin yatak kapasitesi ve 10 
milyar dolarlık yatırım bedeliyle Şehir 

Hastaneleri, Türkiye’nin bir başka önemli 
projesidir. Önümüzdeki aydan itibaren açı-
lışlarına başlayacağımız bu hastanelerin 
tamamını 2019 yılına kadar hizmete alıyo-
ruz. Sağlıkta Türkiye bir devrim ve reform 
süreci yaşıyor.

Enerji projeleri, ülkemizin çok iddialı ol-
duğu bir diğer alandır. İnşası süren Mer-
sin-Akkuyu nükleer santralini 2023’te 
hizmete sunmayı planlıyoruz. Önceki gün 
Ankara’da, toplam yatırım bedeli 5 milyar 
dolar olan 158 elektrik santralinin toplu 
açılışını gerçekleştirdik. Şu anda 78 bin 
megavat olan kurulu gücümüzü, yeni ya-
tırımlarla, 2023’te 125 bin megavata çı-
karmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla, 20 yılda 6,5 milyon konutu 
yenilemeyi hedefliyoruz. Bu da yaklaşık 
400 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklü-
ğü ifade ediyor. 

Türkiye’nin yatırım ve proje listesi öylesine 
uzun ki, inanın anlatmaya günler yetmez. 
Siz işadamlarına ve dostlarımıza mesajım 
şudur: Bu ülkenin, kendisine güvenen, 
inanan, yatırım yapan hiç kimseyi, hiçbir 
kurumu mahcup etmediğinden, etmeyece-
ğinden emin olunuz. 

Afrika Konusunda Doğru 
Yoldasınız

Değerli arkadaşlar,

MÜSİAD’ın daha önceki fuar ve forumları 
gibi, bu etkinlikte de, Afrika’ya ve Asya’ya 
özel önem verildiğini görüyorum. Afrika 
ve Asya konusu, Batılı zihinlerin kendile-
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rini merkeze alarak yaptıkları, coğrafi ko-
numlandırmayla ifade ettikleri “doğu” veya 
“şark” meselesi gerçekten çok önemlidir. 

2005 yılını Afrika Yılı ilan ederek yola düş-
müştük. O zaman bizim Afrika’da sadece 
12 tane büyükelçiliğimiz mevcuttu. Şimdi 
bu sayı 39’a çıktı.  Hedefimiz Afrika’nın 
tümünde büyükelçiliklerimizi açmak. 
Afrika’yı gerek işadamlarımız gerekse de 
sivil toplum örgütleri olarak asla ihmal 
etmememiz gerekiyor. Çünkü oralarda da 
malum yapının etkinliğini tamamen sona 
erdirmeliyiz.  MÜSİAD olarak Afrika konu-
sunda doğru yoldasınız. Bu yolda aynı ka-
rarlılıkla devam etmenizi istiyorum.

Maalesef, batının doğuya bakışını hala ‘or-
yantalizm’ anlayışı belirliyor. Batılıların 
önemli bir bölümü için doğulu demek, or-
taçağ karanlığında yaşayan, geri fikirlerin, 
ilkel adetlerin, kapalı düşüncenin temsilci-
si demektir. İnsanlığın en eski kültürlerine, 
medeniyetlerine beşiklik yapmış doğunun 
beklentilerinin ve sıkıntılarının, bu anlayı-
şın ‘Değerler skalasında’ hiçbir yeri yoktur. 
Ne yaparsanız yapın; ekonomik, kültürel, 
siyasi, ticari olarak ne kadar ileri giderse-
niz gidin, batının gözünde ikinci sınıf ol-
maktan asla kurtulamazsanız. Biz bu acı 
gerçeği, yarım asırdır her türlü engelleme-
lere rağmen ısrarla devam ettirdiğimiz Av-
rupa Birliğine üyelik sürecimizde defaatle 
yaşadık, yaşıyoruz.

Görmüyor musunuz son zamanlarda olan-
ları?  Kandil’deki bölücü teröristlerin Par-
lamento’daki uzantılarına yönelik yargımı-
zın attığı bir adım sözkonusudur. Meclis’te 

dokunulmazlıklar kalktı mı? Kalktı… Sa-
dece bölücü uzantılarının değil, diğer si-
yasi partilerden de bir çok milletvekilinin 
dokunulmazlıkları kalktı. Bu süreçte yargı 
üzerine düşen görevi yapıyor. Yargı üze-
rine düşen görevi yaparken, bunların bir 
kısmı Batı’ya kaçtı mı? Kaçtı… Kaçıp giden 
teröristlere kim kapısını açıyor? Batının 
yöneticileri, cumhurbaşkanları, başbakan-
ları, bakanları. Acaba Türkiye, Batının terö-
ristlerine, onların anlayışıyla tüm kapıları-
nı açacak olsa nasıl davranırlardı merak 
ediyorum. Fakat bu davranışları bir gün 
bumerang gibi kendilerini çok kötü vura-
caktır.

Bir taraftan PKK’yı terör örgütü ilan ede-
ceksiniz, öbür taraftan terör örgütü men-
suplarına Avrupa Parlamentosu’nun ka-
pılarını sonuna kadar açacaksınız. Bu ne 
menem bir iştir. Böyle sakat bir anlayış 
olabilir mi? Buna ‘evet’ demek mümkün 
mü? Bu, iki yüzlülüğün ta kendisidir. Batı 
dürüst olsun ve siyaseti doğru zeminde 
yapsın.

Diğer ülkeler için gündeme dahi getiril-
meyen meseleler, önemsenmeyen şartlar, 
konu Türkiye olunca birden vazgeçilmez 
hale geliyor. Bu anlayışın son örneğini, 
vize serbestisi görüşmelerinde, terörle mü-
cadele konusunda tecrübe ettik. Utanma-
dan, sıkılmadan kalkmış ne diyorlar? 
“Türkiye’nin, Avrupa Birliği müzakereleri 
gözden geçirilmeli…” Geç kaldınız, müza-
kereleri hadi bir an önce gözden geçirin! 
Ama gözden geçirdiğiniz zaman erteleme-
yin, nihai kararınızı verin. Biz, terörle mü-
cadelede sonuna kadar haysiyetli mücade-
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lemizi sürdüreceğiz. IRA’yla, Batasuna’yla 
mücadele edenler hangi yolu izledilerse, 
biz de aynı yolu takip edeceğiz. 

Bu milletvekillerine zamanında kapıları 
açtık, “Gelin ne yapacaksınız siyasi zemin-
de yapın” dedik. Bu iyi niyetimizi anladılar 
mı? Anlamadılar…  Bunlar Parlamento’ya 
girip, devlete meydan okudular. Yargı’ya 
“Sen beni sorguya çağıramazsın” diyorlar. 
Kimsin sen? Dokunulmazlığın kaldırılmış, 
tabi ki yargı seni sorgulayacak. Kanun dışı 
davranışların hesabını vereceksiniz. Bu te-
rörist uzantıları meydan okuyarak, “Bizim 
arkamızda PKK, PYD var” dediler. Gel-
sinler şimdi sizi onlar kurtarsın. Bizim 
arkamızda terör örgütleri yok, Hakk ve 
halk var.  İşte bizim onlardan farkımız 
budur.

Türkiye’nin Sabır Taşını Sürekli 
Test Ettiler

Kendileri terörle mücadele konusunda her 
türlü adımı atar, gereken önlemleri en sert 
şekliyle alırken, Türkiye’nin terörle müca-
dele hakkını açıkça engellemeye çalışıyor-
lar. Esasen bu tavır yeni de değildir. Avru-
pa Birliği’yle müzakere içinde olduğumuz 
yarım asırlık süre boyunca Türkiye’nin sa-
bır taşı sürekli test edilmiştir. Bugün aynı 
kibirli, aynı oryantalist tavrı, mülteciler 
ve göçmen krizi meselesinde bir kez daha 
yaşıyoruz. Avrupa Birliği, Türkiye ile mü-
zakereleri niye erteliyormuş biliyor musu-
nuz? “Türkiye’de 3 milyon sığınmacı var. 
Eğer müzakereler biter, Türkiye kapıları 
açarsa bu 3 milyon mülteciyi nereye koya-

cağız?” diyorlarmış. Ondan dolayı müzake-
leri durdurma noktasına gelmişler.

Özellikle Suriyeli ve Afrikalı göçmenlere 
yönelik tutumun, Batının gerçek yüzünü 
ifşa etmesi açısından son derece ibretlik 
olduğunu düşünüyorum. Bakınız, 6 yıldır 
Suriyeli kardeşlerimiz adeta bir varlık-
yokluk mücadelesi veriyor. 600 bin insan 
devlet terörünün ve terör örgütlerinin ca-
nice eylemleri sonucu hayatını kaybetti. 12 
milyon insan yerinden yurdundan oldu. 
Binlerce yıllık şehirler, kütüphaneler,  ca-
miler, hastaneler enkaza döndü. Hal böy-
leyken, Suriye krizinin başından bu yana 
insan hakları, demokrasi, özgürlük gibi 
sözüm ona batılı değerler, Avrupa ülkeleri-
nin gündemine dahi gelmedi. Suriye halkı 
özgürlük mücadelesinde yapayalnız bıra-
kıldı. Suriyeli mazlumlar 6 yıldır, siviller 
üzerinde kimyasal dâhil her türlü silahı 
kullanmaktan çekinmeyen, hatta bununla 
da gurur duyan, ölen çocukların acılarını 
umursamayan bir rejimin insafına terk 
edildi.

Son günlerde bize, güya, insan hakları ve 
demokrasi dersi veren batılı vicdan, yıl-
lardır Akdeniz’in ve Ege’nin karanlık sula-
rında yitip giden onbinlerce insan için bir 
damla gözyaşı dökmedi. Avrupa’ya ulaşmış 
olup da, her türlü zillete, her türlü inciti-
ci tavra, her türlü istismara maruz kalan 
göçmenler için harekete geçmeyenler, bize 
karşı adeta aslan kesildi. Utanmadan, ar-
lanmadan, kendi durumlarından zerre ka-
dar hicap duymadan, ellerinden damlayan 
kana aldırmadan, nasırlaşmış yüreklerini 
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görmeden bize “Nazi” benzetmesi yapıyor-
lar.  Nazi’nin ta kendisi sizsiniz. Hatta daha 
da ileri gidip, hiç yüzleri kızarmadan, “Si-
yasi sığınmacı adı altında kim gelirse ba-
ğırlarına basacaklarını” ifade ediyorlar.

Öncelikle şu noktayı altını çizerek ifade 
etmek isterim. Nazi zihniyeti, doğuda de-
ğil batıda ortaya çıkmış ve felaketlere yol 
açmış bir zihniyettir. İnsanların, inançla-
rı veya kökenleri sebebiyle, toplu şekilde 
katledilmeleri fikrinin kaynağı doğu değil, 
Batıdır. Onların, bu tür insanlık dışı sebep-
lerle kovduğu kesimlere, bizim ecdadımız 
sahip çıkıp, hayatlarını kurtarmıştır. Hele 
hele bugün Avrupa’da Neo-Nazi zihniyeti 
tekrar hortlamışken, ırkçı partiler siya-
setin merkezine oturmuşken, Türkiye’ye 
Nazi benzetmesi yapmak, ancak bir heze-
yanın eseri olabilir. Solingen’de yakılarak 
katledilen insanlarımızın, dönerci cinayet-
leri denilerek üstü kapatılmaya çalışılan 
suçların hesabını henüz vermemiş olanlar, 
bize dil uzatamaz. 

Ülkenize Teröristleri Değil, Terör 
Mağdurlarını Kabul Edin

Sevgili dostlar,

Madem Avrupa’da birileri “Siyasi sığınma-
cı olarak kim gelirse kucak açmaya hazırız” 
diyor; öyleyse biz de diyoruz ki, gelin hayır-
lı bir iş yapın, siyasi sığınmacı adı altında 
teröristlere değil, 6 yıldır zulüm gören Su-
riyeli mazlumlara ve Afrikalı mağdurlara 
kucağınızı açın. İmkânlarınız teröristlere 
dahi sahip çıkacak kadar genişse, neden 

mültecilere kapılarınızı kapatıyor, onları 
sınırlarda insanlık dışı muamelelere tabi 
tutuyorsunuz? Madem ülkenize birilerini 
kabul edecekseniz, teröristleri değil, terör 
mağdurlarını kabul edin. Türkiye’den ka-
çan teröristlere yer bulanlar, canileri baş 
tacı edenler, herhalde birkaç milyon mül-
teciyi ağırlamak için de hazırlıklıdırlar. 

Tabii biz bunların asıl yüzlerini, asıl niyet-
lerini gayet iyi biliyoruz. Afrikalı, Asyalı, 
Ortadoğulu mazlumların dramlarını zerre 
kadar mursamadıklarını da çok iyi biliyo-
ruz. Dertleri, Türkiye’yi sıkıntıya sokmak, 
Türkiye’nin başını ağrıtmak… Yiyecek ek-
mek bulamadığı için kapılarına gelenlere 
bir lokmayı çok görenlerin, terörist yardak-
çılarını saraylarında ağırlamasının başka 
izahı yoktur. Kendi ülkesinde sağa sola hır-
layan o terörist yardakçıları da, Avrupa’da-
ki saraylarda süklüm-püklüm ağırlanmak-
tan gurur duyuyorlardır herhalde. 

Biz, batılıların bu riyakârlıklarını, bu tu-
tarsızlıklarını yüzlerine vurunca da, beye-
fendiler hemen rahatsız oluyorlar. Dikkat 
ediniz, bizi eleştiren çevreler, Türkiye’de 
PKK’lı teröristler tarafından sadece geçti-
ğimiz yılın Temmuz ayından bu yana şehit 
edilen 800’e yakın güvenlik görevlimizi, 
300’ün üzerinde sivil vatandaşımızı, bin-
lerce yaralımızı hiç görmezler. Sabah na-
mazına giderken katledilen imamla, 15 ton 
bombayla parçalara ayrılan Kürt kardeşle-
rimle, kurban eti dağıtırken şehit edilen 15 
yaşındaki Yasin Börü’yle hiç empati kur-
mazlar. Çocuklarının gözlerinin önünde öl-
dürülen siyasetçileri asla gündemlerine al-
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mazlar. Yine bu çevrelerin, 15 Temmuz’da 
şehit edilen yüzlerce, yaralanan binlerce 
vatandaşımızla ilgili, Türkiye’nin geçirdiği 
büyük tehlikeyle ilgili samimi bir ikrarları-
na da rastlayamazsınız.  

Ama aynı kesimler, bu katillerin destekçisi 
siyasetçiler hukuk önünde hesap vermeye 
çağrıldığında, hemen ayağa kalkarlar. Dar-
becilere yönelik operasyonlardan rahatsız 
olanların, aynı örgütün mensuplarını ülke-
lerinde ağırlama konusunda hiçbir sıkın-
tıları yoktur. Tercihlerini demokrasiyi ve 
hukuku savunanlardan değil, terörden ve 
teröristlerden yana kullananlar, kendi elle-
riyle kendi sonlarını hazırlıyorlar, haberle-
ri olsun. Çünkü hesapları yanlış; kem aletle 
kemalat olmaz…

Biz bu badireyi de, Allah’ın izniyle, atlatı-
rız. Fakat onlar terörün pençesinde kıvran-
maya başladıklarında, kendilerine uzana-
cak bir yardım eli, kucak açacak hiçbir yer 
bulamayacaklar. 

Ne diyor Akif:

“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!”

Evet… Biz de haksızlıklara, alçaklıklara, 
ihanetlere aldırmazlık etmeyecek, bedeli 
neyse göze alarak mücadelemizi sonuna 
kadar vereceğiz. 

Avrupa’da Yaşananlardan 
Endişeliyim

Değerli arkadaşlar,

Avrupa Birliği kurumları ve genel olarak 
Batı ülkelerinin, bugünkü güvenlik ve re-
fah düzenlerini tesis etmelerini sağlayan 
değerlerden giderek uzaklaşması, bizi de-
rinden endişelendiriyor. Türkiye’de olan-
lar Avrupalıları endişelendiriyor ya, şimdi 
onlara buradan bir gönderme yapıyorum; 
sizdeki gelişmeler de bizi endişelendiriyor. 
Çünkü iyi yolda değilsiniz. Günümüz dün-
yasında hiç kimse, kendisini layüsel göre-
mez, yerkürenin kalanından soyutlayamaz. 

Ülkemizin doğusunda ve güneyinde ya-
şanan sıkıntılar bizi ne kadar yakından 
ilgilendiriyorsa, yarın-öbür gün batısında 
ortaya çıkacak krizler de aynı derecede 
alakadar ediyor.  Çünkü bizim batıyla çok 
yakın ilişkilerimiz var. Her şeyden önce, 
Balkanlarda ve Avrupa’da milyonlarca soy-
daşımız, dindaşımız yaşıyor. Bunların her 
birinin sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik 
meseleleri, bizim meselemizdir. Aynı şekil-
de, Türkiye olarak ihracatımızın yaklaşık 
yarısını EURO bölgesine yapıyoruz. Bir 
başka ifadeyle, ekonomik olarak da batıyla, 
asla gözden çıkartamayacağımız, vazgeçe-
meyeceğimiz ilişkilerimiz var. 

Bu bakımdan, Avrupa Birliği’yle ve batı 
coğrafyasıyla ilgili endişelerimiz samimi-
dir, tespitlerimiz samimidir, tekliflerimiz 
samimidir. Biz rol yapmıyoruz, riya yapmı-
yoruz. Biz “demokrasi” kılıfı altında “terör 
destekçiliği” yapılmasına karşı çıkarken, 
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kendi istikbalimizle, kendi çıkarlarımızla 
birlikte, muhataplarımızın geleceğini de 
düşünüyoruz. İşte bu anlayışla, hakikatleri 
anlatmaya devam edeceğiz. 

MÜSİAD ve benzeri kuruluşlarımıza, ülke-
mizdeki ve dünyadaki iş adamlarına bu ko-
nuda çok önemli görevler düşüyor. Her gi-
dilen yerde bunların anlatılması lazım, bu 
bilincin yaygınlaştırılması lazım.Madem 
hepimiz aynı gemideyiz, öyleyse bu müca-
deleyi de hep birlikte vermeliyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Malum ABD bir seçim geçirdi. Bu seçimle 
birlikte Demokratlar iki dönemden sonra 
tekrar Cumhuriyetçilere iktidarı devretti. 
Amerikan halkı böyle bir tercihi gerçekleş-
tirdi. Bu tercihle birlikte Amerika’da yeni 
bir dönem başlıyor. Temenni ederim ki; 
Amerika halkının bu tercihi dünyaya gerek 
temel hak ve özgürlükler, gerek demokrasi, 
gerekse bölgemizdeki gelişmeler noktasın-
da hayırlı adımların atılmasına vesile olur. 
Ben şahsım, milletim adına Amerikan hal-
kının bu tercihini hayra yormak istiyorum. 

Bu düşüncelerle bir kez daha, MÜSİAD 
16’ncı EXPO ve 20’nci Uluslararası İş 
Forumu’nun hayırlı olmasını diliyorum.  
MÜSİAD yönetimine ve emeği geçenlere 
tekraren teşekkür ediyorum. Sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağ-
lıcakla…
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Sayın Milli Meclis Başkanı, Sayın Senato 
Başkanı, Milli Meclis’in ve Senato’nun kıy-
metli üyeleri, değerli kardeşlerim, sizleri, 
şahsım, heyetim, ülkem ve milletim adı-
na, en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle, saygıyla selamlıyorum. Sizlere, 
Türkiye’den gönül dolusu selamlar getir-
dim. Şahsınızda, bir kez daha, tüm Pakis-
tanlı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı, 
muhabbetlerimi sunuyorum. 

2012 yılındaki ziyaret sırasında, yine Mil-
li Meclis ve Senato’nun ortak oturumun-
da sizlerle birlikte olmuştum. Yaklaşık 4,5 
yıllık bir aradan sonra, milli iradenin sem-
bolü olan bu kurumda, tekrar sizlerle bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet du-
yuyorum. 

Pakistan, değerlerine sahip çıkarak demok-
rasinin işletilebileceğini başarıyla göstere-

Bizi Parçalayanlara Karşı İslam 
Çatısı Altında Bütünleşmeliyiz

Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu’nun Ortak Toplantısı
İslamad, Pakistan | 17 Kasım 2016
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rek, İslam dünyası için önemli bir örnek 
olmuştur. Bu başarınız için sizleri ayrıca 
tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye ve Pakistan’ın ilişkileri, herhangi 
iki devlet arasındaki diplomatik temasla-
rın çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Biz, 
sözde değil, hakiki manada iki kardeş ül-
keyiz. İnsanlarımız arasında öyle derin 
bir dostluk ve sevgi bağı vardır ki, bizler 
Pakistanlı kardeşlerimizin sevinciyle sevi-
nir, kederiyle kederleniriz. Sizlerin de aynı 
duygular içinde olduğunuzu biliyoruz. Ül-
kelerimiz ve milletlerimiz, tarih boyunca 
hep bu anlayışla hareket etmişlerdir. 

Mevlana Celaleddin Rum-i, geniş anlamıy-
la bu coğrafyada doğan, feyzini ve ilmini, 
Anadolu’dan dünyaya yayan ortak bir de-
ğerimizdir. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 
sadece son bir asırdaki gelişmelere baktı-
ğımızda, aramızdaki dostluğun derinliği-
ni görebiliriz. Çanakkale Savaşı sırasında 
binlerce Pakistanlı kardeşimizin, çok zor 
şartları göze alarak yardımımıza geldiğini 
hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. 
Kurtuluş Savaşımızda, gördüğümüz des-
teği ve dayanışmayı hiçbir zaman hatırı-
mızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bu-
günkü Türkiye’nin temellerinde, Balkan 
Savaşı’nda Osmanlı’ya yardım için gelip, 
Çanakkale Savaşı’na, ardından Kurtuluş 
Savaşı’na katılan, Cumhuriyetin ilanından 
sonra da ülkemize büyük katkıları olan 
Abdurrahman Peşaveri gibi nice Pakistan-
lı kahramanın alınteri ve emeği vardır. O 
Abdurrahman Peşaveri ki, annesi kendisi-

ne “Artık eve dön” diye mesaj gönderdiğin-
de, “Anadolu işgal altındayken dönemem” 
diyerek cevap vermiş bir kardeşimizdir. 
Bizim gözümüzde, Muhammed İkbal ile 
Mehmet Akif ’in bir farkı yoktur; her ikisi 
de istiklalimizin ve istikbalimizin şairleri-
dir. 

Yine, 1999 depreminde en büyük desteği 
ve yardımı Pakistanlı kardeşlerimizden 
gördüğümüzü de hiçbir zaman unutma-
dık, unutmayacağız. 2014’te Soma’da 
meydana gelen maden faciası sonrasında 
Pakistan bir gün yas ilan etmişti. Biz de, 
Aralık 2015’de Peşaver’de bir okulda on-
larca öğrencinin hayatını kaybetmesiyle 
sonuçlanan menfur terör saldırısının acısı-
nı derinden hissederek, ülkemizde bir gün-
lük matem ilan ettik. Tarihten gelen ve her 
dönemde de canlılığını sürdüren bu güçlü 
bağlarımız Türkiye ve Pakistan’ı, birbirleri 
için özel kılıyor. Bu dayanışma ve kardeş-
lik ruhunu, inşallah, birlikte tüm dünyaya 
yayacağız.

Pakistan, 15 Temmuz’da Türk 
Milletinin Yanında Oldu

Sayın başkanlar,

Kıymetli milletvekilleri, 

Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından, Pakistan’ın, devlet yönetimiyle, 
Meclisi’yle ve halkıyla bizim yanımızda yer 
alan ilk ülke olduğunu da özellikle belirt-
mek istiyorum. Meclisinizin oybirliğiyle 
kabul ettiği destek kararını memnuniyetle 
karşıladık. Geniş bir siyasi yelpazeyi temsil 
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eden milletvekillerinden oluşan heyetini-
zin, Ağustos ayında ülkeme gerçekleştir-
diği destek ziyareti, terör örgütleriyle olan 
mücadelemize güç kattı. 

Pakistan, Fetullahçı Terör Örgütü 
FETÖ’nün faili olduğu 15 Temmuz darbe 
girişimi karşısındaki duruşuyla, ikinci kur-
tuluş savaşında da Türk Milletinin yanın-
da yer aldığını göstermiştir. Allah sizlerden 
razı olsun, dayanışmamızı ilelebet muhafa-
za ve daim eylesin. Desteğiniz için burada 
tekrar teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim 
ki; FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet 
gösterdiği tüm ülkeler için tehdit teşkil 
eden eli kanlı bir terör örgütüdür. 

Bu örgütün elebaşısı, Mısır’da bir gazeteye 
verdiği beyanatta, kendisi için ‘Kainat İma-
mı’ sıfatını kullanıyor.  170 ülkede faaliyet 
gösteren bu örgütün başındaki zat nerede 
ikâmet ediyor?  Pensilvanya’da. Peki, ne ya-
pıyor? Pensilvanya’dan dünyayı yönetiyor. 

Bu örgüt eğitim, diyalog ve hoşgörü kisvesi 
altında insanları zehirliyor. Örgütün başın-
daki şahıs, Vatikan’la dinler arası diyalog 
kurabiliyor. Dinler arası diyalog nasıl ola-
biliyor? İslam’la diğer dinler arasında bir 
diyaloğu nasıl ortaya koyabiliriz, bu müm-
kün mü? Ama bu zat kendince bunu sağla-
maya çalışıyor. 

Hatta bu örgütün mensupları, Pensilvan-
ya’daki şarlatan için, “O bize şahdamarın-
dan daha yakındır” diyecek kadar ileri 
gittiler. Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’inde, 

“Ben size şahdamarınızdan daha yakınım” 
buyuruyor. O halde bize şahdamarından 
daha yakın olan sadece Allah’tır, başka 
hiçbir güç yoktur. İşte bu örgüt, Cenab-ı 
Allah’a şirk koşacak bir seviyeye gelmiş du-
rumdadır. 

Bu terör örgütünün kardeş Pakistan’a zarar 
vermeden en kısa sürede bertaraf edilece-
ğine yürekten inanıyorum. Pakistan Hükü-
metinin bu doğrultuda aldığı son kararları 
yerinde buluyor, FETÖ ile mücadelemize 
verdiği güçlü destek için teşekkür ediyo-
rum. Terör örgütleri karşısındaki dayanış-
mamızı ve işbirliğimizi, yaygınlaştırarak 
devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Terörün Arkasında Batılı 
Ülkeler Var

El Kaide ve onun bir parçası olarak ortaya 
çıkan DEAŞ gibi terör örgütleri, sadece ve 
sadece Müslümanlara zarar veren, İslam’a 
karşı yürütülen savaşın aracı olan yapılar-
dır. Şu anda Türkiye olarak, DEAŞ’a karşı 
çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu 
mücadeleyi yılmadan, usanmadan sürdü-
receğiz. Çünkü bu örgütün İslam’la uzak-
tan-yakından alakası yoktur. İslam’a bu te-
röristlerin verdiği zararı başka hiçbir güç 
vermiyor. Bu teröristler acımasızca insan-
ları katlediyor. Oysa bizim dinimizde suç-
suz insanları öldürmek en büyük günahla-
rın başında gelir. 

Peki, bu teröristlerin yanında kim var? Batı 
şu anda DEAŞ’ın yanındadır. Bu terörist-
lerin elinde yakaladığımız silahların Batı 
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menşeili olduğunu tespit ettik. Bunlar en 
büyük katliamı kimlere yapıyor? Tabii ki 
müslamanlara. Peki, bölünen ülkeler ne-
resi? Suriye, Irak, Libya ve Afganistan gibi 
ülkeler.  

Ayrıca bu terör grupları, Afganistan’la 
Pakistan’ın arasını açıyor. Pakistan terör-
le mücadele ediyor mu? Ediyor. Terörden 
kendisini kurtarabildi mi? Kurtaramadı. 
Peki, Türkiye kurtarabildi mi? Kurtarama-
dı. Biz de bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 
Sadece DEAŞ değil, PKK,  PYD ve YPG’yle 
de mücadele ediyoruz. Bu örgütlerin tüm 
silahlarını Batılı ülkeler karşılıyor. Tüm 
bunları her yerde dillendiriyorum, dillen-
dirmeye de devam edeceğim. Çünkü Müs-
lüman, bir sokulduğu yerden bir daha so-
kulmamalıdır.

Müslüman kanı dökmekten başka hiçbir 
maharetleri olmayan bu katil sürülerini, 
en kısa zamanda, İslam âleminden ve tüm 
dünyadan söküp atmalıyız. Aksi takdirde, 
ne Türkiye, ne Pakistan, ne İslam dünyası, 
ne de insanlık huzura kavuşacaktır. Şayet 
biz, bu aziz dinin müntesipleri olarak, el 
ele verip sorunlarımızın üstesinden gele-
mezsek, Müslümanları içine düştükleri zil-
let çukurundan da çıkartamayız. 

İslam dini, tevhit ve vahdet dinidir. En 
büyük gayesi yeryüzünde iyiliği hâkim 
kılmak, kötülüğü ortadan kaldırmak olan 
bu aziz dinin mensupları olmakla hepimiz 
iftihar ediyoruz. Bir başka ifadeyle, Müs-
lüman sıfatını hak etmenin şartı, nerede 
olursa olsun, kim tarafından yapılırsa ya-
pılsın, her türlü zulmün, haksızlığın, ada-

letsizliğin karşısında durmaktır. Ancak bu 
şekilde Rabbimizin emrettiği gibi hayırlı 
bir ümmet olabiliriz. 

Terör örgütleri, Müslümanların arasın-
daki tefrikaları, farklılıkları kaşıyarak 
kendilerine taban bulmaya çalışıyorlar. 
Müslümanları yaşadıkları bu zelil durum-
dan kurtarmak için, İslam toplumlarının 
arasında kol gezen mezhepçilikten etnik 
ayrımcılığa kadar tüm istismar vesileleri-
ni ortadan kaldırmalıyız. Bizim dinimizde 
mezhepçilik var mıdır? Yoktur. Herhan-
gi bir mezhebin mensubu olabilirsiniz, o 
sadece bir yorumdur. Ama mezhebin de 
üstünde dini mübin-i İslam vardır.  Dini 
mübin-i İslam’da birleşmeye mecburuz. 
Bunun için çok gayret etmemiz lazımdır. 
Bizi parçalayanlara karşı İslam çatısı al-
tında bütünleşmeliyiz. İslam dünyasını, 
tefrikanın, bozgunculuğun, fitnenin, nef-
retin, cehaletin hâkim olduğu bir coğrafya 
haline dönüştürmek isteyenlere karşı hep 
birlikte mücadele etmeliyiz. Tıpkı Muham-
med İkbal’in dediği gibi; “Harekette birlik 
olmazsa, fikirde birlik faydasızdır.” 

İslam Dünyasının Önünü 
Birlikte Açalım

Türkiye ve Pakistan, hem bölgelerindeki 
konumları, hem de sahip oldukları kadim 
medeniyet miraslarıyla, bu konuda öncü-
lük edebilecek, dünyayı harekete geçirebi-
lecek potansiyele sahip iki ülkedir. Biz bu 
konuda her türlü riski alıyor, hiçbir müca-
deleden kaçmıyoruz. Bölgemizdeki insani 
krizleri, dünyadaki haksızlıkları, adalet-
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sizlikleri, her platformda dile getiriyor, çö-
züm önerilerimizi sunuyoruz. 

Sadece bu kadarla da kalmıyor, insani ve 
kalkınma yardımı projelerimizle, yeri gel-
diğinde siyasi ve askeri desteklerimizle, 
tüm kardeşlerimizin yanında olduğumuzu 
gösteriyoruz. Dünyada tek bir Müslüma-
nın dahi kanının haksız yere dökülmesini 
önleyene kadar bu mücadelemizi sürdü-
receğiz. Siz Pakistanlı kardeşlerimize de, 
İslam dünyasının önünü birlikte açmayı 
teklif ediyoruz. 

Sayın Meclis başkanları, 

Kıymetli milletvekilleri, 

Ortak değerleri paylaşan, kadim bağlara 
sahip, bölgesel ve uluslararası konularda 
birbirlerini destekleyen ülkelerimiz ara-
sındaki ilişkiler, son yıllarda ciddi bir atı-
lım yaşıyor. Karşılıklı üst düzey temaslar, 
ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine, 
serpilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu min-
valde, Parlamentolararası temasların da 
iki ülke siyasetçileri ve halkları arasındaki 
ilişkilerin perçinlenmesinde kritik rol oy-
nadığını ifade etmek isterim. Dün akşam, 
Sayın Cumhurbaşkanıyla, bugün ise Sayın 
Başbakanla görüşmelerimiz oldu. Bu gö-
rüşmelerle Türkiye ile Pakistan arasında 
atacağımız ve atmakta olduğumuz adım-
ları değerlendirme fırsatı bulduk. İnanıyo-
rum ki, yürüttüğümüz programlarımızla, 
yüksek düzeyli stratejik konsey toplantı-
mızla geleceğe yönelik adımlar atacağız. 
Hedefimiz inşallah en kısa zamanda tica-
ret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmaktır. 
Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve enerji 

alanındaki atacağımız adımlarla Türkiye 
ve Pakistan birlikte kazan-kazan esasına 
göre kalkınmalı, geleceğe yürümelidir. 

İki ülke parlamenterleri arasında tesis edi-
len yakın diyaloğu, inşallah önümüzdeki 
süreçte de devam ettirmeliyiz. Aynı şekilde 
ticaret ve yatırım alanında da işbirliğimizi 
tahkim etmeliyiz. Türkiye ve Pakistan ara-
sında 2009 yılında ihdas ettiğimiz Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ilişki-
lerimize kurumsal bir çerçeve kazandırdı. 
Konsey bünyesinde bugüne kadar imzala-
nan 51 anlaşma ve belge ile kısa zaman-
da çok önemli mesafe kat ettik. Ancak biz 
bunu yeterli görmüyoruz. İnsanımıza istih-
dam sağlayacak yeni projeleri, yeni ortak-
lıkları el birliği ile hayata geçirmeliyiz.

Türkiye ve Pakistan çok büyük potansi-
yele sahip iki ülkedir. Hiçbir engelin bizi 
imkânlarımızı tam olarak kullanmaktan 
alıkoymasına izin vermemeliyiz. Yatırımla-
rın geliştirilmesi, altyapı yatırımları, sağlık 
ve savunma sanayii gibi alanlarda işbirliği-
nin derinleştirilmesi için mevcut işbirliği-
mizi kararlılıkla sürdürmeliyiz.

Bunun yanında Türkiye, kalkınma odaklı 
işbirliği projeleriyle de Pakistanlı kardeş-
lerine destek oluyor. En son, 2010 yılında 
yaşanan büyük sel felaketinde olduğu gibi, 
insani yardım kuruluşlarımız ve Kızılay’ı-
mız, süratle Pakistan’a intikal ederek, mil-
letlerimiz arasındaki dayanışmanın gücü-
nü göstermişlerdir.

Diğer taraftan, lisans, yüksek lisans ve dok-
tora alanında verilen “Türkiye Bursları” ile 
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hem Pakistanlı öğrencilerin tecrübelerini 
ülkemize taşıyor, hem de nitelikli insan 
kaynağı noktasında Pakistanlı kardeşleri-
mize katkı sağlıyoruz. Ben, Yükseköğretim 
Kurulumuz ile Pakistan Yükseköğrenim 
Kurulu arasında önümüzdeki ay imzala-
nacak, her yıl 500 Pakistanlı öğrencinin 
ülkemizde doktora yapmasını öngören 
mutabakat zaptını da çok kıymetli bulu-
yorum.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı TİKA, buradaki koordinasyon ofisi 
ile kalkınma yardımları konusunda değerli 
projelere imza atıyor. İnşallah her alandaki 
ortak projelerimiz gelecekte de devam ede-
cektir.

Sayın başkanlar,

Kıymetli milletvekilleri, 

Pakistan ve Afganistan’ın iyi komşuluk iliş-
kileri çerçevesinde işbirliği geliştirmeleri-
ne önem veriyoruz.  Bu işbirliği bölgenin 
huzur ve güvenliği için gerekli olduğu ka-
dar, bu coğrafyanın ekonomik potansiyeli 
ve önemli altyapı projelerinin hayata geçi-
rilmesi bakımından da elzemdir.

Bizim de hassasiyetle takip ettiğimiz, yak-
laşık 70 yıldır çözülemeyen Keşmir so-
runu vicdanlarımızı yaralamaya devam 
ediyor. Keşmir’de son dönemde yaşanan 
gelişmeler, bu sorunun çözümünün ne de-
rece önemli ve acil olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Keşmirli kardeşlerimizin ya-
şadıkları sıkıntıların, ıstırapların farkında-

yız. Gerilimin tırmanmasından derin endi-
şe duyuyoruz. 

Siyasi ve insani boyutu olan bu meselenin 
hak ve hukuka uygun şekilde çözülmesi 
için uluslararası toplum daha fazla çaba 
sarf etmelidir. Keşmir sorununun, bölge 
halkının talepleri dikkate alınarak, Hindis-
tan ve Pakistan arasında doğrudan diyalog 
yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu 
ediyoruz. Türkiye, bu hususta elinden ge-
len çabayı göstermeye hazırdır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
şahsıma gösterdiğiniz hüsnü kabul için 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri ve 
tüm Pakistanlı kardeşlerimi bir kez daha 
muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah’a 
emanet olun.
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Sayın Başkan, kıymetli misafirler, saygıde-
ğer parlamenterler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.

NATO Parlamenterler Asamblesi 62’nci Yıl-
lık Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle sizle-
ri ülkemizde ağırlamaktan büyük memnu-

niyet duyuyorum. Türkiye’ye, kıtaların ve 

medeniyetlerin buluştuğu bu güzel şehre, 

İstanbul’a hoşgeldiniz. Kapanış oturumu-

nu gerçekleştirdiğimiz toplantının ülkele-

rimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için barış, 

huzur ve işbirliğine vesile olmasını diliyo-

rum.

Terörle Mücadelemizde NATO’yu 
Yanımızda Görmek İstiyoruz

NATO-PA 62. Yıllık Genel Kurul Toplantısı Kapanış Oturumu
İstanbul | 21 Kasım 2016
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Kıymetli misafirler,

Küresel boyutta yepyeni sınamalar ve teh-
ditlerle karşı karşıya bulunuyoruz. Terör 
ve iklim değişikliği bunların başında geli-
yor. Yabancı düşmanlığı ve hatta sonuçları 
itibarıyla İslam düşmanlığı, belirli ülkele-
rin sınırlarını aşan bir niteliğe bürünmüş 
durumdadır.  Günümüz dünyasında hiçbi-
rimiz, bir yangın çıktığında “Nasıl olsa du-
manı ve ateşi bana gelmez” deme lüksüne 
ve şansına sahip değiliz. Er ya da geç, o yan-
gının alevi de, dumanı da bize ulaşır, ula-
şacaktır. Tehditlerin küreselleştiği ve güç 
dengelerinin değiştiği böyle bir dönemde, 
mevcut kurumların da kendilerini gözden 
geçirmeleri şarttır. Bu tehditlerin bertaraf 
edilmesi ve fırsatların kazanımlara çevri-
lebilmesi için, meselelerin daha kapsayıcı 
platformlarda ele alınması gerekiyor.

NATO Parlamenterler Asamblesi, parla-
menter diplomasinin kurumsallaşmış bir 
yapısı olarak, 60 yılı aşkın bir süredir bu 
amaçla faaliyet gösteriyor. NATO-PA ülke-
lerinin parlamenterleri arasında sürdürü-
len istişareler, devletlerarası ilişkilere de 
dinamizm kazandırıyor. Ayrıca toplantıla-
rımız, İttifak politikalarının başarıya ulaş-
tırılmasında önemli rol oynuyor. Kapsamlı 
güvenlik anlayışının öneminin arttığı 
günümüzde, diyalog ve işbirliğini geliş-
tirmeye her geçen gün daha çok ihtiyaç 
duyuyoruz.

Bugün bu salonda sadece NATO üyesi 28 ül-
kenin değil; aynı zamanda, Balkanlar’dan, 
Kafkasya’dan, Ortadoğu’dan, Uzakdoğu’dan 
ortak ve gözlemci ülkelerin temsilcileri de 

bulunuyor. Bu geniş katılım, ortak çıkar 
alanlarına ilişkin müşterek bakışımızın ve 
farklılıklardan yeni ortaklıklar üretme ira-
demizin en açık ifadesidir. Aynı zamanda 
bu manzara, NATO’nun Soğuk Savaş son-
rası dönemde geçirdiği dönüşümü de yan-
sıtıyor. Daha da önemlisi, şahit olduğumuz 
bu fotoğrafı, birlik ve beraberlik içinde ha-
reket edebilme kabiliyetimizin bir provası 
olarak görüyorum. 

NATO üyesi ve gözlemci ülkeler olarak, 
şayet içinde bulunduğumuz bu zor süreci, 
hakkı, hukuku, adaleti, temel insani değer-
leri güçlendirerek geride bırakabilirsek, 
kendimize ve tüm dünyaya katkıda bulun-
muş oluruz. Aksi bir durumda ortaya çıka-
cak dengesizliğin, hepimiz ve tüm dünya 
için felaketin habercisi olacağı da açıktır. 
Bunun için NATO’yu, küresel görevlerinin 
gerektirdiği doğru bakış açıları ve buna 
uygun güçle donatmak için, her zamankin-
den daha çok çalışmalıyız. 

Türk Demokrasisi Rüştünü 15 
Temmuz’da Bir Kez İspatladı

Değerli misafirler,

NATO Parlamenter Asamblesinin 62’nci 
Genel Kurul Toplantısının İstanbul’da 
yapılmış olması, başlı başına bir mesaj-
dır. Tüm dünyanın dikkatinin, Suriye’den 
Irak’a, Ukrayna’dan Libya’ya, Türkiye’nin 
çevresinde vuku bulan gelişmelere odak-
landığı şu dönemde İstanbul’da toplanmış 
olmamız, gerçekten çok önemlidir. Türki-
ye, NATO’nun gündeminde de üst sıralarda 
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yer alan bu buhranlarla baş etmeyi, günlük 
hayatının parçası haline getirmek zorunda 
kalan bir ülkedir. Bu toplantıyı, dünyanın 
gündemini adeta bloke eden krizlere kayıt-
sız kalınmadığının bir işareti haline dönüş-
türmeliyiz.

Temmuz ayında Varşova’da gerçekleştiri-
len NATO Zirvesi sırasında İttifak’ın gü-
venliğini doğrudan ilgilendiren konularda 
kritik kararlar alındı. Tiran’da Mayıs ayın-
da yapılan NATO-Parlamenter Asamblesi 
Oturumu, Varşova Zirvesi öncesinde de-
legelerimiz için önemli bir istişare orta-
mı sağladı. Varşova’da sağlanan ivmenin, 
İstanbul’da yapılan görüşme ve çalışmalar-
la güçlendirildiğine inanıyorum. Unutul-
mamalıdır ki, NATO hiçbir zaman sadece 
ortak tehditlere karşı kurulmuş bir savun-
ma örgütü olmamıştır. NATO, demokratik 
değerleri geliştirme idealine bağlı olan 
devletleri bir araya getirmiş bir güvenlik 
platformudur, öyle olmak zorundadır.

Kıymetli misafirler,

Bu toplantıyı önemli kılan bir başka husus 
da, demokrasiye bağlılığını 15 Temmuz 
gecesinde canı pahasına dünyaya ispatla-
mış bir ülkede düzenleniyor olmasıdır. 15 
Temmuz gecesi, Türkiye’de tarihte eşine 
ender rastlanacak bir demokrasi mücade-
lesi yaşanmış ve daha da önemlisi bu mü-
cadele kazanılmıştır. O gece Türkiye ve bi-
zimle birlikte tüm dünya, terörün yeni bir 
yüzüne, terörle mücadelenin de farklı bir 
yöntemine şahit oldu. Türk milleti, han-
gi kesimden, hangi siyasi görüşten olursa 
olsun, 15 Temmuz gecesi, istiklali ve istik-

bali için sokaklara dökülerek, darbecilerin 
karşısına dikildi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisini bombalama hainliğini gösteren 
teröristlere en güçlü cevabı, bizzat aziz mil-
letimin seçilmiş temsilcileri verdi. Hangi 
siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar 
tüm milletvekillerimiz, tarihi bir dayanış-
ma örneği sergileyerek, üzerlerine bomba 
atıldığı anlarda dahi Parlamento’yu terk 
etmediler. Medyamız, çok zor şartlarda 
sürdürdüğü yayınını kesmeyerek, birlik ve 
beraberlik çağrımızın halkımıza ulaştırıl-
masını sağladı.

Türk demokrasisi rüştünü 15 Temmuz 
gecesinde tüm dünyaya bir kez daha is-
patladı. Bugün, şayet şahsım ile bakan ve 
milletvekili arkadaşlarım burada sizlerle 
birlikteysek, milletimizin o gece gösterdiği 
destansı mücadele sayesindedir. Devletin 
ve toplumun FETÖ terör örgütünden arın-
dırılması, o gece demokrasinin yanında 
duran ve bu uğurda 248 evladını kaybeden 
aziz milletimize karşı en büyük vazifemiz-
dir. Bu nedenle, 15 Temmuz’dan bu yana 
eli kanlı FETÖ terör örgütüyle kararlı bir 
şekilde mücadele ediyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun 
olarak, 21 Temmuz günü ilan ettiğimiz 
Olağanüstü Hal çerçevesinde, darbe giri-
şiminin izlerini silmek, terör örgütlerini 
etkisiz hale getirmek için gereken her önle-
mi alıyoruz. Demokrasinin ve hukukun üs-
tünlüğünün korunması için başlatılan bu 
süreç, Anayasal sınırlar içinde, temel hak 
ve özgürlükler gözetilerek sürdürülüyor. 
Bu vesileyle, 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından ülkemizden desteğini esirgeme-
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yen, dayanışma mesajlarını ileten dostları-
mıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. 

Terör Örgütlerine Karşı Ortak 
Mücadele Edilmeli

Terör örgütlerinden kaynaklanan tehdit 
hepimize yöneliktir. Dolayısıyla mücadele-
nin de ortak verilmesi gerekiyor. Türkiye’ye 
sağlayacağınız destek, ortak güvenliğimize 
kasteden terör örgütüyle mücadelemize 
güç katacaktır. FETÖ ile iltisaklı yapılan-
malara karşı mücadelemizde sizlerin des-
teğinize güveniyoruz. Aynı şekilde DEAŞ 
ve PKK başta olmak üzere, insanlığın müş-
terek değerlerine düşmanlık konusunda 
birlikte hareket eden tüm terör örgütlerine 
karşı verdiğimiz mücadeleye desteğinizi 
bekliyoruz. Terör örgütleri mensuplarının 
ülkelerinizde rahatça hareket etmelerine, 
propaganda yapmalarına, militan devşir-
melerine, tehditle haraç toplamalarına en-
gel olmanızı istiyoruz. 

NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg, 
Eylül ayında ülkemizi ziyaret ederek, 
NATO’nun ülkemizle olan dayanışmasını 
bir kez daha gösterdi.  Yine Eylül ayında Sa-
yın Meclis Başkanımızın girişimiyle düzen-
lenen Demokrasi ve Dayanışma Zirvesi’ne 
sekiz uluslararası parlamenter asamblesi-
nin katılım sağlamış olması da bizim için 
oldukça anlamlıdır. 

Ancak, Türkiye olarak, terörizme karşı yü-
rüttüğümüz mücadelede daha güçlü des-
teğe ihtiyacımız olduğunu, burada bizzat 

sizlere ifade etmek mecburiyetindeyim. 
Terör örgütleri karşısında ikircikli tutum 
içinde olan ülkelerin tamamı da, bu tavır-
larının bedelini, eninde sonunda, kendi 
toprakları içinde ödeyeceklerdir. Tarihin 
her döneminde, farklı mahiyette terör ör-
gütleriyle mücadele etmek zorunda kalan 
Türkiye’nin ikazlarına kulak verilmesini 
özellikle tavsiye ediyorum. Biz bu tecrü-
beyi onbinlerce güvenlik görevlimizin ve 
vatandaşımızın canı pahasına elde ettik. 
Bilhassa dönemsel çıkarlar uğruna te-
rör örgütlerine kol-kanat geren ülkeleri, 
Türkiye’nin bu samimi çağrısında kulak 
vermeye davet ediyorum. 

Şunu burada bir kez daha açık ve net ifade 
etmek isterim. Bizim kimsenin toprağında 
gözümüz yok, kimsenin egemenlik hakla-
rıyla bir sorumuz yok. Biz sadece, tecrü-
belerimiz ışığında terör örgütlerini biz-
zat kaynağında imha etmeye çalışıyoruz. 
Türkiye, terör örgütleriyle Avrupa başta 
olmak üzere, dünyanın geri kalan bölümü 
arasında adeta bir set gibidir. Eğer biz bu 
mücadelede başarısız olursak, yani bu set 
yıkılırsa, teröristler, tıpkı bir sel gibi, tüm 
dünyayı ateşe ve kana bulayacaklardır. Biz 
diyoruz ki, gelin, bu seti zayıflatmak yeri-
ne güçlendirin. Terörizmle mücadelesinde 
Türkiye’ye verilen her destek, o ülkenin ken-
di geleceğini güvence altına almasına katkı 
sağlayacaktır. Tüm müttefiklerimizi, mesele-
ye bu şekilde bakmaya davet ediyoruz. 

Değerli dostlar,

1952’den bu yana üyesi olduğumuz NATO, 
21’inci yüzyılın sınamalarıyla etkin bi-
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çimde mücadele edebilme iradesine sahip 
olduğunu ispatlamak zorundadır. Soğuk 
Savaş’ın sona erdiği dönemde, bazı çevre-
ler, NATO’nun varlık nedeninin ortadan 
kalktığını ileri sürdüler. Buna karşılık 
NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ar-
dından sergilediği adaptasyon yeteneği 
ve başlattığı kapsamlı dönüşüm süreciyle 
yeni bir döneme girdi.

Bugün Balkanlardan Afganistan’a, Kuzey 
Afrika’dan Baltıklara uzanan geniş bir coğ-
rafyada faaliyet gösteren NATO, uluslarara-
sı güvenlik ve istikrara önemli katkılarda 
bulunuyor. NATO bünyesinde ikinci büyük 
orduya sahip olan Türkiye, Soğuk Savaş bo-
yunca, Avrupa-Atlantik güvenliğinin vaz-
geçilmez bir parçasını oluşturmuştu. Tür-
kiye, yeni dönemde de, uluslararası barışın 
korunmasına yönelik faaliyetlere, güçlü 
bir şekilde askeri ve siyasi destek vermeyi 
sürdürüyor. Dünyayı ve NATO’yu ilgilendi-
ren güvenlik krizlerinin önemli bir bölü-
mü, ülkemizin yakın çevresinde yaşanıyor. 
Türkiye, bu krizler karşısında verdiği mü-
cadelede, hem kurumsal olarak NATO’yu, 
hem de tek tek NATO üyesi ve gözlemcisi 
ülkeleri yanında görmek istiyor. 

Bilindiği gibi, Suriye’deki krizin başından 
bu yana siyasi çözüm arayışlarında ön 
saflarda yer aldık. Aynı şekilde, Suriye’de 
her geçen gün ağırlaşan insani sorunların 
çözümü konusunda hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmadık. Ülkelerindeki çatışmalardan 
kaçan 3 milyona yakın Suriyeliye kapımızı 
açtık, onlara sahip çıktık. 

Avrupa, Sığınmacılar Konusunda 
Kötü Bir Sınav Verdi

Ayrıca sınır hattımızın öteki tarafındaki 
yüzbinlerce Suriyeliyi de açlığa ve  ölü-
me terk etmedik, bu insanlara acil insani 
yardımda bulunduk. Türkiye’nin bu yükü 
omuzlayacak kudrette bir ülke olması, esa-
sen mevcut uluslararası kurumları da ko-
rudu. İşte bu kriz karşısında Avrupa’nın 
durumu ortadadır. Topraklarına bir mülte-
ci akımı söz konusu olduğu zaman Avrupa 
hemen panikledi. Birisi çıktı, “100 sığınma-
cı alabilirim” dedi. Yine diğerleri çıktı, “Biz 
200-300 sığınmacı alabiliriz” şeklinde gay-
riciddi açıklamalar yaptılar. Hiçbir ülke, 
bu konuda Türkiye’nin takındığı insanı an-
layış ve tutumu sergileyemedi.  Bombalar-
dan kaçan herkese kapımızı açtık, açaca-
ğız. Neden? Çünkü biz, tüm kardeşlerimize 
insan nazarıyla bakıyoruz.

Aylan ve Ümran bebeklerin cansız bedenle-
ri kıyıya vurunca timsah gözyaşı dökenler 
ikircikli davranıyor. Türkiye’nin, Suriyeli 
sığınmacılar konusundaki tavrı kesinlik-
le Batılı ülkeler gibi değildir. Biz, Suriyeli 
kardeşlerimizin yaşadığı acıları hem yü-
reğimizde hissediyor hem de bu insanlık 
dramına karşı eylemlerde bulunuyoruz. 
İnsani krizlerin yükünün paylaşılması ko-
nusunda yalnız bırakılmış olmamız ise çok 
acı bir durumdur. 

Şimdi burada bir gerçeği açıklamak zorun-
dayım; ilgili ülkeler gücenmesin, dost acı 
söyler. Irak’ta, Suriye’de bizim terör örgü-
tü olarak ilan ettiğimiz örgütlerin elinde 
dostlarımızın ürettiği silahların çıktığını 
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biliyor musunuz? Bu silahların seri nu-
maralarına varıncaya kadar her türlü bilgi 
elimizde mevcut. Ama bu durumu kendi-
lerine söylediğimiz zaman hiç umursamı-
yorlar. 

Türkiye, bölgenin nabzını en iyi tutan ül-
kedir. Bu bölgenin ne olduğunu, tarihini 
çok iyi biliriz. Çünkü onlarla tarihi, kültü-
rel birlikteliğimiz söz konusudur. Şu anda 
Halep’in halini görüyorsunuz.  Halep’i vu-
ranlar bellidir. Fakat Batı, Haleplilerin Ga-
ziantep ve Kilis’te yaşayanlarla akrabalık 
bağları olduğunu biliyor mu? İşte biz bu 
kadar iç içeyiz. Onun içindir ki bizim ca-
nımız yanıyor. Ama canı yanmayanlar, sa-
dece televizyon ekranlarına bakıp ah-vah 
ediyorlar. 

Tüm bunlara karşılık, insani krizlerin yü-
künün paylaşılması konusunda yalnız bı-
rakılmış olmamız, gerçekten çok acı bir du-
rumdur ve gelecek için kötü bir örnektir. 
Milletimiz, bu manzara karşısındaki haklı 
bir öfke ve tepki içindedir. Diğer taraftan, 
tarihinin en büyük güvenlik krizlerinden 
birini yaşamakta olan Irak’ta, DEAŞ’la mü-
cadele sürecine askeri, siyasi, toplumsal 
ve insani alanlarda katkılarda bulunmaya 
çalışıyoruz. Suriye’deki ve Irak’taki siyasi 
boşluktan ve dar görüşlü yönetimlerin te-
tiklediği mezhepçi kutuplaşmalardan bes-
lenen terörizm belasına kararlılıkla karşı 
koymayı sürdüreceğiz. DEAŞ’la mücadele-
de, Türkiye kadar büyük bedel ödeyen ve 
somut neticeler alan bir başka ülke yoktur. 
Sınırda tüm terör örgütlerinden ciddi teh-
ditler aldık. Türkiye, bu tehditleri ortadan 

kaldırmak için Özgür Suriye Ordusu’yla 
birlikte Suriye’ye girdi. Temenni ederim 
ki, bundan sonraki süreçte başta Amerika 
olmak üzere diğer ülkeler ve tüm uluslara-
rası kuruluşlar terörü yok ederler.  Böylece 
bir NATO ülkesi olan Türkiye bölgede te-
rör tehdidinden arındırılmış olur. 

Ayrıca yabancı terörist savaşçıların kriz 
bölgelerine gidişini engellemek için etkili 
önlemler aldık, almaya devam ediyoruz. 

Bir başka önemli kriz alanı olan Ukrayna’da 
yaşanan sorunun, bu ülkenin toprak bü-
tünlüğü çerçevesinde çözülmesini destek-
ledik. Çok güçlü tarihi bağlarımızın bu-
lunduğu Kırım’da yaşanan insan hakları 
ihlallerinin takipçisiyiz. Kırım’ı kendimiz-
den ayrı düşünemeyiz.

Rusya ile ilişkilerimizde 24 Kasım hadi-
sesi sonrasında başlatılan normalleşme 
sürecinde önemli bir ivme yakaladık. Bu 
sürecin, bölgesel meselelere çözüm arayış-
ları ve terörizmle mücadele çabalarına da 
olumlu yansımaları olacaktır. 

Afganistan’daki sıkıntıların çözümüne 
yönelik önemli bölgesel girişimlere ön-
cülük ediyoruz. Bu ülkede güvenlik ve 
istikrarın sağlanmasını temin etmek için 
ISAF bünyesinde önemli roller üstlendik. 
Afganistan’a olan desteğimizi Kararlı Des-
tek Misyonuyla sürdürüyoruz. 2001 yılın-
dan bu yana gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 
dolar değerindeki 800’ü aşkın projeyle, 
Afganistan’ın kalkınması ve yeniden inşa-
sına ciddi katkıda bulunduk. 
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Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrara yö-
nelik yapıcı katkılarını gösteren bu örnek-
leri artırmak mümkündür. Gerek yakın 
çevresinde izlediği politikalar, gerek bölge-
sel işbirliğini artırmaya matuf girişimleri 
ile Türkiye, bölgesel ve uluslararası güven-
liğin sağlanması konusunda aktif politika-
lar izlemeye devam edecektir. 

BM Krizlerde Etkin Davranamıyor

Kıymetli misafirler,

Uluslararası barış ve güvenlikten bahse-
derken, uluslararası meşruiyetin temsilci-
si konumundaki Birleşmiş Milletlerin ye-
niden yapılandırılması gerektiğini bir kez 
daha vurgulamak isterim. 

Esasen, Birleşmiş Milletler son yıllarda 
çok önemli bir takım çalışmalara öncü-
lük ediyor. Örneğin, 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma gündemi hayata geçirilmeye 
başlandı. İnsanlığın geleceğini tehdit eden 
iklim değişikliğiyle mücadelede önemli 
bir aşama teşkil eden Paris Anlaşması im-
zalandı. Tarihinde ilk defa düzenlenen ve 
İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız Dünya 
İnsani Zirvesi’nde, herkes için ortak bir ge-
lecek inşa etme yolunda ortak sorumluluk 
üstlenme iradesi ortaya konuldu. G-20 Dö-
nem Başkanlığımızın ardından, dünyanın 
ilk küresel İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği 
yapmaktan onur duyduk.

Ancak, tüm bu olumlu gelişmeler, Birleş-
miş Milletlerin, başta Suriye olmak üzere, 
birçok krizde yeterince etkin davranama-

dığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bir-
leşmiş Milletlerin içinde bulunduğumuz 
krizlerle daha etkili mücadele edilmesine 
imkân sağlayacak şekilde yeniden yapılan-
dırılması kaçınılmaz bir zorunluluk halini 
aldı.

Sayın Ban ki-Moon, görev süresi boyunca, 
Birleşmiş Milletler reformu ve özellikle 
barışı koruma faaliyetlerinin daha etkin 
hale getirilmesi yönünde çeşitli adımlar 
attı. Biz de, Sayın Genel Sekreterle, öncü-
lük ettiğimiz birçok girişim vesilesiyle ya-
kın işbirliği içinde olduk. Bu çerçevede, 
Finlandiya’yla birlikte kurduğumuz “Ara-
buluculuk Dostlar Grubu”nu ve İspanya ile 
hayata geçirdiğimiz “Medeniyetler İttifakı” 
girişimimizi özellikle ifade etmek isterim. 

Öte yandan, şu gerçeğin de artık herkes 
tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Ulus-
lararası barış ve güvenliğin temininden so-
rumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi yeni bir yapıya kavuş-
turulmadıkça, bu çabalar tam manasıyla 
amacına ulaşamayacaktır. Israrla tekrar 
ediyorum: Güvenlik Konseyi, günümüzün 
gerçekleriyle bağdaşan bir temsil yapısına 
kavuşturulmalıdır. Biz her fırsatta “Dünya 
5’ten büyüktür” derken, işte bu gerçeği an-
latıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. 

Çünkü 2. Dünya Savaşının şartları içerisin-
de oluşturmuş bir yapıyla bugünü yönet-
mek mümkün değildir. Dünyayı sadece bir 
ülkenin dudakları arasına mahkum ede-
meyiz, 196 ülkenin burada hakkı vardır. 
Tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler’de yetki 
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sahibi olması gerekir. 5 tane daimi üye ve 
bu daimi üyelerden bir tanesinin vereceği 
karar bütün dünyayı bağlayamaz. Bu yapı, 
insan haklarını temsil edemez ve güvence 
altına da alamaz. Güvenlik Konseyi’nde 
yer alacak her ülkenin, bu hakkın getirdiği 
hesap verebilirliğe uygun hareket etmesi-
ni sağlayacak, dünyanın nüfus, coğrafi ve 
inanç dağılımını yansıtacak bir sistemi 
hayata geçirmeliyiz. Güvenlik Konseyini 
daha demokratik, adil, şeffaf ve etkin kı-
lacak kapsamlı bir reform üzerinde müm-
kün olan en geniş uzlaşmayı sağlama so-
rumluluğu hepimize düşüyor.

Değerli dostlar, 

Uluslararası toplum olarak zor bir dönem-
den geçtiğimiz bir gerçektir. Ancak, bun-
ların aşılamayacak sorunlar olmadığını 
düşünüyorum. Bizler, ortak çıkarlarımız 
çerçevesinde işbirliği ve dayanışma için-
de hareket ettiğimiz müddetçe, ne kadar 
karmaşık olursa olsun, önümüze çıkan so-
runlar karşısında güçlü bir duruş sergile-
yebiliriz. Bunu başarmak, temsil ettiğimiz 
ülkelerle birlikte, milletlerimizin asli birer 
unsurunu oluşturduğu uluslararası toplu-
ma karşı da en büyük görevimizdir. Elbet-
te asıl sorumluluğumuz çocuklarımızadır, 
gelecek nesilleredir.Onların daha huzurlu 
bir dünyada yaşayabilmesi için tüm bu 
zorlukları ve sınamaları başarıyla aşmak 
zorundayız.  

Ülkemde düzenlediğiniz bu toplantının, 
gerek İttifak, gerek ortak ve dost ülkeler, 
gerekse tüm insanlık için hayırlara vesile 

olmasını niyaz ediyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlı-
cakla kalın.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Sayın bakanlar, Sayın Genel Sekreter, Ek-
selansları, çok değerli temsilciler, aziz kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeri-
nize olsun.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ti-
cari İşbirliği Daimi Komitesi, İSEDAK’ın 

32’nci Bakanlar Oturumunu açarken, he-
pinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. İSEDAK Başkanı 
sıfatıyla tüm misafirlerimize Türkiye’ye 
ve kıtaların, medeniyetlerin buluştuğu bu 
aziz şehre, İstanbul’a hoşgeldiniz diyorum. 
Sizi, bir kez daha, Yuşa Peygamber’in, Eyüp 
el Ensari’nin, Fatih Sultan Mehmet’in şehri 
İstanbul’da ağırlamaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum.

Artık Sömürülen Ülkeler 
Olmaktan Çıkalım

32. İSEDAK Toplantısı | İstanbul | 23 Kasım 2016
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Bugün burada ağır bir sorumluluğun yü-
künü paylaşmak üzere bir aradayız. Bugün 
İstanbul’da, dünyanın farklı köşelerinde 
dini, mezhebi, etnik kimliği ne olursa ol-
sun milyonlarca mazluma bir nebze olsun 
umut vermek üzere toplanmış bulunuyo-
ruz. Kalplerin nasırlaştığı, gözlerin kâr ve 
para hırsıyla körleştiği bir zamanda, pay-
laşarak hep birlikte kazanmanın mümkün 
olduğunu göstermek için burada bera-
beriz. İslam âleminin temsilcileri olarak, 
daha adil, daha huzurlu ve barış dolu bir 
dünyanın mümkün olduğunu izhar için 
bir aradayız. Çocuklarımıza daha iyi bir 
gelecek sağlamak için bugün buradayız.  
“İstişare eden zillete düşmez” emri muci-
bince, meselelerimizi, gönlümüzle dilimiz 
arasına perde koymadan konuşmak için 
buradayız. Ben, Rabbimden, bu ulvi ni-
yetlerle gerçekleştirdiğimiz toplantımızı 
bereketlendirmesini, ümmetin ve tüm in-
sanlığın sorunlarının çözümüne vesile kıl-
masını niyaz ediyorum. Fikirleri, eleştirile-
ri, teklifleriyle toplantımıza katkı sunacak 
tüm kardeşlerime, tüm misafirlerimize de 
şimdiden teşekkür ediyorum.

Değerli dostlarım, 

Dünya, özellikle de içinde yer aldığımız 
bölge, uzun bir süredir siyasi, sosyal ve 
ekonomik buhranlarla boğuşuyor. Küresel 
sistemdeki fay hatlarının hareketlendiği, 
kırılmaların, sarsıntıların, hatta Suriye, 
Irak, Libya, Yemen’de olduğu gibi devletle-
ri altüst eden büyük depremlerin yaşandı-
ğı bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz de, bir 
şekilde bu kritik süreçten etkileniyoruz.

Müslümanlar, Dünyanın Yükünü 
Omuzlarında Taşıyor

Esasen, bugün dünya siyasetini meşgul 
eden, gündemi esir alan krizlerin neredey-
se tamamı, İslam ülkelerinde vuku bulu-
yor. Müslümanlar olarak, adeta dünyanın 
yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. Filistin-
li çocuklar, Arakanlı yetimler, Türkistanlı 
mazlumlar kendilerinin hiçbir dahli olma-
dıkları meselelerin acı sonuçlarıyla yüzleş-
mek zorunda bırakılıyor. Coğrafyamızdan 
yansıyan haberler, hepimizi, içinde kalp 
denen kutlu cevheri taşıyan her insanı de-
rinden yaralıyor. Aklımızın alamayacağı, 
vicdanlarımızın asla kabul edemeyeceği 
hadiseleri, vahşetleri televizyon ekranla-
rında gördükçe kahroluyoruz. 

Daha birkaç gün önce, hemen yanı başı-
mızda, Doğu Halep’teki sivillere hizmet ve-
ren son hastane de, rejim ve destekçileri ta-
rafından enkaza çevrildi. Sadece son 1 yıl 
içinde Akdeniz’in karanlık suları, açlıktan, 
fakirlikten ve sefaletten kaçarken boğu-
lan 5 bin mazluma mezar oldu. Suriye ve 
Irak’taki iç savaşın Avrupa’ya göçe zorla-
dığı 10 bin kayıp çocuğun nerede olduğu, 
kimin elinde olduğu bilinmiyor. Bize her 
fırsatta insan hakları, demokrasi, özgürlük 
dersi veren ülkeler, kendilerine sığınan 
çocuklara dahi sahip çıkmaktan acizler. 
Bu mazlumlara kapılarını açmadılar, aç-
mıyorlar. Tam aksine onları dikenli tellere 
mahkûm ediyorlar.

Bu salondaki her bir kardeşimin, farklı ül-
kelerden gelen her bir misafirimizin terör-
den çatışmalara, iç siyasi problemlerden 
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ekonomik zorluklara kadar birçok ağır 
imtihanla yüzleştiğini biliyorum. Gördük-
lerimiz, duyduklarımız, okuduklarımız ve 
şahit olduklarımız karşısında zaman za-
man umut pınarlarımızın kuruduğunun 
da farkındayım. Ama şundan emin olun. 
Her şey zıddıyla kaimdir. İmtihan ne kadar 
ağır ise, mükâfat da o kadar büyüktür.

Bakınız biz de çok veciz söz var. Atalarımız 
“Kul sıkışmayınca hızır yetişmez” derler. 
Yani sıkıntıda olan, dara düşen ve kendisi-
ne inanan insanları Yüce Allah darda koy-
maz; onlara en zor anlarında muhakkak 
yardım eder. Biz, bu ilahi lütfa, hem bin-
lerce yıllık İslam tarihimiz, hem de kendi 
mazimiz boyunca sayısız kez şahit olduk. 
Ebrehe’nin azgın ordusunu yok eden, eba-
bil kuşlarının minik taşlarıydı. Hazreti 
Peygamberi Sevr mağarasında koruyan 
bir örümceğin incecik ağıydı. Çanakkale’yi 
geçilmez kılan, boğazı dünyanın en güçlü 
ordularına dar eden, silah ve mühimmat-
lardan ziyade milletimizin iman gücüy-
dü. 40 yıllık siyasi hayatımızın en zor dö-
nemlerinde Allah’ın inayetini, yardımını, 
rahmetini her zaman yanımızda hissettik. 
Bunun en son örneği 15 Temmuz gecesi 
yaşadıklarımızdır.

FETÖ, Tüm İslam Ülkeleri İçin 
Tehdittir

15 Temmuz gecesi neler yaşadığımızı, ül-
kemizin nasıl bir badire atlattığını emi-
nim hepiniz çok iyi biliyorsunuz. O gece 
ordumuzun içine sızmış bir avuç terörist, 
Pensilvanya’daki elebaşlarından aldıkları 

emirle,  kendilerine milletimizin emaneti 
silahları, bizzat bu silahların sahibine, yani 
millete çevirdiler. Tanklarla, uçaklarla, he-
likopterlerle ölüm kusarak milletimizin 
iradesini gasp etmeye, meşru hükümetini 
devirmeye çalıştılar. Fetullahçı Terör Ör-
gütü militanları tarafından 15 Temmuz 
gecesi 248 vatandaşımız şehit edildi, 2 bin 
193 insanımız da gazi oldu. Bu vesileyle 
tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar 
temenni ediyorum.

Karanlık başlayan bir gecenin sabahı Rab-
bimin lütfuyla apaydınlık oldu. Bağımsızlı-
ğını, onurunu, geleceğini kaybetme riskiy-
le karşı karşıya olan ülkemiz, böyle büyük 
bir tehlikeyi bertaraf ederek, daha güçlü, 
daha demokratik, daha özgür bir geleceğe 
yöneldi.

F16’lardan, helikopterlerden yağan bom-
balara rağmen millet hiçbir zaman hain-
lerden kaçmadı. Tam aksine üstüne üstüne 
gitti. Çünkü benim milletim onların üstü-
ne giderken, şehadeti, Rabbimin vaadini 
ve ülkemizin geleceğini görüyordu.

Karaçi’den Keyp Tavn’a, Mogadişu’dan Ku-
ala Lumpur’a, Endonezya’dan Avrupa’ya 
kadar dünyanın her köşesinde milyonlarca 
Müslüman, tıpkı 100 yıl önce Çanakkale’de 
olduğu gibi, bizim için dua etti, gözyaşı 
döktü, meydanları doldurdu. Sizin bu ka-
dirşinaslığınızı, bu vefanızı asla unutma-
yacağız. Manevi desteğinizin, FETÖ ile mü-
cadelemizde icraata dönüşerek sürdüğünü 
görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyo-
rum. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke-
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ler, Taşkent›te yapılan Dışişleri Bakanları 
Konseyi’nde, oybirliğiyle FETÖ’yü terör 
örgütü ilan ettiler. Çad, Gine, Pakistan, Ga-
bon, Türk Cumhuriyetleri gibi birçok ülke 
de kardeşliğimize yaraşır kararlar almaya 
başladılar.

Şunu burada bir kez daha altını çizerek ifa-
de etmek istiyorum. Fetullahçı Terör Örgü-
tü ve kendinin mehdi olduğu hezeyanına 
kapılan Pensilvanya’daki elebaşı, sadece 
Türkiye için değil, bir şekilde sızdıkları 
tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Bu ör-
güt, bulundukları ülkelerde yöneticilerin 
çocuklarını kendi okullarında okutuyor 
mu? Büyük bir çoğunlukla okutuyor. O 
ülkelerin ileri gelenlerinin çocukları da 
burada eğitim görüyorlar mı? Görüyor-
lar. Unutmayın, bu çocukların hepsi yarın 
üst makamlarda görev alacaklardır, hat-
ta görev almaya başladılar bile. Bir devlet 
başkanı dostum, “Benim özel kalemime 
girmişler haberim yok. Siz söyledikten 
sonra bunu öğrendim” dedi. Bu ne de-
mektir? Bomba hareme, en hassas yere 
girmiş. 

Dolayısıyla bir kardeşiniz, bir dostunuz 
olarak yaşadığımız bu darbeyi sizlere an-
latmak zorundayım. Çünkü bizde 40 yıl 
çalıştılar. Bu süre içerisinde Silahlı Kuvvet-
lerimize, Polis Teşkilatımıza, Adalet Teşki-
latımıza sızdılar. Buralardan da darbe giri-
şiminin adımını attılar. 

Bu örgüt, günümüzün neo-haşhaşileridir. 
Eğitim, diyalog, hayır, hizmet gibi kavram-
ların perdesini kaldırdığınızda göreceğiniz 
şey riyadır, iftiradır, hırsızlıktır, sapkınlık-

tır, kindir, kandır. Ülkemizde son yıllarda 
işlenen siyasi cinayetlerden terör hadisele-
rine, ekonomik manipülasyonlardan yol-
suzluklara kadar birçok hadisenin arkasın-
da bu örgütün olduğunu artık çok daha iyi 
görüyoruz.

Nasıl DEAŞ, PKK, El Kaide, Boko Haram 
ve Eş Şebab ile mücadele ediyorsak, FETÖ 
ile de aynı kararlılıkla mücadele etmeliyiz. 
FETÖ’nün bertaraf edilmesinde yaşanan 
her gecikme, kaybedilen her an, çok daha 
büyük sıkıntılara sebep olacaktır. Türkiye 
olarak, Maarif Vakfımız başta olmak üze-
re, gerek devlet kurumlarımız, gerekse 
sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla, 
sizlere her türlü desteği vermeye hazır ol-
duğumuzu özellikle belirtmek istiyorum.

Avrupa Parlamentosu’ndaki 
Oylama Bizim İçin ‘Yok’ 
Hükmündedir

Değerli dostlarım,

Kardeşin halinden yine kardeş anlar. Ma-
alesef sizlerin sergilediği dayanışmanın 
onda birini pek çok Batılı kurum ve kuru-
luş göstermedi. 15 Temmuz gecesi büyük 
bedel ödeyen milletimiz, Batı tarafından 
insafsız eleştirilere, haksız ithamlara mu-
hatap oldu. Demokrasiye sahip çıkan bu 
millet, taltif edilmek yerine adeta ceza-
landırılmaya çalışıldı. Bu çifte standartlı, 
ikiyüzlü tutum halen de devam ediyor. 
Türkiye’ye yönelik algı operasyonları, azal-
mak yerine artıyor. 
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Yarın Avrupa Parlamentosu’nda bir top-
lantı olacak ve Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyelik müzakereleri için oylama yapılacak. 
Peşinen ifade etmek isterim ki, sonuç ne 
çıkarsa çıksın, bu oylamanın bizim nezdi-
mizde hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. 15 
Temmuz gecesi demokrasi ve istiklali için 
canlarını ortaya koymuş bir milletin irade-
sini, hiçbir terazi tartamaz. Bu ülkenin is-
tiklal ve istikbal mücadelesi, orada ellerin 
havaya kalkıp inmesiyle inkıtaya uğraya-
cak değildir. Bu millet, “Tatlı su demokra-
tı” olmadığını, iradesine, özgürlüğüne ve 
onuruna sahip çıkmak için gerekirse canı-
nı feda edebileceğini, 15 Temmuz gecesi 
tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu oylamanın 
siyasi bir bağlayıcılığı olmasa da, açıkçası, 
verilmek istenen mesajı içime sindiremi-
yorum. Avrupa Parlamentosu’nun böyle 
bir oylamaya gitmeye tevessül etmesi dahi,  
terör örgütlerine kol-kanat gerdiğinin, on-
ların yanında saf tuttuğunun ifadesidir. 

Şu anda Avrupa ülkelerinin birçoğunda 
teröristler kol geziyor. Çok sayıda Avrupa 
ülkesi teröristlere yardım-yataklık yapıyor. 
Bunların PKK’yı terör örgütü olarak ilan 
etmeleri de samimi değildir. Zira, bir taraf-
tan PKK’yı terör örgütü ilan edeceksiniz, 
öbür taraftan terörist başının ve terör ör-
gütünün paçavralarının şehirlerinizde kol 
gezmesine izin vereceksiniz. Türkiye’den 
kaçan teröristler Avrupa şehirlerinde, 
meydanlarında nutuk atmaktan geri kal-
mıyorlar.  Bu nedenle Batılı ülkelerin sa-
mimiyetine inanmıyorum. 

Biz, Avrupa Birliğinin değerlerine pek çok 
üye ülkeden daha fazla sahip çıktığımızı, 

bugüne kadar sayısız kez ortaya koyduk. 
Ancak Batılı muhataplarımızdan, kulağa 
hoş gelen sözlerin ötesinde, somut bir des-
tek göremedik. Tam tersine, taahhütlerin 
hiçbiri gerçeğe dönüşmedi, verilen sözler 
yerine getirilmedi.

Benzer tecrübeleri sizlerin de yaşadığını 
biliyorum. Bu çifte standartlı tutuma karşı 
artık ortak tavır alalım. Artık sömürülen 
ülkeler olmaktan çıkalım. Afrikalı kardeş-
lerim Batının sömürüsünü çok iyi biliyor-
lar, ziyaretlerimiz esnasında da bunu bize 
anlatıyorlar.  Artık kendi geleceğimizi hep 
beraber kendimiz belirleyelim.

Amerikan Kongresi’nin, 11 Eylül terör ha-
disesiyle ilgili yıllar sonra aldığı kararı bi-
liyorsunuz değil mi? “İkiz kuleleri Suudi 
Arabistan vurdu. Öyleyse bunun bedelini 
Suudi Arabistan karşılamalıdır. İsteyen 
ABD vatandaşı Suudi Arabistan aleyhinde 
dava açabilir” diye karar aldılar.  Dava sü-
reçleri başladı. Böyle mantıksız bir uygu-
lama olabilir mi? Her ülkenin içinden te-
rörist çıkar mı? Çıkar. Bir ülkenin içinden 
terörist çıktı diye o ülkenin cezalandırıl-
ması akla, izana sığmıyor. Ama Amerikan 
Kongresi işte böyle bir kararı alabilme cü-
retini gösterebiliyor.

Bununla yetinmeyen ABD başka bir adım 
daha atıyor. Kuveyt Türk ve Kuveyt Fo-
undation ile ilgili de benzeri bir süreci 
başlatmanın peşindeler. Sayın Genel Sek-
reter, bundan da haberiniz olsun. Bu tür 
uygulamaları yakın takibe almamız lazım. 
Bakınız, oyun yine İslam ülkeleri üzerinde 
oylanıyor. 
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Müslümanlara yönelik önyargılar, ırkçı 
saldırılar, ötekileştirmeler maalesef her 
geçen gün artıyor. Hemen her gün bir Müs-
lümana ait dernek, mescit veya iş yeri sal-
dırıya uğruyor, yakılıyor. 

İslam ülkeleri olarak bu çifte standart kar-
şısında, insanımıza zarar veren bu eylem-
ler karşısında, artık sesimizi ve tepkimizi 
yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Batılı ülkelerin kendi çıkmazlarını, kendi 
bunalımlarını İslam dünyası ve Müslü-
manlar üzerine yansıtarak, perdelemesine 
daha fazla tahammül edemeyiz. Çünkü biz 
tepkimizi demokrasinin imkânları içinde 
ortaya koymazsak, emin olun, bu tavrın 
sahipleri daha fazla cesaret bulacaklar. Biz 
haksızlıkları yüzlerine vurmazsak, korka-
rım ki bunların pervasızlıkları daha da ar-
tacak. Biz sessiz kalırsak, Batılı ülkeler için 
El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleri “kötü”; 
ama şu an için onlara zarar vermeyen 
PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi yapılar “iyi” 
olmaya devam edecek.

Sandıktan Çıkan Neticeye Saygı 
Duyulmalıdır

Biz bir şey demezsek, Batıya selam du-
ran “Eli kanlı tiranları” kırmızı halılarda 
ağırlamayı, kendilerini eleştirenleri ise 
‘diktatör’ olarak yaftalamayı sürdürecek-
ler. Eğer bunlar birisine ‘diktatör’ diyor-
sa, benim indimde o kişi iyidir. Amerika 
bir seçim yaşadı değil mi? Hesap tutma-
dı. Hesap farklıydı. Seçimi Sayın Trump 
kazandı. Amerika’da Trump’a ne demeye 
başladılar? Diktatör...  Avrupa’nın değişik 
ülkelerinde sokaklara dökülerek ‘diktatör’ 

naraları atmaya başladılar. Hani siz de-
mokrattınız? Demokrasi sandık değil mi? 
Sandıktan çıkan neticeye niye saygı duy-
muyorsunuz? Bize de geliyorlar diyorlar 
ki, “Bak Trump Müslümanların aleyhinde, 
İslam’ın aleyhinde konuştu.” Biz, siyasette 
bu tür ayak oyunlarına alışığız. Bugün böy-
le konuşulur, sonra bu yanlış düzeltilir. Bu 
konuda tuzağa düşmememiz lazım. Eğer 
‘demokrasi’ diyorsan, sandıktan çıkan ne-
ticeye saygı duyacaksın.

Sayın Bakanlar,

Kıymetli delegeler, 

Siyasi ve toplumsal gelişmeler şüphesiz 
ekonomiyi de menfi etkiliyor. Büyümenin 
can damarı olan küresel ticarette 2012 
yılından bu yana ciddi bir yavaşlama eği-
limi görüyoruz. Bugünkü 32’nci İSEDAK 
toplantısının ekonomik meselelerimizin 
tartışılması açısından da son derece önem-
li olduğu kanaatindeyim. Küresel barışın 
sağlanması ve refah düzeyinin artırılması 
için İslam İşbirliği Teşkilatının organları 
olarak hep birlikte hareket edip, çözüm 
üretebilme kapasitemizi göstermeliyiz. 

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul’da 
13’üncü İslam Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 
Zirve’de İslam Coğrafyasının sorunlarını, 
bu sorunların çözümüne yönelik adımları 
etraflıca istişare ettik. Dönem Başkanlığı-
mız boyunca inşallah Zirve’de aldığımız 
kararların hayata geçirilmesi için her tür-
lü gayreti gösterecek, bunların takipçisi 
olacağız. İstanbul›da faaliyete geçmesi ka-
rarlaştırılan Polis İşbirliği Koordinasyon 
Merkezi›nin Tüzüğü›nün nihaileştirilmesi 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-2

101

için gerekli çalışmalara başladık.  Genç-
lik ve spordan sorumlu bakanlarımızın 
İstanbul’da yaptıkları toplantının sonuç-
larının Müslüman gençler için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.  Kadından 
sorumlu Bakanlarımızın iştirakleriyle ger-
çekleştirilen Kadın Forumu da, teşkilat ta-
rihinde bir ilki teşkil ediyor. Bu toplantıda, 
teklifimiz doğrultusunda bir Kadın Kon-
seyi kurulmasına karar verilmiş olmasını 
büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. 

Zirve’de ayrıca İSEDAK kapsamında yürü-
tülen ekonomik işbirliği çalışmalarını ve 
İSEDAK Stratejisinin uygulanmasındaki 
ilerlemeyi de üye ülkelerle paylaştık. Bu 
çerçevede, strateji çalışmalarına verdikleri 
destekten dolayı tüm üye ülkelere teşek-
kür ediyorum. 

Zirvede, önümüzdeki 10 yıl boyunca çalış-
malarımıza ışık tutacak olan çok önemli 
bir işbirliği dokümanını, İslam İşbirliği 
Teşkilatı 2025 Eylem Programını kabul 
edip yürürlüğe koyduk. Programda yer 
alan hedeflerin başarıyla hayata geçirilece-
ğine ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğine 
büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu 
konuda üye ülkelerimiz ve kuruluşlarımı-
za önemli görevler düşüyor.

Eylem Programının ekonomi ve ticaretle 
ilgili bölümlerinin uygulanmasında İSE-
DAK çok önemli bir fonksiyon üstlenecek-
tir. Bu hususta kuruluşlarımız arasındaki 
uyum ve işbirliğinin devamı büyük önem 
arz ediyor. Bu vesileyle İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri Sayın 
Yusuf bin Ahmed El Useymin ile  İslam 
Kalkınma Bankası yeni Başkanı Sayın Ban-

dar Haccar’ı tebrik eder, kendilerine başa-
rılar dilerim.

Ekonomik İlişkileri ve Ticaret 
Hacmimizi Artırmalıyız

Kıymetli kardeşlerim,

Malumunuz olduğu üzere, 2012 yılında 
kabul edilen İSEDAK Stratejisi, bu çatı al-
tında 1984 yılından beri kesintisiz sürege-
len ekonomik ve ticari işbirliği faaliyetleri-
mize yeni bir ivme kazandırdı. Stratejinin 
iki uygulama mekanizması; Çalışma Grup-
ları ve İSEDAK Proje Finansmanı başarılı 
şekilde işliyor.  Sektörel Çalışma Grupları, 
stratejide öngörülen işbirliği alanlarında 
üye ülke uzmanlarını bir araya getirerek, 
devletlerimiz arasında bilgi ve tecrübe 
paylaşımına katkıda bulunuyor. Özellikle 
Çalışma Gruplarında üzerinde tartışılıp 
karara varılan politika tavsiyelerinin üye 
devletlerde uygulamaya geçirilmesi, ülke-
lerimizin bu toplantılardan azami faydayı 
elde edebilmesi için hayati öneme sahiptir. 
Üye ülkeleri Çalışma Grupları ve İSEDAK 
Proje Finansmanından aktif şekilde yarar-
lanmaya davet ediyorum.

Aynı şekilde, ülkelerimiz arasındaki eko-
nomik ilişkileri ve ticaret hacmimizi de 
artırmamız gerekiyor. 2015 yılında 347,1 
milyar dolarlık ticaret hacmiyle, yüzde 
20’yi aşan teşkilat-içi ticaret oranına ulaş-
mış bulunuyoruz.

Yeni Eylem Programında, önümüzdeki 10 
yıl için teşkilat-içi ticarette yüzde 6 oranın-
da bir artış hedefleniyor. Bunun mütevazı 
bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ülkele-
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rimizin ticaret alanındaki potansiyeli göz 
önüne alındığında, atacağımız adımlarla, 
teşkilat-içi ticaret oranını yüzde 30 seviye-
lerine taşıyabiliriz. Bu noktada, İSEDAK’ın 
ticaret alanında en önemli projesi olan 
İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret 
Sistemi’nin fiiliyata geçmesi şarttır. Siste-
min yürürlüğe girmesi için ilgili üye ülke-
leri güncel taviz listelerini İSEDAK’a ilet-
meye davet ediyorum. Üye ülkelerimizden 
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 
Enstitüsüne desteklerini artırarak sürdür-
melerini de istirham ediyorum. 

Hatırlayacağınız üzere, 13’üncü İslam Zir-
vesinde yaptığım konuşmada, anlaşmaz-
lıkların çözümü için İstanbul’da bir Tah-
kim Merkezi kurulmasını teklif etmiştim. 
Bu çerçevede, Mayıs ayında düzenlenen 
32’nci İSEDAK İzleme Komitesi Toplantı-
sında alınan karar gereği, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile İslam Ticaret, Sana-
yi ve Tarım Odası bir çalışma başlattı. Bu 
çalışmanın da süratle neticelendirilmesini 
diliyorum. 

İslam Ülkelerindeki mülteci ve zorunlu 
göç meselelerinin geçtiğimiz günlerde dü-
zenlenen İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması 
Çalışma Grubunda ele alınmasını çok an-
lamlı buluyorum. İslam Ülkeleri olarak, 
ülkelerimizi, küresel düzeyde yaşanan 
krizlere karşı daha dayanıklı hale getirmek 
mecburiyetindeyiz. Bu bağlamda İslami 
finans, varlık temelli yaklaşımı ve ahlaki 
ilkelere verdiği önemle, krizlere deva ola-
cak çözümleri bizlere sunuyor. Finans sek-
töründe katılımcı finans anlayışının, para 
biriminde ve hatta altına endeksli bir adı-
mın atılmasının çok daha isabetli olacağı 

inancındayım. İslami finans piyasasının 
hacmi, 2009’dan 2015’e kadar, yılda orta-
lama yüzde 15’lik büyüme gösterdi. 2015 
yılında Küresel İslami Finansın büyüklüğü 
2,1 trilyon dolara ulaştı. 

Ancak bu sistemin potansiyelinin, mevcut 
rakamın çok daha üstünde, 7 trilyon dolar 
civarında olduğu tahmin ediliyor. Konu-
nun önemine binaen, bu yılki Bakanlar 
Görüş Alışverişi Oturumu’nun temasının 
“Teşkilat Üyesi Ülkelerde İslami Finans 
Stratejilerinin Geliştirilmesi” olarak belir-
lenmesini son derece isabetli buluyorum. 

İSEDAK kapsamında mali işbirliği alanın-
da faaliyet gösteren Menkul Kıymetler Bor-
saları Forumu ve İSEDAK Sermaye Piyasa-
ları Düzenleyici Kurumları Forumu’nun 
çalışmalarını da ayrıca takdirle karşılıyo-
rum. Daha önceki konuşmalarımda belirt-
tiğim üzere, özellikle İSEDAK Gayrimenkul 
Kıymetler ve Altın Borsalarının kurulması 
yönündeki çalışmaları da yakından takip 
ediyoruz. İnşallah bütün bu çalışmaların 
kısa sürede sonuçlanarak ülkelerimizin is-
tifadesine sunulacağını ümit ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
sizleri güzel şehrimiz İstanbul’umuzda 
misafir etmekten duyduğum bahtiyarlığı 
bir kez daha ifade etmek istiyorum. 32’nci 
İSEDAK Toplantısının üye ülkelerimiz açı-
sından hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyor, tüm katılımcıları bir kez daha en 
kalbi duygularla selamlıyorum.  Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcak-
la…
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Sayın Cumhurbaşkanları, sayın bakanlar, 
zirvenin kıymetli katılımcıları, değerli mi-
safirler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, saygıyla selamlıyorum. Ulusla-
rarası İşbirliği Platformu tarafından 2009 
yılından beri düzenli olarak yapılan Boğa-
ziçi Zirvesi’nin 7’ncisinin başarılı geçmesi-
ni diliyorum. Zirve vesilesiyle ülkemizi ve 
İstanbul’u teşrif eden misafirlerimize hoş-
geldiniz diyorum. 

İstanbul, yeniden yapılanma sancıları ya-
şayan dünyanın, bu sürecin öncüsü olan 
coğrafyaların merkezinde yer alıyor. Kü-
resel geleceği ve küresel hedefleri tartışa-
cağımız bu zirvenin, hem mekânıyla, hem 
ruhuyla, tam da olması gereken yerde top-
landığını düşünüyorum. Bölgesinin siyasi 
ve ekonomik diplomasisinin lokomotif 
ülkesi Türkiye’nin vizyonuyla uyumlu bir 
etkinlik olarak gördüğüm bu zirveyi 7 yıl-

‘İnsan Odaklı Ekonomi’
Modeline Geçmeliyiz

Uluslararası İşbirliği Platformu 7. Boğaziçi Zirvesi
İstanbul | 29 Kasım 2016
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dır düzenli şekilde toplayan Uluslararası 
İşbirliği Platformuna teşekkür ediyorum. 
Görüşleriyle, tecrübeleriyle, teklifleri ve 
tenkitleriyle zirveye katkı verecek olan 
herkese, şimdiden şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Dünyanın ve bölgemizin her geçen gün 
yeni ve daha büyük sorunlarla karşılaştığı 
bir dönemde, bu tür görüş alış-verişi ve iş-
birliği zeminlerinin önemli olduğuna ina-
nıyorum. Bölge ülkeleri ve özel sektörleri 
arasında yakın işbirliğine de vesile olan 
Boğaziçi Zirvesinin, önümüzdeki yıllarda 
etkinliğini artırarak devam etmesini dili-
yorum. 

Sayın Cumhurbaşkanları,

Değerli misafirler,

Zirvenin bu yılki oturumlarında ağırlıklı 
olarak geleceğe ilişkin tekliflerin ve teh-
ditlerin ele alınacağını görüyorum. Tabii, 
gelecek deyince aklımıza ilk gelen şey tek-
noloji oluyor. Dünyamızın geçtiğimiz 200 
yıldaki dönüşümünün temel unsurlarının 
başında, teknolojide yaşanan gelişmeler 
geliyor. Geçmişi inşa eden teknolojinin, 
geleceğimizde de etkili olması gayet nor-
maldir. 

Teknolojinin dönüşüm gücü, gerçekten 
de hayranlık vericidir. Bu alanda şimdiye 
kadar şahit olduğumuz değişiklikler ço-
ğunlukla, insanların konforunu artıran 
ve hayatını kolaylaştıran gelişmelerden 
oluşuyor.  Ulaşımdan sağlığa, haberleşme-

den eğitime kadar her alanda, geçmişle 
mukayese edilemeyecek yenilikler, tekno-
loji ürünü araçlar vasıtasıyla, hayatımızı 
kuşatmış durumdadır. Örneğin, sağlıkta 
gelişmiş görüntüleme teknikleri sayesinde 
gerçekleştirilen erken teşhis ile sancısız ve 
kansız tedaviler, hastalıklardan kaynakla-
nan ıstırap dolu süreçlerin sona ermesini 
sağladı. Eğitimde, akıllı tahtalar ve uzaktan 
erişim ile yürütülen dersler, yeni bir döne-
mi başlattı. İnternet vasıtasıyla, dünyanın 
herhangi bir yerinden diğer ucuna anında 
kütüphaneler dolusu veri çok kısa sürede 
ulaştırılabiliyor. Daha birkaç asır önce, il-
kel pusulalarla yolculuk yapmak zorunda 
olan denizcilerin yerini, akıllı telefonunda-
ki navigasyonu kullanarak istediği adrese 
kolayca ulaşabilen insanlar, hatta sürücü-
süz çalışan otomobiller aldı.

Her ne kadar herkes eşit şartlarda ulaşamı-
yor olsa da, teknolojinin etki alanını hızla 
genişlettiği bir gerçektir. Bu durum, insan-
la teknolojinin rekabetini kaçınılmaz hale 
getiriyor. Nitekim, geçmişte bilim-kurgu 
filmleri ve edebiyatının fantastik ögeleri 
olarak işittiğimiz pek çok husus, giderek 
somut birer gerçek olarak karşımıza çık-
maya başladı. Japonya’da neredeyse tama-
men robotlar tarafından işletilen çiftlikler 
faaliyete geçiyor. Üretim bantlarında in-
sanlar yerine robotların çalıştığı fabrikalar 
giderek yaygınlaşıyor. İnsansız hava araç-
ları, markete, restorana, mağazaya verilen 
siparişlerin yerlerine ulaştırılması dahil, 
neredeyse her alanda kullanılmaya başlan-
dı. Alışverişler, giderek artan oranlarda in-
ternet üzerinden yapılıyor. 
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Batı’daki Yabancı Düşmanlığı 
Korkutuyor

Tüm bu gelişmeler, istihdamdan gelir da-
ğılımına kadar birçok alanda çarpıcı etki-
leri beraberinde getiriyor. Küresel ticaret 
büyümesi tahminlerinin, küresel büyüme 
tahminlerinin altında kalmasının sebep-
lerinden biri de, teknoloji kullanımının 
yaygınlaşıyor olmasıdır. Pek çok ülkedeki 
seçimlerde, uluslararası ticareti kısıtlama 
vaatlerinin artması, ticaret savaşlarının 
yaklaştığının işaretidir. Bilhassa gelişmiş 
ülkelerde zenginler ve fakirler arasındaki 
hayat kalitesi farkının açılmasında, üre-
timde vasıfsız işgücü yerine robotların kul-
lanılmasının büyük etkisi var. 

Genel tabloya ve eğilimlere baktığımızda, 
bu alanda artık geri dönülmez bir yola 
girildiğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan, 
geçtiğimiz yıl “Daha Az Yoksulluk, Daha 
Fazla Refah” temasının işlendiği Boğaziçi 
Zirvesi’nin, bu yıl “Küresel Gelecek, Küre-
sel Hedefler” başlığıyla toplanması isabetli 
bir tercihtir. 

Değerli misafirler, 

Refahı artırmak, bunu yaparken de yoksul-
luğu azaltmak, kendiliğinden sağlanabile-
cek bir gelişme değildir. Çünkü dünyamız, 
her alanda görülen adaletsizliğin yol açtığı 
sancılarla giderek daha fazla yüzleşmek zo-
runda kalıyor. Bir yanda milyonlarca dolar 
verip turist olarak uzaya gidenlerin, onla-
rın hemen yanı başında ise işlerini robotla-
ra ve internete kaptırmış büyük kitlelerin 

bulunduğu bir dünyada, sürdürülebilir 
büyüme mümkün değildir. Teknolojinin 
istihdamı ve ücretleri sınırlama eğilimi, 
önümüzdeki dönemde çok daha şiddetli 
şekilde hissedilecektir. Bugün gelişmiş ül-
kelerde, yeni hayata atılan pek çok gencin, 
anne ve babasına göre çok daha düşük üc-
retle çalışmak ve çok daha düşük bir refah 
seviyesine razı olmak zorunda kaldığı ifa-
de ediliyor. Bu gelişmelerin demokrasiler 
üzerinde nasıl olumsuz sonuçlara yol açtı-
ğının örneklerini hep birlikte görüyoruz. 

Batı toplumlarının, mevcut refah düzeyle-
rine tehdit olarak gördükleri göçmenlere 
ve yabancılara karşı geliştirdikleri nefret 
politikaları, bu ülkelerin yönetimlerini 
de esir almaya başlamıştır. Türkiye, bu 
olumsuzluğa en fazla ve en yaygın şekilde 
muhatap olan ülkedir. Örneğin, yabancı 
ve İslam düşmanlığı dalgasının yüksel-
meye başladığı 2001 yılından beri, sadece 
Almanya’da camilere ve Müslümanlara yö-
nelik 416 saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldı-
rıların 46 tanesi de, bu yılın ilk 9 ayında 
yaşandı. Almanya’da yaşayan vatandaşları-
mız, bu saldırılara en fazla muhatap olan 
ve mağduriyet yaşayan kesimi oluşturu-
yor. Bu nefret saldırıları, giderek güçlenen 
politik desteğin de etkisiyle, artarak süre-
cektir.

Diğer taraftan, bugün göçmenlere karşı 
yürütülen kampanyaların bir süre sonra, 
yine Batılı toplumların refahlarına tehdit 
olarak gördükleri robotlara karşı yapıl-
ması kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu durum 
şunu gösteriyor. İnsanı odağa koyan tekno-
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lojilere yönelmeden, refahı artırırken yok-
sulluğu azaltan gelişmelerin önünü açma-
dan, demokrasiler ayakta kalamaz.

Verim Ekonomisini Tercih 
Etmeliyiz

Dikkat ediniz, bugün dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde en ileri teknolojik araçlar, en 
karmaşık üretim tekniklerinde kullanılı-
yor. Ama aynı ülkelere baktığımızda eko-
nomilerinin yine konut satışlarına bağlı 
olduğunu, insanların servetlerini yine bu 
tür alanlara yatırdıklarını görüyoruz. Ne-
gatif faizler gibi, daha düne kadar hayal 
bile edilemeyecek uygulamalar, gelişmiş 
ülkelerin merkez bankalarının gündelik 
politika araçları haline geldi. Tüm bunlara 
rağmen, gelişmiş ülkeler, büyüme konu-
sunda yaşadıkları tıkanıklığı aşamıyorlar. 
Çünkü teşhisleri yanlış olduğu için, tedavi-
yi de başka yerde arıyorlar. 

Ekonominin doğası talep üzerine kuru-
ludur. Talebi, ne robotlar, ne de finansal 
araçlar üretir. Talebi sadece insanlar or-
taya çıkartır. Demek ki, sürdürülebilir 
büyümenin yolu insandan, daha doğru-
su insanların huzur ve refah içinde yaşa-
ma imkânlarını genişletmekten geçiyor. 
Sonuç olarak, önümüzdeki dönemde ti-
carette ve savaşta kazananı belirleyecek 
olan teknolojik üstünlükle birlikte, yine 
insandır. Nüfus artışı olmadan, üretimi ve 
yatırımı destekleyen finansal sistem tesis 
edilmeden, her alanda adaleti esas alan bir 
anlayış benimsenmeden, sağlıklı bir küre-
sel gelecek inşa edilemez. Bu mücadelede, 

teknoloji yasaklanamayacağına göre, buna 
uyum sağlayacak yöntemler geliştirmek 
en doğru yoldur. 

Değerli misafirler,

Eğitim, her dönemde ve her alanda olduğu 
gibi, yeni küresel sistemde de, teknoloji-
nin getirdiği iş imkânlarını toplumun ge-
niş kesimlerine ulaştırabilecek en önemli 
araçtır. Serbest ticaret anlaşmaları, birçok 
ürüne ucuz erişim imkânı sağlaması bakı-
mından elbette önemlidir. Ama bu yüzden 
işini kaybeden insanları geleceğe hazırla-
mak için eğitmeden tüm kapıları açmak, 
yeni ve üstesinden gelinmesi zor sıkıntı-
ları beraberinde getirir. Özellikle vasıfsız 
işçilerle yapılan birçok işi, teknoloji gide-
rek daha fazla ele geçireceği için, insanla-
ra yeni yetenekler kazandırmanın yolları 
aranmalıdır. Nitekim, ülkemizde müfreda-
ta giren bir takım yeni uygulamalar, akıllı 
ekonomilerde rekabetçiliğimizi artırmayı 
amaçlıyor.

Bu çerçevede üzerinde durmamız gereken 
bir diğer önemli konu ise verimliliktir. Bu-
rada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. 
Acaba verim ekonomisi üzerinde mi dura-
cağız, yoksa tercihimiz israf ekonomisi yö-
nünde mi olacak? Ne yazık ki bugün israf 
ekonomisi almış başını gidiyor. Bütün bi-
reylerinin araba sahibi olduğu aileler mev-
cuttur. Bunun adı israf ekonomisidir. Ama 
verim ekonomisine geçtiğimizde yatırım-
lar ön plana çıkacak. Yatırımların olduğu 
yerde istihdam olacak ve üreten bir ülke 
haline geleceğiz. Bu çarklar işlediği zaman 
rekabet artacak ve büyüme sağlanacaktır. 
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Birleşmiş Milletlerin 2014 yılında yaptığı 
tahmine göre 2050 yılında küresel gıda 
ihtiyacı bugünkünden yaklaşık yüzde 60 
fazla olacaktır. Bu durum, aynı miktarda 
topraktan daha fazla ürün elde etmemiz 
gerektiğine işaret ediyor. Ama diğer yan-
dan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütünün değerlendirmelerine göre, 
küresel olarak üretilen gıdaların üçte biri 
atığa dönüşüyor. Gelişmiş ülkelerde yılda 
ortaya çıkan 222 milyon ton civarındaki 
gıda israfı, neredeyse Sahraaltı Afrika’nın 
230 milyon ton olan yıllık gıda üretimine 
denktir. Bu durum, insan odaklı ekonomi-
nin temellerinden birinin de tutumluluk 
olmasını kaçınılmaz hale getiriyor.

İnsanî Değerler Yitirilmeden 
İktisadî Faaliyetler 
Geliştirilmelidir

Yakın gelecekte insan hayatını etkileyecek 
önemli gelişmelerden birisi de ‘şehirleşme’ 
olacaktır. Dünya genelinde 2015 itibarıyla 
yüzde 54 olan şehirde yaşayan nüfus ora-
nının 2050 yılında yüzde 66’ya çıkması 
bekleniyor. Ülkemizde de şehirlerde yaşa-
yan nüfus oranı yüzde 88’i buldu. Şehir-
leşmenin artması, ulaşım, eğitim, sağlık, 
perakendecilik ve hizmetler başta olmak 
üzere, her alanda yeni bakış açıları geliş-
tirmemizi gerektiriyor. ‘Ekonomi Odaklı 
İnsan’ modelinden ‘İnsan Odaklı Ekonomi’ 
modeline geçiş, gelecek nesillere aktarıla-
bilecek en anlamlı miras olacaktır. İşte bu-
nun için biz “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
diyoruz. 

Yeni dönemde, telefon ve internet, hayatın 
her alanı gibi, ekonominin de temel altya-
pısı konumunu güçlendirerek sürdürecek-
tir. Ülkemizde bilgi ve iletişim projelerinde 
ilk sırayı yüzde 45 ile eğitimin, onu yüzde 
32 ile kamu hizmetlerinin ve yüzde 11 
ile ulaştırma sektörünün izlemesi, doğru 
yolda olduğumuzu gösteriyor. Şehirleşme 
sonucunda bir arada yaşamak zorunda ka-
lan kalabalık insan topluluklarının sorun-
larının çözümünde, iletişim imkânları çok 
önemli bir fırsattır. Netice olarak, insanî 
değerler yitirilmeden iktisadî faaliyetleri 
geliştirmenin yollarını aramalıyız. Bunu 
da, mirasçısı olduğumuz kadim medeniyet 
sınırları içinde yapmalıyız. Aksi takdirde, 
yolumuzu da, yönümüzü de kaybederiz.

Gelişmiş ülkelerin şu anda yaşadıkları so-
runlara daha ağır şekliyle maruz kalma-
mak için, özgünlüğümüzü ve özgürlüğü-
müzü muhafaza etmeliyiz. 15 Temmuz, 
bizim için işte bu mücadelenin adıdır. Mil-
letimiz, istiklaline ve istikbaline, demok-
rasisine, iradesine canı pahasına sahip çı-
kacağını göstererek, gelecek için hepimize 
ümit vermiştir. Şundan emin olunuz. Bu-
günkü Türkiye’nin önü, 15 Temmuz saba-
hı olduğundan çok daha açıktır, çok daha 
aydınlıktır. 

Son zamanlarda sürekli altın konusuna 
dikkat çekiyorum ve çekmeye de devam 
edeceğim. Ayrıca döviz baskısından piya-
saları kurtarmamız lazım. Borçlanırken 
yerli para birimleriyle borçlanmanın yol-
larını arayalım. Türkiye genelinde birçok 
AVM, işyerlerini dövizle kiralama yönte-
mine başvuruyor. Dövizle kiralama yön-
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temi çok önemli bir mesele haline geldi. 
AVM’lerin bu tavrı yüzünden esnaflar çok 
zor durumda ve batmak üzereler. Bu konu-
da yeni bazı adımların atılması gerekiyor. 
Süreci beraber, dayanışma içinde atlatma-
lıyız. Yakın tarihin gördüğü en alçak darbe 
girişimini, en sinsi işgal teşebbüsünü, en 
kanlı terör saldırısını aynı anda yaşayıp ba-
şarıyla üstesinden gelen bu millet, elbette 
diğer meselelerini de çözecektir. 

Avrupa Bulunmaz Hint Kumaşı 
Değildir

Değerli misafirler,

Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve sa-
hip olduğu tarihi müktesebat itibariyle, 
Avrupa, Asya, Afrika merkezli her olu-
şumun tabii bir parçasıdır. Avrupa Birli-
ği, maalesef, bu açık gerçeği göremediği, 
görse de kabul edemediği için, tam üyelik 
müzakerelerimizi yokuşa sürmekte ısrar 
etmiştir. Avrupa Birliği, Türkiye’yi 53 yıl-
dır kapısında bekletiyor. Avrupa Birliği 
olarak bulunmaz Hint kumaşı değilsiniz. 
Uyguladığınız baskılarla Türkiye’yi asla bi-
tiremezsiniz. Türkiye, kendisine güvenen 
ve kaynakları sağlam bir ülkedir. Bugün 
çalıştığımızın iki-üç katı çalışırız da, size 
asla boyun eğmeyiz. İdeolojik dayatmalara 
boyun eğecek bir ülke asla değiliz.  Avru-
palılar 200-300 mülteciye bakamazken, bu 
ülkenin kendi öz kaynaklarından 3 milyon 
mülteciyi barındırdığının da akıllardan çı-
kartılmaması gerekiyor. 

Avrupa Parlamentosunun son kararı, yıl-
lardır zaten yaşadığımız bu gerçeğin, bizzat 

kendileri tarafından ikrarıdır. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği tarafından bu şekilde tah-
kir edilmesi, elbette bizi üzmüştür. Buna 
rağmen Avrupa Birliği defterini kapatmış 
değiliz. Ama karşımızdaki fotoğraf, şimdi-
lik bu konuda olumlu yönde beklentilere 
kapılmamıza izin vermiyor. 

Fakat şunu da hiç kimse unutmasın. 
Türkiye’nin önünde daima çok fazla alter-
natif mevcuttur. Bu alternatiflerden her-
hangi birisini değerlendirmek suretiyle 
biz yolumuza devam edeceğiz. Bu alterna-
tiflerle de görüşmelerimizi devam ettiriyo-
ruz.

Az önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanımız burada önemli husus-
lara değindi. Yıllardır Kıbrıs konusunda 
bizi oyalıyorlar. Ne istiyorlar biliyor musu-
nuz? “Siz Kıbrıs’ı tamamen bize verin, hiç-
bir şeye karışmayın” diyorlar, hedef budur. 
Hele durun bakalım, orada şehit kanı var. 
Bu nedenle de hedefinizi asla gerçekleşti-
rimezsiniz. Birileri utanmadan, sıkılma-
dan Avrupa Birliği toplantılarına Kıbrıs 
Adası’nın tamamını simgeleyen bayrakla 
gidiyor. Sizin böyle bir bayrağınız olamaz 
ki, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
de var. Sen sadece Güney Kıbrıs Rum Yöne-
timisin. Kuzeyde de Türk Cumhuriyeti var, 
bunu görmek zorundasın. 

Ülkemizin öncülüğünde, üye devletlerin 
kamu ve özel sektör kuruluşları ile birey-
lerinin içinde yer alabileceği yeni bir ticari 
platform kurmayı düşünebiliriz. Tekno-
lojinin sağladığı kolaylıklar kullanılarak, 
tamamen elektronik ortamda faaliyet gös-
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terecek bu platformu hayata geçirmek için 
tek ihtiyacımız olan, İslam ve Türk coğraf-
yasındaki yaklaşık 60 devletin ortak irade-
sidir. Mal ve hizmetlerin standart kodlar 
aracılığıyla sisteme girileceği bu ticaret 
platformunda bir araya gelen ülkeler, en 
az maliyetle ve en hızlı şekilde, birbirleri 
içindeki her türlü mala ve hizmete ulaşa-
bilecektir. 

Üye ülkelerin lojistik sistemlerinin enteg-
rasyonu, ortak ödeme sistemi, bu sistemde 
kullanılacak ortak finans araçları, ortak 
ticaret dili gibi standartlaştırmalarla, mev-
cut küresel ticari düzenden bağımsız bir 
yapı inşa etmek mümkündür. Biz, herkesin 
üzerinde hesap yaptığı böylesine büyük 
bir coğrafyanın, isterse kendi ekonomik ve 
ticari altyapısını oluşturabileceğine inanı-
yoruz. Çerçevesini çizdiğim bu ticari plat-
form, daha büyük bir ekonomik birliğin 
nüvesini de teşkil edebilir. Esasen, bu tür 
yeni girişimler, mevcut yapıların alterna-
tifi olmaktan ziyade, onlara da dinamizm 
kazandıracak, cansuyu işlevi görecek olu-
şumlar olarak görülmelidir. 

Boğaziçi Zirvesi’nde bu tür konuların da 
enine boyuna tartışılacağına inanıyorum. 
Nitekim, zirve hedeflerinden birinin, 
Dünya Konseyi olarak ifade edilen, barış 
odaklı küresel mutabakat metninin ilk 
adımını atmak olduğunu görmekten mem-
nuniyet duyuyorum. Küresel ve bölgesel 
işbirliği imkânlarının tüm boyutlarıyla 
tartışılacağı zirvenin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. Zirveye katılan tüm 
misafirlerimize, dostlarımıza, kardeşleri-
mize tekraren hoş geldiniz diyor, hepinize 

sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Sayın Başkan, Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulumuzun değerli üyeleri, iş dünyamızın 
kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

DEİK 30’uncu Genel Kurulu’nun ülkemiz, 
milletimiz, işadamlarımız ve siz değerli 

üyelerimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 30’uncu Genel Kurul demek 30 
yıl demektir… Bir başka ifadeyle bu kurul, 
30 yıldır Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi, 
üretmesi, dışarıya daha fazla mal ve hiz-
met satması için çalışıyor, çabalıyor, gay-
reti ediyor demektir. Bugüne kadar DEİK 
çatısı altında hizmet veren, dış ekonomik 

Yatırımlarını, Projelerini 
Erteleyenler, Ekonomimize 
Saldıranlarla Aynı Saftadır

DEİK 30. Genel Kurulu | İstanbul | 24 Aralık 2016
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ilişkilerimizin gelişmesi için gayret göste-
ren herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Yurt dışı seyahatlerimin hemen hemen 
tamamında birlikte olduğum DEİK yöne-
timine, iş konseyleri başkanlarına, üyeleri-
ne çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu-
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
daima yanınızda olmaya, destek vermeye 
devam edeceğimi özellikle belirtmek isti-
yorum. 

Türkiye’yi, 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 tril-
yon dolar milli gelir, dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri haline getirme he-
define, ancak hep birlikte çalışarak ulaşa-
biliriz. Açık konuşmak gerekirse, 2023 he-
deflerimize en samimi ve sıkı sahip çıkan 
kesimlerin başında işadamlarımız, özellik-
le de DEİK üyelerimiz geliyor. Bunun için 
de sizlere şükranlarımı sunuyorum. 

Milletimiz, ülkesine güvenen, zor günle-
rinde kendisi için fedakârlık yapan işa-
damlarımızı, yatırımcılarımızı asla unut-
mayacaktır. Onun için sizler açısından 
bugünler çok önemlidir. Türkiye’nin eko-
nomisine yönelik saldırıların boşa çıkartıl-
ması konusunda, devletle birlikte, sizlere 
de çok önemli görevler düşüyor. Bu kritik 
dönemde yatırımlarını, projelerini, gayret-
lerini erteleyen herkes, benim nazarımda, 
ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır. 

Hükümetimiz, iş dünyamıza, esnaf-
sanatkârlarımıza, vergi ve sicil affından 
kredi kolaylığına kadar pek çok ilave des-
tek verdi, vermeye devam edecek. Bunun 
karşılığında, iş dünyamızdan tek beklenti-

miz, ekonominin çarklarını hızlandırması, 
piyasayı hareketlendirmesidir. Çünkü ya-
şanan sıkıntının en önemli sebebi, herke-
sin bekleme durumuna geçmesidir. Bu ba-
kımdan ‘milli seferberlik’ çağrısını boşuna 
yapmıyoruz. Dövizdeki spekülasyon dahil, 
ekonomimize yönelik saldırıları, işte bu 
hava besliyor, destekliyor. 

Bugün sınırlarımız içindeki ve dışındaki 
terör örgütleriyle nasıl canhıraş bir mü-
cadele içindeysek, ekonomimize yönelen 
saldırılar karşısında da aynı kararlılığı 
göstermek mecburiyetindeyiz. Ülkesini 
ve milletini savunmak için, en kıymetli 
varlığını, canını ortaya koyan yiğitler, aynı 
amaç için sermayesini kullanması gere-
kenlere örnek olmalıdır, ibret olmalıdır. 

Döviz Spekülasyonuyla 
Ekonomimize Yön Verilmek 
İsteniyor

Kardeşlerim,

Ekonomimize, döviz üzerinden bir saldırı 
başlayınca, milletime ve elbette iş adam-
larımıza, Türk Lirasına geçme çağrısı 
yaptım. Bazılarının, benim bu çağrımı is-
tihzayla karşıladığını biliyorum. Halbuki 
ortada, 1994 krizinden beri yaşadığımız 
bir hakikat var. Birileri, döviz spekülasyo-
nuyla ekonomimize yön vermeye çalışıyor. 
Bu spekülasyonun gerisinde hiçbir rasyo-
nel ekonomik sebep yoktur; amaç siyasi 
operasyonlara zemin hazırlamaktır. Aynı 
oyun, Rusya, Çin, Azerbaycan gibi ülkeler 
üzerinde de oynanıyor. Ama bu oyunları 
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bozacağız. Dış ticarette yerli paraya geç-
mek suretiyle kur baskısını üzerimizden 
silkeleyip atacağız. 

Geçtiğimiz 14 yılda, defalarca bu tuzağa 
çekilmeye çalışıldık. Kimi kamuoyunca 
bilinen, kimi bilinmeyen bu kumpasların 
hepsine karşı da gereken tedbirleri aldık, 
oyunu bozduk. Sadece 2009 yılında, biz-
den kaynaklanmayan, tamamen küresel 
ekonomik krizin etkisiyle bir küçülme ya-
şadık. Geçtiğimiz 3,5 yıldır ülkemize yöne-
lik her saldırının, ekonomik kriz çabasıyla 
birlikte gerçekleştirildiğine şahit olduk. 

Gezi Olaylarını hatırlayın. Ne diyorlardı? 
“Tüketmeyin ekonomi dursun” diyorlardı. 
17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi-
nin hedefinde ülkemizin önemli projele-
rini yürüten iş adamlarının da olduğunu 
görüyoruz. Ülkemizi karalamak için yürü-
tülen kampanyaların asıl gayesinin ihra-
catımızı, turizmimizi baltalamak olduğu 
apaçık ortadadır. 15 Temmuz darbe girişi-
mini takip eden günlerde, şayet milletimiz 
12 milyar dolar bozdurarak ekonomisine 
sahip çıkmasaydı, aynı oyunu orada da 
oynayacaklardı. Ama bu millet, çağrımıza 
anında cevap verdi. Elindeki tüm dövizi 
bozdurdu ve piyasaya sürdü. 

Son günlerde kurda yaşanan dalgalanma-
ya karşı, tıpkı 15 Temmuz’da milletimizin 
yaptığı gibi, daha önceki saldırılarda bizim 
aldığımız tedbirler gibi, kararlı ve sabırlı 
bir duruş ortaya koymak mecburiyetin-
deyiz. İşte bu sebeple ben “Yatırım yapın” 
diyorum, “Türk Lirasına geçin” diyorum, 
“Üretin, ihraç edin, istihdam sağlayın” di-

yorum. Çünkü bize zerk edilmeye çalışılan 
zehrin panzehiri bunlardır. 

Faizin düşürülmesi gerektiğini sürekli ola-
rak dile getiriyorum.  Burada yine söylü-
yorum, kamu bankaları dahil olmak üzere 
faizin düşmesi lazım. Niye? Faizleri düşü-
rerek girişimcinin önünü açmalıyız. Giri-
şimci yatırım yapacak ki, istihdam, üretim 
ve rekabet olsun. 

Peki, finans sektörü ne yapar? Kendi öz 
sermayesini değil, mevduat sahiplerinin 
verdiği paraları kullanır. Yani vatandaşın 
parasını girişimciye satıyor. Bunlar, faiz-
leri yüzde 15-17 gibi çok yüksek değerler-
de tuttukları için iyi paralar kazanıyorlar. 
Böyle bir tezgâh olmaz. Ama bunları dile 
getirmemizden de rahatsız oluyorlar. 

Terör örgütleriyle olan mücadeleye çok 
para akıtıyoruz. Ayrıca mülteciler için bu-
güne kadar 20 milyar dolar harcadık. O 
zengin Batı nerede? Hani insan hakları? 
Bir tane hayvancık petrol yığınları arasına 
düştüğü zaman dünyayı ayağa kaldırıyor-
lar değil mi? Akdeniz ve Ege’de, 2016’da, 
ölenlerin sayısı 6 bine yaklaştı. Mülteciler 
Konseyi hiçbir tedbir almıyor, sadece açık-
lama yapıyor. 

Avrupa Birliği’nin, mülteciler konusunda 
Türkiye’ye verdiği sözler var. 1 Temmuz’a 
kadar, mülteciler için kullanılmak üzere 3 
milyar euro vereceklerdi. Şu ana kadar sa-
dece 677 milyon dolar geldi. Ama bunların 
parasına ihtiyacımız yok. Milletimiz tarih 
boyunca yaptığı gibi, Suriyeli kardeşlerini 
aç ve açıkta bırakmayacaktır. 
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Bize Sevr’i Dayattılar, Lozan’a 
Razı Olduk

Cerablus operasyonu ve terör örgütleriy-
le olan mücadelelerimizde şehitlerimiz 
oluyor. Bu durum canımızı yakıyor. Ama 
şunu da bileceğiz ki, bir toprağın vatan ol-
ması için şehide ihtiyacı var. Türkiye ola-
rak bu noktaya böyle geldik. Bu vatan bize 
durup dururken lütfedilmedi. Cumhuriye-
tin kuruluşundan önceki 10 yıllık süreçte, 
topraklarımız yaklaşık 3 milyon kilomet-
rekareden 780 bin kilometrekareye düştü. 
Bize Sevr’i dayattılar, Lozan’a razı olduk. 
17-18’inci asrın dünyada bir numaralı dev-
letiyken, bugün bu bakiyeye kaldık. Ama 
şu iyi bilinsin ki, bu milletin, hiçbir devlet 
ve terör unsuruna verecek bir karış toprağı 
yoktur. 

Değerli arkadaşlar,

Ekonomide, geçtiğimiz 14 yıllık bilançoyu 
önümüze koyduğumuzda, son dönemde 
bir durgunluğun göze çarptığını biliyoruz. 
Bunların sebeplerinden bir kısmı siyasi 
hesaplaşmaların ürünüyse, bir kısmı da 
küresel ekonomide, 2008’de başlayan ve 
hala süren sıkıntıların yansımasıdır. 

Esasen, küresel ekonominin genel fotoğra-
fı içinde Türkiye, yaşadığı tüm badirelere 
rağmen, çok iyi bir yerde duruyor. Son 2 
yıldır, küresel ticaret hacmi ya daralıyor 
ya da çok yavaş artış hızıyla yoluna devam 
ediyor. Buna rağmen Türkiye’nin küresel 
ticaret hacmindeki payı istikrarlı bir şekil-
de artıyor. 2009 yılında yüzde 0,98 olan 
küresel ticaretteki payımız, 2015 yılında 

yüzde 1,07’ye, bu yılın ilk iki çeyreği itiba-
riyle de yüzde 1,12’ye yükseldi. 

İhracatımız düştüğü için gerçekten üzün-
tülüyüz. Ama bu rakamlarla dahi ihracatta 
küresel düzeyde yüzde 0,89’dan bu yılın 
ikinci çeyreği itibariyle yüzde 0,95’e çıktık. 
Görüldüğü gibi önümüz açık. 

Devlet olarak, dünya çapında 163 merkez-
de faaliyet gösteren ticaret müşavirlikleri, 
ticaret ataşelikleri ve ticaret ofisleriyle, işa-
damlarımıza her türlü desteği veriyoruz. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yakında 
11 ülkede açacağı Türkiye Ticaret Merkez-
leri de, ihracatçılarımıza yurt dışında daha 
kolay faaliyet gösterme imkânı sağlayacak-
tır. 

Hem ülkemiz, hem de işadamlarımız için 
ölçekler çok büyüdüğü için, elde ettiğimiz 
başarılar artık gözümüze küçük görünü-
yor. Bakınız, 2002 yılında müteahhitleri-
mizin yurt dışında üstlendikleri projelerin 
ortalama büyüklüğü 20 milyon dolardı. 
Bugün bu rakam 100 milyon doların üze-
rine çıktı. Aynı durum hemen hemen tüm 
ekonomik verilerimiz için geçerlidir. 

Tabii, önümüzdeki rakamlar bize aynı za-
manda, hangi alanlarda zafiyet gösterdi-
ğimizi, dolayısıyla nerelere yüklenmemiz 
gerektiğini de işaret ediyor. Sektörel bazda 
dış ticaret açığımızın dörtte üçünü, kimya, 
eczacılık, metal ürünleri, makine-techizat 
ve geri dönüşüm sektörlerinde veriyoruz. 
Mal grupları bazında ise yatırım malların-
daki açığımız toplam dış ticaret açığımızın 
üçte birinden fazlasına karşılık geliyor. 
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Aynı şekilde yüksek teknolojili ürünlerin 
dış ticaret açığımızdaki payı yüzde 40’ın 
üzerindedir. Bütün bu verilerin bize verdi-
ği mesajlar çok açıktır. İnovasyona, yüksek 
teknolojiye dayalı, yüksek katma değere 
sahip ürünlere ağırlık vermezsek, dış tica-
retteki hedeflerimize ulaşamayız. Bu ger-
çek, savunma sanayi başta olmak üzere, 
geleceğimiz için kritik öneme sahip sek-
törler bakımından da geçerlidir. Devlet ve 
özel sektör işbirliğiyle kısa zamanda üre-
timimizin ve dış ticaretimizin yapısını bu 
yönde değiştireceğimize inanıyorum. 

Eğer bugün Körfez Bölgesinde, Balkanlar-
da, Kuzey Afrika’da her taraf gıdadan teks-
tile, elektronikten mobilyaya, makinadan 
temizliğe bizim ürünlerimizle dolu değil-
se, bir yerde yanlış yapıyoruz, bir şeyleri 
eksik bırakıyoruz demektir. Buralar bizim 
tabii, sosyal, kültürel ve elbette ticari bü-
tünleşme alanlarımızdır. Öncelikle kendi 
coğrafyamızda söz sahibi olmalıyız ki, di-
ğer bölgelere geçecek gücü ve cesareti bu-
labilelim. Her işte olduğu gibi, burada da 
başarının formülü açık ve basit: Çalışmak, 
daha çok çalışmak, gecemizi gündüzümü-
ze katmak… Bu konuda sizlere güveniyo-
rum. 

Büyüme Sıralamasında 
51’incilikten 12’nciliğe Yükseldik

Değerli kardeşlerim,

Son olarak sizlerle bir husus paylaşmak 
istiyorum. Biliyorsunuz, temel ekonomik 
göstergelerimize ilişkin ulusal hesap sis-

temimiz, Avrupa Hesap Sistemi doğrultu-
sunda revize edildi. Bu çerçevede, mevcut 
ekonomik göstergeler geriye doğru düzel-
tilerek yeniden yayınlandı. Yeni yöntemle, 
daha önce 800 milyar dolara kadar çıkmış 
gözüken Gayrı Safi Milli Hasılamız 949 
milyar dolar, 10 bin 800 dolara kadar çı-
kan kişi başına milli gelirimiz 12 bin 500 
dolar olarak revize edildi. 

Aynı şekilde, 2003 yılından bu yana orta-
lama yüzde 4,7 olan büyüme oranımız da 
yüzde 5,9 olarak düzeltildi.  Bu verilere 
göre, 2010-2015 yılları arasındaki büyü-
me oranı bakımından Türkiye, milli geli-
ri 100 milyar doların üzerindeki ülkeler 
arasında, Katar ve Çin’den sonra 3’üncü 
sırada yer alıyor. Hatta 2013 yılında bu ba-
kımdan listenin ilk sırasında yer alıyoruz. 
Yeni yöntemle, aynı dönemde, tüm ülkeler 
hesaba katıldığında Türkiye’nin büyüme 
sıralamasındaki yeri 51’incilikten 12’ncili-
ğe yükseldi. 

Sizler yurt dışını gayet iyi bilen insanlar-
sınız. Ben de, resmi ve çalışma seyahatleri 
vesilesiyle uzun yıllardır çok sayıda ülkeye 
gittim. Seyahatler öncesinde arkadaşları-
mız, diğer pek çok hususla birlikte, gide-
ceğimiz ülkenin ekonomik görünümünü 
ifade eden rakamları da bir tablo halinde 
getiriyorlar. Kağıt üzerindeki veriler iti-
bariyle bizden daha ileride, daha zengin, 
daha gelişmiş gözüken ülkelere gittiğimde, 
çoğu defa, şahit olduğum manzarayla bu 
tabloların birbiriyle uyuşmadığını hissedi-
yordum.  Avrupa Birliği üyeleri konusun-
da da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 
Avrupa Birliği’ne bu ekonomik göstergeler 
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sebebiyle mi alınmadığımızı zannediyor-
sunuz? Hiç alakası yok. Avrupa Birliği’ne 
alınmamamız ekonomik değil, siyasidir. 
Bizi inancımızdan dolayı Birliğe almıyor-
lar. Türkiye’nin her yönden kendilerine 
güç katacağını aslında çok iyi biliyorlar. 
Bazı siyasiler, Türkiye’nin neden Avrupa 
Birliği’ne alınmadığı açıkça ifade ediyor-
lar. “Müslüman olduğun için AB’a alınmı-
yorsunuz” diyorlar. 

Avrupalılar, sadece Müslümanları değil, 
kendilerinden olmayan tüm unsurları 
dışlıyorlar. Avrupa Birliği Müktesebatı-
na göre,  hiçbir etnik unsurun kesinlikle 
sürgün edilmemesi ve dışlanmaması ge-
rekiyor. Fransa’nın, Romanlara yaptıkları 
ortadadır. Daha birçok Avrupa Birliği ülke-
sinde, Romanlara çok kötü muamele yapı-
lıyor. Oysa Biz, Roman kardeşlerimizle iç 
içe yaşıyoruz. Mesela ben, Kasımpaşa’da, 
Roman kardeşlerimle beraber büyüdüm. 
İşte bu durum bir hoşgörü örneğidir. 

Birliğe tam üye yapılan ve güya tüm kri-
terleri karşılamış gözüken pek çok ülkeyle 
Türkiye’yi mukayese ettiğimizde, ortaya 
garip bir manzara çıkıyor. Rakamlarla ger-
çekler arasındaki bu çelişkiyi sizlerin de 
yakaladığınıza inanıyorum. 

Diğer taraftan, istatistiklerin hesaplanma-
sında esas alınan kriterlerin zaman içinde 
değişmesi kaçınılmazdır. Çeyrek yüzyıl ön-
cesine kadar söz konusu dahi olmayan pek 
çok iletişim ve yazılım hizmeti, bugün ar-
tık günlük hayatın vazgeçilmez parçaları 
haline gelmiştir. Aynı şekilde, geçmişte çok 
önemli görülen kimi hizmetler ve ürünler 

de, büyük ölçüde hayatımızdan çıkmıştır. 
Bu değişimler göz önünde bulundurularak 
yapılan istatistik güncellemeleri, mevcut 
durumu daha doğru görmemizi ve gele-
ceğimizle ilgili daha doğru planlamalar 
yapmamızı sağlar. Ülkemizde yapılan da, 
işte böyle bir güncellemeden ibarettir. Yeni 
veriler, bizi olduğumuzdan daha büyük 
göstermiyor, tam tersine, gerçek durumu-
muzu çok daha doğru tartabilmemizi sağ-
lıyor. Kişisel gözlemlerimizle zaten farkın-
da olduğumuz hususları, artık istatistiki 
yöntemlerle de tespit etme imkânı bulmuş 
oluyoruz. “Ölçemezsen yönetemezsin” diye 
bir ilke var.

Bizim de ölçümlerimizi doğru yapmamız 
gerekiyor ki, yönetimimiz sağlıklı olabil-
sin. Bu bakımdan yeni istatistik yöntemi 
konusunda dile getirilen itirazları yersiz 
bulduğumu, bilime ve hakikatlere herke-
sin saygı göstermesi gerektiğini ifade et-
mek istiyorum. 

Bu duygularla DEİK 30’uncu Genel 
Kurulu’nun bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Saygıdeğer milletvekilleri, kıymetli büyü-
kelçiler, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

9’uncu Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle 
sizlerle bir araya gelmekten büyük mem-
nuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesine, milletin evine, bu gazi mekâna 
hoşgeldiniz. 

Yurtdışından konferansı teşrif eden ve 
edecek misafirlerimize şimdiden katkıları, 
teklifleri ve fikirleri için şükranlarımı su-
nuyorum. Kendilerini böylesine anlamlı 
ve önemli bir etkinlik münasebetiyle ül-
kemizde misafir etmekten memnuniyet 
duyuyoruz. Artık geleneksel hale gelen, 
Hariciye teşkilatımız yanında diğer kurum 
ve kuruluşlarımız için de çok geniş bir is-

Güney Sınırımızda “Terör 
Koridoru” Oluşturulmasına Asla 

İzin Vermeyeceğiz

9. Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 9 Ocak 2017
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tişare zemini oluşturan bu konferansın ül-
kemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm dünya 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında bu yıl konfe-
rans için belirlenen temayı son derece 
isabetli bulduğumu ifade etmek isterim. 
Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip mil-
letimiz için, Cumhuriyet’imizin 100’üncü 
yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılı bir 
mihenk taşıdır. Biliyorsunuz 2023 için bü-
yük ve iddialı hedefler ortaya koyduk. Bu 
hedefler doğrultusunda da emin adımlarla 
ilerliyoruz. İnşallah 2023, aynı zamanda 
bizi 2053 ve 2071 vizyonumuza taşıyacak 
bir sıçrama noktası olacaktır. Dünyadaki 
ve bölgemizdeki tüm sıkıntılara, tüm badi-
relere rağmen bu hedefleri ulaşılabilir gö-
rüyor, adeta bir “Milli seferberlik ruhuyla” 
gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyo-
ruz.  

2023 aynı zamanda, 1523’te Reis-ül Küt-
tablığın tesisiyle temelleri atılan Hariciye 
Teşkilatımızın kuruluşunun da 500’üncü 
sene-i devriyesidir. Türkiye’nin diplomatik 
kabiliyetine hayran kalan çevrelerin, bu 
köklü ve rafine birikimi hep örnek aldıkla-
rını biliyorum. Aynı şekilde sizlerin de, bir 
nakkaş hassasiyeti isteyen; özünde bilgi, 
kabiliyet, fedakârlık ve özgüven gerektiren 
vazifenizi icra ederken, 5 asırlık Hariciye, 
2 bin 200 yıllık da devlet geleneğimizin ge-
tirdiği birikimle hareket edeceğine inanı-
yorum. Şüphesiz, Hariciyemize, ülkemizin 
2023 hedeflerini gerçekleştirmesi, küresel 
ölçekte bir aktör olabilmesi noktasında 
gerçekten önemli mesuliyetler düşüyor.

Sadece sizler değil, farklı alanlarda 
Türkiye’nin dış politika vizyonunu hayata 
geçiren TİKA, YTB,  AFAD, Kızılay, Yunus 
Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu 
Ajansı gibi kuruluşlarımız da bu süreçte 
hayati roller üstleniyor. İnşallah önümüz-
deki 6 yılı en güzel, en verimli şekilde de-
ğerlendirerek, el birliği içinde çalışarak 
hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Değerli büyükelçiler,

Geçtiğimiz yıl yine bu konferans vesilesiy-
le sizlere hitap ederken, Türkiye aleyhine 
çalışan odaklar arasında FETÖ’ye ayrı bir 
yer vermiştim. Bu şer şebekesinin, diğer 
terör örgütlerini geride bırakan bir ihanet 
çizgisine sahip olduğunu ifade etmiştim. 
15 Temmuz gecesi yaşananlar, maalesef, 
dile getirdiğim endişeleri teyit etmiş, bizi 
haklı çıkarmıştır. 15 Temmuz darbe girişi-
mi, elbette tarihimizde devlete ve millete 
yapılmış ilk ihanet değildir. Fakat hedef-
leri, uygulayıcıları ve sonuçları itibariyle 
bu darbe girişimi en sinsi, en pervasız, en 
büyük ihanettir.

Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim diyerek 
devletimiz içinde örgütlenen, takiyye ya-
parak kendini gizleyen, milletimizin malı-
nı, mülkünü, evlatlarını gasp eden bu çete, 
tarihimizin en alçak terör eylemini ger-
çekleştirmiştir. Her şey zıddıyla kaimdir. 
İhanet ne kadar büyükse, onun karşısın-
da milletin kıyamı da bir o kadar azamet-
li oldu. 15 Temmuz gecesi kadını-erkeği, 
genci-yaşlısı, her görüşten, her hayat tar-
zından insanıyla tüm Türkiye adeta şaha 
kalktı. O gece milletimiz canı pahasına ira-
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desine, hükümetine, devletine sahip çıktı 
ve bu alçak darbe girişimini boşa çıkardı. 
29’u bu Külliye etrafında olmak üzere, 248 
vatan evladı darbeciler tarafından şehit 
edildi. 2 bin 193 vatandaşımız da yaralan-
dı, gazi oldu.

15 Temmuz, Dostlarımız ve 
Müttefiklerimiz İçin Turnusol 
Kâğıdı Oldu

Şimdi iddianameler tamamlandıkça, ifa-
deler, itiraflar geldikçe hem ihanetin bü-
yüklüğünü, hem de milletin ortaya koydu-
ğu mücadeleyi daha iyi anlıyor, çok daha 
iyi görüyoruz. Ülkemiz böyle bir badireyi 
atlattığı için ne kadar şükretsek azdır. Dün-
yaya örnek olacak bir demokrasi destanı 
yazdığı için milletimizle ne kadar iftihar 
etsek de azdır. Ben, şahsen böyle aziz bir 
milletin evladı olduğum için, böyle güçlü 
bir devletin Cumhurbaşkanı olduğum için 
şeref duyuyorum. Sizlerin de dünyanın 
dört bir tarafında devletimizi, Cumhur-
başkanını temsil eden Büyükelçiler ola-
rak, başınız dik yürüdüğünüzü biliyorum. 
Bu vesileyle bir kez daha bağımsızlığımız, 
vatanımız, devletimiz için şehit olan tüm 
kahramanlara Allah’tan rahmet niyaz edi-
yorum. Gazilerimizi bir kez daha tazimle, 
minnetle, şükranla yâd ediyorum. 

Burada şu hususun da altını çizmek isti-
yorum: 15 Temmuz nasıl içerde hainler 
ile vatan âşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa; 
dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadi-
se dostlarımız ve müttefiklerimiz için de 
turnusol kâğıdı oldu. Bakınız, o gece mil-
letimiz canını hiçe sayarak demokrasiyi 

savunurken; on yıllardır bize insan hak-
ları, özgürlük ve demokrasi dersi veren-
ler zamana oynamış, bekle-gör politikası 
izlemişlerdir. Kara gün dostluğunu ilk 
anlardan itibaren ispat eden belli ülkeler 
dışında, dayanışma ve destek mesajları 
ancak darbe teşebbüsü başarısız olduktan 
sonra gelmeye başlamıştır. Tiananmen 
Meydanında tankların önüne dikilenleri 
taltif yağmuruna boğanlar; Kızılay meyda-
nında, Şehitler Köprüsünde, Kazan’da ve 
daha birçok yerde yaşanan kahramanlık 
hikâyelerini görmezden gelmişlerdir. Çıp-
lak elleriyle tankları durduranlar, uçakla-
ra, helikopterlere meydan okuyanlar, bu 
çevrelerce ademe mahkûm edilmiştir.

Ben burada sadece empati eksikliğinden 
bahsetmiyorum. Çok daha vahim bir du-
rumdan, yani kayıtsızlıktan, umursamaz-
lıktan, hatta darbenin başarılı olmasını 
ummaktan bahsediyorum. Maalesef aynı 
ikircikli tavır, darbeciler karşısında aldığı-
mız yasal tedbirler konusunda da devam 
ediyor. Terör örgütleri ve onların mensup-
ları için gösterilen hassasiyet, darbenin en 
büyük mağduru olan milletimizden, şehit 
ve gazilerimizden esirgeniyor. Gözü yaş-
lı çocuklar, yüreği dağlanmış analar, bir 
ömür gönlü buruk kalacak eşler hiçbir şe-
kilde gündeme gelmiyor, getirilmiyor.

Bizim yaşadığımız hadislerin 10’da birine 
bile maruz kalmayanların aldığı önlemler 
ortadayken; Anayasa’mıza ve uluslarara-
sı hukuka uygun olarak hayata geçirdiği-
miz Olağanüstü Hal ve diğer tedbirler, ilk 
günlerden itibaren bu çevreler tarafından 
acımasızca eleştiriliyor. Daha da kötüsü 
darbeciler, FETÖ üyeleri, eli kanlı katiller, 
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maalesef, kimi Avrupa ülkelerinde mağdur 
gibi karşılanmakta, kol kanat gerilmekte-
dir. Sığınma hakkı, Suriyeli masumlardan, 
Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı-Afri-
kalı gariplerden esirgenirken, FETÖ’cü ve 
PKK’lı teröristlere altın tepside sunulmak-
tadır. Canını kurtarmak için, bir tas çorba 
için kapılarına gelenleri kovanlar, darbeci-
lere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. 
Dost demeye dilim varmıyor ama en azın-
dan müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştı-
ramadığımız bu tablo karşısında, elbette 
üzülüyoruz. Ülkemizde kara listede olup 
kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu, 
ABD’de bir üniversiteye rektör olarak ata-
nabiliyor. Bu ne menem iştir. 

Avrupa değerlerinin bu şekilde hırpalan-
masını, bu derece ayaklar altına alınmasını 
açıkçası kabullenemiyoruz. Ama bu sorun-
lu tabloya rağmen karamsarlığa da düşme-
dik, düşmüyoruz. Zira yılgınlık, bezginlik 
ve atalet bize yakışmaz. Mermeri delen su-
yun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. 
Bugüne kadar haklı olduğumuz konularda 
doğruları söylemekten çekinmedik,  hiçbir 
zaman da çekinmeyeceğiz. İnatla ve ısrarla 
muhataplarımıza bu meseleleri anlatmayı, 
varsa kafa karışıklıklarını gidermeyi sür-
düreceğiz.

FETÖ’nün Manipülasyonlarına 
Karşı Daima Müteyakkız 
Olmalıyız

Kıymetli büyükelçiler,

17-25 Aralık’tan itibaren, son 3 yılda haya-
ta geçirdiğimiz tedbirler sayesinde, FETÖ 

ile mücadelede belli mesafe kaydetmiştik. 
15 Temmuz’dan itibaren mücadelemizi 
daha da yoğunlaştırdık. Kamuda FETÖ ile 
irtibatlı olanların büyük bir bölümünü te-
mizledik. Bu hainlere mali destek sağlayan 
kuruluşlar da denetim altına alındı.

FETÖ’nün, 115 ülkede örgüte militan dev-
şirme merkezi olarak kullandığı okulları 
bulunmaktaydı. Hâlihazırda 6 ülkede bu 
okullar kapatıldı. (Gambiya, Azerbay-
can, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti 
ve Haiti) İki ülkede okullara el konuldu. 
(Sudan, Pakistan) Yedi ülkede ise okullar 
Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi. (Gine, 
Somali, Çad, Senegal, Moritanya, Nijer ve 
Gabon) Ayrıca, Malezya’daki FETÖ okulla-
rı terör örgütü unsurlarından arındırıldı. 
Bu okulların mülkiyeti ve yönetimi Malez-
yalı yatırımcılar tarafından devralındı. 

40 yıldır sinsi bir kanser hücresi gibi içi-
mizde büyüyen, son 25 yıldır dünyayı bir 
ahtapot gibi saran böyle bir örgütle müca-
dele, muhakkak kolay değildir. Bu müca-
dele uzun zaman ve mesai alacaktır. Ama 
biz asla pes etmeyecek, rehavete kapılma-
yacağız.

FETÖ’nün manipülasyonlarına ve süreci 
sulandırma çabalarına karşı daima mü-
teyakkız olacağız. Adalet terazisine halel 
getirmeden, sapla samanı karıştırmadan, 
masumla suçluyu iyi ayırt ederek mü-
cadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 
Temmuz’da devletinin ve milletinin yanın-
da duranlar ile, bunlara kurşun sıkanları 
elbette ayıracağız.
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Milletimizin bağrından çıkan, Avrupa’dan 
Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar dün-
yanın dört bir ucunda ülkemizin bayrağını 
dalgalandıran STK’lara ve milli kuruluşla-
ra sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir avuç 
hain yüzünden, ne vatandaşlarımızın, ne 
de milli ve yerli kuruluşlarımızın zarar 
görmesine izin veremeyiz.

FETÖ, halen fırsat bulduğu her ülkede Tür-
kiye aleyhine algı operasyonu yürütüyor. 
Elindeki tüm imkânları ülkemizi karala-
mak için kullanıyor. Ülkemize düşmanlık 
eden kim varsa, bu milletin hasmı hangi 
yapı varsa, onun eteğine yapışmaktan çe-
kinmiyorlar. Geçen yıl yaptığımız ABD 
ziyaretimizde bunu çok açık ve net bir şe-
kilde gördük. PKK sempatizanları, ASALA 
yandaşları ve FETÖ’cüler el ele-kol kola ey-
lem yapıyorlardı. Bu “terör yoldaşlığı” 15 
Temmuz sonrasında ivme kazanmıştır.

Her birinizin darbe girişiminden sonra or-
taya koyduğu mesainin farkındayım. Her 
kurumumuza sızan bu yapının Dışişleri’ne 
de sirayet ettiğini, örgütle iltisaklı şahıs-
ların temizlenmesi sonrasında Dışişleri 
teşkilatımızın bazı sıkıntılar yaşadığını da 
biliyorum. Personel sayınız azalsa dahi, 
mücadeleyi özveriyle yürüttüğünüz için 
sizlere teşekkür ediyorum. Şunu bir an ol-
sun aklınızdan çıkarmayın: Şahsım ve dev-
letimizin tüm kurumları sizlerin yanın-
dadır. Siz gayret gösterdikçe, bizlerden de 
gereken desteği her zaman göreceksiniz. 
İnşallah ortak gayretlerimiz neticesinde, 
bu belayı devletimizin ve milletimizin ba-
şından tamamen def edeceğiz. 

Milletimiz Fitne Odaklarını Prim 
Vermiyor

Kıymetli dostlarım,

Tarihimizde tek bir meseleyle uğraştığı-
mız dönem bulamayız. Bugün de, bir yan-
dan FETÖ’yle cedelleşirken, diğer yandan 
da bölücü örgütle, DEAŞ’la ve DHKP-C’yle 
mücadele ediyoruz. Bu terör örgütleri-
nin amacı, ülkemizi inanç ve etnik köken 
üzerinden bir çatışmanın içine çekmektir. 
Toplumuzun farklı kesimlerini hedef al-
dıkları saldırılarla bu örgütler, Suriye ve 
Irak’taki ateşi ülkemize taşımaya çalışıyor-
lar. Misafirlerimizi hunharca katlederek, 
ülkemizi bilhassa turizm yönünden yara-
lamak istiyorlar. Tüm gayretlerine, tüm 
pervasızlıklarına, medya, siyaset, akademi 
içindeki bazı kendini bilmezlerden aldık-
ları açık desteğe rağmen, hamdolsun şim-
diye kadar bunu başaramadılar. Her terör 
hadisesinden sonra milletimiz daha çok 
kenetlendi, bir birine daha çok sarıldı. Ba-
sireti ve ferasetiyle fitne odaklarının giri-
şimlerine prim vermedi. İnşallah bundan 
sonra da muvaffak olamayacaklar.

Burada şu noktanın altını özellikle çizmek 
istiyorum: Birileri ısrarla, en fazla Müslü-
manlara zarar veren, elinde en çok Müslü-
man kanı olan DEAŞ’ın terörü üzerinden 
İslam düşmanlığı yapıyor. Ekonomik ve 
siyasi sorunları çözmekte başarısız olan 
kimi batılı siyasetçiler, adeta can simidi 
gibi, bu istismara sarılmış durumdadır. 
Bunun da etkisiyle Avrupa’da insanlarımı-
zın ibadethanelerine, işyerlerine, kurum-
larına yönelik saldırıların arttığına şahit 
oluyoruz.
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Açık ve net söylüyorum: Bunun adı ateşle 
oynamaktır. Batıda yükselen “kültürel ırk-
çılık”, bu ülkelerdeki Müslüman azınlığın 
güvenliği hususunda endişelerimizi ciddi 
olarak artırmaktadır. Sadece yurt dışında 
yaşayan 6 milyon vatandaşımızın selameti 
açısından değil, tüm dünyada barış ve hu-
zurun idamesi için de bu çok tehlikelidir.

Biz Solingen’de vatandaşlarını, Mölln’de 
10 -12 yaşındaki körpe fidanlarını ırkçılı-
ğa kurban vermiş bir ülkeyiz. Biz, daha bir-
kaç yıl önce 8 evladını dönerci cinayetleri 
diye üzeri kapatılmaya çalışan Neonazi te-
röründe kaybetmiş bir milletiz. Yüreğimizi 
dağlayan, insanımız üzerinde derin izler-
yaralar bırakan böylesi vahşi saldırıların 
tekrar yaşanmasına izin veremeyiz.

Yurtdışında yaşayan insanımız için ciddi 
bir güvenlik tehdidine dönüşen İslam düş-
manlığı ve yabancı karşıtlığı konularını, 
artık devletimizin öncelikli gündemine 
almış bulunuyoruz. İlgili tüm kurumla-
rımızın da bu süreci çok yakından takip 
etmesi gerekiyor. İslam karşıtlığı ve kül-
türel ırkçılıkla mücadelede Türk toplumu 
yalnız değildir. Aynı sorunla muhatap olan 
diğer Müslüman toplumlar ve göçmen 
gruplarla el ele verip, çok geniş bir cephe-
de birlikte mücadele etmeliyiz. Dünyanın 
her yerinde, ülkemize ve vatandaşlarımıza 
karşı, şiddeti, terörü, nefreti teşvik ve tah-
rik eden mihraklarla kapsamlı bir hukuk, 
halkla ilişkiler ve sivil toplum mücadelesi-
ni yurtdışında yürütmeliyiz.

Değerli büyükelçiler, 

2016 dış politikamız açısından çok yo-
ğun bir yıl olmuştur. İstanbul’da düzen-
lediğimiz 13’üncü İslam Zirvesi’nde İs-
lam Dünyası’nın öncelikli konularını ele 
aldık. Dünya Enerji Kongresini de yine 
Türkiye’de gerçekleştirdik. Mayıs ayında 
düzenlediğimiz tarihin ilk Dünya İnsani 
Zirvesi’ne 9 bin kişi katılmıştır.  Birleş-
miş Milletlerin merkezi New York dışında 
yapılan en büyük BM zirvesini başarıyla 
İstanbul’da gerçekleştirdik. Bu etkinliğin 
hemen arkasından, En Az Gelişmiş Ülkele-
rin liderlerini yine ülkemizde ağırladık. 

3 Milyon Suriyeli Kardeşimizle 
Ekmeğimizi, Aşımızı Paylaşıyoruz

Öte yandan sağladığımız dış yardımlarla, 
dünyada milli gelirine oranla, en çok insa-
ni yardımda bulunan ülke olduk. Dünya-
nın en büyük mülteci nüfusuna, 3 milyon 
mazluma kapılarımızı açtık, ekmeğimizi, 
aşımızı, işimizi paylaştık. Suriye’de akan 
kanın durdurulması için seferber olduk. 
Dünya yaşanan acıyı sadece seyrederken, 
biz diplomasimizi, barışın, istikrarın ve in-
sani değerlerin hizmetine sunduk. Son ola-
rak, 45 bin Suriyeli kardeşimizin Halep’ten 
tahliyesini sağlayarak onları katliamdan 
kurtardık.

Suriye’de 2017 yılında siyasi çözüm süreci-
nin önünün açılabilmesi umuduyla, tarihi 
adımlar attık. Rusya ve İran’la Moskova’da 
düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşme-
lerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. 
Şu an devam eden ateşkes kırılgan olma-
sına ve pek çok ihlalle karşılaşılmasına 
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rağmen, çok önemli bir fırsat penceresidir. 
Uzun bir dönemden sonra, Suriye’de siyasi 
süreç aracılığıyla barışın sağlanması nok-
tasında bir umut belirmiştir. Bunun heba 
edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz hain darbe girişiminden yak-
laşık 40 gün sonra Fırat Kalkanı harekâtını 
başlatarak DEAŞ terör örgütünü sınırları-
mızdan attık. Şüphesiz şehit haberleri hepi-
mizin yüreğini dağlıyor, ama operasyonla-
rımız DEAŞ’a tarihinin en büyük zayiatını 
verdiriyor. DEAŞ’a karşı kurulan uluslara-
rası koalisyonunun bu süreçteki ataleti ise 
gerçekten ibretliktir. Son dönemde DEAŞ 
ile mücadele konusunda maalesef mütte-
fiklerimizin ve koalisyon ortaklarının sı-
nıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum.

Güney sınırımız boyunca bir “terör kori-
dorunun” veya terör örgütlerinin yuva-
landığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına 
asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi 
ilgilendiren konularda masada ve sahada 
olmaya devam edeceğiz.

Öte yandan Irak’taki gelişmelere de kayıt-
sız kalmadık, kalmıyoruz. Irak’ın, DEAŞ 
terör örgütüne karşı yürüttüğü askeri 
mücadeleyi desteklerken, Musul, Tela-
fer ve Sincar konusundaki kaygılarımızı 
gidermek için her türlü askeri ve diplo-
matik tedbiri aldık. Irak Hükümeti ile bu 
süreçte, zor, ancak samimi bir diyaloğu da 
başlattık. Geçtiğimiz günlerde Sayın İbadi 
ile yaptığım telefon görüşmesi, akabinde 
Sayın Başbakanımızın Bağdat ve Erbil zi-
yaretleri, yol haritasının belirlenmesi açı-
sından güzel bir başlangıç oldu. Irak’tan 

DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin sökü-
lüp atılması için ortak çabalarımız devam 
edecektir.

Şunu bir kez daha ifade etmekte fayda 
görüyorum. Dış politikamızı, dar kurum-
sal ve ideolojik kalıplara, “Bekle-gör”lere, 
“Acaba kim ne der”lere mahkûm edemeyiz. 
“Stratejik etkinliği” hedefleyen “girişimci 
ve vicdani diplomasi” anlayışıyla çalışma-
larımızı sürdürmeliyiz. “Önce tedbir, sonra 
tevekkül” diyerek önlem almalı, devrede 
kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz.

Türk-Rus ilişkileri önceki senenin uçak 
hadisesinden daha da güçlenerek çıkmış-
sa, bunda girişimci diplomasimizin rolü 
vardır. Sağladığımız karşılıklı güven saye-
sinde Büyükelçi Karlov’u menfur bir sui-
kast ile katleden hainlerin provokasyonu 
başarısız oldu. İsrail ile normalleşme sü-
recini beklentilerimizin karşılanmasıyla 
başarıyla tamamladık. 13 yıllık bir aradan 
sonra Özbekistan’ı ziyaret ederek, kadim 
medeniyetimizin beşiklerinden biri olan 
Semerkant’ta ülkelerimiz arasında yeni bir 
sayfa açtık.

Türkiye’nin diplomatik ağını dünyanın 
6’ncı en geniş ağı olarak konumlandırdık. 
Afrika’da, Latin Amerika’da, Asya’da açı-
lım politikalarımızı başarıyla devam etti-
riyoruz. “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek, 
küresel sistemin acilen onarılması ve in-
sanlığın hizmetine sunulması için uyarıla-
rımızı her vesileyle dile getiriyoruz. 

Bunları yaparken de en başta TİKA ol-
mak üzere, Kızılay, AFAD ve YTB gibi ku-
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ruluşlarımız aracılığıyla kardeş toplum-
lara, soydaşlarımıza, muhtaçlara sahip 
çıkıyoruz. İnsani kalkınma yardımlarında 
Amerika’nın ardından 2’nci sırada, bu yar-
dımların Milli Gelire oranı bakımından ise 
ilk sıradayız. Sayısı 100’e yaklaşan ikili ya-
tırım anlaşmalarıyla, bu alanda da dünya-
da 7’nci sırada yer alıyoruz. 

Dünyanın en büyük enerji kaynaklarıyla, 
bunların en büyük kullanıcılarının arasın-
da bir köprü olan Türkiye, bu alanda da 
kendine giderek stratejik bir konum edi-
niyor. Ticaret ayağını oluşturmadığımız 
hiçbir ilişkinin sürdürülebilirliğini tesis 
edemeyiz. Bunun için, tüm büyükelçileri-
mizin, bulundukları ülkelerle ticari ilişki-
lerimizi geliştirmeye büyük önem verme-
lerini bekliyorum. 

Avrupa Birliği Üyeliği 
Önceliğimiz Değişmemiştir

Değerli arkadaşlar,

2017 yılında da ülkemizi yoğun bir dış po-
litika gündemi bekliyor. Bildiğiniz gibi bu 
hafta içinde Kıbrıs’ta çözüm açısından kri-
tik önemde müzakereler yürütülecektir. 
AB ile ilişkilerimiz bakımından ise, şu hu-
susların altını çizmekte fayda görüyorum. 
Dünya 5’ten büyüktür; Avrupa da Avrupa 
Birliği’nden büyüktür. Avrupa Birliği tam 
üyelik sürecine verdiğimiz öncelik değiş-
memiştir. Avrupa Birliği, halen ülkemiz 
için stratejik bir tercihtir.

Bir taraftan bu hedef doğrultusunda adım-
lar atarken, Birliğin ülkemize yönelik tu-

tarsızlıklarına, çift standartlı politikala-
rına da eyvallah demeyiz. Çabalar ancak 
karşılıklı olursa, adımlar iki taraflı atılırsa 
anlamlıdır. 

Geçtiğimiz yıla, özellikle Suriyeli kardeşle-
rimizin ölümü göze alarak çıktıkları tehli-
keli yolculukların son bulması için Avrupa 
Birliği ile yürüttüğümüz çabalar sayesinde, 
olumlu bir havayla girmiştik. Maalesef, bu 
olumlu havanın devamı gelmedi. Avrupa 
Birliği’nin artık göç mutabakatı bağlamın-
daki taahhütlerini yerine getirmesi, ipe un 
sermekten vaz geçmesi gerekiyor. 

Olumlu gündem noktasında, Gümrük 
Birliğinin güncellenmesi müzakerelerine 
öncelik verilmesi de isabetli olacaktır.  Ay-
rıca, Avrupa Birliği tarafından getirilen 
Zirve önerisini de olumlu buluyorum. 

ABD ile ilişkilerimiz ise ziyadesiyle hassas 
bir dönemden geçiyor. Terörle mücadele 
karşılaştığımız sıkıntılar, Obama Yönetimi-
nin son yıllarda ortaya koyduğu bazı ter-
cihlerle birleşmiş ve hem kamuoyumuzda, 
hem siyasette tartışma konusu haline gel-
miştir. DEAŞ, FETÖ ve bölücü örgütlerden 
gelen tehditlere karşı müttefikimiz ABD’yi, 
kararlı, güçlü ve tereddütsüz bir biçimde 
yanımızda görmek istiyoruz. 

Yeni Başkan Trump’ın 20 Ocak’ta görevi 
almasıyla birlikte karşılıklı diyalogu hız-
landıracağız. Bilhassa bölgesel konularda 
Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak, 
kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize 
inanıyorum.
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Sözlerime son verirken,  inşallah 2017 yılı-
nın ülkemiz için ekonomi, ticaret ve diplo-
masi alanlarında büyük sıçramalara vesile 
olacağına inanıyorum. Nasıl Türkiye, bir 
ve beraber olarak nasıl Kurtuluş Savaşını 
zafere taşımışsa, Allah’ın izni, hepimizin 
de ortak gayretleriyle İkinci İstiklal Mü-
cadelesini de zaferle taçlandıracaktır. Bu 
dönemde siz Büyükelçilerimizden, omuz-
larınızdaki ağır sorumluluğun bilinci içeri-
sinde, 15 Temmuz ruhuyla hareket ederek, 
ülkemize karşı sergilenen küstah oyunları 
bozmanızı istiyorum. Ben, hafızasında 5 
asırlık bir birikim olan Hariciyemize ve siz 
kıymetli Büyükelçilerimize güveniyor, ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum.

“2023 Hedefleri: Milli Değerler ve Küresel 
Hedefler” temasıyla yapacağınız Dokuzun-
cu Büyükelçiler Konferansı’ndaki istişa-
relerin hayırlara vesile olmasını diliyor, 
hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Türkiye Müteahhitler Birliği’nin değerli 
yöneticileri, iş dünyamızın kıymetli tem-
silcileri, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı 
Ödüllerini alan firmalarımızın her birini 
ayrı ayrı tebrik ediyorum. Dünyanın en 
büyük 250 müteahhitlik firması listesinde 

yer alan kuruluşlarımızın temsilcilerine 
ödüllerini vermek üzere bir aradayız. Daha 
önce 2010 yılında 33 firmaya ödül vermiş-
tik. 2015 yılındaki toplantıda bu rakam 42 
firmaya çıktı. Bugün de, 2015 listesinde 
yer alanlarla birlikte toplam 45 firmaya 
ödüllerini takdim edeceğiz. 

Çin’in ardından 2’nci sırada yer aldığımız 
bu alandaki gücümüzü hamdolsun her ge-

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin 
Garantisi Millettir

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni
Ankara | 22 Şubat 2017
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çen yıl perçinliyoruz. Bugüne kadar 340 
milyar dolara yakın proje üstlenen müte-
ahhitlerimiz, lojistik, istihdam, teknoloji 
ve bilgi kazanımı konularında ekonomi-
mize önemli katkı sağlamışlar, öncülük et-
mişlerdir. 

Biz, müteahhitlerimizin yurtdışında pro-
je üstlenmelerini, sadece bir ekonomik 
faaliyet olarak görmüyoruz. Bunun ya-
nında, ülkemizin kültürünü, rengini, de-
ğerlerinin mührünü de gittiğiniz yerlere 
vurduğunuza inanıyorum. İnşaatla birlik-
te, medeniyetler arasında da bir köprü ku-
ruyorsunuz. Bunun için, sizlerin yürüttü-
ğü faaliyetleri, en az diğer kurumlarımızın 
çalışmaları kadar önemli kabul ediyoruz. 
Şantiyesinin önünde bayrağımızı dalga-
landıran her firmamız, ülkemizin birer 
temsilcisidir. Sizlerin de çalışmalarınıza 
bu şekilde baktığınıza inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Müteahhitlik firmalarımız, özellikle yakın 
coğrafyamızda önemli işlere imza attılar, 
atmaya da devam ediyorlar. Buna rağmen, 
potansiyelimizin, olmamız gereken seviye-
nin çok altında bir yerde bulunduğumuzu 
belirtmek istiyorum. Örneğin, Ortadoğu’da 
Koreli firmalar yüzde 21, Çinli firmalar 
yüzde 17 oranında pay alırken, bizim fir-
malarımız yüzde 8’in dahi altında kalıyor. 
Aynı şekilde, Afrika’da Çinliler yüzde 55, 
İtalyanlar yüzde 10 paya sahipken, bizim 
payımız yüzde 5’i bile bulmuyor. Hâlbuki 
buralar bizim çok güçlü tarihi bağlarımı-
zın bulunduğu, dolayısıyla çok yüksek 
oranlarla listelerde yer almamız gereken 
yerlerdir. 

Öte yandan, şu da bir gerçek ki, son yıllar-
da yakın coğrafyamız çok büyük sıkıntı 
içindedir. Çatışmaların, krizlerin, yıkımla-
rın, insani dramların dumanı her taraftan 
yükseliyor. Bu üzüntü ve acı verici man-
zaranın sonuçlarından biri de, kriz bölge-
lerinde faaliyet gösteren işadamlarımızın, 
özellikle de müteahhitlerimizin gelişme-
lerden olumsuz yönde etkilenmeleridir. 
Yaşanan sıkıntıların hepsini de biliyorum. 
Ziyaret ettiğimiz ülkelerde veya Türkiye’ye 
gelen devlet-hükümet başkanlarıyla görüş-
melerimizde, bu konuları gündeme getiri-
yor, telkinlerimizi yapıyoruz. 

Bugünlere kolay gelmedik. Hep birlikte 
çok emek verdik, çok gayret gösterdik; 
adeta dişimizle, tırnağımızla çalıştık. Ka-
zanımlarımızın heba olmasına asla izin 
vermeyeceğiz. Bilakis, 2023 hedeflerimize 
ulaşmak için, çok daha büyük başarılara, 
yine hep birlikte imza atacağız. Türkiye’yi 
14 yılda 3 kat büyüttük, Allah’ın yardımıy-
la, önümüzdeki dönemde aynı başarıyı bir 
kez daha gösterecek, dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına gireceğiz. Sizler de 
çok iyi bilirsiniz ki, inanmak, başarmanın 
yarısıdır. Biz, ülkemize inanıyoruz, milleti-
mize inanıyoruz, işadamlarımıza, müteah-
hitlerimize inanıyor, güveniyoruz.

Kriz Döneminde Küçülmemeli, 
Aksine Büyümeliyiz

15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki, 
öldürmeyen her darbe güçlendirir. Tür-
kiye, dimdik ayakta durarak göğüslediği 
tüm saldırılardan, krizlerden, kaoslardan, 
darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış 
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bir ülkedir. Aynı durum sizler için de ge-
çerlidir. Bu hassas süreci sabırla, azimle, 
dikkatle aşarsanız, bir anda karşınıza çok 
daha büyük fırsatların çıktığını göreceksi-
niz. 

Devlet olarak sizlere destek olmak için, yeni 
imkânlar üretiyoruz. Mesela, büyük ihale-
lerdeki teminat sorununuzun çözümüne 
de katkı sağlayacağına inandığım yeni bir 
kurumu devreye soktuk. Türkiye Varlık 
Fonu, üreten, çalışan, gelişen Türkiye’nin 
her işine olduğu gibi, müteahhitlerimizin 
projelerine de ciddi destek verecektir. Ta-
bii Eximbank’tan sonra böyle bir adımın 
atılmış olması, yolumuzu-yolculuğumuzu 
daha da güçlendirecek, kolaylaştıracaktır. 

Aynı şekilde, yeni ve cazip bir imkân ola-
rak, kamu-özel işbirliği projelerindeki 
tecrübemizi, diğer ülkelere de yaymamız 
gerekiyor. Bu yöntem, müteahhitlik sek-
törüyle birlikte ulaştırma, sağlık, enerji, 
haberleşme gibi diğer alanlarda da sizleri 
bir adım öne geçirecektir. Siz yeter ki bir 
adım atın, emin olun, devlet size 10 adım 
yaklaşacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Son dönemde, terörle, darbeyle, kaos dene-
meleriyle dize getiremedikleri Türkiye’yi 
ekonomiyle vurmaya çalıştıklarını görüyo-
ruz. İşin aslına bakılırsa, Türkiye’nin eko-
nomik anlamda ciddi hiçbir sorunu yok-
tur. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, 
daha ziyade küresel ve bölgesel istikrar-
sızlıkların yol açtığı psikolojik iklimden ve 
bunun ülkemize yansımalarından kaynak-

lanıyor. Açıkçası, küresel ve bölgesel kriz-
ler bir anda ortaya çıkmadıkları gibi, öyle 
bıçakla kesilir gibi de ortadan kaybolmaz-
lar. Bunun için bizim, kendi programları-
mızı uygulamamız, kendi çözümlerimizi 
üretmemiz, kendi yollarımızı açmamız ge-
rekiyor. Türkiye Varlık Fonu gibi araçlar, 
işte bu amaçla hayata geçiriliyor. 

Bizim krizler karşısındaki stratejimiz kü-
çülme, geri çekilme, içe kapanma değil; tam 
tersine büyüme, ileriye atılma, daha cesur 
davranmaktır. İşte bunun için Suriye’de ak-
tif politika izliyoruz. İşte bunun için Irak’ta 
söz sahibi olmaya çalışıyoruz. İşte bunun 
için ihracatçılarımızla, turizmcilerimizle, 
müteahhitlerimizle, ilgili tüm kesimlerle 
el ele vererek, yeni imkânlar, yeni araçlar, 
yeni yöntemler arıyoruz. 

Hamdolsun bu çabalarımızdan yavaş ya-
vaş netice almaya da başladık. İhracatımız 
yeniden yükselme eğilimine girdi. Turizm-
de, kıpırdanma işaretleri görülmeye baş-
landı. Ciddi bir devlet desteği eşliğinde 
ilan ettiğimiz istihdam seferberliğine katıl-
maya, işverenlerimizin hevesli olduklarını 
görüyorum. İnşallah, yurtdışı müteahhit-
lik sektöründe de benzer bir kıpırdanma 
yaşanacaktır. 

Bir kez daha ifade ediyorum. Bizim kitabı-
mızda geriye gitmek yoktur. İleriye, daima 
ileriye doğru yol almakta kararlıyız. Mil-
letimize sözümüz var. İnşallah Türkiye’yi 
muasır medeniyet seviyesinin üzerine çı-
karacağız. Bu uğurda, geçtiğimiz 14 yılda 
vesayet güçleriyle kavga etmekten darbe 
girişimine kadar her zorlukla mücadele et-
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tik. Milletimizin verdiği destek sayesinde, 
önümüze çıkan tüm engelleri birer birer 
aştık, işte bugünlere ulaştık. 

Türkiye Yetki Karmaşasından 
Çok Çekti  

Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemiz-
de yaşanan kriz, sadece bizim için değil, 
dünyanın tamamı için de sürdürülebilir 
değildir. Burada fitili ateşlenen sorunla-
rın, çok kısa bir sürede dünyayı kana ve 
ateşe boğacağının örneklerini, Avrupa’da, 
Amerika’da meydana gelen terör eylemle-
riyle görmeye başladık. Dikenli tel örgüle-
rin ve yüksek sınır duvarlarının arkasında 
huzur aranamayacağına maalesef birçok 
kez şahit olduk. Bölgemizde yaşanan krizi 
çözmenin yolu, topyekûn tecrit değildir. 
Çözüm, buradaki insanların siyasi ve eko-
nomik bakımdan geleceklerini güvence al-
tına alacak yöntemleri devreye sokmaktır. 

Dünya, özellikle de gelişmiş ülkeler, Suriye 
ve Irak krizinde çok kötü bir sınav verdi. 
Buradan alınan dersler ışığında, öncelikle 
çatışmaları durduracak, ardından da böl-
genin tarihi, kültürel, inanç, mezhep, meş-
rep dengelerine uygun bir çözümün haya-
ta geçirileceğine inanıyorum. Türkiye, bu 
yöndeki çabalara her türlü desteği vermek-
tedir, vermeyi sürdürecektir. 

Kıymetli arkadaşlar,

Değişim, hayatın en önemli gerçeğidir. Mil-
let olarak bizim de, geçmişimizden aldığı-
mız dersler ışığında kendimize daha güçlü, 
daha büyük, daha müreffeh bir gelecek 

inşa etmek için çalışmamız gerekiyor. Si-
yasette, ekonomide, sosyal hayatta yaşanan 
değişimin, ülkenin yönetim sisteminden 
uzak kalması mümkün müdür? 

Türkiye, çok partili hayata geçtiğinden 
beri, Cumhurbaşkanlığı seçiminden koa-
lisyonlara her alanda sürekli bir kriz hali 
içinde yaşamak zorunda kalmıştır. Bu kı-
rılgan ortamın ürünü olan istikrarsızlık, 
hepimizin şikâyetçi olduğu bürokratik oli-
garşinin, vesayet sisteminin en büyük kuv-
vet kaynağıdır.  Gayrimeşru güç odakları, 
mevcut sistem içindeki bu çatlaklardan 
sızarak nüfuz kazanmışlardır. Her kim ki, 
Türkiye’nin bu şekilde yoluna devam etme-
si gerektiğini söylüyorsa, emin olun, o kişi 
ya geçmişten bihaberdir, ya da varlığını 
eski köhne sisteme borçludur. 

Bugünden geriye baktığımızda ülkemizin 
ne tür badirelerden, ne tür operasyonlar-
dan geçerek bu aşamaya vardığını bazen 
unutabiliyoruz. Halbuki bu noktaya, dur-
duk yere gelmedik. Türkiye, yasama, yü-
rütme ve yargı güçleri arasındaki çekişme-
lerden, yetki karmaşalarından çok büyük 
zararlar görmüştür. Darbelerin, muhtıra-
ların, koalisyonların yol açtığı siyasi kaos-
lar, ekonomik krizler, ülkemize fevkalade 
ağır bir maliyet yüklemiştir. Sadece Cum-
hurbaşkanı-Başbakan kavgaları dahi, tek 
başına sistemi sorgulamak için yeterlidir. 
Üstelik 2007 Anayasa değişikliği ile, her 
ikisi de meşruiyetini halktan alan ve geniş 
Anayasal yetkilerle donanmış iki yürütme 
gücüne sahip olduk ki, artık bu kavgaların 
daha yıkıcı olması kaçınılmazdır. 
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Şimdi birileri diyor ki, “10 yıldır işler yü-
rüyor, hiçbir sorun yok”. İyi de, 10 yıldır 
sorun çıkmadan işlerin yürümesinin ke-
rameti sistemde değil ki. Aynı siyasi ekol-
den gelen, aynı ideallere sahip, birbirlerini 
yakından tanıyan insanlar bu makamlar-
da olduğu için sorun çıkmadı. Yarın, öbür 
gün, farklı iddiaları, farklı hedefleri olan 
kişiler bu makamlara geldiğinde, siz sey-
redin gümbürtüyü… Ülkemizi göz göre 
göre böyle bir kaosun için atamayız. 16 
Nisan’da oylanacak Anayasa değişikliği, 
işte bu tehlikeye karşı, milletimizin talebi 
üzerine Meclisimizin geliştirdiği ve kabul 
ettiği çözümdür. 

Hatırlarsanız, bundan tam 2 yıl önce, 2015 
yılındaki buluşmamızda da bu konuyu 
gündeme getirmiş, Meclis’in bir an önce 
yönetim sistemi değişikliği üzerinde çalış-
ması gerektiğini söylemiştik. Meclisimiz 
üzerine düşeni yaptı. Biz de Anayasa deği-
şikliği ile getirilen yeni yönetim sisteminin 
doğru olduğuna inanıyor, tüm kalbimizle 
ve gücümüzle destekliyoruz. 16 Nisan’da 
nihai kararı milletimiz verecektir. 

Yeni Sistem, İstikrarı Garanti 
Altına Alıyor

Değerli arkadaşlar,

Sizlerin huzurunda, tüm işadamlarımıza, 
tüm milletimize şu gerçekleri anlatmak 
istiyorum. Muhalefet yapılan Anayasa de-
ğişikliğini, ısrarla, hiç ilgisi, alakası olma-
yan konulara çekerek, insanımızın kafa-
sını bulandırmaya çalışıyor. Halbuki her 

şey ortada. Anayasa değişikliği toplam 18 
madden oluşuyor. Sizlerden ve tüm va-
tandaşlarımdan ricam, bu 18 maddeyi el-
lerine alıp teker teker okumalarıdır. İşte o 
zaman, muhalefetin ifade ettiği hususlarla, 
hakikatlerin ne kadar farklı olduğu görüle-
cektir.  

Yeni yönetim sisteminin temel mantığı, 
istikrar ve güven ortamını garanti altına 
almaktır. Seçimlerde milletimizden yetki 
alan Cumhurbaşkanı ve Meclis, 5 yıl sü-
reyle ülkeyi yönetecektir. Ne koalisyon, 
ne kavga, ne dövüş olacağı için, işadamla-
rımız başta olmak üzere, milletimizin her 
bir ferdi, hesabını buna göre yapacak, işine 
gücüne bakacaktır. Cumhurbaşkanı, yürüt-
meden sorumlu olacak, Meclis’te yasama 
görevini yerine getirecek, yargı da adaleti 
tesis edecektir. Böylece, herhangi bir gücün 
diğeri üzerinde tahakkümü olmayacak.

Bu sistemin en büyük garantisi nedir bi-
liyor musunuz? Bu sistemin en büyük ga-
rantisi millettir. Çünkü, milletimizin yüzde 
50’den fazlasının desteğini almak demek, 
toplumun tamamını kucaklamaya talip 
olmak, bunun için gereken programa, pla-
na, projeye, çoğulcu anlayışa sahip olmak 
demektir. Ülkemizde, kurucusu olduğum 
parti yaklaşık 10 yıldır hep yüzde 45’ler, 
50’ler düzeyinde oy aldığı için, sanıyorlar 
ki bu oranı elde etmek kolaydır. Kendi ai-
lesindeki 10 kişiden 5’nin desteğini ala-
mayacak olanların yüzde 50’lik oy oranını 
küçümsemesi, gerçekten çok trajikomiktir. 

Bu ülkede, milletimizin yarısından faz-
lasının desteğini almak zorunda kalan 
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Cumhurbaşkanının gözü daima halkın 
üzerinde olmak durumundadır. Çünkü, 5 
yıl çabuk geçer. Bir sonraki seçimde mille-
tin karşısına çıktığında, yine yüzde 50’den 
fazla oy almak zorundadır. Bunun için de 
halkın çok büyük bir bölümünün beklenti-
lerini karşılamak, gönlünü kazanmak mec-
buriyeti vardır. 

Aynı şekilde, eskiden sadece vatana iha-
netle suçlanabilen Cumhurbaşkanı, artık 
yaptığı her işte Meclis ve yargı denetimine 
tabidir. Yani, seçim gününe kadar da, Cum-
hurbaşkanı üzerinde sıkı bir denetim söz 
konusudur. Böyle bir Cumhurbaşkanının, 
millete hizmet etmek dışında bir niyete 
kapılması, başka bir yola teşebbüs etme-
si mümkün müdür? Adama değil ülkeyi, 
dünyayı dar ederler. 

Bir kez daha ifade ediyorum. Yeni sistemin 
en büyük getirisi, 5 yıllık istikrar ortamını 
güvence altına alıyor olmasıdır. Bu 5 yılı 
iyi değerlendirebilen bir Cumhurbaşkanı, 
gerçekten çok büyük projeleri hayata ge-
çirebilir. Yok böyle olmaz, Cumhurbaşkanı 
seçilen kişi milletin kendisine verdiği bu 
krediyi çar-çur ederse, önce sandığa, ardın-
dan tarihe gömülür. Mesele bundan ibaret-
tir. Gerisi lafı güzaftır. 

Bu duygularla bir kez daha, 2015 ve 2016 
yıllarında dünyanın en büyük uluslararası 
müteahhitlik firmaları listesinde yer alan 
firmalarımızı tebrik ediyorum. Çalışmala-
rınızda başarılar diliyorum. Sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağ-
lıcakla.
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Saygıdeğer devlet, hükümet ve heyet baş-
kanları, değerli bakanlar, Sayın Genel Sek-
reter, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle, hürmetle selam-
lıyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 
13’üncü Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Kritik bir dönemde icra edilen Zirve’nin 
ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 
ediyorum.

Zirveyi düzenleyen ve bizleri geleneksel 
misafirperverlikleriyle ağırlayan Pakistan 

Bölgeye Yabancı Unsurların 
Çıkarları İçin İstikbalimizi 

Tehlikeye Atamayız 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 13. Zirvesi | İslamabad, Pakistan | 1 Mart 2017
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İslam Cumhuriyeti’ne, ev sahibimiz Baş-
bakan Sayın Navaz Şerif ’e huzurlarınızda 
şükranlarımı sunuyorum. Teşkilat Sekre-
taryasına evsahipliği yapan ve Dönem Baş-
kanlığını Pakistan’a devreden İran İslam 
Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Ruhani’ye de katkıları, çalışmaları için te-
şekkür ediyorum. Sekretarya görevini ba-
şarıyla yöneten Genel Sekreter Halil İbra-
him Akça’yı ve ekibini de tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yaklaşık 8 
milyon kilometrekarelik bir alanda, 400 
milyonu aşkın bir nüfusu bünyesinde ba-
rındırıyor. Üyesi olmaktan iftihar ettiğimiz 
bu Teşkilat, aynı zamanda ortak değerle-
rimizi, köklü tarihimizi, kardeşliğimizi de 
temsil ediyor. Zirve toplantısı, Teşkilatın 
genel resmine bakmamız, değerlendirme-
sini yapmamız, eksikliklerimizi görmemiz 
ve ona göre vizyonumuzu güçlendirmemiz 
için çok önemli bir fırsattır. 

Mevcut rakamlar, potansiyelimizi yeterin-
ce harekete geçiremediğimizi açıkça orta-
ya koyuyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
bölgesinin 2015’de dünya nüfusu içindeki 
payı yüzde 6,2 olmasına karşılık, dünya ti-
caretindeki payı sadece yüzde 2’dir. Önce-
likle, bölge-içi ticareti arttıracak adımları 
atmamız şarttır. Bu sebeple, EKOTA’nın ha-
yata geçirilmesi çok önemlidir. İlgili üye ül-
keleri bu projenin faal hale getirilmesi için 
gerekli şartları yerine getirmeye davet edi-
yorum. Aynı şekilde, ülkelerimiz arasında 
ticaretin ve temasların artması için hava, 

kara ve demiryolu bağlantılarının kalitesi-
ni de yükseltmeliyiz.  

Zirvemizin ana temasının “Bölgesel refah 
için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının 
birbirine bağlanması” olarak tayin edil-
mesi, bu husustaki ihtiyacımızın bir te-
zahürüdür.  Transit Taşımacılık Çerçeve 
Anlaşması›nın etkin bir şekilde uygulan-
ması, bölge çapında ulaşım koridorlarının 
oluşturulmasında katkı sağlayacaktır. Bu 
noktada son yıllarda Türkiye olarak bir-
çok büyük projeyi hayata geçirdik. Asya’yı 
Avrupa›ya bağlayan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ile Marmaray ve Avrasya Tünelle-
rini tamamlayarak hizmete açtık.  Osman-
gazi Köprüsü ile Marmara Denizi’ni kuzey-
güney doğrultusunda aştık. İnşası süren 
Edirne-Kars Hızlı Treni ile Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu projelerine ve Çanakkale Boğa-
zı üzerine yapılacak 1915 Çanakkale Köp-
rüsüne büyük önem veriyoruz. Bu yatırım-
lar aslında tarihi İpek Yolu’nun modern 
versiyonunun birer parçasını oluşturuyor. 
Çin’in yeni İpek Yolu projesi olan ‘Bir Ku-
şak Bir Yol’ projesinin de bu açıdan çok 
önemli olduğuna inanıyorum.

Dünyanın en büyük havalimanı olarak 
İstanbul’da inşa ettiğimiz 3’üncü Hava-
limanının da bölgemize büyük katkıları 
olacaktır. Tüm bu projeleri kendimizle bir-
likte, Teşkilat coğrafyasında yaşayan 400 
milyonu aşkın kardeşimiz için de gerçek-
leştiriyoruz.

Kıymetli dostlarım,
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı daha da 
güçlendirmek istiyorsak, önem vermemiz 
gereken alanlardan biri de enerjidir. Bu ko-
nuyu işbirliğimizin önemli bir unsuru ha-
line getirecek her girişime, ülkem destek 
sağlayacaktır. Elbette, tarım, çevre, turizm 
gibi alanlarda da Teşkilat platformlarını 
daha etkin kullanmalıyız. 2025 Vizyonu-
na büyük önem veriyoruz. Bu vizyonun, 
işbirliği çabalarımızı önümüzdeki on yıl 
boyunca etkin bir şekilde yönlendireceği-
ne inanıyoruz. 

Vizyon belgesinin uygulamasına dönük 
olarak, Vizyon Uygulama Fonunun tesisi-
ni önemli görüyoruz. Fonun, EKOBANK 
bünyesinde kurulması, etkin ve verimli bir 
şekilde işletilmesi bakımından uygun ola-
caktır. Proje ve ticaret finansmanı açısın-
dan kritik önemi haiz EKOBANK’ı güçlen-
dirmemiz, faaliyetlerini çeşitlendirmemiz 
gerekiyor. 

Siyasi Mücadelede Birbirimizle 
Olan Dayanışmamız Çok 
Önemlidir

Değerli kardeşlerim,

Bugün Teşkilatın faaliyet takvimine baktı-
ğımızda, her yıl birçok konuda çok sayıda 
toplantılar yaptığımızı, ancak somut pro-
jeler üretmekte ya da bunları hayata geçir-
mekte yeterince mesafe kat edemediğimizi 
görüyoruz. 

Üye ülkeler olarak Teşkilatı sahiplenme 
konusunda da bazı sorunlarımız bulunu-

yor. Şüphesiz sahiplenmenin en önemli 
tezahürü, bütçe sorumluluklarımızı yerine 
getirmektir. Burada yaşadığımız sıkıntıla-
rı aşacağımıza inanıyorum. Sekretaryanın 
uzmanlık ve beşeri kapasitesinin güçlen-
dirilmesi için başlatılan Reform Sürecinin 
başarılı bir şekilde tamamlanmasını diliyo-
rum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güç-
lendirmek, ancak güvenlik ve istikrarımı-
za yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle 
mümkündür.

Özellikle üzerinde durmak istediğim konu 
şudur: Her ne kadar bu toplantı bir Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olsa da, bu-
gün asıl çerçevesini çizen siyasettir, siyasi 
yaklaşımdır. Öyleyse, bu kardeşler toplulu-
ğu için özellikle adımlarımızı atarken siya-
seti bir kenara koymak mümkün değildir. 
Siyasi mücadelede birbirimizle olan daya-
nışmamız çok büyük önem arz etmektedir.

Birçok ülkenin burada sıkıntıları var. Me-
sela Afganistan’ın, Azerbaycan’ın yıllardır 
süregelen sıkıntıları var. Teşkilat ve üye 
ülkeler olarak, Dağlık Karabağ sorununu 
görmezden gelemeyiz. Bu konuda 20 yılı 
aşkın bir süredir devam eden görüşmeler-
den netice alınamamıştır. Minsk üçlüsü bu 
meseleyi çözememiştir. Öyleyse biz, kendi 
göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. 
Üye ülkeleri ilgilendiren tüm meselelerde 
gerek ECO, gerekse İslam İşbirliği Teşki-
latı olarak dayanışma içerisinde adımla-
rımızı kararlılıkla atmak durumundayız. 
Ermenistan’ın işgalci tavrını, hep birlikte, 
her tür uluslararası toplantıda dillendir-
mek durumundayız. Gerek ECO, gerekse 
de İslam İşbirliği Teşkilatı bu meselenin 
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sürekli takipçisi olmak durumundadır. 
Ben inanıyorum ki, eğer birlikte hareket 
edersek netice almamız da daha kolay ola-
caktır.

Aynı durum Afganistan için de geçerlidir. 
Afganistan eğer kendi başına bırakılacak 
olursa terör illetinden kurtulamayacaktır.

Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve 
işbirliğimizi artırmamız gerekiyor. Bugün 
Türkiye, DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi eli 
kanlı terör şebekeleriyle yoğun bir müca-
dele yürütüyor. Masum insanları vahşice 
katleden, hiçbir ilke, ahlak ve değer tanı-
mayan bu katil sürülerini bölgemizden sö-
küp atmalıyız.

Bu terör örgütlerinin, insanlık dışı cinayet-
leri sebebiyle Müslümanların töhmet altı-
na bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. 
Bölgemizi, etnik ve mezhebi temelde çatış-
ma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan 
tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Bölge-
ye yabancı unsurların çıkarları için istikba-
limizi tehlikeye atamayız. Öncelikli vazife-
miz, Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeş 
coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne 
ateşini söndürmektir.

Türkiye, kendi vatandaşları yanında Teş-
kilat üyesi ülkelerde yaşayan 400 milyon 
kardeşinin huzuru, barışı ve emniyeti için 
de çalışmayı sürdürecektir.

Öte yandan, haksız bir izolasyona tabi tutu-
lan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
kardeşlerimizle dayanışmamızı da artır-
mamız lazımdır. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nin Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı bünyesindeki geçici gözlemcilik 
statüsünü sürekli hale getirmemiz ve bazı 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı faaliyetleri-
nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
düzenlenmesinide teşvik etmemiz faydalı 
olacaktır.

Özellikle bu organizasyonda emeği geçen 
tüm kardeşlerime şahsım ve ülkem adına 
teşekkürlerimi sunuyorum.
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Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli misafirler, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dost ülkelerin 
değerli ombudsmanları, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu 
yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası 
Ombudsmanlık Sempozyumunun başarılı 
geçmesini diliyorum.

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu’na, çok 
Değerli Kamu Baş Denetçimize ve çalışma 
arkadaşlarına, bu önemli sempozyumu dü-
zenledikleri için teşekkür ediyorum. Sem-
pozyuma, yurt içinden ve yurt dışından ka-
tılan tüm değerli dostlarımıza hoşgeldiniz 
diyor; teklifleri, eleştirileri ve katkıları için 
şimdiden kendilerine şükranlarımı sunu-
yorum.

Türkiye, Mazlumlar İçin Güven 
Yurdudur

4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu | Ankara | 2 Mart 2017
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Şüphesiz bu tür sempozyumlar, bir genel 
değerlendirmeye, samimi bir murakabeye 
imkân vermesi yanında, farklı ülkelerin 
tecrübelerinin de edinilmesine, eksiklerin, 
hataların görülmesine katkı sağlıyor. Bura-
da 2 gün boyunca yapılacak tartışmaların, 
sunumların, fikir teatilerinin Kamu Denet-
çiliğimizin her açıdan güçlenmesine vesile 
olacağına inanıyorum.

Değerli dostlarım,

2012 yılında hayata geçirdiğimiz Kamu 
Denetçiliği Kurumu, devletle vatandaşı 
kucaklaştırma, aradaki engelleri kaldırma 
irademizin en somut tezahürlerindendir. 
Esasında biz Ombudsmanlık müessesini 
çok daha önce ülkemize kazandırmak is-
tiyorduk. Bu amaçla 2006 yılında 5548 
sayılını kanunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul ettik. Ancak bildiğiniz 
gibi bu kanun, dönemin Anayasa Mahke-
mesi tarafından iptal edildi. Bu sebeple, 
Ombudsmanlığın kuruluşu daha sonra-
ki yıllara kaldı. Gecikmeyle de olsa, ilha-
mını ve köklerini kendi tarihimizden, 
Osmanlı’dan alan bu kurumun vatandaşla-
rımızın hizmetine sunulmasından büyük 
memnuniyet duyuyorum.

Ancak burada şu hususu da dikkat çekmek 
istiyorum. Kamu Denetçiliğinin kuruluş 
serencamı, eski Türkiye alışkanlıklarının, 
kimin nasıl konumlandırıldığının tespiti 
noktasında çok önemlidir. Bu hadise, Tür-
kiye’deki yönetim sistemi değişikliğinin 
sebeplerini ortaya koyması bakımından 

kritik bir örnektir. Çünkü 2006 yılında ka-
nunun iptali için Anayasa Mahkemesine 
gidenlerin yaklaşımı, bizim tam da Cum-
hurbaşkanlığı Hükümeti Sistemiyle önü-
ne geçmeye çalıştığımız bir sorunun ifa-
desidir. Biliyorsunuz, 2006 yılında, 5548 
sayılı kanunun iptali için mahkemeye 
başvuranlar, dönemin Cumhurbaşkanı ve 
ana muhalefet partisiydi. Ana muhalefet 
partisinin ve dönemin Cumhurbaşkanının 
hadiselere bakışı ile Anayasa Mahkemesi-
nin o günkü yapısını dikkate aldığımızda, 
alınan iptal kararı hiç kimse için sürpriz 
olmadı.

Evet… Türkiye, şu anki bulunduğu sevi-
yeye hiç kolay gelmedi. Biz, uzun süre, 
hizmetin önünü açmak yerine tıkayan, 
statükonun muhafızlığına soyunan bir an-
layışla mücadele ettik. “Demokles’in kılıcı” 
gibi seçilmişlerin üzerinde sürekli baskı 
kuran, elindeki kamu gücünü siyaseti hiza-
ya sokmanın aracı haline getiren bir zihni-
yetle çarpışarak ülkemize hizmet etmeye 
çalıştık. 

Ülkenin ve vatandaşın menfaatine olacak 
birçok proje, hizmet ve eser, maalesef, sis-
tem içine özel olarak yerleştirilmiş vesayet 
odakları tarafından sabote edildi. Kamuda 
etkinliği ve verimliliği artıracak, şeffaflığı, 
hesap verilebilirliği, denetimi güçlendire-
cek adımlar, çeşitli bahanelerle engellen-
mek istendi. Hukuk, anayasa ve yasalar, ye-
nilikçi, uzlaşmacı ve objektif bir anlayışla 
değil, tamamen statükocu ve ideolojik bir 
bakış açısıyla yorumlandı.
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Vatandaşa Tepeden Bakan 
Yönetim Anlayışı Tamamen Sona 
Erdi

Türkiye’nin bugün geldiği noktadan geri-
ye doğru baktığımızda, bu anlattıklarımız 
yıllar önce yaşanmış uzak hadisler gibi 
görünüyor olabilir. Bilhassa yabancı mi-
safirlerimizin dile getirdiğim bu hususları 
anlamakta, anlamlandırmakta zorluk çek-
tiğinin farkındayım. Ancak, bu yaşadıkla-
rımız meçhul bir tarihin, uzak geçmişin 
değil, sadece üç-beş yıl öncesinin olayları-
dır. Emin olun biz dik durmasaydık, elimi-
zi değil gövdemizi taşın altına koymasay-
dık, bu ülkede yapılanların 10’da 1’ini dahi 
gerçekleştiremezdik.

Hamdolsun, çabalarımız ve milletimizin 
güçlü desteği sayesinde Türkiye bu alan-
larda da bir değişim, dönüşüm geçirdi. En 
büyük değişim de devletle vatandaş ara-
sındaki münasebetin niteliğinde yaşandı. 
Türkiye son 14 yılda, devletin maslahatını 
vatandaşının menfaatlerinin önüne koyan 
bir anlayıştan; vatandaşı önceleyen, vatan-
daşın hakkını devlet karşısında koruma al-
tına alan bir sisteme geçti. 

Devleti namütenahi gören tasavvur terk 
edilmiş; devleti hukukla, vicdanla, ulusla-
rarası anlaşma ve kurallarla sınırlayan bir 
yapı tesis edilmiştir. İnsanımızın devletten 
korktuğu, ürktüğü atmosferin yerine; işte 
15 Temmuz darbe teşebbüsünde olduğu 
gibi, devletini canı pahasına sahiplendiği 
bir iklim oluşturulmuştur. Türkiye’de ar-

tık, vatandaşına tepeden bakan, ceberut, 
mütekebbir bir yönetim anlayışı değil, va-
tandaşına hizmetkâr olan anlayış vardır. 
Bir tek vatandaşımızın dahi, devlet kapı-
sından boynu bükük, kalbi kırık, haksız-
lığa uğradığı düşüncesiyle ayrılmasına 
gönlümüz razı olamaz. Biz kökeni, dini, 
mezhebi, dünya görüşü ve yaşam tarzı her 
ne olursa olsun, bu ülkenin her bir vatan-
daşının eşit olduğuna, eşit haklara sahip 
olduğuna inanıyor, bunun mücadelesini 
veriyoruz.

Kıymetli dostlarım,

Elbette hedeflediğimize tamamen ulaştığı-
mız, her açıdan mükemmel bir yerde oldu-
ğumuz iddiasında değiliz. Bunun uzun ve 
zahmetli bir süreç olduğunun farkındayız. 
Ama tüm sıkıntılara rağmen, hayata geçir-
diğimiz reformların bizi ideallerimize bir 
adım daha yaklaştırdığını biliyoruz.

Nitekim 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu 
tespitlerimizin haklılığını tekrar ortaya 
koymuştur. Diğer tüm farklılıklarını bir 
kenara bırakarak, 80 milyonun tamamı 
o gece devletine sahip çıkmıştır. 40 yıldır 
devlete sızan, hizmet, eğitim diyerek mil-
letin malını, rızkını, çocuklarını gasp eden 
bir çete, 80 milyonun direnişi sayesinde 
hezimete uğramıştır. O gece milletimiz ta-
rihe nakşolan bir demokrasi destanını ka-
nıyla, canıyla yazmıştır.

Şimdi bu örgütün devlet kurumlarından 
tasfiyesine yönelik kararlı adımlar atıyo-
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ruz. Tüm zorluğuna rağmen inşallah bu 
süreci hukuk içinde sürdüreceğiz. Aynı 
şekilde, örgütün devletimize ve toplumsal 
yapımıza verdiği tahribatın izlerini temiz-
lemeye çalışıyoruz. Bunun yanında, puslu 
havada avlanmaktan hoşlanan, tüm umu-
dunu krize ve kaosa bağlamış Eski Türkiye 
artıklarının oyunlarıyla da uğraşıyoruz. 
İnşallah, FETÖ’nün ve vesayet odaklarının 
kalıntılarının tamamen tasfiye edilmesiy-
le, Türkiye’nin yolu ve bahtı daha da açıla-
caktır. Bu süreçte Kamu Denetçiliği Kuru-
mumuza da önemli görevler düşüyor. 

Kuruluş aşamasında yaşanan onca sıkın-
tıya rağmen, hamdolsun bugün Kamu 
Denetçiliği Kurumu, milletimize büyük 
hizmetler sunuyor. Son 5 yılda Kurumu-
muza yapılan başvurular, ombudsmanlık 
mekanizmasının doldurduğu boşluğun 
tespiti açısından önemli bir göstergedir. 
Biraz önce de ifade edildiği gibi bugüne ka-
dar kuruma yapılan başvuru sayısı 25 bine 
yaklaştı. Bunlardan 23 binden fazlası in-
celendi ve neticelendirildi. Yapılan başvu-
rularla ilgili verilen kararlara uyma oranı 
yüzde 42’dir. 2013 yılında bu rakamın yüz-
de 27 olduğu düşünüldüğünde, her geçen 
gün kurumun etkinliğinin, yaptırım kapa-
sitesinin arttığını görüyoruz. Ancak, biz bu 
seviyeleri yeterli bulmuyoruz. Bu oranın 
daha da artması için elbirliği içinde çalış-
mayı sürdürmeliyiz. İnşallah, şahsımın, 
Hükümetimizin ve Meclisimizin de deste-
ğiyle, bu oranı ülkemize yaraşır seviyelere 
taşıyacağımıza inanıyorum. 

Güçlü Ülkeler Göçmenler 
Konusunda Duyarsız

Değerli misafirler,

Bu yılki sempozyumun temasının “Göç ve 
mülteciler” olarak belirlenmesini son dere-
ce isabetli bulduğumu ifade etmek isterim. 
Sadece ülkemiz değil, Asya’dan Avrupa’ya, 
Afrika’dan Amerika’ya kadar dünyanın 
hemen her bölgesi göç ve mülteciler me-
selesiyle yüzleşiyor. Az önce, mültecilerle 
ilgili sinevizyonda savaştan, terörden ka-
çan masum yavruları izledik. Bu insanlara, 
yavrulara, İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesinin gereği olarak hep birlikte sahip 
çıkmalıyız. Ama güçlü olan ülkeler bu ko-
nuda hiç de duyarlı değiller. 

Bugün Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
güncel siyasetin ana konusunu göçmenler-
le ilgili tartışmalar oluşturuyor. Tartışma 
güzel; ama problemin çözümüne yönelik 
hiçbir eylem söz konusu değil. Batılılı ül-
keler ve uluslararası kuruluşlar bu dramı 
sadece seyretmekle yetiniyor. 

Burada öncelikle şu noktanın tespitini iyi 
yapmamız gerekiyor. Her ne kadar göç ve 
mülteciler konusu, devletlerin ve ulusla-
rarası örgütlerin gündeminde üst sıralar-
da yer alıyor olsa da, meselenin daha çok 
güvenlik ekseninde tartışıldığını görüyo-
ruz. Ne yazık ki sorunun insani, toplum-
sal, hukuki ve vicdani boyutu yeteri kadar 
gündeme getirilmiyor. Kuşkusuz, yaşanan 
terör saldırılarının ciddi etkisi bulunuyor. 
Batı’daki belli odaklar, bilhassa ırkçı grup-
lar, mülteciler ile terör olayları arasında 
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bir paralellik kurmaya çalışıyor.  Mülteci 
ve göç konusunun sadece güvenlik paran-
tezinde değerlendirilmesi, insanlık vicda-
nında çok büyük yaralar açacaktır. 

Öncelikle bu sorunu ortaya çıkaran, insan-
ları evlerini, yurtlarını, sevdiklerini terk 
etmeye zorlayan saikleri ortaya koymamız 
şarttır. Ortada mücbir sebep yokken, hiç 
kimse derme çatma botlarla kendini, aile-
sini, gözünden sakındığı evlatlarını azgın 
dalgaların arasına atmaz. Sahil Güvenlik 
Komutanlığımız son 2 yılda 130 bin göç-
meni denizlerde boğulmaktan kurtarıp 
ülkemize getirmiştir. Yaşanan onca traje-
diye rağmen milyonlarca insan bu tehlike-
yi göze alıyorsa, ortada üzerinde durulup 
düşünülmesi gereken ciddi bir sorun var 
demektir. 

Aylan bebekleri ölüme götüren nedenlerin 
tespitini yapmadan, bu meselenin çözü-
mü için yapılacakları da doğru bir şekilde 
tayin edemeyiz. Bu açıdan, bilhassa sem-
pozyumdaki sunumların, tartışma başlık-
larının belirlenmesinde, kamu kurumları 
yanında insani yardım kuruluşlarının da 
katkılarının alınmasını çok değerli bulu-
yorum. Çünkü bu kurumlarımız, insanları 
göçe zorlayan sebepleri bizzat yerinde gö-
rüyorlar. 

Bu kuruluşların temsilcileri, çocukların 
umutlarını karartan uçaklara, varil bom-
baları altında hayata tutunmaya çalışan 
sivillere, işkencenin her türlüsünün yaşan-
dığı hapishanelere ilk elden şahit oluyor-
lar. Meselenin sadece güvenlik ve insani 
kriz bağlamında ele alınamayacağını en iyi 

onlar biliyor. Bu noktada onların tartışma-
lara yapacağı katkıların ve tecrübe payla-
şımlarının, gerek misafirlerimiz, gerekse 
Kamu Denetçiliği Kurumumuz açısından 
çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

İnsani ve Kalkınma 
Yardımlarında Dünyanın En 
Cömert Ülkesiyiz

Değerli arkadaşlar,

Her ne kadar Türkiye, Suriye ve Irak’taki 
istikrarsızlar sebebiyle, Göç ve Mülteciler 
meselesi ile son dönemde yoğun bir şekil-
de yüzleşse de, tarihi ve bulunduğu coğ-
rafya itibariyle, bu konuya asla yabancı de-
ğildir. Zira Anadolu bir göçmen yurdudur. 
Yüzyıllardır bu topraklar, ülkelerinde zu-
lüm, baskı ve şiddet gören mazlumlar için 
güvenli bir liman olmuştur. 500 yıl önce 
katliamdan kaçan Musevilerden, Batı Av-
rupa’daki Hristiyanlara, Çerkeslere kadar 
tüm ezilenler, bu ülkede korunaklı bir çatı 
bulmuşlardır.

Daha öncede ifade ettim; Türkiye, belde-i 
emindir; mazlumlar için güven yurdudur. 
Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu ağabeyimi-
zin ifadesiyle, burası, “Göze sezdirmeden 
gözyaşı silen dostların” ülkesidir. Bizim 
milletimiz din, dil, etnik ayrım gözetme-
den, kapısına gelen herkesi bağrına bas-
mış, sofrasına bir tabak da onlar için koy-
muştur. Biz yaşamanın, ayakta kalmanın 
yolunun yaşatmaktan geçtiğine; verme-
nin, paylaşmanın, bölüşmenin bereketine 
inanıyoruz.
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Bu anlayışla 6 yıldır Suriye’den ve Irak’tan 
gelen komşularımıza sahip çıktık; onları 
diktatörlerin, eli kanlı katillerin ve terör 
örgütlerinin insafına terk etmedik. Gerek 
ülke içinde, gerekse sınır hattında haya-
ta tutunmaya çalışan kardeşlerimiz için 
tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ayrıca, 
Ege’de can kayıplarını önledik, düzensiz 
göçü kontrol altına alarak göçmen kaçak-
çılığı zincirini kırdık. Suriye ve Irak’taki 
kardeşlerimiz için yaptığımız harcamalar 
25 milyar doların üzerindedir. Uluslarara-
sı kuruluşların yaptığı katkı ise, son gelen-
lerle birlikte 800 milyon dolar civarında 
kalmıştır. Bugün Türkiye, 140’ı aşkın ülke-
de icra ettiği insani ve kalkınma yardımla-
rıyla,  dünyanın en cömert ülkesi payesine 
sahiptir.

Bu vesileyle şu hususu da üzülerek belirt-
mek istiyorum. Türkiye’nin çabalarının 10 
da 1’i, maalesef gelişmiş ülkeler tarafından 
gösterilmemiştir. Her fırsatta ülkemize de-
mokrasi ayarı çeken, hukuk dersi veren ül-
keler, Suriye ve Irak gibi bölgelerde en te-
mel insan hakkının ihlal edilmesine sessiz 
kalmıştır. Uluslararası toplum ve kuruluş-
lar, ne yazık ki, insani krizlerin çözümün-
de başarılı bir imtihan verememiştir.

Ülkemizin yıllardır ısrarla dile getirdiği 
terörden arındırılmış güvenli bölge teklifi, 
duymazdan gelinmiştir. DEAŞ ve YPG gibi 
terör örgütlerinin bölgede zemin bulması, 
etkinlik alanlarını genişletmeleri karşısın-
da uzun süre sessiz kalınmıştır.

Suriye ve Irak’ta masum insanları koru-
mak amacıyla geçmişte ‘güvenli bölge’ 
kurulması yönünde teklifimiz olmuştu. 

O dönemde, ikili görüşmelerimizde mu-
hataplarımızdan hep teklifimizi olumlu 
buldukları yönünde sözler işittik.  Ancak 
Türkiye’nin bu yöndeki planına yönelik 
unutturulma politikası güdüldü. 

Bölgede DEAŞ başta olmak üzere, tüm te-
rör unsurlarına karşı en ciddi mücadeleyi 
biz veriyoruz. PYD ile YPG’ye silah desteği 
verenler, DEAŞ’ı da dolaylı yollardan des-
tekliyorlar. Bu desteklerle ilgili elimizde 
belgeler mevcut.

Cerablus Hereketinde Özgür Suriye Ordu-
su ile birlikte şehitler vermemize rağmen, 
3 bini aşkın DEAŞ’lıyı da yok ettik. Çünkü 
bunlar bizim için tehdit oluşturuyordu.  

DEAŞ’ın İslam’la yakından-uzaktan alakası 
yoktur. DEAŞ, İslam dışı bir örgüttür. Bazı 
dostlar, “İslami radikalizm, İslami terör” 
diyor. Lütfen, İslam ile terörü kimse yan 
yana getirmesin. Zira İslam barış dinidir. 

İzlenen bu yanlış politikaların bedelini 
bölge ülkeleri ile her gün bombaların, kim-
yasal silahların, en vahşi cinayetlerin he-
defi olan masum siviller ödemiştir. Aynı 
aymazlığın, aynı kayıtsızlığın bugün de de-
vam ettiğini görüyoruz.

Halep, Musul Yanarken, Antep, 
Brüksel ve Berlin Huzur İçinde 
Yaşayamaz

Değerli dostlarım, 

Küreselleşen, giderek büyük bir köye dö-
nüşen bir dünyada hiç kimse diğerinin 
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sorununa bigâne kalamaz. Acının rengi 
yoktur. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır. 
Sorunlar görmezden gelinerek, çözülemez. 
Şayet huzur istiyorsak, barış istiyorsak, yö-
nümüzü sınırlarımızdan içeri değil, kriz ve 
çatışmaların olduğu yerlere çevirmeliyiz. 
Kendi güvenliğimizin komşularımızın em-
niyetinden geçtiğini unutmamalıyız. Son 
yıllarda yaşadığımız acı hadiseler, Halep, 
Bağdat, Musul yanarken, Antep, Brüksel 
ve Berlin’in huzur içinde olamayacağını 
göstermiştir. Öyleyse yapılması gerekenler 
bellidir. Akdeniz’in on binlerce mültecinin 
bedenini yutan büyük bir kabristana dö-
nüşmesini engelleyecek çözümler ortadadır.

Biz, fedakârlık yapılmadan, yükler payla-
şılmadan, kurulan kanlı sömürü düzeni 
değiştirilmeden, mülteci ve göç sorunu-
nun üstesinden gelinemeyeceğini söylüyo-
ruz. Ekonomik çıkarlar adına çatışmaların 
körüklendiği, etnik, dini ve mezhebi geri-
limlerin tırmandırıldığı politikaların, ya-
şanan sorunların çaresi olmadığını ifade 
ediyoruz. Bugün topraklarında 3 milyon 
mülteciyi barındıran Türkiye’nin tarihten 
damıttığı, son 6 yılda yeniden harmanladı-
ğı tecrübelerinin son derece kıymetli oldu-
ğuna inanıyorum.

Aynı şekilde misafirlerimizin kendi ülke-
lerinde gördükleri, yaşadıkları deneyim-
leri de her açıdan önemsiyorum. Özellikle 
Afrika ülkelerindeki deneyimleri çok çok 
anlamlı buluyorum. Sempozyum boyun-
ca tüm bu tecrübelerin enine boyuna ko-
nuşulup tartışılacağına, tüm dünyaya yol 
gösterecek önerilerin ortaya konacağına 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle sempozyumun icrasında 
emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. 
Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Kıymetli Dostum, saygıdeğer heyet üyele-
ri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Nazik davetiniz ve samimi misafir-
perverliğiniz için teşekkür ederim. 

Bugün ülkelerimiz ve bölgemiz adına 
önemli bir adım atıyoruz. Konsey toplan-
tımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Siz de uygun görürse-
niz, bugünden itibaren resmi açıklamala-
rımızda da ‘normalleşme’ tabirini kullan-

maktan vazgeçelim. Zira o günlerin geride 
kaldığını düşünüyoruz. 

Başbaşa görüşmemizde ekonomi ve Suriye 
gibi konuları el aldık. Bölgesel ve ulusla-
rarası meseleleri yüz yüze ve gerektiğinde 
telefonla sıklıkla görüşüyoruz. Bu bağlam-
da, siyasi ve diplomatik diyalog kanalları-
nı her seviyede açık tutmamız, yaşanabi-
lecek krizlerin hızlı çözümü bakımından 
önemlidir. Dün düzenlenen Toplumsal 

100 Milyar Dolarlık Ticaret 
Hacmi Hedefimize Yönelmeliyiz

6. ÜDİK Toplantısı Açılış Konuşması | Moskova, Rusya | 10 Mart 2017 
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Forumun, beşeri münasebetlerimize ivme 
kazandıracak çalışmalara imza atacağına 
inanıyorum.

İkili ilişkilerimizin lokomotifi konumun-
daki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesine özel önem veriyoruz. İkili ticaret 
hacmimiz geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Bu rakamın çoğunu it-
halatımız oluşturuyor. Dengeli bir yakla-
şımla, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi 
hedefimize yönelmeliyiz. 

Bugün imzalayacağımız anlaşmalarla eko-
nomik ilişkilerimizin ahdi zeminini de 
güçlendireceğiz. Ancak, normalleşmeyi 
ekonomik anlamda da tamamlamamız ge-
rekiyor. Bunun için mevcut yaptırımların 
bütünüyle ve ivedilikle kaldırılması şart-
tır, bunu özellikle değerli dostuma tekrar 
hatırlatıyorum. Rusya’da iş yapan şirketle-
rimize ve vatandaşlarımıza yönelik kısıtla-
maların kaldırılması bizim açımızdan aci-
liyet arz ediyor.

Ticari konular anlamında dile getirmek 
istediğim iki husus daha var: Birincisi, 
tarifeli seferlerde frekansların sınırsız 
hale getirilmesi ve karşılıklı sefer nokta-
larının çeşitlendirilmesidir. İkinci olarak, 
Rusya’nın ürettiği MS21 uçaklarının teda-
rik zincirinde Türk sanayicilerinin de yer 
almasıdır. İlgili Bakanlarımızın ve diğer 
yetkililerimizin ilave edeceği hususları da 
bu aşamada ele alabiliriz.

Enerji alanında ilgili yetkililerimizce yü-
rütülen yakın bir işbirliğimiz mevcut. Bu 
bağlamda, TürkAkımı Anlaşmasının yü-

rürlüğe girmiş olması memnuniyet verici-
dir. Çalışmaların daha da hızlanmasını ve 
boru hattının hedeflenen zamanda bitiril-
mesini bekliyoruz. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin 
zamanında hayata geçmesi bizim için kilit 
önemdedir. Bu konuda üzerimize düşen 
çaba ve çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

Askeri ve teknik işbirliği konusunu başba-
şa görüşmemizde ele aldık, burada konuya 
tekrar değinip değerli vaktinizi almak iste-
mem. Bu alanda işbirliğimiz mühimdir. 

Turizmde Kaybettiğimiz İvmeyi 
Tekrar Yakalamamız Gerekiyor

Benim şahsen büyük önem verdiğim ko-
nulardan birisi de beşeri ve kültürel müna-
sebetlerdir. 2019 yılını karşılıklı Kültür ve 
Turizm Yılı olarak ilan ediyoruz. Bu kap-
samda düzenlenecek etkinliklerin halkla-
rımızın birbirlerini daha yakından tanıma-
larına imkân sağlayacağına inanıyorum. 
Mesela gerek Moskova’da bir Yunus Emre 
heykelinin dikilmesi, gerekse Rusya’nın ilk 
astronotunun Ankara’da bir heykelinin di-
kilmesi, bu noktada atılacak önemli adım-
lardan bir tanesidir. 

Turizm noktasında kaybettiğimiz ivmeyi 
tekrar yakalamamız gerekiyor. Sizlerin 
de bu konuda Rus halkını cesaretlendir-
menizi bekliyoruz. Özellikle Mir Kart ola-
yına geçmek suretiyle, artık ödemelerin 
bu şekilde yapılması da süreci ciddi ma-
nada hızlandıracaktır. Moskova’da Yunus 
Emre Türk Kültür Merkezi’nin faaliyete 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-2

147

başlaması konusunda gerekli hazırlıklar 
tamamlanabildiği takdirde, başka bir üst 
düzeyli ziyaret vesilesiyle merkezimizin 
açılışını gerçekleştirebiliriz.

Gerek Rus tarafında yönetimin değişmesi 
gerek geçtiğimiz yıl verilen ara nedeniyle 
Toplumsal Forum, henüz arzu ettiğimiz 
seviyeye gelemedi. Forumu daha etkin kıl-
mak üzere, Eşbaşkan, Genel Sekreter ve alt 
komite başkanlarımızı karşılıklı diyalogla-
rını artırmaları yönünde bir kez daha tali-
matlandırmamızın yararlı olacağını düşü-
nüyorum. 

Vize Muafiyeti Anlaşması’nı da tekrar 
canlandırmak gerekiyor. İşadamlarımıza, 
Rusya›ya ticari taşımacılık yapan sürücü-
lerimize, uçak mürettebatına ve resmi pa-
saportlara yönelik vize uygulamalarında 
bazı formüller üzerinde çalıştığınızı anlı-
yoruz. Ancak bizim arzumuz en kısa süre-
de tam muafiyet sağlanmasıdır. 

Sayın Devlet Başkanı, 

Değerli katılımcılar,

Değerli dostum Putin’le az önce Suriye ve 
terörle mücadele konusunda değerlendir-
melerimizi paylaştık. Akan kanın durması, 
Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanma-
sı için hepimize önemli görevler düşüyor. 
Terörle mücadele alanında yakın eşgüdüm 
halinde hareket etmemiz büyük önem ta-
şıyor. İlgili makamlarımız bu konudaki 
istişarelerini yakın zamanda gerçekleştire-
cekler. 

Suriye’de DEAŞ’a karşı sergilediğimiz ka-
rarlı tutumu diğer terör örgütlerine karşı 
da göstermeliyiz. Bu bakımdan, PKK’nın 
Suriye kolu olan PYD’nin Moskova’daki fa-
aliyetlerine son verilmesini bekliyoruz. 

FETÖ terör örgütüyle mücadele konusuna 
ne denli önem verdiğimiz ise malumunuz-
dur. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyetten 
dolayı müteşekkirim. Ancak, bu örgütün 
başka isimler altında farklı alanlarda gizli-
ce faaliyetlerini yürütme yöntemini gayet 
iyi uygulayabildiğini de akıldan çıkarma-
mak lazım. Moskova ve Sen Petersburg’da 
bu örgütle iltisaklı olan kişi ve kuruluşlar 
hakkında gerekli adımları atacağınıza ina-
nıyorum.

Sayın Devlet Başkanı,

Değerli heyet üyeleri, 

Yukarı Karabağ ihtilafının çözülmesi acili-
yet arz ediyor. Son çatışmalar durumun ne 
kadar kritik olduğunu, Azerbaycan ile Er-
menistan arasında yeni bir savaş riskinin 
ne kadar artığını açıkça ortaya koydu. Bu 
nedenle, kapsamlı müzakerelerin bir an 
önce başlatılmasını elzem olarak görüyo-
ruz. Minsk Grubu Eşbaşkanlarından biri 
olan Rusya’nın bu anlamda öncü rol oyna-
yabileceğine inanıyoruz. 

Karadeniz’in istikrar ve güvenliğinin ko-
runması ortak çıkarımızadır. Bölgesel 
sahiplenme anlayışıyla Karadeniz güven-
liğiyle bağlantılı konularda sizinle işbir-
liğini sürdüreceğiz. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı da ortak bir değerimiz-
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dir. 25’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle 
22 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da dü-
zenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Zirvesi’nde sizleri ağırlamaktan memnu-
niyet duyacağımızı ifade etmek isterim.

Sayın Devlet Başkanı,

Değerli arkadaşlar,

Benim başlangıçta çizmek istediğim temel 
çerçeve bu minvaldedir. Sizlerin yapacağı 
değerli katkılarla verimli, içerikli bir top-
lantı yapacağımız muhakkaktır. Bu nokta-
da Konsey katılımcılarını tekrar selamlıyo-
rum.  
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Saygıdeğer bakanlar, değerli katılımcılar, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 

Kıtaların, medeniyetlerin buluştuğu 
İstanbul’a hoşgeldiniz. Atlantik Konseyi 
tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen İs-
tanbul Zirvesine iştirakiniz için her birini-
ze teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantı 

vesilesiyle böylesine seçkin bir toplulukla 
birlikte olmaktan, sizlerle hasbihal etmek-
ten dolayı büyük memnuniyet duyuyo-
rum. Zirvenin, ülkelerimiz ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Bu yılki zirvenin ana temasının “Çalkantılı 
bir bölgeye yönelik trans-atlantik angajma-
nın güçlendirilmesi” olarak belirlenmesini 
gayet isabetli buldum. Teklifleri, görüşleri, 

Terörle Mücadelemizde Tek 
Başına Bırakılmamızı İçimize 

Sindiremiyoruz

8. Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi | İstanbul | 28 Nisan 2017 
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değerlendirmeleri ve eleştirileriyle zirve-
yi zenginleştirecek olan tüm katılımcılara 
şimdiden şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli misafirler, 

Dünyamız gerçekten de çalkantılı bir dö-
nemden geçiyor. Karşı karşıya olduğumuz 
belirsizlikler sebebiyle, küresel geleceği 
kestirmekte, yarına dair tahminler yap-
makta hepimiz zorlanıyoruz. Bilhassa son 
yıllarda yaşadığımız sorunlar karşısında 
sergilenen atalet, tıkanıklık ve acziyet, ge-
leceğe dair karamsarlığı daha da körüklü-
yor. 

Küresel müesses nizam, coğrafyamızda 
meydana gelen krizler başta olmak üzere, 
bizleri doğrudan etkileyen meseleler kar-
şında etkinliğini yitiriyor. Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği 
gibi platformların itibarı ise, buralarda söz 
sahibi birkaç ülkenin kısa vadeli çıkar he-
saplarına kurban ediliyor. Çözüm için ku-
rulan mekanizmalar, değişim ihtiyacına 
cevap veremedikleri için, artık daha ziya-
de sorun üretir hale gelmiştir. İkinci Dün-
ya Savaşı sonrasında tesis edilen, Soğuk 
Savaş sonrasında ise küçük değişikliklerle 
tahkim edilen mevcut yapı, bundan nema-
lanan ülkeler tarafından, aynen korunma-
ya çalışılmaktadır. 

Şu gerçeklerin artık idrak edilmesi gerek-
tiğine inanıyorum. Ya mevcut mekaniz-
malara format atacak, ya da “karamsarlık 
virüsünün” bünyemizi daha çok sarmasını 
seyredeceğiz. Ya yeni aktörlerin talep ve 

önerilerine daha çok kulak kesilecek, ya da 
çözümsüzlük üreten sisteme “suni tenef-
füs” yapmaya devam edeceğiz. Ya taban-
dan gelen değişim rüzgârını yönetecek, ya 
da bu rüzgârın kasırgaya dönüşüp bizleri 
yok etmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki 
seçenekler bu kadar açık ve nettir. 

Hiç şüphesiz, karşımızdaki bu olumsuz 
tabloyu olumluya dönüştürmek, krizi fır-
sata çevirmek bizlerin elindedir. Yıkıcı 
rekabetin yerine işbirliğini, çatışmanın ye-
rine dayanışmayı, gerilimin yerine uzlaş-
mayı ikame ettiğimizde, farklı bir sürecin 
kapılarını aralayacağımızı düşünüyorum. 
Hiçbirimiz, ne kadar uzakta olursa olsun, 
başka bölgelerde, başka ülkelerde tezahür 
eden sorunlardan muaf değiliz, olamayız. 

İşte dün Makedonya’da yaşananları hep 
birlikte gördük. Ülkede, meclis başkanlı-
ğı seçiminin ardından yaşanan hadiseler 
endişe vericidir. Şiddet hiçbir soruna çare 
olamaz. Olaylarda zarar gören herkese 
geçmiş olsun diyoruz. En başından beri 
hadiselerden uzak duran Makedonya’da-
ki Türk toplumundan, itidalli tavırlarının 
korumalarını bekliyoruz. Dost ve kardeş 
Makedonya’nın bir an önce huzura ve is-
tikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Ülke-
deki tüm siyasi partileri, sorunlara diyalog 
ve uzlaşma yoluyla çözüm bulmaya davet 
ediyoruz. Türkiye olarak, kadim tarihi ve 
kültürel ilişkilerimizin bulunduğu coğraf-
yalardaki kardeşlerimizin tamamının gü-
venli ve müreffeh geleceği için her türlü 
çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. 
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Adil Olmayan Bir Sistem, 
Sürdürülebilir Değildir

İyi ve kötü tüm gelişmelerden hep birlik-
te etkilendiğimiz günümüz dünyasında, 
el ele vermeden, sorumluluk bilinciyle 
hareket etmeden meselelerimizi çözeme-
yiz. Bakınız, bugün Güneydoğu Asya’daki, 
Afrika’daki veya Ortadoğu’daki sıkıntıla-
rın yansımalarını, bütün insanlık hissedi-
yor. Suriye’deki krizin tetiklediği göç dal-
gası, bizim gibi komşu ülkeler yanında, 
çok daha geniş bir bölgeyi, hatta dünyayı 
etkiliyor. Örgütlü suçlar, siber saldırılar, 
gıda güvenliği, iklim değişikliği, ayrımcı-
lık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı 
gibi yeni tehditlerle, yeni sorunlarla, yeni 
sınamalarla yüzleşiyoruz. Nükleer testler 
ve balistik füze denemeleri kadar, Afrika 
Boynuzu’ndaki kuraklık da uluslararası 
güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor. 

Adil olmayan bir sistem, sürdürülebilir de 
değildir. Güçlünün çıkarlarını, mazlumun 
haklarının önüne koyan bir yapı, güvenlik 
ve istikrarı tesis edemez. Elimizi vicdanı-
mıza koyup şu sorulara samimiyetle cevap 
vermemiz gerekiyor: Şayet, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere 
uluslararası toplum Suriye konusunda di-
rayetli davransaydı, rejim yeni kimyasal si-
lah saldırılarında bulunmaya cesaret ede-
bilir miydi? Esed rejiminin kendi halkını 
pervasızca katletmeye devam etmesinin 
sebebi, geçmişte işlediği suçların yanına 
kâr kalması değil midir? Yabancı terörist 
savaşçılar konusunda gereken işbirliği 
sağlansaydı, geçen yılki Brüksel saldırıları 

gerçekleşebilir miydi? Terör örgütleri ara-
sında ayrıma gidilmeden ilkeli bir duruş 
sergilenseydi, bu katil sürüleri şu andaki 
kadar palazlanabilir miydi? Şayet 2011 
yılında Somali’deki kuraklık karşısında 
uluslararası toplum, Türkiye gibi yardım 
elini uzatsaydı, bu yıl milyonlarca insan 
benzer sorunlarla karşılaşır mıydı? Bu so-
ruların cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Güvenliğimizi, geleceğimizi ve insan haya-
tını ilgilendiren böylesine önemli mesele-
lerde şahit olduğumuz çifte standart, emi-
nim, benim gibi sizleri de yaralıyor. 

Kıymetli dostlarım, 

Bu manzara karşısında yapılması gere-
ken bellidir: Ya bir yol bulacağız, ya bir 
yol açacağız. Sorunların büyüklüğü kar-
şısında asla ümitsizliğe kapılmayacak, 
“Böyle gelmiş böyle gider” demeyece-
ğiz. Unutmayalım ki; Taşı delen suyun 
gücü değildir, damlaların sürekliliğidir 
İnisiyatif alacak, bıkmadan-usanmadan 
insani değerlere, çözüme, dayanışma ve 
işbirliğine vurgu yapmayı sürdüreceğiz. 
Ülke olarak, son 14 yıldır işte bunun mü-
cadelesini veriyoruz. 

Türkiye, vicdanının sesini dinleyip, giri-
şimci ve insani diplomasisiyle sorunlara 
çözüm bulmak için elini taşın altına koyu-
yor. Suriye, Somali, Irak, Afganistan poli-
tikalarımız, bu duruşu sadece söylemde 
bırakmayıp, ete kemiğe büründürdüğü-
müz en somut örneklerdir. Birçok ülkenin 
görmezden geldiği ve zamana oynadığı ne-
tameli krizlerde Türkiye, gerçek anlamda 
sorumluluk üstlenmiştir. 
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Bölgemizi ve küresel güvenliği ilgilendi-
ren meselelerde dost acı söyler ilkesiyle, 
tezlerimizi, tespitlerimizi, önerimizi orta-
ya koyduk. Irak’ta giderek bölgemiz için 
saatli bir bombaya dönüşen mezhep fana-
tizmine dikkat çektik, kapsayıcı olunması 
gerektiğini söyledik. Yemen’de, Libya’da, 
Mısır’da demokrasiden, milli iradeden ve 
meşruiyetten yana tavır aldık. 2011 yılın-
dan beri yıkımın eşiğindeki Somali’yi aya-
ğa kaldırmanın, Somalili kardeşlerimizle 
beraber, sıfırdan yeni bir devlet inşa etme-
nin mücadelesini veriyoruz. Komşumuz 
Suriye’de ilk günden itibaren halkın meş-
ru taleplerinin yanında olduk. Zulümden 
ve katliamdan kaçan milyonlarca Suriye-
liye etnik köken, dil, din, mezhep ayrımı 
yapmadan sahip çıktık. 

6 yıldır tamamen kendi imkânlarımızla 3 
milyon sığınmacıyı ülkemizde barındırı-
yoruz. Ateşkesin sağlanmasının ve siyasi 
sürecin başlatılması gayretlerinin yanısı-
ra, terörle mücadele hususunda da üzeri-
mize düşeni yapıyoruz. 

DEAŞ’a En Büyük Darbeyi Türkiye 
İndirdi

Fırat Kalkanı Harekâtıyla DEAŞ’ı sınırları-
mızdan uzaklaştırdık. Uluslararası basın-
da layıkıyla işlenmese de, bu harekâtla ara-
larında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 
3 bine yakın DEAŞ teröristini etkisiz hale 
getirdik. 2 bin 500 kilometrekarelik bir 
alanı teröristlerden arındırarak, 50 bin ci-
varında Suriyelinin öz yurtlarına dönmesi-

ni sağladık. Hiç kimseyi dışlamadan, böl-
genin gerçek sahipleriyle işbirliği içinde 
icra ettiğimiz bu operasyon, DEAŞ’a şu ana 
kadarki en büyük darbeyi indirdi. Şimdi 
teröristlerden temizlediğimiz bu güvenli 
bölgede hayatın normale dönmesini sağla-
maya çalışıyoruz. 

Bu vesileyle her fırsatta dile getirdiğim 
bir tespiti tekrar vurgulamak istiyorum. 
Sadece Suriyelilerin değil, Amerikalıla-
rın, Avrupalıların ve tüm dünyanın gü-
venliği için, Suriye’de geniş bir terörden 
arındırılmış güvenli bölge ve uçuşa yasak 
bölge tesis edilmesi elzemdir. DEAŞ’ından 
YPG’sine, El Kaide’sinden Şebbiha’sına ka-
dar eli kanlı bütün çeteler için büyük bir 
eğitim kampına dönen terör bataklığının 
başka türlü kurutulabilmesi mümkün de-
ğildir. 

Bunun için de öncelikle terör örgütlerine 
karşı sergilenen ikircikli tavrın bir an önce 
terkedilmesi gerekiyor. Bir terör örgütü 
eliyle diğerinin bertaraf edilmeyeceğini, 
artık herkesin kabul etmesi şarttır. Sırf 
DEAŞ’la mücadele ediyor diye PKK/YPG 
gibi terör yapılarının etnik temizlik faali-
yetlerine, bölgede işlediği cinayetlere tep-
kisiz kalmak, yeni insanlık suçlarına da-
vetiye çıkarmaktır. Terör örgütleri akrep 
gibidir, muhakkak bir gün kendini besle-
yen eli ısırır. Terörü meşrulaştırıcı adım-
lar yerine, uluslararası meşruiyetten taviz 
vermeden DEAŞ terörünü ortadan kaldır-
mak mümkündür. Fırat Kalkanı Harekâtı 
bunun mümkün olduğunu tüm dünyaya 
ispat etmiştir. 
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Biz ülke olarak, terör örgütleri arasında ay-
rım yapmadan mücadelemizi sürdürece-
ğiz. Terör örgütlerinin milli güvenliğimize, 
toprak bütünlüğümüze ve vatandaşlarımı-
zın hayat haklarına kast ettiği bir dönem-
de, Türkiye’nin uluslararası hukuktan 
doğan haklarını kullanması kadar doğal 
bir şey yoktur. Tehditler sürdüğü müd-
detçe, gereken her türlü tedbiri alacağız. 
Güney sınırımız boyunca bir terör korido-
runun oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. 
Terörle mücadeleyi sınırlarımız içinde ve 
dışında sürdürmekte kararlıyız. Bu konu-
da tüm dost ve müttefiklerimizden daya-
nışma bekliyoruz.

Türk-Amerikan İlişkilerinde Yeni 
Bir Sayfa Açmamız Gerekiyor

Değerli katılımcılar,

Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ve çok 
taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi bölge-
sel sorunların çözümü açısından elzemdir. 
Geçmişte iki ülkenin ortak hareket ettiği 
durumlarda nasıl “stratejik çarpan” etkisi 
oluşturduğunu, ne gibi başarılar elde etti-
ğini hep birlikte gördük. Bilhassa içinden 
geçtiğimiz bu kritik dönemde müttefiklik 
ilişkimiz çok daha büyük önem kazanmış-
tır. 

Trump yönetimiyle üst düzey temasları-
mız Ocak 2017’den beri yoğunlaşıyor. Sa-
yın Trump ile Türk-Amerikan ilişkilerinde 
taze bir sayfa açacağımıza inanıyorum. Sa-
yın Trump’ın önceki yönetime göre terörle 
mücadele, kimyasal ve nükleer silahların 

kullanımı ve Suriye’de devlet terörüne son 
verilmesi noktasında daha kararlı bir du-
ruş sergileyeceğinin işaretlerini alıyoruz. 
Rejimin son kimyasal saldırıları sonrasın-
da verilen cevap, geç kalmış olsa da, alkış-
ladığımız bir tavır olmuştur. Esed rejimi, 6 
yıldır ilk kez, masumları hunharca katlet-
mesine sessiz kalınmayacağını görmüştür. 

İnşallah 16 Mayıs’ta Washington’da Sayın 
Trump ile kapsamlı görüşmeler gerçekleş-
tireceğiz. Bu görüşmelerimizde gündemi-
mizdeki tüm konuları ayrıntılı bir şekilde 
ele alacağız. İkili ilişkilerimizde halen is-
tediğimiz noktaya getirmeyi beklediğimiz 
hassas başlıklar bulunuyor. Amerikalı 
dostlarımızdan beklentimiz, ülkemizin 
karşı karşıya kaldığı tehditleri iyi anlama-
ları ve gereken dayanışmayı göstermele-
ridir. DEAŞ’la mücadele bahanesiyle, in-
sanlarımızın hayatına kast eden bir terör 
örgütüyle işbirliği yapılmasını asla kabul 
edemeyiz. Amerika’nın Suriye’de YPG/
PYD ile birlikte hareket etmesi, ona somut 
destek vermesi, ittifak ve ortaklık ruhunu 
zedeliyor. 

Aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin 
elebaşının halen Pensilvanya’da rahatça 
terör faaliyetlerine devam etmesi, milleti-
mizi rahatsız ediyor. Ülkemizde darbe gi-
rişiminde bulunan, 249 insanımızı şehit 
eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yarala-
yan bu cani örgütün, bırakın Amerika’da, 
dünyanın hiçbir medeni ülkesinde hayat 
alanı bulamaması gerekir. FETÖ lideri-
nin tutuklanması veya yargılanmak üzere 
Türkiye’ye iadesi Amerika’dan temel bek-
lentimizdir. 
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Diğer taraftan, ticari ve ekonomik müna-
sebetlerimize daha fazla eğilmemiz gereki-
yor. Amerika, Türkiye’de doğrudan yatırım 
yapan ülkeler arasında ikinci sırada yer 
alıyor. Ticaret hacmimiz ise 2016 yılında 
17,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Ancak bu rakam potansiyelimizi yansıtmı-
yor. Daha fazla Amerikan firmasının ülke-
mizde yatırım yapmasını, uluslararası ya-
tırımcılar için sağladığımız kolaylıklardan 
faydalanmasını arzu ediyoruz. İkili ticari 
ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi 
için DEİK ve TOBB gibi sivil toplum kuru-
luşlarımızın etkinliklerini de artırmalıyız. 
Firmalarımız arasında sektörel bazlı ileti-
şimin güçlendirilmesi de önem taşıyor. İn-
şallah önümüzdeki yeni süreçte tüm konu-
larda beklenti ve hedeflerimizi karşılayan 
adımlar atacağımıza inanıyorum. 

Türkiye Enerji Koridorunun 
Merkezidir

Kıymetli misafirler, 

Ülke olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yıldönümü olan 2023 yılında dünyanın en 
büyük 10 büyük ekonomisinden birisi ol-
mayı hedefliyoruz. Kişi başına düşen milli 
gelirimizi 25 bin dolara çıkarmayı, 1 tril-
yon dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaş-
mayı arzu ediyoruz. Bu vizyonun gerçek-
leşmesine katkıda bulunacak en önemli 
unsurlardan biri şüphesiz enerjidir. Türki-
ye, bölgesinde ve dış politikasında enerjiyi, 
barışı tesis edecek önemli bir unsur olarak 
görüyor. Bunun için enerjiyi, paylaşmaya 
dayalı bir anlayışla, bölgesel ve ikili ilişki-

lerimizde etkin şekilde kullanmaya çalışı-
yoruz. Türkiye, hiçbir konuda olduğu gibi 
enerji meselesinde de tek taraflı kazanma 
yaklaşımıyla hareket etmemiştir, etmeye-
cektir. Karşılıklı kazanma ilkesiyle geliştir-
diğimiz projelerden gerçekten çok olumlu 
neticeler aldık. Amerika ile Türkiye’nin, 
enerji alanında da çok büyük bir işbirliği 
potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. 

Biz enerji alanındaki stratejimizi 3 temel 
üzerine inşa ettik. Bunlar arz güvenliği, 
yerlileştirme ve öngörülebilir piyasadır. 
2003 yılı başından bugüne kadar, elektrik 
ve doğalgaz piyasalarında, kamu ve özel 
sektör olarak 75 milyar dolarlık yatırım 
yaptık. Mevcut doğal gaz ve petrol boru 
hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, 
Kuzey Irak Doğal Gaz Boru Hattı ve Doğu 
Akdeniz Boru Hattı gibi tarihi nitelikte 
projelerle, jeopolitik riskleri en aza indiri-
yoruz. 

Bu tür projelerle, bir taraftan Türkiye’yi 
enerji koridorunun merkezi kılarken,  di-
ğer taraftan da Avrupa’nın enerji arz güven-
liğine katkıda bulunuyoruz. Boru hatları 
yanında, LNG olarak adlandırılan sıvılaş-
tırılmış doğal gaz altyapısını da güçlendi-
riyoruz. Yüzer enerji santralleri konusun-
da geçen sene büyük bir atılım başlattık.  
2016 yılında ilk defa ABD’den LNG ithalatı 
yaparak, bu konuda da bir ilke imza attık. 
Aynı şekilde, doğal gaz ve petrol depolama 
kapasitemizi artırıyoruz. 

Ülkemiz hidrokarbon kaynaklarında itha-
lata bağımlı olmanın yükünü taşıyor. Ken-
di kaynaklarımızı geliştirmeye ihtiyacımız 
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var. Bunun için bir gemimiz ülkemizin 
üç tarafında sismik araştırma yaparken, 
alımını yeni gerçekleştireceğimiz bir ge-
mimiz de her yıl Akdeniz ve Karadeniz’de 
ikişer aktif sondaj faaliyetinde bulunacak. 

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi, enerji stratejimizin ikin-
ci güçlü sacayağını oluşturuyor. Nitekim 
2016 yılında elektrik üretimimizde yerli 
kaynakların oranı yüzde 49,3 olmuştur. 
Hedefimiz bu oranı üçte ikiye çıkarmaktır. 
Bu çerçevede, nükleer enerjiyi enerji sepe-
timize ekleyecek ve enerji ihtiyacımızın 
yüzde 10’unu bu yolla karşılayacağız. 

Şu temel gerçeğin altını bu-
rada özellikle çizmek isterim: 
21’inci yüzyılda enerji yıkıcı rekabetin 
değil, işbirliğinin anahtarı olmalıdır. Bu 
anlayışla, uluslararası işbirliğini artırmak 
için birçok küresel etkinliğe ev sahipliği 
yapıyoruz. Geçen yıl 23’üncü Dünya Enerji 
Kongresi İstanbul’da toplandı. İnşallah bu 
sene 22’inci Dünya Petrol Kongresini ülke-
mizde düzenleyeceğiz. Aynı şekilde Mayıs 
sonunda Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı zirvesine ev sahipliği yapacak, bu 
önemli kuruluşun 25’inci yılını kutlayaca-
ğız. 

Müttefiklerimiz, Türkiye ile 
İşbirliğine Devam Etmelidir

Kıymetli dostlarım, 

Türkiye, Avrupa-Atlantik coğrafyasının gü-
venlik, refah ve huzuruna katkı sağlamaya 
önümüzdeki dönemde devam edecektir. 

Demokrasiden, hukuktan, serbest piyasa 
ekonomisinden ve evrensel değerlerden 
taviz vermeden ilerlemeyi sürdüreceğiz. 
Bu süreçte dost ve müttefiklerimizden 
beklentimiz, önyargılardan, kara propa-
gandalardan ve çifte standarttan uzak bir 
şekilde Türkiye ile işbirliğine devam et-
meleridir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün 
de, dostluk ve müttefiklik ilişkisinin hak-
kını gerçek anlamda yerine getirmektedir. 
Dostlarımızdan da aramızdaki yarım asır-
lık hukuka riayet etmelerini bekliyoruz. 

Amerika’nın tarihinin en büyük terör sal-
dırısına maruz kaldığı 11 Eylül günü Ku-
zey Atlantik Antlaşması’nın 5’inci madde-
sini işleten bir topluluğun; Türkiye’nin 15 
Temmuz günü yaşadığı felaket karşısında 
sergilediği tavrı, açıkçası, anlamakta zorla-
nıyoruz. Terör örgütlerine karşı gösterilen 
müsamahalı tavrı kesinlikle tasvip etmi-
yoruz. Türkiye’nin terörle mücadelesinde 
tek başına bırakılmasını içimize sindire-
miyoruz. Demokrasimize kast eden, 249 
insanımızın canına kıyan katillerin, dost 
bildiğimiz ülkelerce himaye edilmelerini 
kabullenemeyiz. 

NATO’nun ve Atlantik İttifakı’nın özü, 
birbirine sahip çıkmaktır, zor gününde 
dayanışma sergilemektir. Birbirimizin 
hassasiyetlerine sahip çıkmadan bu daya-
nışmayı gösteremeyiz. Türkiye’nin mütte-
fiklerinden beklediği destek hem açıktır, 
hem hakkıdır. Türkiye, Atlantik’in her iki 
yakası için, geçmişte olduğu gibi gelecekte 
de, güçlü ve güvenilir bir ortak olacaktır. 
İttifaka yeni bir soluk, yeni bir güç vermek 
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ise, hepimizin bu dönemdeki tutumuna 
bağlıdır. 

İçinden geçtiğimiz sancılı dönemde İtti-
fakımızın ve ortaklığımızın temellerini 
yeniden tahkim etmeliyiz. Bunun için ön-
celikle ilişkilerimizi terör örgütleri değil, 
devletler olarak birbirimiz üzerinden yü-
rütmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Zirveyi tertipleyen Atlantik Konseyi’ne, 
Konseyin Türkiye Temsilciliğine ve bu et-
kinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Zirvenin ufuk 
açıcı tartışmalara vesile olmasını, işbirliği 
zemininin yeniden güçlenmesine katkıda 
bulunmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. 

Filistin Başbakanı, Aziz Kardeşim Hamdal-
lah, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri 
El Useymin, kıymetli bakanlar, saygıdeğer 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Es-
selamu aleyküm ve rahmetullahi ve bere-
katüh.

Himayemizde tertiplenen “Uluslararası 
Kudüs Vakıfları Forumu”na iştirakiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Siz Kudüs dostlarını, medeniyet ve tarih 
şehri, kıtaların kavşak noktası, İstanbul’da 
misafir etmekten büyük memnuniyet du-
yuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, İslam Kal-
kınma Bankası ve Uluslararası İslam Vakfı 

Filistin Meselesinde Yıllardır 
“Üstünlerin Hukuku” İşliyor

Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu | İstanbul | 8 Mayıs 2017



Recep Tayyip ERDOĞAN

158

Enstitüsüyle birlikte, bu önemli programın 
düzenlenmesinde emeği geçen herkesi teb-
rik ediyorum. Kudüs için, bu mukaddes 
şehrin istikbali için, dünyanın dört bir ya-
nından davetimize icabet eden siz kardeş-
lerime hoşgeldiniz diyorum. 

Bu vesileyle, Kudüs’ün kardeşi, sırdaşı, 
gönüldaşı İstanbul’dan, dünyadaki tüm 
Kudüs aşıklarına selamlarımı, saygıları-
mı iletiyorum. Evliyalar ve enbiyalar şeh-
ri bu kadim başkentten, İslam’ın kalpgâhı 
Mekke-i Mükerreme’yi, Efendimizin göz-
bebeği Medine’yi Münevvere’yi hürmetle, 
tazimle, hasretle selamlıyorum. Buradan, 
sizlerin aracılığıyla gözlerini, gönüllerini 
ve kulaklarını bize çevirmiş tüm mazlum-
lara en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. 
İşgale ve zulme meydan okuyarak, “Yürü 
kardeşim, ayaklarina bir Kudüs gücü gel-
sin” diyen şairin mısralarına can veren 
Filistin’in, Kudüs’ün cesur çocuklarının, 
cesur gençlerinin, cesur kadınlarının, ce-
sur erkeklerinin alınlarından öpüyorum. 
Gerektiğinde evladı için vücudunu kahpe 
kurşunlara siper eden Filistin’in fedakâr 
babalarını özellikle selamlıyorum. Bu-
radan, evinden barkından edilmiş; kimi 
vatan hasretiyle hayata veda etmiş; kimi 
öz yurdundan uzaklarda yaşamaya mec-
bur bırakılmış 8 milyon Filistinli kardeşi-
me selamlarımı ve dualarımı gönderiyo-
rum. Hangi dinden, hangi milletten olursa 
olsun, Kudüs için mücadele eden, Filis-
tin’deki adaletsizliği ve işgali gidermek için 
çaba harcayan tüm vicdan sahiplerine say-

gılarımı yolluyorum. Bu önemli Forumun, 
Kudüs ve Haremi Şerif başta olmak üzere, 
tüm Filistin için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum. 

Aziz kardeşlerim,

Kudüs, her üç semavi din için de kutsal bir 
şehirdir. Bütün insanlık tarihinin adeta 
özüdür, özetidir. Filistin’in milli şairi mer-
hum Mahmut Derviş, “Kadim surlar içinde 
yürüyorum, Kudüs’te; bir zaman dilimin-
den, diğerine…” dizeleriyle Kudüs’ün bu 
vasfını çok güzel anlatır.  

Şair Nuri Pakdil de, Kudüs’ün zamanı ve 
mekanı aşan önemini kelimelere şöyle dö-
ker:

“Tur Dağı’nı yaşa 

Ki bilesin nerede Kudüs,

Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum,

Ayarlanmadan Kudüs’e 

Boşuna vakit geçirirsin,

Buz tutar 

Gözün görmez olur.”

Evet… Kudüs’te zaman, bizim bildiğimiz 
vakitlere göre değil, kendi mecrasında 
akar. Kudüs aşktır, hasrettir; insanlığın 
gözünün nuru, gönlünün sürurudur. Ku-
düs, yer yüzünde arşı alaya en yakın yer-
dir.  Çünkü Kudüs, İsra’nın ikinci durağı, 
Mirac’ın ise ilk basamağıdır. Ümmetin ilk 
kıblesi, Peygamberler şehri olan Kudüs, 
tüm Müslümanların harem-i izzeti ve na-
musudur.
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Kudüs’e Sahip Çıkmak ve Hürmet 
Göstermek Her Müslümanın 
Görevidir

Burada bizlere pusula olması için bir hadi-
si şerifi özellikle nakletmek istiyorum. Bir 
gün Hazreti Meymune, Peygamber-i Zîşan 
Efendimize “Mescidi Aksa için hüküm 
nedir” diye sorar. Bunun üzerine Resul-ü 
Ekrem Efendimiz “Oraya gidin ve orada 
namaz kilin” buyurur. Hazreti Meymune 
tekrar, “Gidemezsek ne yapmamiz gere-
kir ya rasullah” diye sorar. Efendimiz; “O 
zaman kandillerinde yakilmak üzere yağ 
gönderin” cevabını verir.

Benzer şekilde Efendimiz, bir başka ha-
dislerinde “Yolculuk yalniz 3 mescidedir; 
bunlar, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi 
ve Mescid-i Aksa’dır” diye buyurmuşlardır. 
Peygamber Efendimizin Kudüs’le ilgili me-
sajları, işte bu kadar açık ve nettir. 

Bunun için Kudüs’ün işgal altında bulun-
duğu, haçlıların kirli ayaklarının esareti 
altında olduğu her gün Müslümanlara zül 
gelmiştir. Kudüs tekrar özgürleşene kadar 
Selahaddin Eyyubi’nin gözüne rahat bir 
uyku girmemiştir. Kudüs’ün ikinci fati-
hi Selahaddin Eyyubi, seferde ordusuyla 
olmadığı zamanlarda bile çoğunlukla ça-
dırda yatardı. Bunu görenler bir gün ken-
disine, “Ya Selâhaddin neden sen de diğer 
sultanlar gibi evinde yatmiyorsun” diye so-
rarlar. Bu soruya Sultan Selahattin’in ceva-
bı “Allah’in evi esaret altinda iken, Selahad-
din nasil kendi evinde yatar” şeklinde olur. 

Evet… Bir Müslümanın gözünde Kudüs 
böyle olmalıdır. Kudüs’e sahip çıkmak, ona 
gereken hürmeti, hassasiyeti göstermek 
her Müslümanın görevidir. Kudüs dava-
sı, sadece Filistinli kardeşlerimizin davası 
değildir. Hamdolsun bizler, millet olarak, 
400 yıl boyunca Kudüs’e, Beytül Makdise, 
Hazreti İbrahim’in şehri El Halil’e hizmet 
etme onuruna nail olmuş bir neslin torun-
larıyız. Tam dört asır boyunca bu mukad-
des ve övülmüş beldenin ihyası, imarı ve 
muhafazası şerefini taşıdık. Restore ettir-
diği Yafa Kapısına “Lailehe İllallah İbrahim 
Halilullah” yazdıran Kanuni’nin inceliğini, 
batı duvarının dışına Yahudilerin ibadet 
edebilmesi için uygun bir alan açan Mimar 
Sinan’ın hassasiyetini, dün olduğu gibi bu-
gün de sürdürüyoruz. 

Birinci Dünya Savaşı’nın güney cephesin-
deki en büyük mücadelelerimizi, Mekke, 
Medine ve Kudüs’ü korumak için verdik. 
Çanakkale’de ve Kut’ül Amare’de kazandı-
ğımız zaferlere rağmen, işgali durdurama-
dık. İlk Haçlı Seferlerinden beri uğrunda 
oluk oluk kan döktüğümüz Kudüs, maale-
sef, o günlerden beri huzur yüzü görmedi. 
Gerek inancımızdan gerekse tarihimizden 
tevarüs ettiğimiz sorumlulukla Kudüs’e, 
Kudüs davasına, Filistinli kardeşlerimizin 
hak ve adalet mücadelesine büyük önem 
veriyoruz. Kudüs’ün, tekrar barış, huzur 
ve güven şehri olması için gayret sarf edi-
yoruz.

2016 yılında İstanbul’da ev sahipliğimiz-
de toplanan 13’üncü İslam Zirvesi, tarihi 
bir karara imza atarak, Filistin halkının ve 
Kudüs şehrinin ekonomik olarak güçlendi-
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rilmesi çağrısında bulundu. İslam İşbirliği 
Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu hedefe 
katkı sağlamaya özellikle ihtimam gösteri-
yoruz.

Kudüs, Bir Vakıf Hazinesidir

Kıymetli dostlarım,

Vakıf müessesi bu amaçlarımızı gerçek-
leştirmek için biçilmiş kaftandır.  Çünkü 
bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniye-
tidir. Vakıflar, “İyilik ve takvada yarişiniz” 
ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir. Aynı 
zamanda vakıflar, binlerce yıla sari toplum 
hayatımızın kilit taşıdır. Tarih boyunca 
maruz kaldığımız onca saldırıya ve yıkıma 
rağmen ayakta kalabilmemizde, vakıf gele-
neğimizin çok büyük katkısı vardır. Vakıf 
müessesinden en çok istifade edildiği yer, 
şüphesiz Kudüs’tür. Kudüs, bir vakıf hazi-
nesidir. Kudüs’ün tarihine baktığımızda 
Hz. Ömer’den Selahaddin Eyyubi’ye, Os-
manlılardan günümüze kadar vakıfların 
izini görürüz. Suriye’deki tarihi eserlerde 
böyle değil miydi? Suriye’de büyük bir ta-
rihi zenginlik yatıyordu. Ancak bu eserler 
yerle yeksan oluyor. 

Gerek hayır işlerinde, gerek Mescid-i 
Aksa’nın İslami karakterinin korunmasın-
da vakıfların çok büyük rolü bulunuyor. 
Saymakla bitmez ama, ben burada birkaç 
tane örneği sizlerle paylaşmayı arzu ediyo-
rum. Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü fet-
hinin ardından Burak Duvarı’nın yanına 
kurulan Meğaribe, kendi alanında tek olan 
bir vakıf mahallesidir. 1967 işgali sonra-
sında bu mahalle, 800 yıllık geçmişiyle bir-

likte, buldozerlerle  yok edilmiştir. Bu ör-
nek dahi, Filistin sorununun adeta küçük 
ölçekte bir özetidir. Bir başka önemli vakıf, 
Hürrem Sultan’ın kurduğu Haseki Sultan 
İmareti’dir. Bu müessese, yüzyıllardır aç 
ve muhtaçlara yardımda bulunuyor. Bu-
gün Mescid-i Aksa’daki İslam Müzesi’ni 
ziyaret edenler, bu vakfın zamanında ye-
mek dağıttığı kazanları, yardımlardan 
yararlananların isimlerinin yazılı olduğu 
ahşap çizelgeleri görecektir. Aynı şekilde, 
çeşitli aile vakıfları da, muhtaçlar ve Doğu 
Kudüs’ün İslam karakterinin muhafazası 
için hizmet ediyor. Kudüs’teki tarihi vakıf-
larımızı, geçmişteki hatıraları yad etmenin 
ötesinde, bizi geleceğe taşıyacak kurumlar 
olarak görüyoruz. 

50 yıldır işgal altında olan Kudüs’te, vakıf-
larımızı ihya etmek, onları canlandırmak 
ve güçlendirmek için yoğun çaba sarf edi-
yoruz. Bizlerin görevi size tüm gücümüzle 
destek olmaktır. Bu kavramın içine, sade-
ce İslam Vakıfları girmiyor; diğer dinlerin 
vakıflarını da aynı çerçevede değerlendiri-
yoruz.  İslam idaresindeki Kudüs’te, hangi 
dine mensup olursa olsun herkesin, canı, 
malı, ibadet hürriyeti, ibadethanesi, örfü, 
adeti güvence altına alınmıştır. Haçlı sefer-
lerinde kılıçtan geçirilen Kudüs’ün Yahudi 
halkı, ancak fetihten sonra Müslümanla-
rın himayesinde Kudüs’e geri dönebilmiş-
tir. Bizim bugüne ve geleceğe bakışımız da 
aynı temeldedir. 

Bu tarihi forumun, Kudüs’e hizmet için 
kurulmuş olan vakıfların güçlendirilmele-
ri noktasında uluslararası çalışmalara ışık 
tutacağına inanıyorum. 
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Şunu bir an olsun aklımızdan çıkarma-
malıyız: İşgal altındaki Kudüs’ün gençleri, 
yaşlıları, yetimleri, engellileri için vakıflar 
belki de yegane sığınaktır. İbadethaneler, 
hastaneler, okullar, yetimhaneler, çarşılar, 
imaretler ancak bu şekilde ayakta tutula-
bilir. Bu noktada, Harem-i Şerif›in hima-
yesinden sorumlu olan Ürdün Kralı İkinci 
Abdullah›a bağlı İslam Vakfı›nın, İsrail’in 
engellemelerine rağmen sürdürdüğü ça-
lışmalara, bütün İslam Âleminin destek 
olması gerektiğini özellikle vurgulamak 
istiyorum. Devletimizin arşivlerinde Os-
manlı döneminde var olan tüm vakıflar, 
arazileri, gelirleri ve giderleriyle tek tek ka-
yıtlıdır. Tüm araştırmacıları bu imkandan 
yararlanmaya davet ediyorum. Arşivleri-
mizdeki kayıtların örneklerini, son olarak 
Kudüs’teki tapu çalışmaları için Filistinli 
kardeşlerimize vermiştik. Uluslararası 
kalkınma kuruluşumuz olan TİKA vasıta-
sıyla, Doğu Kudüs’teki ev ve dükkânların 
restorasyonunu üstleniyor; şehrin tarihi 
dokusunun korunmasına yardımcı oluyo-
ruz. 

Yüzyıllara dayanan tecrübe ve derinli-
ği yansıtan bu faaliyetleri, önümüzdeki 
dönemde artırarak sürdüreceğiz. Ancak, 
Kudüs konusunun açıldığı her yerde, her 
platformda ısrarla vurguladığım şu husu-
su burada tekrarlamak istiyorum: Müslü-
manlar olarak Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı 
mutlaka sık sık ziyaret etmeliyiz. İstatistik-
lere baktığımızda halen bu konuda çok cid-
di bir eksikliğimizin olduğunu görüyoruz. 
2015 yılında yaklaşık 600 bin Amerikalı, 
400 bin Rus, 300 bin Fransız Kudüs’ü zi-
yaret etmiştir. Müslüman ülkeler arasında 

en fazla Türkiye’den ziyaretçi gitmiştir, bu 
sayı da sadece 26 binde kalmıştır. Bu tab-
lonun bize yakışmadığını kabul etmeliyiz. 
Ben buradan milletime çağrıda bulunuyo-
rum: Türkiye’den yüzbinler niçin Mescid-i 
Aksa’yı ziyarete gitmesin? Hiç bahane yok, 
herkes gitmelidir. Oradaki kardeşlerimize 
vereceğimiz en güçlü destek, Kudüs’teki 
varlığımız olacaktır.  

İsrail, Kudüs’ü 
“Müslümansızlaştırmaya” 
Devam Ediyor

Değerli kardeşlerim, 

Filistin meselesine adil bir çözüm bulun-
madan, bölgemizde barış ve istikrarın 
sağlanması mümkün değildir. Bunun için 
öncelikle uluslararası hukuka ve alınan 
kararlara saygı gösterilmesi gerekiyor. Hiç 
kimse, hiçbir ülke hukukun üstünde de-
ğildir, olamaz. Ancak Filistin meselesinde 
yıllardır “Üstünlerin hukuku” işliyor. İsra-
il, çeşitli güçlerden aldığı cesaretle, hukuk 
tanımazlığını ısrarla ve inatla sürdürüyor. 
Aleyhine alınan onca karara rağmen, işga-
le, zulme, şiddete ve Kudüs’ü “Müslüman-
sızlaştırmaya” devam ediyor. İsrail yöneti-
minin mevcut uygulamalarının, eskiden 
Amerika’daki, yakın zamana kadar Güney 
Afrika’daki siyahilere uygulanan ırkçı ve 
ayrımcı politikalardan ne farkı vardır? 
Batı Şeria’nın dört bir tarafını zehirli bir 
sarmaşık gibi saran, Filistinli kardeşleri-
mizin hayatını zindana çeviren Yahudi yer-
leşimlerinin, hangi hukukta yeri vardır? 
Gazze’ye halen uygulanan kısıtlamaların, 
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vicdanda, adalette, insanlıkta yeri olabilir 
mi? Elbette yok…

Peki, İsrail yönetiminin bu gücü ve per-
vasızlığı nereden geliyor? Çünkü, işlediği 
suçların, tüm dünyanın gözü önünde ger-
çekleştirdiği katliamların karşılıksız ka-
lacağını biliyor. Sahilde top oynarlarken 
İsrail bombalarıyla parçalan masum çocuk 
bedenlerinin hesabının, hiçbir şekilde ken-
disinden sorulmayacağını iyi biliyor. En 
temel insan haklarını ayaklar altında alan 
uygulamalarının herhangi bir yaptırımla 
karşılaşmayacağını da çok iyi biliyor. Ceza-
sız kalan her suç, faili daha da azgınlaştırır. 
Filistin’de İsrail’in işlediği suçların giderek 
daha artmasının sebebi budur. İşlenen ci-
nayetlerin, katliamların ve zulmün ulus-
lararası hukuk içinde hesabı sorulmadan, 
bölgede barış ve istikrar arayışları akim 
kalmaya mahkumdur. 

Çözümün yegane yolu; 1967 sınırları için-
de, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız 
ve egemen bir Filistin devletinin kurulma-
sıdır. Bunun için de İsrail üzerinde baskı 
oluşturulması gerekiyor. Son dönemde Ba-
rış Süreci’nde yaşanan gelişmeleri ihtiyatlı 
bir memnuniyetle izlediğimizi ifade etmek 
isterim. Filistin›in Devlet Başkanı Sayın 
Mahmut Abbas›ın liderliğinde yürüttüğü 
diplomatik çabaları destekledik; destekle-
meye de devam edeceğiz. 

Bununla birlikte, Kudüs’ün statüsünü il-
gilendiren meselelerde herkesin gerekli 
dikkati ve itinayı göstermesi gerekiyor. 
ABD’nin İsrail nezdindeki Büyükelçili-
ğinin Kudüs’e taşınması tartışmalarının 
kendisi dahi son derece yanlıştır. Kesin-

likle gündemden düşmelidir. Bu konuda 
gerekli uyarıları en üst düzeyde yaptık, 
yapıyoruz. Bu mesele bazılarına basit bir 
tabela değişikliği gibi gelebilir.  Böyle dü-
şünenler, kutsal topraklardaki dengenin 
ne kadar hassas olduğunu, değil bir tabe-
layı, bir taşı dahi yerinden oynatmanın ne 
denli büyük etkileri olacağını görmezden 
geliyorlar.

Bir diğer önemli konu, ilk kıblemiz 
Mescid-i Aksa’ya yönelik taciz ve saldırılar-
dır. Burada çok tehlikeli bir tırmanışa şahit 
oluyoruz. Sadece 2016 yılında 14 binden 
fazla radikal İsrailli, silahlı güvenlik gö-
revlileri eşliğinde, Mescid-i Aksa’ya girmiş-
tir. Mescid-i Aksa ve Kubbet-us Sahra’nın 
içinde bulunduğu Harem-i Şerif, 144 dö-
nüm alanıyla sadece Müslümanlara ait, bir 
bütündür. Ebediyete kadar da böyle kala-
caktır. Kudüs’ün karakterini değiştirmeye 
yönelik bu tür provokasyonlara asla rıza 
göstermeyeceğiz. İsrail, Harem-i Şerif ’in 
kutsiyetini ve bütünlüğünü tehdit eden bu 
tarz taciz, kazı ve imar faaliyetlerine bir an 
evvel son vermelidir. İsrail Eski Başbakanı 
Sayın Olmert döneminde, Harem-i Şerif ’te-
ki arkeolojik bulgularla ilgili bir eser hazır-
latmıştım. Bu kitabı, dünyanın değişik yer-
lerinde ilgili bütün birimlere gönderdik ve 
göndermeye de devam ediyoruz. 

Kudüs Semalarından 
Ezanın Susturulmasına İzin 
Vermeyeceğiz

Bir başka husus ise ezan meselesidir. Cami-
lerde sabah ezanlarının okunmasını yasak-
lamayı amaçlayan bir yasa tasarısı, halen 
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İsrail Parlamentosunda bekliyor. Böylesi 
bir konunun gündeme gelmesi dahi utanç 
vericidir. Bize her fırsatta din ve vicdan öz-
gürlüğünden dem vuranların, bu konuda 
sessiz kalarak, adeta atılan bu adımı onay-
laması ise ibretliktir. Kudüs semalarından 
ezanın susturulmasına, inşallah, izin ver-
meyeceğiz.

Eğer inancınıza güveniyorsanız, inanç 
hürriyetinden niye korkuyorsunuz? Bakı-
nız, bizim böyle bir derdimiz yoktur. Peki 
neden? Çünkü biz inancımıza güveniyoruz 
da ondan. İnanç özgürlüğünden korkmu-
yoruz. İsrail’in yöneticileri de eğer inanç-
larına güveniyorsa, ezandan korkmasın-
lar. Bizim bu noktada ülkemizde yaşayan 
Musevi vatandaşlarımıza yönelik olumsuz 
tavır takınma gibi bir tutumumuz da ola-
maz. Bugüne kadar böyle bir adım atma-
dık, atmayız da. 

Bu yasakçı zihniyete en güzel cevabı, Ku-
düs’teki kardeşlerimiz sabah vaktinde 
kendileri bizzat evlerinden ezan okuya-
rak ifade etmişlerdir. Bu davranış, aklıma, 
cezaevindeyken arkadaşlarımın koğuşta 
ezan okumasını getirdi. Dünyayı cezaevi-
ne çevirenlere er veya geç gerekli cevabı 
vereceğiz. Bu konudaki net tavrımızı doğ-
rudan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e de 
ifade ettim. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanı olarak meselenin takipçisi olmayı 
sürdüreceğiz.

Kıymetli misafirler,

İçinde bulunduğumuz bu kritik süreçte, 
Filistinli kardeşlerimizin de birlik ve bera-

berliklerini perçinleyerek, çok daha güçlü 
bir şekilde hak ve özgürlük mücadelesini 
yürüteceğine inanıyorum. Kudüs’üyle, 
Batı Şeria’sıyla, Gazze’siyle, diasporasıyla 
bütün Filistinli kardeşlerimizi yek vücut 
olarak görmek istiyoruz. Bu bir zarurettir; 
Filistin şehitlerine olan vefa borcunun ge-
reğidir. Bu, dünya üzerindeki 1,7 milyar 
Müslümanın hasreti, umududur. Filistin; 
Gazze’si ve Batı Şeria’sıyla bir bütündür, 
öyle olmalıdır. Dönem tefrika değil, safları 
sıklaştırma dönemidir. Zaman ayrılık de-
ğil, kenetlenme ve mücadeleyi yükseltme 
zamanıdır. Bu bakımdan, Hamas’ın geçtiği-
miz günlerde ilan ettiği Siyaset Belgesi’ni, 
hem Filistin davasında, hem de Hamas ile 
El Fetih arasındaki mutabakat sürecinde 
atılmış değerli bir adım olarak görüyorum. 
İlan edilen bu belge, birçok ezberi bozmuş-
tur. İnşallah bundan sonra Filistin’in hak 
ve özgürlük mücadelesi daha da güçlene-
cektir.

2017 senesinin Filistin davası açısından bir 
kırılma noktası olmasını diliyoruz. Çünkü 
bu yıl birçok kritik hadisinin yıldönümü-
dür. Hazreti Ömer döneminde Kudüs’ün 
İslam hakimiyetine girişinin 1.380’inci, 
Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü fethedi-
şinin 830’uncu, Kudüs’ün hakimiyeti-
nin Osmanlı İmparatorluğu’na geçişinin 
500’üncü, Filistin’de halen yaşanan sorun-
ların ilk adımı olan Balfur Deklarasyonu-
nun 100’üncü ve İsrail’in Doğu Kudüs’ü iş-
galinin 50’nci yıldönümü, 2017’ye tekabül 
ediyor. Gelecekte çocuklarımızın 2017 se-
nesini Filistin’de birlik, beraberlik ve mu-
tabakatın tam olarak sağlandığı yıl olarak 
hatırlamasını arzu ediyoruz.
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Bu toplantının, Selahaddin Eyyubi’nin va-
siyetinde ifade ettiği gibi, ümmetin saadeti 
ve Kudüs’ün geleceği açısından hayırlara 
vesile olmasını niyaz ediyorum. Uluslara-
rası Kudüs Vakıfları Forumu’nu teşrifle-
riniz için her birinize teşekkürlerimi su-
nuyorum. Bu uğurda son nefesini vermiş 
tüm şehitlerimizi, tüm dava adamlarını 
rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Sizlere bereketli çalışmalar diliyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.  
Kalın sağlıcakla.
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Emir Hazretleri, aziz kardeşim Şeyh Sa-
bah, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu 
aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. 
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerini-
ze olsun.

Kıymetli kardeşim Emir Hazretleri Şeyh 
Sabah’ın daveti üzerine, bölgemizin is-

tikrar abidesi Kuveyt’te olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum.  

Bugün burada, ülkemizin önde gelen fir-
malarından Limak Holding’in yapımını 
üstlendiği Kuveyt’in yeni Uluslararası 
Havaalanı projesinin temel atma töreni 
için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türk-
Kuveyt dostluk ve kardeşliğinin yeni bir 
nişanesini teşkil edeceğine inandığım bu 

Türk Şirketleri, Kuveyt’in 
Kalkınma Hamlelerine Katkı 

Sunmaya Daima Hazırdır

Kuveyt Uluslararası Havaalanı Temel Atma Töreni | Kuveyt | 9 Mayıs 2017
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önemli projenin, Kuveyt’e ve bölgemize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Nazik davetleri için kardeşim Emir Şeyh 
Sabah’a huzurlarınızda bir kez daha teşek-
kür ediyorum. İnşallah, havaalanı müm-
kün olan en kısa süre içinde tamamlana-
cak ve Kuveytli kardeşlerimize en güzel 
şekilde hizmet sunacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Kuveyt’i her ziyaretimizde, hamdolsun, bu 
güzel ülkenin daha bayındır hale geldiğini, 
daha da geliştiğini müşahede ediyoruz. Hiç 
şüphesiz, Kuveyt’in her alanda sergilediği 
bu ilerlemenin mimarı, kıymetli kardeşim 
Emir Hazretleri Şeyh Sabah’dır. Emir Haz-
retlerinin örnek liderliği, Kuveyt halkı ve 
bölgemiz için bir şanstır. Halkının refahı-
na, mutluluğuna, taleplerine sırtını döne-
rek, sadece kendi çıkarlarını düşünen yö-
neticilerin ülkelerini ne hale soktuklarını, 
Suriye’de gördük, görüyoruz. Biz dost ve 
kardeş ülkelerin başında, halkına zulme-
den değil, halkına hizmet eden yöneticiler 
bulunsun istiyoruz. Gönül dünyamızın 
ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz 
ülkelerin zalimler tarafından yıkılışına 
değil, dirayetli ve adaletli liderler tarafın-
dan imarına şahitlik etmek istiyoruz. Bu 
bakımdan, kardeşim Emir Hazretleri Şeyh 
Sabah’ın Kuveyt’te sergilediği bilgeliğe, li-
derliğe, vizyonerliğe çok büyük önem ve-
riyoruz. Bölgemizde böyle liderler var ol-
duğu müddetçe, hep birlikte geleceğe daha 
umutla bakabiliriz. 

Türkiye olarak, Kuveyt başta olmak üzere, 
Körfez ülkeleri ile siyasi, ticari, diplomatik, 
askeri ve diğer alanlardaki ilişkilerimizi 
en üst düzeyde tutmanın gayreti içindeyiz. 
Bölgemizin huzuru ve refahı için, işbirliği 
ve dayanışma kanallarını sürekli genişlet-
meli ve açık tutmalıyız. Siyasi ilişkilerimi-
zi ekonomik ve insani ilişkilerle tahkim 
etmedikçe, amaçlarımıza ulaşamayız. Hiç 
şüphesiz, burada karşılıklı yarar ve destek 
ilkelerinden hareket etmek durumunda-
yız. Sadece kendi çıkarlarımızı düşünerek, 
böylesine geniş ve güçlü bir zemin inşa 
edemeyiz. Bunu başarmadan da, geleceği-
mize güvenle bakamayız. 

İşte bu anlayışla Türkiye olarak, Körfez 
İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle olan 
ilişkilerimizin diğer boyutlarıyla birlik-
te ekonomik yönünü de güçlendirmeye 
çalışıyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi üye-
si ülkelerle ticaret hacmimizin 2016 yı-
lında 17,4 milyar dolara ulaşmış olması 
önemlidir, potansiyellerimizi göz önüne 
aldığımızda, asla yeterli değildir. Aynı şe-
kilde, son 14 yılda Türk şirketleri bölge 
ülkelerinde 51 milyar doların üzerinde 
proje üstlendiler. Körfez İşbirliği Konse-
yi ülkelerinin, Türkiye’yi işbirliği yapı-
lacak en önemli 5 ülkeden birisi olarak 
kabul etmiş olmasından büyük mutlu-
luk duyduk. Türkiye ile Konsey arasında 
imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması, 
hem Türkiye-Kuveyt ikili ticari ilişkile-
rine, hem de genel olarak Körfez bölge-
siyle ticaretimize, inşallah, yeni ufuklar 
açacaktır. 
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Kuveyt’le Ticaret Hacmimiz 1.3 
Milyar Dolara Çıktı

Değerli kardeşlerim,

Gücünü ortak tarih, kültür ve değerlerden 
alan Türkiye ve Kuveyt arasındaki siyasi 
ilişkiler, gerçekten örnek bir seviyededir. 
Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de, siyasi 
ilişkilerimizle uyumlu şekilde gelişiyor. 
İki ülke arasında gerçekleştirilen üst dü-
zey ziyaretler ilişkilerimize önemli katkı 
sağlıyor. Son olarak değerli kardeşim Şeyh 
Sabah’ın 21-22 Mart tarihlerinde ülkemizi 
ziyareti ilişkilerimizde önemli bir aşama 
teşkil etti. 

Bölgedeki en istikrarlı, güvenli ve müref-
feh ülkelerden biri olan Kuveyt’le eko-
nomik ve ticari işbirliğimizi geliştirmek, 
önceliklerimizin başında yer alıyor. 2016 
yılında ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 1,3 
milyar dolar düzeyine çıkmıştır. Yine ge-
çen yıl, Türkiye’yi ziyaret eden Kuveytlile-
rin sayısı da 180 bini bulmuştur.

İşadamlarımızın ekonomik alandaki ilişki-
lerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ko-
nusundaki çabalarını memnuniyetle takip 
ediyoruz. Emir Hazretlerinin liderliğinde, 
Kuveyt makamlarının işadamlarımıza ver-
mekte oldukları desteği şükranla karşılıyo-
ruz.

Kuveyt’in 2035 Kalkınma Planı çerçeve-
sinde inşa ettiği yeni uluslararası havaala-
nı ihalesinin bir Türk şirketine verilmesi, 
bu desteğin ve Türkiye’ye duyulan güvenin 
tezahürüdür. Temelini attığımız 4,4 milyar 

dolar tutarındaki bu projeyle, Kuveyt’teki 
müteahhitlik sektörümüzün iş hacmi 6,5 
milyar dolara yaklaşmıştır. 2013 yılında 
sadece 500 milyon dolar olan bu raka-
mın, son 4 yılda, diğer Türk şirketlerinin 
de üstlendikleri projelerle 6 milyar dolar 
artmış olmasından memnuniyet duyuyo-
ruz. Limak’ın da kendisine ve Türkiye’ye 
duyulan güveni boşa çıkarmayacağına yü-
rekten inanıyorum. Ülkemizin önde gelen 
firmalarından olan Limak’ın, Kuveyt’in 
gurur duyacağı bu modern havaalanını 
planlanan süreden önce tamamlayarak 
teslim etmek için elinden geleni yapacağı-
na eminim. 

Türk şirketleri, Kuveyt’in kalkınma ham-
lelerine her alanda katkı sunmaya daima 
hazırdır. Aynı şekilde, Kuveytli firmaların 
ülkemize yaptıkları ve 1,7 milyar dolar ci-
varında seyreden yatırımlarının artarak 
sürmesini temenni ediyoruz. Kuveytli yatı-
rımcılara, her zaman olduğu gibi, bundan 
sonra da, gereken kolaylıkları sağlamaya 
hazırız.

Değerli kardeşlerim,

Dünyanın huzuru bölgemizin istikrarına, 
bölgemizin istikrarı da bizlerin göstereceği 
kararlı tutuma bağlıdır. Türkiye ve Kuveyt 
olarak, bölgemizdeki sorunların çözümü 
konusunda yapacağımız işbirliği, kalbimi-
zi yaralayan görüntülerin önüne geçilme-
sini sağlayacak önemli gelişmelerin kapı-
sını açacaktır. Kendi sınırlarımızın ötesine 
taşan sorumluluk duygusuyla göstereceği-
miz ortak iradenin, diğer ülkeleri de hare-
kete geçirebileceğine inanıyorum. Siyasi 
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ilişkilerimizin düzeyi ve ülkelerimizin po-
tansiyeli, ekonomik ve ticari işbirliğimizin 
de, kısa sürede çok daha ileri götürülebil-
mesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu 
konuda her iki ülkenin de çaba göstermesi, 
adımlar atması gerektiği açıktır. 

Bu duygularla, bir kez daha, bugün te-
melini attığımız bu güzide eserin kardeş 
Kuveyt halkına hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Aziz kardeşim Şeyh Sabah’a, bu 
konuda vermiş olduğu destek için şükran-
larımı ifade ediyorum. Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Sayın devlet ve hükümet başkanları, de-
ğerli katılımcılar, sizleri saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. Değerli dostum Şİ başta ol-
mak üzere, bu önemli etkinliğe evsahipliği 
yapan Çin makamlarına gösterdikleri mi-
safirperverlik için teşekkür ediyorum. 

Yeni İpek Yolu olarak da adlandırılan bu 
girişimin, Asya’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı ve 

hatta Güney Amerika’yı birbirine bağlama 
hedefiyle, geleceğe damga vuracağına ina-
nıyorum. “Kuşak ve Yol” güzergâhındaki 
ülkelerin, altyapı planlarının ve teknik 
standartlarının yükseltilmesi, kıtalararası 
ölçekte karayolu, denizyolu, havayolu ko-
ridorlarının geliştirilmesine katkı sağlaya-
caktır. Projenin başarısı, güzergâh ülkele-
rinin ticareti kolaylaştırmalarına, gümrük 

Yeni İpek Yolu Girişimi, Bölge 
İstikrarı ve Refahına Katkı 

Sağlayacaktır

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu Toplantısı
Pekin, Çin | 14 Mayıs 2017
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alanında işbirliğine gitmelerine, tarife dışı 
engelleri kaldırmalarına ve  yatırımları 
teşvik etmelerine bağlıdır. İpek Yolu Fonu 
yanında, güzergâh ülkelerinin milli fonla-
rının da devreye alınması, projenin finan-
sal entegrasyonunu derinleştirecektir. Hü-
kümetlerarası işbirliğinin teşvik edilmesi 
ise, siyasi alanda güçlü bir dayanışma ikli-
minin yeşermesine imkân tanıyacaktır.  

Aynı şekilde, turizm, bilim, teknoloji ve 
medya alanlarında kapsamlı kültürel iş-
birliğine gidilmesi, öğrenci ve personel 
değişiminin yaygınlaştırılması, hedeflere 
ulaşılmasına hizmet edecektir. 

Dünya genelinde 60’dan fazla ülkeyi kap-
sayan Yeni İpek Yolu girişimi, yaklaşık 40 
milyon kilometrekarelik bir alanı ve dün-
ya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden, 
gerçekten de çok önemli bir projedir. İkili, 
çok taraflı ve bölgesel işbirliklerinden isti-
fade edecek ülkeler için bu girişimin “ka-
zan-kazan” anlayışıyla hayata geçirilmesi 
şarttır. Siyasi ve ekonomik alanda birbiriy-
le uyumlu bir sistemin tesisi, bölgemizde 
istikrar ve refah temelli yeni bir dönemin 
kapılarını aralayacaktır. 

Hızla kalkınmakta olan Asya’nın, büyüme, 
yoksullukla mücadele, iklim değişikliğine 
karşı gereken tedbirleri alma gibi konu-
lar için, 2030 yılına kadar, yılda ortalama 
1,7 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğu 
hesaplanıyor. Bu boyutta bir çalışma, reka-
betten ziyade işbirliği anlayışıyla hareket 
edilmesini gerektiriyor. Türkiye olarak, 
kurucuları arasında bulunduğumuz Asya 

Altyapı Yatırım Bankası’nda 2,6 milyar 
dolar sermaye katkı payı ve yüzde 2,48 oy 
hakkı ile yer aldık. Amacımız, hepimizin 
ihtiyaç duyduğu kalkınma hamlelerini ya-
pabilmek için, ortak finansman mekaniz-
malarının hayata geçirilmesidir. 

Dünya Ekonomisinin Merkezi 
Doğu’ya Kayıyor

Sayın devlet ve hükümet başkanları,

Değerli katılımcılar, 

Asya ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ti-
cari ilişkilerin, süratle geliştiği ve derinleş-
tiği bir dönemden geçiyoruz. Dünya eko-
nomisinin ağırlık merkezi, kimilerine göre 
senede 60, kimilerine göre senede 120 
kilometre hızla Doğu’ya doğru kayıyor. Sa-
dece Avrupa ile Çin arasındaki ticaret hac-
minin 600 milyar dolara ulaşması dahi, bu 
değerlendirmeyi teyit ediyor. 

Asya ve Avrupa’nın kesişme noktasında 
bulunan Türkiye, özel coğrafi konumuyla, 
İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkele-
rinden biridir. Çin’in “İpek Yolu Ekonomik 
Koridoru” girişimi, ülkemizin, Avrupa’nın, 
Anadolu üzerinden Orta Asya’ya ve ora-
dan da Çin’e bağlanmasını hedefleyen 
“Orta Koridor” projesiyle bütünleşiyor. 
Bilindiği gibi Orta Koridor, Türkiye’den 
Gürcistan ve Azerbaycan’a yönelen, ora-
dan Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan, 
Kazakistan, Özbekistan’ı geçen, Afganistan 
ve Pakistan’ı da kapsayacak şekilde Çin’de 
nihayet bulan bir ticaret yolu projesidir. 
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Biz, bu çerçevede Çin’le ve diğer güzergâh 
ülkeleriyle birlikte hareket etmek istiyo-
ruz. 2015 yılındaki G-20 Antalya Zirvesi 
sırasında Çin’le imzaladığımız “Mutabakat 
Zaptı”, ülkelerimiz arasındaki ikili işbirliği 
açısından önemli bir adım olmuştur. 

“Kuşak ve Yol”un ana ve tamamlayıcı un-
surlarından biri olmasını hedeflediğimiz 
Orta Koridoru, ülkemizde ve bölgemizde 
yürüttüğümüz çeşitli projelerle hayata ge-
çirme yolunda ilerliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesinin birkaç ay içinde faa-
liyete geçmesiyle, inşallah Orta Koridor’un 
önemli bir ayağı tamamlanmış olacaktır.  
Gümrükler arası işbirliğine yönelik geliş-
tirdiğimiz “Kervansaray Projesi”, ticaretin 
ve hizmetlerin hızlı bir şekilde akmasını 
temin etmeyi amaçlıyor. 

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 
Marmaray, 26 Ağustos 2016’da hizme-
te giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 20 
Aralık 2016’da açılan Avrasya Tüneli ile 
İstanbul’da inşası süren yeni havalimanı 
ve inşasına başlanan Çanakkale Köprü-
sü, projenin ulaşım altyapısı bakımından 
çok önemli diğer adımlardır. Zonguldak-
Filyos, İzmir-Çandarlı ve Mersin Liman-
larının inşası da, projenin deniz ayağını 
oluşturan önemli çalışmalar arasında yer 
alıyor. Türkiye’yi bir uçtan diğer uca kat 
eden Edirne-Kars Hızlı Tren Demiryolu 
Projesi, yine ülkemiz tarafından ortaya 
konulan önemli projedir. Bu tarihi projeyi 
Çinli dostlarımızla birlikte gerçekleştir-
mekten memnuniyet duyacağız. 

Sayın devlet ve hükümet başkanları, değer-
li katılımcılar,

Önümüzde, barışa ve istikrara hizmet ede-
cek bir “kazan-kazan” projesinin bulun-
duğuna inanıyorum. Dolayısıyla Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin bu girişimi her türlü tak-
dirin üstündedir. Çok geniş bir coğrafya-
da hayata geçirilen bu girişim, ekonomik, 
siyasi, sosyal, kültürel alanlarda birbiriyle 
bağlantılı yepyeni bir sistemin tesisi anla-
mına geliyor. Bu projenin, sürdürülebilir 
büyüme ve kalkınma vasıtasıyla vatandaş-
larımızın hayat standartlarında gerçek-
leştireceği artış, hepimizin ortak başarısı 
olacaktır. Herkes için fayda sağlayacak bu 
işbirliği modelinin başarılı olacağını düşü-
nüyorum.  Türkiye olarak, bunun için her 
türlü desteği vermeye hazırız. 

Sözlerime son verirken, dostum Şİ’yi ve ar-
kadaşlarını, bu başarılı forum için gönül-
den kutluyorum. Sizlere de bir kez daha 
saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Te-
şekkür ederim. 
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Türk ve ABD iş dünyasının kıymetli tem-
silcileri, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
saygıyla selamlıyorum.

Başkan Trump’la gerçekleştirdiği-
miz görüşme vesilesiyle bulunduğum 
Washington’da sizlerle bir araya gelmek-
ten büyük memnuniyet duyuyorum. Tür-

kiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 
düzenlediği bu önemli toplantının, Türki-
ye ve Amerika arasındaki yatırım, finans 
ve ticaret ilişkilerini daha ileri bir noktaya 
taşımasını temenni ediyorum. ABD ile ge-
niş bir alanda süren stratejik işbirliğimi-
zin, yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da 
güçleneceğine inanıyorum. 

Yatırımlarımız 
Tamamlandığında Türkiye Bir 
Yatırım ve Ticaret Üssü Olacak

ABD’nin Önde Gelen Yatırımcıları ve Fon Yöneticilerini Kabul
Washington, ABD | 16 Mayıs 2016
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Bugün Amerika, ülkemizin en önemli tica-
ret ve yatırım ortaklarından biridir. İhra-
catımızda beşinci sırada yer alan Amerika, 
ithalatımızda ise dördüncü sırada bulu-
nuyor. 2016 sonu itibarı ile her iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 17,5 milyar dolar 
civarındadır. Tabii biz seviyeyi yeterli gör-
müyor, çok daha ileri rakamlara ulaşmayı 
arzu ediyoruz. Bunu, siz değerli ortakları-
mız ile beraber yapacağız. 

Öncelikle, ikili ticaretimizde uzun yıllardır 
devam eden dengesizliği giderecek adım-
ları eşzamanlı olarak atmalıyız. Geçtiğimiz 
yıl 6 milyar 623 milyon dolar ihracat, 10 
milyar 868 milyon dolar ithalat olarak ger-
çekleşen tablo, ülkemiz açısından sürdü-
rebilir değildir. Bu durumu düzeltmenin 
yolu, karşılıklı yatırımların artırılmasın-
dan geçiyor.

Bugün Türkiye’de 1.700’ün üzerinde 
ABD’li firma faaliyet gösteriyor. Bu firma-
lar son 10 yılda ülkemizde 10 milyar do-
ların üzerinde doğrudan yatırım yaptılar. 
Şimdiye kadar ülkemizi seçen, yatırımla-
rını Türkiye’de değerlendiren hiçbir ulus-
lararası müteşebbis pişman olmadı, za-
rara uğramadı. Güçlü bankacılık sistemi, 
genç ve dinamik nüfusu, siyasi istikrarı, 
coğrafi konumu ve yatırımcılara sunduğu 
teşviklerle Türkiye, bir fırsatlar ülkesidir. 
2002’den beri bu fırsatları genişletmenin 
çabası içindeyiz.

Son 14 yıldır, siyasi irade olarak, reformcu 
ruhumuzu asla kaybetmedik. Küresel eko-
nominin dinamiklerine bağlı olarak, ken-
dimizi, ekonomimizi, siyasi sistemimizi 

sürekli güncelledik, yeniledik. Bu reform-
lar sayesinde pek çok önemli kazanım elde 
ettik. Ekonomimiz bu dönemde, her yıl 
ortalama yüzde 5,6 oranında reel büyüme 
kaydetti. Kişi başına düşen milli gelirimiz 
üç kat artarken, kamu maliyesini popü-
lizm kıskacından kurtarıp kontrol altına 
aldık. Türkiye’nin kamu borcunun milli 
gelire oranını yüzde 72’den yüzde 28’e in-
dirdik, yüzde 10›ların üzerinde seyreden 
bütçe açığımızı yüzde 1’lere kadar düşür-
dük. Aynı dönemde dünya çapında öneme 
sahip altyapı projelerini hayata geçirdik.

Uluslararası Yatırımcıların 
Ülkemize Olan Güveni Katlanarak 
Sürüyor

Türkiye’nin kaydetmiş olduğu ekonomik 
büyüme ve istikrar, uluslararası yatırım-
cıların dikkatinden kaçmadı. Uluslararası 
yatırımcılar, son 14 yılda ülkemize 180 
milyar dolar tutarında doğrudan yatırım 
yaptılar. Kimilerine bu miktar az gelebilir. 
Açıkçası biz de bu rakamları yeterli bulmu-
yoruz. Ancak 2003 yılından önceki 80 yıl-
lık dönemin tamamında ülkemizin sadece 
15 milyar dolar tutarında yatırım çektiği 
düşünüldüğünde, kaydedilen ilerlemenin 
ne kadar anlamlı olduğunu ortaya çıkacak-
tır. Bu ilerlemenin devam ettiğini büyük 
bir memnuniyetle söylemek istiyorum. 

Bölgesel istikrarsızlıklar, terör tehdidi ve 
darbe girişimi gibi geçtiğimiz dönemde 
yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen, ulusla-
rarası yatırımcıların ülkemize olan güveni 
katlanarak sürüyor. 2017 yılının ilk çey-
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reğine baktığımızda, uluslararası doğru-
dan yatırımların, geçen yılın ilk çeyreğine 
göre artış kaydederek devam ettiğini gö-
rüyoruz. Satın alma gücü paritesine göre 
dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi 
olan Türkiye’nin doğrudan yatırım çekme 
potansiyelinin çok daha yüksek olduğuna 
inanıyoruz. 

Bu amaçla, bizzat Cumhurbaşkanlığı ma-
kamının öncülüğünde, Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansımız başta olmak 
üzere, ilgili tüm kurumlarımız vasıtasıyla, 
siz  yatırımcılara her türlü kolaylığı sağ-
lıyoruz. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajan-
sımız, yatırımlarınızın her aşamasında 
sizlere destek olacak şekilde çalışıyor. Ya-
tırımlarınızın her aşamasında Ajansımıza 
başvurabilirsiniz.

Değerli misafirler,

Sizlere, Türkiye’nin sunmuş olduğu yatı-
rım fırsatlarını sonunda kadar değerlen-
dirmenizi tavsiye ediyorum. Ülkemiz, 80 
milyonluk iç pazarıyla içeride, coğrafi ko-
numuyla da bölgesinde, yatırımcılar için 
önemli fırsatlar barındırıyor. Bugün bir-
çok uluslararası firma Türkiye’yi, geniş bir 
coğrafyaya açılmak için yatırım üssü ola-
rak kullanıyor. Gerçekten müstesna konu-
mu sayesinde Türkiye; Avrupa, Orta Asya, 
Ortadoğu ve Afrika pazarlarına erişim için 
muazzam avantajlara sahiptir. Bu jeo-eko-
nomik realitenin dünyanın pek çok ülkesi 
için cazip yatırım imkanları sunduğunu 
söyleyebilirim.

Zira, bu ayın ilk 15 gününde Hindistan, 
Rusya, Kuveyt ve Çin’e gerçekleştirdiğim 
ziyaretlerde üzerinde çalıştığımız proje-
ler onlarca milyar dolara baliğ olacaktır. 
Türkiye, Trans-Atlantik camianın iş çev-
releri bakımından Avrupa, Asya ve Afrika 
kıtalarının kesişme noktasında en etkili 
bir üssü konumundadır. Nitekim, pek çok 
uluslararası şirket bu geniş coğrafyadaki 
operasyonları artan bir şekilde Türkiye 
üzerinden yürütmeye başlamışlardır. Ser-
best ticaret anlaşmaları ve yatırımların 
karşılıklı korunması anlaşmaları başta ol-
mak üzere, hukuki açıdan da bu bölgelerle 
çok sağlam ilişkiler geliştiriyoruz.

İstanbul›da inşası süren yeni havalimanı, 
İstanbul Finans Merkezi gibi yatırımlarla 
bölgesel üs potansiyelini güçlendiriyoruz. 
Aynı şekilde Türk Hava Yollarının geniş 
uçuş ağı sayesinde yatırımcılar, bölgenin 
önemli her ticari noktasına rahatlıkla eri-
şebilme imkânına sahiptir. Görüldüğü gibi, 
Türkiye’nin küresel bir yatırım üssü olma-
sı için büyük bir gayret ve çaba içerisinde-
yiz. 

Türkiye, Rekabet Kurallarının 
İşlediği Bir Ülkedir

Bu çerçevede, doğrudan yatırımlar için 
elzem olan altyapının geliştirilmesine de 
büyük bir önem veriyoruz. Asya ve Avru-
pa kıtalarını İstanbul Boğazının altında 
birleştiren Marmaray ve Avrasya Tüneli-
ni hizmete açtık. Yine yakın zamanlarda 
hizmete açtığımız Osman Gazi Köprüsü 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ticaret 
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ve yatırım merkezleri arasındaki mesafeyi 
kısalttık. İstanbul’daki yeni havalimanının 
ilk etabı önümüzdeki yılsonunda tamam-
landığında, 90 milyon yolcu kapasitesiyle, 
ülkemizi farklı bir konuma taşıyacaktır. 
Diğer etaplarla birlikte bu kapasiteyi 200 
milyona kadar çıkarma imkânına sahibiz. 

Yine kendi alanında dünyada ilk sırada yer 
alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsünün 
temelini de Mart ayında attık. İstanbul 
Boğazına kardeş olarak inşa edeceğimiz 
Kanal İstanbul projemizle ilgili çalışmala-
rımız sürüyor. Bu yatırımlar tamamlandı-
ğında, Türkiye herkes için önemli bir yatı-
rım ve ticaret üssü haline gelecektir.  

Kıymetli dostlarım,

Bu akşam, çok kıymetli girişim sermayesi 
şirketleri ve fon yöneticileri de aramızda 
bulunuyor. Kendilerinin Türkiye’de doğ-
ru şirketlere yatırım yaparak, ülkemizin 
sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlen-
direceklerine inanıyorum. Bu noktada, ya-
kın zamanda kurduğumuz Türkiye Varlık 
Fonu’nun, özellikle sizin gibi büyük ölçekli 
fonlarla işbirliğine hazır olduğunu belirt-
mek istiyorum.

Tüm yatırımcılar emin olsunlar ki Türki-
ye, rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. 
Mal ve hizmetlerin, bireyler ve kurumlar 
arasında, herhangi bir engele tabi olmadan 
el değiştirebildiği serbest piyasa ekonomi-
sine sahibiz. Bizler ekonomik kalkınmamı-
zı özel sektör öncülüğünde gerçekleştiren 
bir ülkeyiz. Bu yüzden özel sektörün rahat 
ve serbest bir şekilde yatırım yapmasını 

sağlayacak yasal düzenlemelere ve reform-
lara büyük önem veriyoruz. Prensip olarak 
devletin ekonomideki rolünün, özel sektö-
re köstek değil destek olacak şekilde belir-
lenmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

Bu toplantının Türkiye ve Amerika ara-
sındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yeni 
bir boyut kazandırmasını temenni ediyo-
rum. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: 
Türkiye olarak uluslararası doğrudan ya-
tırımcılara her türlü kolaylığı sağlamakta 
kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapa-
cağımızdan şüpheniz olmasın. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bugün bizleri bir araya getiren, bu önem-
li organizasyonun gerçekleşmesine katkı 
veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza te-
şekkür ediyorum. Siz işadamlarına ve ya-
tırımcılara iştirakiniz için şükranlarımı 
sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, 
değerli bakanlar, uluslararası kuruluşların 
kıymetli temsilcileri, kıymetli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyo-
rum. Ülkemize ve İstanbul’a hoşgeldiniz. 

Bugün, çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipli-
ği yapıyoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü’nün 25’inci Kuruluş Yıldönümünü 
siz değerli dostlarımızın iştirakiyle kutlu-
yoruz. Katılımlarınız için hepinize teşek-
kür ediyorum. Karadeniz şehri olan Rize 
kökenli bir ailenin evladı olarak dünyaya 

KEİ Sadece Bir Ortaklık Değil, 
Aynı Zamanda Bir Komşuluk 

Dayanışmasıdır

KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi Açılışı | İstanbul | 22 Mayıs 2017
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gelmiş, hayatının önemli bölümü yine Ka-
radeniz şehri İstanbul’da geçmiş bir dostu-
nuz, bir hemşeriniz olarak, burada sizlerle 
birlikteyim. Bu bakımdan Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Örgütü benim için ayrı bir 
yere, ayrı bir öneme sahiptir. 

Elbette bu çatı altındaki ortaklığımızın 
güçlenip pekişmesi, üye devletler olarak 
bizlerin gayretine bağlıdır. Toplantılarına 
aktif şekilde iştirak etmek, halklarımızın 
huzur ve refahına odaklı projeler için ça-
lışmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. 
Bununla birlikte halklarımız arasındaki 
insani ilişkileri geliştirmeden, diğer ça-
baların tek başına yeterli olmayacağı da 
açıktır. Üye devletler olarak her birimiz 
farklı dil ve kültürlere, siyasî anlayışlara, 
ekonomik seviyelere sahip olabiliriz. An-
cak hepimizin derdi, sevinci, kıvancı ve 
tasası Karadeniz coğrafyasının ortak pay-
dasında birleşiyor. Denizci bir babanın 
oğlu olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim 
ki, Karadeniz’e açılan tüm şehir ve liman-
lar aynı çarşıya açılan birer dükkân gibi-
dir. Odesa, Novorossisk, Varna, Köstence 
ve Batum’daki liman-tersane işçilerinin 
kaderi Samsun, Trabzon veya Zonguldak 
limanlarındaki meslektaşlarından farklı 
değildir. Bölgemizde mevsim şartları iyi 
geçmişse, hem Rize’deki, hem karşı taraf-
ta bulunan Soçi’deki çay üreticisi sevinir. 
Av mevsimi kesat gitmişse, Karadeniz’in 
her köşesindeki balıkçılar aynı sıkıntıyı 
paylaşır. Sel felaketinden depreme, çevre 
kirliliğinden orman yangınına kadar her 
konuda bu ortak hissiyat geçerlidir. 

Esasen Karadeniz, Tuna’yla Avrupa’nın, 
Kızılırmak ve Yeşilırmak’la Anadolu’nun, 
Don ve Dinyeper nehirleriyle Rusya ve 
Ukrayna bozkırlarının bereketini harman-
layan bir anadır. Bize hep aldığından çok 
daha fazlasını veren Karadeniz için hep 
birlikte çok daha fazlasını yapmaya mec-
buruz. 

Değerli dostlar, 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sa-
dece bir ortaklık değil, aynı zamanda bir 
komşuluk dayanışmasıdır, kader paylaş-
masıdır. Biz Anadolu’da, “Komşu komşu-
nun külüne muhtaçtır” deriz. Bugün bize 
bu örgütün en büyük başarısı nedir diye 
sorsalar, “dünyanın en zor coğrafyaların-
dan birinde, bölge ülkelerini aynı masa 
çevresinde ve ortak paydalar etrafında bir 
araya getirebilme becerisidir” derim. 

Bölge ülkeleri arasında elbette birtakım 
siyasî, hatta askeri sorunlar olabilir. Biz Ka-
radeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünü bu 
sorunlardan ne kadar uzakta tutabilirsek, 
o denli verimli çalışmasını sağlayabiliriz. 
Daha da ileri gidip, örgütü bu sorunların 
çözümünde etkin bir araç haline getirme-
miz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için 
kısır siyasî tartışmalara girmeden, farklı-
lıklarımız değil müştereklerimiz üzerinde 
yoğunlaşarak, çalışmalarımızı yürütmeli-
yiz. Örgütün bir nevi mutfağı olan Çalışma 
Gruplarının güçlendirilmesi, bu bakımdan 
çok önemlidir. Biz Türkiye olarak 5 Çalış-
ma Grubu’nun birden koordinatörüyüz. 
Tabii gönlümüzden geçen, her üye devle-
tin en az bir grubun koordinatörlüğünü 
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üstlenmesidir. Eğer Çalışma Gruplarına 
katılım düzeylerini arttırabilirsek, örgütü 
daha dinamik hâle getirebiliriz. 

Vize Engelinin Kaldırılması 
Konusunda Büyük Mesafeler Kat 
Ettik

Sokaklarımızdaki insanların günlük ha-
yatına hitap eden projelere ne kadar fazla 
eğilirsek, o kadar doğru yoldayız demektir. 
Karadeniz Çevre Otoyolu Projesi, bu ba-
kımdan çok güzel bir örnek olarak karşı-
mızda duruyor. Biz, projenin ülkemize ait 
kısmını 10 yıl önce tamamlamıştık. Aynı 
şekilde, İstanbul Boğazının altında ve üs-
tünde, dünya çapında öneme sahip dev 
ulaşım projelerini hayata geçirdik. Diğer 
ülkeler de benzer projeleri tamamlarsa, 
Karadeniz’i çepeçevre saran, insanlarımı-
zı birbiriyle kucaklaştıran bir ulaşım ağını 
kurmuş oluruz. 

Kıymetli misafirler,

Ticaretin ve yatırımların sağlıklı zemin-
de yürüyebilmesinin temel şartı huzur ve 
istikrardır. İçinde bulunduğumuz hassas 
Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve 
refah içinde kalkınması hepimizin ortak 
amacı olmalıdır.

Türkiye olarak, ülkemize ilgi duyan tüm 
uluslararası yatırımcılara her türlü des-
teği veriyoruz. Bu konuda hiçbir ayrım-
cılık yapmıyoruz. Arnavut Ramiz’e, Sırp 
Todor’a, Azeri Eldar’a hangi kolaylıkları 
gösterdiysek; Rus Dimitri’ye, Moldovalı 

Adrian’a, Ukraynalı Viktor’a da aynı şekil-
de imkânlar sunduk. 

Türk yatırımcılarının da, örgüt üyesi ülke-
lerin çoğunda benzer şekilde hüsnü kabul 
görmesinden memnuniyet duyuyoruz. 
Özellikle, Türk müteahhitlerinin Karade-
niz coğrafyasının çeşitli şehirlerinde inşâ 
ettikleri tesisleri, geleceğe yapılmış birer 
yatırım olarak görüyoruz. 

Bu güzel örneklere rağmen, örgüt üye-
si ülkelerin kendi aralarındaki ticaret ve 
yatırımların, potansiyelimizin çok altın-
da olduğu da bir gerçektir. Adriyatik’ten 
Pasifik’e, Sibirya’dan Toroslar’a kadar 
uzanan bu engin coğrafyanın imkânlarını 
çok daha iyi değerlendirmenin yolları-
nı aramalıyız. Sadece turizm alanındaki 
potansiyeli hakkıyla kullanabilmek dahi, 
Karadeniz’in geleceğinde yepyeni bir dö-
nemin başlamasını sağlayacaktır. 

Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki vize 
engelinin kaldırılması konusunda büyük 
mesafeler kat ettik. Hatta Türkiye olarak, 
Gürcistan ve Ukrayna’yla olduğu gibi, pa-
saportsuz seyahatin yolunu da açtık. Biz 
bu kolaylığı tüm üye ülkelere yaymak ve 
insanlarımızı birbirleriyle olabildiğince 
yakınlaştırmak istiyoruz. 

Diğer yandan, bu çatı altındaki işbirliğimi-
zin, diğer uluslararası örgütlere de örnek 
olmasını temenni ediyoruz. Bu anlayışla, 
Dönem Başkanlığı önceliklerimizi belirler-
ken, sadece bölgemizin değil, dünyamızın 
ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduk. 
Birleşmiş Milletlerin önümüzdeki 15 yıl-
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lık gündemi olan “Sürdürülebilir Kalkın-
ma” konusunda, bu örgütle iyi bir sinerji 
yakalamayı hedefliyoruz. Önceki hafta 
Çin’de yapılan Kuşak ve Yol Zirvesinde de, 
Karadeniz’in lokomotifi olduğu geniş bir 
coğrafyada ticari ve insani ilişkilerimizi 
geliştirmenin yollarını konuştuk, tartıştık. 

Değerli dostlar,

Yılbaşından beri Dönem Başkanlığını yü-
rüttüğümüz Karadeniz Ekonomik İşbirli-
ği Örgütü içinde, tüm üye devletlere karşı 
âdil, tarafsız ve dengeli olmaya çalışıyoruz. 
Bugün kabul edeceğimiz Zirve Bildirgesi-
nin taslağını hazırlarken de, tüm üye dev-
letlerin hassasiyetlerini dikkate almaya 
özen gösterdik. Bu konuda üye devletlerin 
tamamından da aynı samimiyeti ve deste-
ği görmekten memnuniyet duyduğumuzu 
özellikle belirtmek istiyorum. Önümüzde-
ki yıllarda bu örgütü, üye devletlerin tama-
mının katkılarıyla, çok daha ileri noktala-
ra taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.  

Dostluğumuz Karadeniz kadar engin, Ana-
dolu kadar sıcak, Kafkaslar kadar sağlam, 
Tuna kadar bereketli olsun. Hepinize saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum.
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Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin kıy-
metli yöneticileri, Yurtdışı Seçim Koordi-
nasyonu Merkezimizin değerli idarecileri, 
sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum. Allah’ın 
selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzeri-
ne olsun. 

Sizlere, 81 vilayetimizin, 80 milyon va-
tandaşımızın selamlarını getirdim. NATO 
Devlet ve Hükumet Başkanları toplantısı 
vesilesiyle bulunduğum Brüksel’de sizlerle 
beraber olmaktan, hasbihâl edip, hasret gi-
dermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. 
Kadirşinaslığınız, ahde vefanız, samimi-
yetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür 

Bize Demokrasi Karnesi 
Düzenleyenler, Sizlerin Asil 

Duruşundan Ders Çıkarmalıdır

UETD Heyetini Kabul ve Hitap | Brüksel, Belçika | 24 Mayıs 2017
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ediyorum. Bu salonda bulunan siz kıymet-
li kardeşlerim aracılığıyla, gözü ve gönlü 
bizimle olan, Avrupa’nın dört bir ucunda-
ki vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı 
iletiyorum. Bugün bizleri bir araya getiren, 
kalplerimizi buluşturan herkese şükranla-
rımı sunuyorum. 

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD, 
diğer kardeş kuruluşlarla omuz omuza 
çalışarak, tüm kıta sathında önemli ba-
şarılara imza atıyor. Vatandaşlarımızın 
haklarının korunması, sosyal, siyasal ve 
ekonomik alanda önlerine çıkartılan en-
gellerin aşılması, zorluklar karşısında da-
yanışmanın sağlanması noktasında UETD 
tüm imkânlarını seferber ediyor. Yurt dı-
şında yaşayan 6 milyonu aşkın insanımız 
için gayret gösteren, UETD’yi ve diğer tüm 
derneklerimizi, sivil toplum kuruluşla-
rımızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı 
olarak, hiçbir ayrım yapmadan her birine 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Her fırsata altını çizdiğim bir konuyu bu-
rada bir kez daha tekrarlamakta fayda 
görüyorum. Dünyanın neresinde olursa 
olsun, ülkemizden ne kadar uzakta olursa 
olsun, her bir vatandaşımızın derdi, bizim 
derdimizdir. Sizlerin sıkıntısı bizim sıkın-
tımız, sizlerin başarısı bizim başarımızdır. 
İhtiyaç duyduğunuz her an ve her yerde, 
devletimizin imkânları sizlerin emrindedir.

Bugüne kadar milletimizin hiçbir ferdini 
ötekileştirmedik, sahipsiz bırakmadık, ka-
derine terk etmedik, hiçbir vatandaşımı-
za sırtımızı dönmedik. Devletimizin tüm 
imkânlarını sizlerin istifadesine sunduk. 
2010 yılında, münhasıran sizlerin mesele-

leriyle ilgilenmek üzere, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığını kur-
duk. Türk dilinin ve kültürünün yaygınlaş-
tırılması, genç nesillere aktarılması ama-
cıyla dünyanın her yerinde Yunus Emre 
Enstitülerini açıyoruz. Büyükelçiliklerimi-
zin, konsolosluklarımızın sayılarını artır-
dık, imkanlarını genişlettik. Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımıza, seçimlerde ve 
halkoylamalarında bulundukları yerlerde 
oy kullanma imkânı getirdik. Sivil toplum 
kuruluşlarımızın etkinliklerini artırmak 
için onlara güçlü destekler verdik. Özellik-
le yurt dışı din, eğitim ve kültür hizmetle-
rinin geliştirilmesini sağladık. Dövizle as-
kerlik bedelinin 6 bin avrodan bin avroya 
düşürülmesi, pasaport harçlarının yarı 
yarıya indirilmesi, Mavi Kart uygulaması 
gibi birçok tarihi düzenlemeyi sizler için 
hayata geçirdik. Yurt dışındaki vatandaşla-
rımızın beraberlerinde getirdikleri araçla-
rın Türkiye’de kalış sürelerini 2 yıla uzat-
tık. Gençlerimizin çok daha nitelikli bir 
şekilde yetişmesi için onları staj program-
ları, burslar ile destekliyoruz.

Sizlerin sorunlarını, sıkıntılarını ve bek-
lentilerini çok yakından biliyoruz. Önü-
müzdeki süreçte her zeminde istişarele-
rimizi artıracak, taleplerinizi hal yoluna 
koymaya devam edeceğiz.

Sizler Tüm Dünyaya Demokrasi 
Dersi Verdiniz

Kıymetli kardeşlerim,

Son derece meşakkatli bir seçim sürecini 
geride bıraktık. 16 Nisan Halkoylamasıyla 
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kabul edilen Anayasa değişikliğinin ülke-
miz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum. Bir kez daha sizlerin 
şahsında yurtdışında yaşayan tüm vatan-
daşlarıma iradelerine sahip çıktıları için 
teşekkür ediyorum. Sizler, bu seçimde ger-
çekten tarih yazdınız. Tüm engellemelere 
rağmen, kimi zaman yüzlerce kilometre 
seyahat ederek, kimi zaman yağmurun, 
karın, güneşin altında saatlerce bekleye-
rek oylarınızı kullandınız. Psikolojik bas-
kıların, fiili şiddetin, ayyuka çıkan antide-
mokratik uygulamaların sizi yıldırmasına 
asla müsaade etmediniz. Tehditlere, aba 
altından sopa göstermelere, kışkırtmalara 
prim vermediniz. Gümrükler dâhil yüzde 
48 gibi, bugüne kadar ki tüm seçimlerin 
üzerinde bir katılım oranıyla, tüm dünya-
ya demokrasi dersi verdiniz. Ben sizlerin 
her birini demokrasi kahramanı olarak gö-
rüyorum. Milletçe sizlerle iftihar ettiğimizi 
bilmenizi istiyorum.

Kendi zayıflarını görmezden gelerek bize 
demokrasi ve özgürlük karnesi düzenle-
yenlerin, sizlerin asil duruşundan öğre-
necekleri çok şey olduğuna inanıyorum. 
Bakınız dünyanın hiçbir ülkesinde yurt 
dışında yaşayan vatandaşların sandığa git-
me oranları bu sayılara ulaşmıyor. Bırakın 
yurt dışını, birçok batı ülkesinde seçimler 
yüzde 50’yi, yüzde 60’ı zor bulan katılım 
oranlarıyla gerçekleştiriliyor. Avrupa Par-
lamentosu gibi kuruluşlar içinse bu oran 
yüzde 30’lara ancak ulaşabiliyor. Bizim 
ülkemizdeki seçimlere katılım oranları, 
hamdolsun, genelde yüzde 85’in üzerin-
de gerçekleşiyor. Avrupa’daki oranları da 
buna yaklaştırmayı hedefliyoruz. 

Burada Türkiye düşmanlarına ders ve-
ren, ülkemizin, milletimizin göğsünü ka-
bartan bazı sandık bölgelerine özellikle 
teşekkür etmek istiyorum. Yüzde 75 ora-
nında “evet” diyerek ilk sırada ipi göğüs-
leyen Belçikalı kardeşlerime, Yüzde 73 
ile “evet” diyen Avusturya’ya, Yüzde 71 
ile “evet”  diyen Hollanda’ya, Yüzde 65 ile 
“evet” diyen Fransa’ya, Yüzde 63 ile evet di-
yen Almanya’ya şükranlarımı sunuyorum. 
Dünya genelinde “evet” diyen 832 bin kar-
deşime teşekkür ediyorum.

Pakete “hayır” diyen vatandaşlarıma da, 
demokratik haklarını kullandıkları, ülke-
lerinin geleceğiyle ilgili şahsi tercihlerini 
sandık yoluyla gösterdikleri için teşekkür 
ediyorum. Elbette bizim arzumuz, böyle 
bir demokratikleşme hamlesine onların da 
“evet” demesi, onların da sahip çıkmasıydı. 
Ama biz bugüne kadar kimseyi tercihlerin-
den dolayı hor-hakir görmedik. Hiç kimse-
nin fikrine, yaşam tarzına ve iradesine mü-
dahale etmedik. Bilakis herkes iradesini 
hür ve serbest bir şekilde sandığa yansıta-
bilsin diye mücadele verdik. Bundan sonra 
da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz.

Şiddete bulaşmadığı, ülkesine ihanet et-
mediği müddetçe, bize destek versin-ver-
mesin, herkesi kucaklamaya devam edece-
ğiz. Buradaki temel ilkemiz meşruiyettir, 
Türkiye’ye olan bağlılıktır. Ülkesinin ve 
milletinin menfaatlerini kendi çıkarları-
nın önüne koyan herkes bizim vatanda-
şımızdır, kardeşimizdir. Ama her karış 
toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu aziz 
vatana ihanet edenin de gözünün yaşına 
bakmayız.
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Milletimiz İçin Yeni Bir Dönemin 
Kapıları Aralandı

Kıymetli dostlarım,

16 Nisan halkoylaması, sonuçları itibariy-
le ülke tarihimizdeki en önemli dönüm 
noktalarından biri olmuştur. Artık mille-
timizin önünde yeni bir dönemin kapıları 
aralanmıştır. Geçmişte uzun yıllar koalis-
yonların, istikrarsızlıkların, ekonomik ve 
siyasi krizlerin pençesinde kıvranan Tür-
kiye, bu sıkıntılı dönemi artık geride bı-
rakmıştır. Son 14 yılda demokraside, siya-
sette, sağlıkta, yatırımlarda, özgürlüklerde 
elde ettiğimiz kazanımlar, bu anayasa deği-
şikliğiyle garanti altına alınmıştır. İnşallah 
bundan sonra her açıdan çok daha güçlü 
bir Türkiye olacaktır.

Türkiye hedeflerine ve ideallerine daha 
hızlı şekilde yol alma imkanına kavuşmuş-
tur. Artık, uluslararası alanda sözü çok 
daha fazla dinlenen, itibarı daha da yüksel-
miş bir Türkiye var. Yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımız olarak sizlerin, son 14 
yılda Türkiye’nin geçirdiği değişimi daha 
net gördüğünüze inanıyorum. 14 yıl önce 
ülkemizin ne halde olduğunu, ne sıkıntı-
larla yüzleştiğini, buralardaki itibarının 
ne seviyede olduğunu en iyi siz biliyor-
sunuz.

Sizden önceki kuşakların, buralarda tu-
tunmak için ne acılar çektiğini, Avrupa’yı 
niçin “acı vatan” eylediklerini sizler çok iyi 
hatırlıyorsunuz. Şimdi bize sıradan gelen 
başarılar için ne bedeller ödendiğini unut-
madık. Bugün yurt dışında yaşayan işa-

damlarımızdan, siyasetçilerimizden, aka-
demisyenlerimizden bahsediyoruz. Ama 
unutmayınız ki bu başarılara, kara trenler-
de günlerce yapılan yolculuklar, buralar-
da çekilen çileler, göğüs gerilen eziyetler 
sonunda ulaşılmıştır. Bugün eğitimde, ti-
carette, sanatta daha fazla varlık gösterebi-
liyorsak, bu son nefesini vatan hasretiyle 
veren büyüklerimizin fedakârlıkları saye-
sindedir.

Ne yurt dışında, ne yurt içinde elde etti-
ğimiz hakların hiçbiri bize ihsan olarak 
verilmedi. Hiçbir kazanımımız bize altın 
tepside sunulmadı. Başardığımız her şeyi, 
önce Allah’ın yardımına, sonra emeğimize 
ve alın terimize borçluyuz. Bugün bulun-
duğumuz yere, sabırla, sebatla çalışarak, 
adeta tırnaklarımızla kazıyarak geldik.

Gurbeti sılaya çeviren her bir vatandaşı-
mın yürek parçalayıcı bir hikâyesi oldu-
ğunu biliyorum. Bugün burada, her oku-
duğumda kalbimi dağlayan şu anekdotu 
sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Bir 
vatandaşımız, gurbet macerasını şöyle an-
latıyor:

“İşçilik sınavını kazandığım için çok mut-
luydum. Takım elbisemi giyip belçika yol-
larına düştüm. Bizi çalışacağımız yere gö-
türdüklerinde, buranın bir kömür madeni 
olduğunu öğrendim. Meğer Belçika’ya ma-
den işçisi olarak gelmişim… Kimseye ses 
etmedim, hiç kimseye bir şey söyleyeme-
dim ama ben karanlıktan çok korkardım. 
Öyle ki uyurken bile biraz ışık isterdim. 
Ekmek derdine, yerin 1200 metre altında, 
zifiri karanlıkta 18 yıl boyunca çalıştım. 
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Ama karanlık korkum hiç geçmedi, geçme-
yecek…”

Bir başka vatandaşımız da vatan hasretini 
kelimelere şöyle döküyor.

“Çok para harcamazdık. Ama hiç düşün-
meden para verdiğimiz bir yer vardı: Cena-
ze nakil fonu! Bir şekilde memlekete geri 
dönmek istiyorduk.” 

Vatandaşlarımızdan biri de şunları anlatı-
yor: 

“Radyoda kanal ararken, bir gün nasıl ol-
duysa trt’yi denk getirdik. Bir daha bula-
mayız diye radyonun düğmesini tutkalla 
yapıştırdık. Sonra da yıllarca o çaldı, biz 
ağladık.”  

Evet… Biz bugünlere işte bu şekilde hasret-
le, acıyla, gözyaşıyla ödenen bedeller sonu-
cu geldik.

Bunun için kazanımlarımızın heba edil-
mesine alsa izin vermeyiz.

Bizler Avrupa’da Sığıntı Değiliz, 
Öteki Hiç Değiliz

Değerli kardeşlerim,

Şu gerçeğin, Avrupalı liderler başta olmak 
üzere, herkes tarafından idrak edilmesi 
gerekiyor. Burada yaşayan vatandaşları-
mız artık “gurbetçi” değildir. Bu insanların 
çoğu 3 nesildir Avrupa’da yaşıyor. Hayatla-
rını bulundukları yerde devam ettirmekte 

kararlı olan kardeşlerimiz, geleceklerini de 
yine burada kurmak istiyorlar. 

Sayıları 6,5 milyonu bulan vatandaşımızın 
hiçbirine “yabancı” muamelesi yapılması-
na, ikinci sınıf görülmesine, ötekileştiril-
mesine rıza gösteremeyiz. Onun için her 
seferinde “eşit katılım” diyoruz. Onun için 
sürekli “asimilasyon değil entegrasyon” 
diyoruz. Onun için her fırsatta, vatandaş-
larımızdan bulunduğu ülkenin dilini en 
iyi şekilde öğrenmelerini, bunun yanında 
Türkçeyi de asla unutmamalarını, ana-
vatanlarıyla bağlarını güçlü tutmalarını 
istiyoruz. Kendileriyle her bir araya gel-
diğimizde siyasette, sanatta, kültürde, iş 
hayatında, ticarette, sivil toplum faaliyetle-
rinde daha fazla yer almalarını, çok daha 
görünür olmalarını telkin ediyoruz. İstik-
balimiz buradadır.

Bizler Avrupa’da sığıntı değiliz, yabancı 
değiliz, öteki hiç değiliz. Biz tarih boyunca 
olduğu gibi bugün de Avrupa’da ev sahi-
biyiz. Ne Türkleri, ne de Türkiye’yi hiçbir 
güç Avrupa’dan dışlayamaz, koparamaz. 
Bunun için ülkemiz, yarım asırdır maruz 
kaldığı onca adaletsizliğe rağmen, stratejik 
hedef olarak gördüğü Avrupa Birliği yolcu-
ğunu, ısrarla ve inatla devam ettirmiştir. 
Üyelik sürecinde gerçekten hak etmediği-
miz pek çok muameleyle karşılaştık. Diğer 
ülkelerin üyelik sürecinde adı-sanı dahi 
duyulmayan şartlar, konu Türkiye olunca 
gündeme getirilmiş, birkaç ülkenin ihtira-
sı koskoca Birliği esir almıştır. 

Ülkemize yönelik çifte standart, özellikle 
terör meselesinde, kendini tümüyle ifşa et-
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miştir. Türkiye’nin canını yakan, binlerce 
masumun kanına giren teröristler, Avrupa 
şehirlerinde ellerini kollarını sallayarak 
dolaşabilmektedir. Suçu tescilli birçok te-
rör örgütü lideri, siyasi sığınmacı kılıfı al-
tında Avrupa ülkelerince himaye edilmiş-
tir.

Avrupa’nın meydanları şiddet yanlıları-
na açılırken, maalesef demokrasiden ve 
meşruiyetten sapmayanlar, tam tersine 
sürekli baskıya uğramıştır. Demokrasi ve 
özgürlüklerin beşiği olduğunu iddia eden 
ülkelerin, bugün darbeciler için güvenli 
limana dönüşmesi nasıl açıklanabilir? 16 
Nisan halkoylaması sürecinde sergilenen 
çifte standart, bu ülkeler için bir yüzkarası 
değil midir?

Avrupa, Bize Verdiği Sözleri 
Tutmadı

Kardeşlerim, 

Hiçbir ülke böyle bir muameleyi sineye 
çekmez. Hiçbir ülke haksız şekilde yarım 
asır kapıda bekletilmeyi kabul etmez. De-
faatle ifade ettiğim gibi; biz dostluğumuza 
ve samimiyetimize artık ciddi bir karşılık 
görmek istiyoruz. Tek bir talebimiz vardır, 
o da bize verilen sözlerin tutulmasıdır. Mil-
letimizin sabrının sonuna ulaştığını, artık 
bu konuda bir karar noktasına geldiğini 
görüyoruz. Tüm bu yaşananların ardın-
dan, hiçbir şey olmamış gibi yolumuza de-
vam edemeyiz. Artık nihai karar vaktidir. 

Yarın Avrupalı muhataplarımızla yapaca-
ğımız görüşmelerde bu konuları masaya 

yatıracağız. Ülkemiz ve geleceğimiz için 
hayırlı bir karara varacağımıza inanıyo-
rum.

Bizim dile getirdiğimiz uyarılardan hiç 
kimse rahatsız olmamalıdır. Ne söylüyor-
sak, ortak menfaatlerimiz, müşterek gele-
ceğimiz için söylüyoruz. Bilhassa yabancı 
karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve kültürel ırk-
çılık gibi, vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini doğrudan ilgilendiren tehditler-
le mücadelede işbirliğimiz gerçekten çok 
önemlidir. Daha önce Solingen’de, NSU 
cinayetlerinde vatandaşlarını ırkçı saldırı-
lara kurban vermiş bir ülke olarak, bu kay-
gıları dile getirmek hakkımızdır. 

Norveç’te 2011 yılında yaşanan Brevik 
katliamı, önlem alınmazsa, dikkatli olun-
mazsa, ırkçılığın ne büyük acılara sebe-
biyet vereceğini herkese göstermiştir. Bu 
mücadelede Avrupa ülkelerinin en büyük 
yardımcısı Türkiye olacaktır. Bu imkanı 
değerlendirmek ise Avrupalı dostlarımı-
zın elindedir. Biz “dost acı da olsa doğruyu 
söyler” prensibince hareket etmeye devam 
edeceğiz. Vatandaşlarımızın hak ve huku-
kunu her platformda korumayı sürdürece-
ğiz.

Bununla birlikte, son dönemde yaşadığı-
mız hadiseler yurtdışındaki vatandaşla-
rımız için çetin sınamaların habercisidir. 
Daha çok çalışarak, daha fazla örgütlene-
rek, birlik ve beraberliğimizi daha sıkı tu-
tarak bu süreci de atlatacağımıza inanıyo-
rum. Bu dönemde en büyük görev sizlere, 
UETD mensuplarına düşüyor. Sizler du-
ruşunuzla, dayanışmanızla, etkinliğinizle 
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buradaki vatandaşlarımıza öncülük ede-
ceksiniz.

2019 yılı, ülkemizde birkaç kritik seçimin 
art arda düzenleneceği önemli bir yıl ola-
cak. Şimdiden bu seçimlere iyi hazırlan-
mamız gerekiyor. Sizler son üç seçimdir çı-
tayı sürekli yükselterek, gerçekten büyük 
bir başarı sergilediniz. Gelecek seçimlerde 
başarı çıtamız çok daha yüksekte olacaktır. 
Bunun için de çok daha kuşatıcı, çok daha 
kucaklayıcı olmak durumundayız.

Halkoylamasında fedakârca çalışan Yurtdı-
şı Seçim Koordinasyonu Merkez, Bölge ve 
Şube yapılanmasındaki tüm kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. Aynı şekilde UETD’nin 
kıymetli üyelerini gönülden tebrik edi-
yorum. Seçim süresince görev yapan tüm 
kurum temsilcilerimize, diplomatlarımıza 
ve kamu görevlilerimize şükranlarımı su-
nuyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
sizlerle bir araya gelmekten duyduğum 
memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor, 
hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Değerli büyükelçiler, değerli diplomatik 
misyon temsilcileri, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. 

İftar buluşmamızı teşrifleriniz için her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 

güzel iftar akşamında siz kıymetli dostla-
rımla birlikte olmaktan duyduğum mem-
nuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. 
Mübarek Ramazan ayının, ülkemiz ve mil-
letimizle beraber tüm insanlık için barışa, 
huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyo-
rum. Müslümanlar için Ramazan; yardım-
laşma, dayanışma, yoksulların, gariplerin, 

Güneyimizde Bir Terör 
Koridoru Oluşturulmasını İzin 

Vermeyeceğiz

Büyükelçiler İftarı | Ankara | 6 Haziran 2017
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mazlum ve mağdurların sevindiği bir rah-
met ve bereket ayıdır. Bugün etrafında bir 
araya geldiğimiz şu iftar sofrası, Müslü-
man olsun ya da olmasın, oruç tutsun ya 
da tutmasın, herkesin sofrasıdır. Bu sofra 
zengin-fakir, yönetici-memur bütün fark-
lılıkların anlamını yitirdiği, herkesin Hak 
katında eşitlendiği bir gönül sofrasıdır.

Oruç ibadeti, günün belli saatlerinde aç ve 
susuz kalmanın ötesinde, insanın kendi iç 
muhasebesini yapması, hayatını sorgula-
ması, bu fani dünyada niçin var olduğunu 
etraflıca tefekkür edebilmesi ve hepsinden 
önemlisi başkalarını anlamasıdır. Bu mü-
barek ayın manasına, ihtiva ettiği değer-
lere her zamankinden daha fazla muhtaç 
olduğumuz bir dönemde bu buluşmamı-
zı gerçekleştiriyoruz. Rabbim hepimize 
Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde bu 
ayı idrak etmeyi, bu mukaddes günlerden 
istifade etmeyi nasip eylesin.

Kıymetli misafirler,

Küresel anlamda oldukça zorlu ve sancılı 
bir süreçten geçiyoruz. Sadece ülkemizin 
içinde yer aldığı coğrafya değil, dünyanın 
birçok bölgesinde terörden açlığa, iklim 
felaketlerinden düzensiz göçe, İslam düş-
manlığından kültürel ırkçılığa kadar farklı 
meydan okumalarla yüzleşiyoruz. Son bir 
haftada yaşadığımız acı hadiseler, karşı 
karşıya bulunduğumuz bu çetin sınama-
ların en bariz yansımalarıdır. Bu vesileyle 
Afganistan ve İngiltere başta olmak üzere, 
dünyanın neresinde olursa olsun, kalleş te-
rör saldırılarında hayatlarını kaybedenler 
için ülkem ve milletim adına taziyelerimi 
sunuyorum.

Ayrıca geçtiğimiz yıl FETÖ mensubu bir 
terörist tarafından suikaste uğrayan Rus-
ya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi 
Sayın Karlov’u da tazimle yâd ediyorum. 
Büyükelçi Karlov’u görevini en iyi şekilde 
icra eden tecrübeli bir diplomat, iyi bir in-
san ve ülkemizin gerçek bir dostu olarak 
daima hatırlayacağız.

30 yılı aşkın bir süredir bölücü terörle 
mücadele eden, bu süreçte 50 binin üze-
rinde vatandaşını terör eylemlerinde kur-
ban vermiş bir ülke olarak, dostlarımızın 
yürek sızısını çok iyi anlıyoruz. Teröristin 
kimliğine, söylemine, mağdurların milli-
yetine bakmadan, tüm terör eylemlerini 
lanetliyoruz.

Her zaman ifade ettiğim gibi; bizim nazarı-
mızda Londra’da katledilen masumla, Su-
riye’dekiler, Pakistan’dakiler arasında bir 
fark yoktur. Ankara’da Kızılay meydanın-
da iş çıkışı evlerine dönmek için umutla 
otobüs bekleyen sivilleri öldüren PKK’lılar 
neyse, altındaki aracı yayaların üzerine sü-
ren DEAŞ’lılar da aynıdır. Masumların can-
ları ve kanları üzerinden ikbal devşirmeye 
çalışan bu cinayet şebekeleri, hepimizin 
ortak düşmanıdır. Elbette terörizmle mü-
cadeleyi, sadece teröristle mücadeleye in-
dirgeyen bir anlayışa sahip değiliz, asla da 
olmadık.

Sineklerle Uğraşmak Yetmiyor, 
Bataklığı Kurutacaksınız

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, salt güvenlik 
tedbirleriyle terörün kökünü kurutmak 
mümkün değildir. Terörü ortaya çıkaran, 
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besleyen, belli toplumsal gruplar arasında 
mâkes bulmasını sağlayan sebepleri tespit 
edip, gereken tedbirleri almadan, asıl soru-
nu çözemeyiz. Bizde bir söz var; bataklığı 
kurutacaksınız. Sineklerle uğraşmak yet-
miyor, illa ki bataklığın kurutulması gere-
kiyor.  

Sınır ve mesafe tanımayan küresel terör 
tehdidini bertaraf etmenin yolu, işbirli-
ğimizi, dayanışmamızı, güvenlik ve istih-
barat birimlerimiz arasındaki bilgi payla-
şımını daha da artırmaktır.  Bunun için, 
Türkiye olarak, “Dost acı söyler” ilkesiyle, 
her fırsatta tutarlılığa, kararlılığa ve küre-
sel ölçekte işbirliğine vurgu yapıyoruz.

Bugün burada, siz dostlarımın arasında sa-
mimiyetle konuşmak istiyorum. Maalesef, 
onca çabamıza rağmen, terörizmle müca-
dele konusunda halen beklentilerimizin 
çok uzağındayız. Kendi vatandaşlarımızın 
can güvenliğini ve tüm insanlığın gelece-
ğini tehdit eden böylesine önemli bir me-
sele karşısında şahit olduğumuz ikircikli 
tavırlar, bizi gerçekten üzüyor. Yüzlerce in-
sanını terör saldırılarında kaybetmiş dost 
ve müttefik ülkeler bile, “İyi terörist-kötü 
terörist” ayrımına gidebiliyor. Sivilleri kat-
leden,  etnik temizlik yapan, farklı görüşe 
ve kimliğe sahip kim varsa onu baskı altı-
na alan terör örgütlerine sahip çıkılması, 
hepimizi adeta pimi çekilmiş bir bomba-
nın üzerinde yaşamaya zorluyor. Sırf böl-
gedeki politikalarına hizmet ettikleri için 
terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş 
sergilemek yerine, onları “milis güç” gibi 
tanımlamalarla aklayanlar, hayati bir hata 
yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır. 

Tarih bize, bu tür yanlışların daha sonra 
ölümcül tehditler olarak, muhataplarına 
geri döndüğünü göstermiştir.

1980’lerde Güney Asya’da taktik veya stra-
tejik sebeplerle girişilen maceraların ağır 
faturalarını bugün hep birlikte ödüyoruz. 
Aynı şekilde komşumuz Irak’ta, sonuçları 
iyi hesaplanmadan atılan bazı adımların, 
etnik ve mezhebi fay hatlarını nasıl hareke-
te geçirdiğini, toplumsal barış ve istikrarı 
nasıl tahrip ettiğini hep birlikte görüyoruz. 
Yıllara sâri acı tecrübeler neticesinde tesis 
edilen düzeni tekrar rayına oturtmanın, 
çok daha meşakkatli, çok daha maliyetli 
olduğunu unutmamalıyız. 

Kıymetli dostlarım,

Böyle bir ‘stratejik körlük’, maalesef bu-
gün komşumuz Suriye’de yaşanıyor. DEAŞ 
terörünü bertaraf etmek için, bir başka eli 
kanlı örgüt devreye alınıyor. Açık söylüyo-
rum bunun adı, kanı kanla temizlemeye 
çalışmaktır. Taktik sebeplerle bile olsa, iş-
gal ettiği bölgelerde etnik temizlik faaliyeti 
yürüten, kimi zaman rejimle, kimi zaman 
DEAŞ’la işbirliği yapan bir terör örgütüne 
arka çıkmak doğru değildir. Siyasi çözüm 
vizyonu ortaya koymayan, bölgenin tarihi, 
sosyal ve kültürel dinamiklerini yok sayan 
bir inisiyatifin başarı şansı yoktur. Kendi-
sinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanı-
mayan bir terör örgütü kesinlikle “demok-
ratik güç” olamaz. Böylesi bir yapıyı tarif 
edecek tek ifade “terör örgütü” kavramıdır.

Suriye’de bu terör örgütüne verilen silah-
ların çok yakında ülkemize, bölgemize ve 
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tüm dünyaya dönmesi kuvvetle muhte-
meldir. Son dönemde PKK terör örgütüne 
ait sığınaklarda ele geçirdiğimiz silahların 
menşei, ülkemizin bu konudaki endişeleri-
nin haklılığını ispat ediyor. 

Bölgeyi en iyi biz tanıyoruz. Bölücü örgüt 
PKK’ya karşı 40 yıldır sürdürdüğümüz 
mücadelede 40 bin insanımızı kaybettik. 
Şimdi bize “Sizin dostununuz” diyorlar. 
Ama bu söz bir işe yaramıyor. Bizde güzel 
bir söz var; “Bal bal demekle ağız tatlan-
maz, balı yersen ağız tatlanır.” Onun için, 
öyle lafla peynir gemisi yürütmüyoruz, ic-
raat yapıyoruz.

3000 Yakın DEAŞ’lıyı Etkisiz 
Hale Getirdik

Suriye ve Irak’ta yaşanan krizlerin yansı-
malarını çok yakından hisseden bir ülke 
olarak, bu konudaki hassasiyetimizin gö-
zetilmesini beklemek en tabi hakkımızdır. 
Yüzlerce vatandaşını DEAŞ teröründe kay-
betmiş olan ülkemiz, elbette herkesten faz-
la bu bataklığın kurutulmasını arzu etmek-
tedir. Bugüne kadar 3 bine yakın DEAŞ’lıyı 
etkisiz hale getirdik. Peki, DEAŞ’a karşı sa-
vaştığını söyleyenler kaç teröristi etkisiz 
hale getirdiler? Bize bir rakam versinler? 
Ama veremezler. Cerablus’tan, Rai’den, 
Dabık’tan ve El Bab’tan DEAŞ’ı çıkarttık. 
Eğer onlara kalsaydı, hala bu teröristler 
orada kalacaklardı.  DEAŞ’a karşı birlikte 
mücadele edelim dememize rağmen, bi-
zim terör örgütü olarak ilan ettiğimiz PYD, 
YPG’yle işbirliği yaptılar. Bu durumda bize 
düşen nedir? Hayırlı olsun demekten baş-
ka yapacağımız bir şey kalmıyor. Ancak 

topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz 
olacak olursa, gereğini yaparız. Çünkü ken-
dimizi savunma hakkımız var.

Milletimizin daha fazla bedel ödemeye ta-
hammülü kalmamıştır. Kimse bizden terör 
örgütlerine müsamahakâr davranmamızı 
bekleyemez. Kato Dağı’nda, bölücü örgüt 
PKK’ya karşı yürüttüğümüz operasyonda, 
dost olarak bildiğimiz ülkelerin silahları-
nı ele geçirdik. Bu operasyonlar esnasında 
Tümgeneral Aydoğan Aydın Paşamızla te-
lefonda görüşmüştüm. Ancak daha sonra 
Aydoğan Paşamızı ve 12 subayımızı bura-
da şehit verdik.   

Türkiye olarak, sınırlarımızın ötesinden 
bize yönelen tehditleri, “Önleyici ve pro-
aktif bir güvenlik paradigmasıyla”, kayna-
ğında çözmekte kararlıyız. Fırat Kalkanı 
Harekâtı,  DEAŞ’ın saldırılarına verdiği-
miz bir cevaptır. Bu harekâtla, Dabık ve El 
Bab gibi, terör örgütü açısından mistik an-
lamları olan yerlerin de içinde olduğu 2 
bin 200 kilometrekarelik alanı DEAŞ’tan 
temizledik. Operasyon sırasında 3 bin ci-
varında DEAŞ’lı teröristi de etkisiz hale 
getirdik. Aynı şekilde, 25 Nisan’da Sincar 
ve Kuzey Suriye’deki terör kamplarına dü-
zenlediğimiz hava harekâtları da, bu konu-
daki kararlığımızın bir göstergesidir.

Açık konuşuyorum; ne güney sınırımız bo-
yunca bir terör koridorunun, ne de Irak’ın 
kuzeyinde yeni terör yuvalarının oluşma-
sına izin vermeyeceğiz. Bu çerçevede ta-
rafımıza verilen taahhüt ve garantilerin 
takipçisi olmayı elbette sürdüreceğiz. Ama 
bu demek değildir ki, terör örgütlerinin 
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saldırılarına karşı elimiz kolumuz bağlı 
oturacağız. Sınırlarımıza ve ülke güvenli-
ğimize yönelik herhangi bir hareketlenme 
tespit ettiğimiz anda, gerekeni yapmakta 
asla tereddüt göstermeyeceğiz. Türkiye’nin 
ne Irak ne de Suriye topraklarında gözü 
vardır. Bizim toprağımız kendimize yeter. 
Ancak bu topraklarda gözü olanlara sesle-
niyorum:  Suriye Suriyelilerin, Irak Iraklı-
larındır. İki ülkede yaşayan insanlara sahip 
çıkalım, buraları bölüp, parçalamayalım. 

Değerli büyükelçiler, 

Hepimiz dünyaya gözlerimizi iki kutuplu 
bir sistemde açtık. Öğrencilik yıllarımız, 
gençlik dönemlerimiz boyunca, bu iki kut-
bun farklı kıtalarda, ülkelerde ve alanlarda 
yürüttüğü mücadeleyi izledik. Dünyamızı 
büyük bir felaketin eşiğine sürükleyecek 
nükleer bir savaşın eşiğinden döndüğü-
müz son derece kritik günler yaşadık. 
Dünya siyasetinin “Sıfır toplamlı bir oyun” 
olarak görüldüğü, nüfuz alanlarını geniş-
letmek için acımasız vekâlet savaşlarının 
verildiği yıkıcı, yorucu ve gereksiz güç mü-
cadelelerine şahitlik ettik. Soğuk Savaş’ın 
bitimiyle, birçok ülkenin bağımsızlıklarına 
yeniden kavuşmasını da hepimiz sevinçle 
karşıladık. Bugün ise, 50 yıl öncesinden, 
25 yıl öncesinden, hatta 10 yıl öncesinden 
çok farklı bir manzarayla karşı karşıyayız. 

Küresel Güvenlik Sisteminin 
Güncellenmesi Şarttır

Her şeyin kökten değişime uğradığı bu 
süreçte, mevcut “Güvenlik mimarisinin” 
ve “Dış politika paradigmasının” değişme-

si de kaçınılmazdır. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde varlığını halen çok 
güçlü bir şekilde sürdüren ve iki kutuplu 
dünyanın kalıntısı olan statüko, günümü-
zün ihtiyaçlarına cevap veremiyor. İnsani 
müdahalelerden terör gibi asimetrik teh-
ditlerle mücadeleye kadar birçok alanda 
bu yapının sebep olduğu sıkışmışlığı yaşı-
yoruz. Başta Güvenlik Konseyi olmak üze-
re, küresel güvenlik sisteminin zamanın 
ruhuna uygun bir şekilde güncellenmesi 
şarttır. “Dünya 5’ten büyüktür” diye özet-
lediğimiz bu değişim, Türkiye’yle birlikte, 
dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunun 
da temel beklentisidir. Şu anda bu salon-
daki büyükelçilerimizin inşallah birçoğu, 
“Dünya 5’ten büyüktür” gerçeği devreye 
girdiği zaman, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin 20 daimi üyesinden biri-
nin temsilcisi sıfatını taşıyacaklar.

Dünyamız, İkinci Dünya Savaşı’nın şartla-
rını yaşamıyor. Birleşmiş Milletler ile 5 ül-
kenin oluşturduğu Güvenlik Konseyi, dün-
yamızın sorunlarına çözüm üretemiyor. 
Zaten 15 geçici üyenin esamesi bile okun-
muyor. Eğer bu kuruluşlar çözüm üretmiş 
olsaydı, bugün, Suriye, Irak ve dünyanın 
diğer yerlerindeki krizlerin hiçbirini yaşa-
mazdık. Keza bu yapı, Azerbaycan ile Er-
menistan arasındaki sorunu çözebildiler 
mi? Hayır çözemedi. 

Etkin bir Birleşmiş Miller için çok acil ola-
rak yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Dün-
yadaki 196 ülkenin, dönüşümlü olarak 
Güvenlik Konseyi’nde temsili gerekiyor. 
Birleşmiş Milletler’in asli görevi nedir? 
Adalettir. Bu adaletin tesisi için de, önce 
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
adaleti dağıtması gerekir. Ama bugün Bir-
leşmiş Milletler adalet dağıtamıyor. Mese-
la Libya sorunu çözülemiyor. Ne yazık ki 
Libya’yı sömürdüler.  

Hep şu üç ilkeyi benimsemişimdir: Bir ada-
let, iki istişare, üç liyakat. Kadronuzu liya-
kat ehli elemanlardan oluşturacaksınız, is-
tişare mekanizmasını açık tutacaksınız ve 
kararlarınızı da adaletle vereceksiniz. 

Bu konuda hep birlikte çabalamamız, gay-
ret göstermemiz gerekiyor. Kendimizi, ku-
rumlarımızı, siyasetimizi, dış politika alış-
kanlıklarımızı yeni duruma adapte etmek 
mecburiyetindeyiz. Biz AK Parti olarak, 
2002 yılından beri ülkemizde işte bunun 
mücadelesini veriyoruz.

Ülkemizin Avrupa Birliği ile ilişkileri, AK 
Parti döneminde en üst seviyeye çıkmıştır. 
Bugün de tercihimiz, yaşanan tüm sıkın-
tılara rağmen, ülkemize verilen sözlerin 
yerine getirilmesi halinde, Avrupa Birliği 
perspektifimizi korumaktan yanadır. 

Avrupa Birliği, Suriyeli mülteciler konu-
sunda Türkiye’ye verdiği sözü yerine getir-
medi. Bu kardeşlerimiz için bugüne kadar 
25 milyar doları aşkın para harcadık. Av-
rupa Birliği ise, bu konudaki tehaddütleri-
ni yerine getirmedi. Birlik, 6 milyar euro 
tahaddüt etmişti, gelen para sadece 725 
milyon euroda kaldı. Hani verilen sözler? 
Ancak onlar yardım etsede etmesede, biz 
bu mazlumların yanında olmaya devam 
edeceğiz. 

Türkiye’de yeninin, yeniliğin ve geleceğin 
partisi olan AK Parti, aradan geçen 14 yıla 
rağmen reformcu ruhunu kaybetmemiştir. 
Bizim başarılarımızın sırrını, önyargıların 
esiri olmuş bazı kesimler yanlış yerlerde 
aradıkları için hep yanılıyorlar. Bu sefer 
de, en son 16 Nisan halkoylamasında ol-
duğu gibi, demokrasimizin olgunluğuna 
yakışmayacak hezeyanlarla, iftiralarla ba-
şarımızı gölgelemeye çalışıyorlar. Oysa AK 
Parti’nin başarısı, kökleriyle bağını kopar-
madan, milletiyle el ele istikbale yürüme-
sinden kaynaklanmaktadır.

16 Nisan’da, tarihi bir rekor olan 25 milyon 
200 bine yakın oyla kabul edilen Anayasa 
değişikliği paketi, milletimizle kurduğu-
muz işte bu müstesna ilişkinin ve güçlü ba-
ğın eseridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi, bizden önceki birçok devlet ada-
mının hayalini kurduğu, ancak imkânlar 
elvermediği için gerçekleştiremediği bü-
yük bir reformdur. Altını çizerek ifade et-
mek isterim ki; bu sistemle Türkiye’de ‘de-
mokrasi eşiği’ daha da yükselmiştir. Son 14 
yılda tesis edilen istikrar ve güven ortamı, 
böylece anayasal güvenceye bağlanmıştır. 
Bundan sonra, demokraside, ekonomide, 
terörle mücadelede çok daha güçlü, ulusla-
rarası ilişkilerde daha aktif, daha girişimci 
bir Türkiye ile karşılaşacaksınız. Bölgesin-
de ve dünyada barışın, istikrarın, adaletin 
temini için daha fazla çaba harcayan bir 
Türkiye göreceksiniz. Yeni Türkiye’nin, 
kendi vatandaşlarımız başta olmak üzere, 
bölgemizin barışı, huzuru ve istikrarı için 
umut kaynağı olacağına inanıyorum.
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15 Temmuz’da Bazı Dostlarımızı 
Arkamızda Göremedik

15 Temmuz gecesi sizlerin gözü önünde 
yaşanan kahramanlıklar,  bu milletin zor-
luklar karşısında nasıl kenetlendiğini, ba-
ğımsızlığı ve demokrasisi için neleri göze 
aldığını ortaya koymuştur. Ben bu milletle 
iftihar ediyorum.

Bizler de bir taraftan milletimize bu acıları 
yaşatanlardan hukuk içinde hesap sorar-
ken, diğer taraftan ülkemizi güçlendirme-
ye, büyütmeye, kalkındırmaya devam ede-
ceğiz. 

Ülkemde darbe yapıldı. Ancak dost sandı-
ğımız bazı ülkeleri arkamızda göremedik. 
Darbeden sonra telefon açıpta “Geçmiş 
olsun” dileklerini bile iletmediler. Ancak 
günler geçtikten sonra, darbe hedefine ula-
şamayınca hatırlanır olduk. Tüm bunlara 
rağmen ülkemizi güçlendirmeye, büyüt-
meye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Ne 
yaparlarsa yapsınlar ekonomide  istedikle-
rine ulaşamadılar, Allah’ın izniyle de ula-
şamayacaklar. Çünkü biz samimiyiz. 

Kuşkusuz adaletin tecellisi konusunda siz-
lere de önemli görevler düşüyor. Sizlerden, 
devletlerinizin Türkiye’deki gözü ve kulağı 
olarak, ülkelerinizdeki karar alıcıları doğ-
ru şekilde yönlendirmenizi bekliyoruz. 

Değerli dostlar,

Bölgemizdeki sorunlar henüz çözüme ka-
vuşmamışken, maalesef, yeni sıkıntılarla 
karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan biri de 
Katar meselesidir. Katar’a karşı başlatılan 

yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen 
ifade etmek istiyorum.  Dayanışma ve işbir-
liğine her zamankinden daha çok ihtiyacı-
mızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu 
hadise, bölgemizdeki hiçbir ülkenin fay-
dasına, yararına değildir. Körfez İşbirliği 
Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki me-
seleleri karşılıklı diyalog yoluyla çözmesi 
en doğru yoldur.  Bu çerçevede Katar’ın or-
taya koyduğu soğukkanlı ve yapıcı tutumu 
takdirle karşılıyoruz. 

Terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele 
verdiğini yakinen bildiğimiz Katar’ın, bu 
şekilde izole edilmeye çalışılması, hiçbir 
sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. 
Türkiye olarak, 15 Temmuz darbe girişimi 
başta olmak üzere, en zor zamanlarımız-
da daima güçlü desteklerini hissettiğimiz 
tüm dostlarımız gibi, Katar’la da ilişkile-
rimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Diğer ül-
kelerin Katar’la olan sorunlarının çözümü 
konusunda da, üzerimize düşen her görevi 
yapmaya hazırız. 

Bu çerçevede, dünden itibaren çeşitli te-
maslarda bulunmaya başladık. Öncelikle, 
Katar Emiri, kardeşim Şeyh Temim ile te-
lefonla görüşerek, yaşananlardan dolayı 
duyduğumuz üzüntüyü kendisine ifade 
ettim. Aynı şekilde Hadimul Harameyn-i 
Şerifeyn Selman bin Abdülaziz’le de yine 
telefonla uzunca bir görüşmem oldu. 

Dün akşam saatlerinde Rusya lideri Sayın 
Putin’le, Kuveyt Emiri Sayın El Sabah’la ve 
Suudi Arabistan Kralı Sayın Selman Bin 
Abdulaziz’le telefon görüşmeleri gerçek-
leştirdik. Bugün de şu ana kadar, Fransa 
Cumhurbaşkanı Sayın Macron’la, Lüb-
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nan Başbakanı Sayın Hariri’yle, Malezya 
Başbakanı Sayın Rezak’la, Bahreyn Kra-
lı Sayın El Halife’yle, Ürdün Kralı Sayın 
Abdullah’la ve Endonezya Cumhurbaşkanı 
Sayın Vidodo’yla telefon görüşmesi yaptık. 

Yarın ve sonraki günlerde de görüşlerimi-
zi devam ettireceğiz. Körfez’de yaşanan 
bu krizin bir an önce çözüme kavuşturul-
ması için elimizden gelen her türlü çabayı 
gösteriyoruz, göstereceğiz. En kısa sürede, 
Katar’a yönelik tüm yaptırımların kaldırı-
lacağını ümit ediyoruz. 

Katar’ın terör zanlısı olarak tavsif edilme-
sini, çok ağır bir itham olarak görüyorum. 
Çünkü yıllardır kendilerini yakından tanı-
yor, biliyorum. Eğer teröre destek verecek 
olsalar, karşılarına çıkacak ilk devlet baş-
kanı ben olurdum. Burada farklı bir oyun 
oynanıyor. Oyunun arkasında kimler var, 
şu anda onu henüz tespit edebilmiş değiliz.

Bölge ülkeleri olarak gücümüzü ve ener-
jimizi, kendi iç mücadelelerimiz yerine, 
sorunun asıl kaynaklarına yöneltmemiz 
gerekiyor. Bölgenin daha da karışması, 
gerilimin yükselmesi, tansiyonun artma-
sı için fırsat kollayanların umutlarını hep 
birlikte boşa çıkarmalıyız. Başka türlü, te-
rör ateşinin Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi 
ülkelerden diğer yerlere sıçramasının önü-
ne geçemeyiz.  

Değerli büyükelçiler,

Sözlerime burada son verirken, ülkelerini-
ze, halklarınıza, Türkiye’nin ve halkımızın 
en kalbi selamlarını iletmenizi sizlerden 
rica ediyorum. Ramazan’ın, ülkelerimiz, 

halklarımız, tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. İftar soframızı 
paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sayın Başkan, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin kıymetli yöneticileri, iş dünya-
mızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Artık sonuna doğru yaklaş-
tığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyo-
rum. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz 
Kadir Gecesinin ve Ramazan Bayramının 

mübarek olmasını diliyorum. Bugün, ödül-
lerini takdim edeceğimiz ihracatçılarımızı, 
onların nezdinde üretimleri ve ticaretle-
riyle ülkemize katkı sağlayan tüm işadam-
larımızı kutluyorum. 

Geçen yılki Genel Kurul konuşmama siz-
lere şükranlarımı sunarak başlamıştım. 

2019’a Kadar Tüm Enerjimizi, 
Ekonomimize, İhracatımıza, 

Yatırımlarımıza Teksif Edeceğiz 

TİM 24. Olağan Genel Kurulu | İstanbul | 17 Haziran 2017
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Bugün bir kez daha hepinize şükranlarımı 
sunuyorum. Sizler, emeğinizle, gayretiniz-
le, alınterinizle, azminizle yılın ilk 5 ayın-
da ihracatımızın yüzde 8,9’luk artış kay-
detmesini sağladınız. Geçtiğimiz günlerde 
açıklanan birinci çeyrekteki yüzde 5’lik 
büyümemizin yüzde 2,2’si dış ticaretimiz 
kaynaklıdır. Yaklaşık 5 çeyrektir büyüme-
ye negatif katkı yapan dış ticaretimizin, 
bundan sonra yeniden büyümenin loko-
motifi haline gelmiş olmasından memnu-
niyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde 
hem ihracatımızın, hem de dış ticaretimi-
zin büyümeye katkısının giderek yüksele-
ceğine inanıyorum. 

Sanayi üretimindeki tırmanışın devam et-
mesi, büyümenin konjonktürel değil üreti-
me dayalı, dolayısıyla kalıcı ve sürekli ol-
duğunu gösteriyor. 

Aynı şekilde, istihdamda Şubat ayında baş-
lattığımız seferberlikle 1,2 milyon rakamı-
na ulaşılıp, işsizliğin 1 puan düşürülmesini 
de çok önemli görüyorum. İstihdam raka-
mı 27,5 milyonu aşarak, tekrar 15 Temmuz 
darbe girişimi öncesindeki seviyesine çık-
mıştır. İşgücüne katılım oranı sürekli yük-
seldiği için, istihdam sayısıyla işsiz sayısı 
arasındaki fark yavaş azalmaktadır. Mev-
sim itibarıyla istihdam artışı devam ede-
cektir. En kısa zamanda işsizlikte yeniden 
tek haneli rakamları göreceğimizden emi-
nim. Ekonomideki diğer tüm göstergeler 
de hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor. 

Tabii en önemlisi de, tüm bu gelişmelerin, 
içeride ve dışarıda birilerinin ısrarla ülke-
miz aleyhinde hava oluşturmaya çalıştık-

ları bir dönemde gerçekleşiyor olmasıdır. 
Kredi derecelendirme kuruluşları başta 
olmak üzere, ekonomimizin geleceğiyle 
ilgili tahminlerde bulunan kuruluşların 
olumsuz tavırlarına rağmen, sizler, ülkeni-
ze olan güveninizle bu gidişi tersine çevir-
meyi başardınız. Bunun için size şükranla-
rımı sunuyorum. 

Türkiye’nin gerçek potansiyelini, gerçek 
kapasitesini en iyi sizler biliyorsunuz. Yurt 
dışında yaptığımız gözlemler ile ülkemizin 
imkânlarını karşılaştırdığımızda, ekono-
mide bulunduğumuz yerin kesinlikle hak 
ettiğimiz yer olmadığını görüyoruz. Bugün 
Türkiye, ekonomik büyüklük bakımından 
dünyanın 17’nci, satınalma gücü bakımın-
dan ise 13’üncü büyük ekonomisidir. Açık 
konuşmak gerekirse, bizim üzerimizde 
olan ülkelere baktığımızda, her iki katego-
ride de, en az birkaç basamak daha yukarı-
da olmamız gerekiyor. 

Aynı şekilde, kişi başına düşen milli gelir 
bakımından bulunduğumuz 64’üncü sıra-
nın da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadı-
ğını düşünüyorum. Avrupa Birliği üyesi 
bazı ülkelerin göstermiş oldukları milli ge-
lir kağıt üzerindedir. Ülkemin bulunduğu 
konumla, onların aynı yerde olması müm-
kün değildir. Öyle lafla milli gelir olmaz, 
bunların hayat standardına bakmalıyız.

Yastık Altı Sermayeyi Piyasaya 
Yönlendirmeliyiz

İnşallah daha sistemli çalışarak, kayıtları-
mızı daha ciddi tutarak, daha çok üretip 
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ihraç ederek, yakında asıl olmamız gere-
ken sıralara da geleceğiz. Onun için kayıt 
dışı ve yastık altı sermayeyi piyasaya yön-
lendirmeliyiz. Bu bakımdan, 2023 hedefle-
rimiz çok önemlidir. İhracatta 500 milyar 
dolar hedefi, bu ülke için kesinlikle erişile-
bilir, ulaşılabilir bir rakamdır. Küresel mil-
li gelir sıralamasında, nominal rakamlarla 
yüzde 1,14 ve satın alma gücü bakımından 
1,66’lık oranlara sahip olmamıza rağmen, 
ihracattaki payımızın yüzde 0,96’da kalma-
sı, daha gidecek çok yolumuzun olduğunu 
gösteriyor. Doğrudan küresel yatırımlar-
daki payımız da, ihracatımıza yakın bir 
oranda, yüzde 0,94 düzeyinde bulunuyor. 
Demek ki bu konunun üzerinde de daha 
çok çalışmamız gerekiyor. 

Yaşadığımız onca badireye rağmen, 14 yıl-
da 3 kattan fazla büyüttüğümüz ülkemizi, 
yeniden aynı şekilde 3 kat daha büyütmek 
bizlerin elindedir. İnşallah, bu başarıyı da 
hep birlikte yakalayacağız. 

Değerli işadamları,

Türkiye’nin merkezinde yer aldığı coğraf-
ya, dünyada kurulmaya çalışılan yeni dü-
zenin siyasi, ekonomik ve askeri rekabet 
alanı durumundadır. Bu sebeple, bir sorun 
bitmeden diğeriyle karşılaşıyor, onunla 
mücadele ederken bir başkasının kapımıza 
dayandığını görüyoruz. Katar krizi, bunun 
son örneğidir. Türkiye olarak, Katar mese-
lesinde en başından beri, hakkaniyetli bir 
tavır içinde olmaya gayret ettik. Katar’a 
yönelik ithamların doğru olmadığını, bu 
ithamlardan hareketle başlatılan ambar-
goyu haklı bulmadığımızı açıkça söyledik. 
Körfezdeki kardeşlerimizin kendi araların-

da daha güçlü bir dayanışma içinde olma-
larını beklediğimizi de özellikle belirttik. 
Yaşanan krizin çözümü için, konuyla doğ-
rudan ve dolaylı ilgili olduğunu düşündü-
ğümüz hemen herkesle görüştük, görüş-
meye devam ediyoruz. Temennimiz, bu 
meselenin bayrama kadar çözüm yoluna 
girmesidir. 

Tabii, bizim Katarlı dostlarımıza yapılan 
haksızlığa karşı çıkmamız başka bir şeydir, 
bölgedeki diğer dostlarımızla ilişkilerimiz 
başka bir şeydir. Bunlar kesinlikle birbiri-
nin alternatifi veya zıddı olan hususlar de-
ğildir. Suudi Arabistan başta olmak üzere, 
Körfez bölgesindeki ülkelerin tamamıyla 
da çok yönlü ve çok güçlü ilişkilere sahibiz. 
Bu ülkelerle olan ilişkilerimizi, mutabık 
kaldığımız şekilde her alanda geliştirme-
ye, güçlendirmeye kararlıyız. Ülkemizde 
yatırım yapan Suudi Arabistan ve diğer 
Körfez ülkelerinin vatandaşları müsterih 
olsunlar. 

Özellikle Suudi Arabistan Hadimu’l 
Haremeyn-i Şerifeyn’i Körfez’deki bu kri-
zin adeta anahtarı konumundadır. Dı-
şişleri Bakanımız kanalıyla, kendilerine 
selamlarımızı gönderdik. İnanıyorum ki, 
Hadimu’l Haremeyn-i Şerifeyn olarak bu 
süreci süratle çözmeye muktedir olur. Çün-
kü İslam dünyasının içinde bu tür dargın-
lıklar, kırgınlıklar olmamalıdır. Sorunları-
mızı diyalog yoluyla çözmeliyiz. 

Aynı şekilde Karadeniz’in yaylalarına, 
Akdeniz’in, Ege’nin sahillerine, ülkemizin 
diğer bölgelerine tatil için gelecek olan 
kardeşlerimiz de müsterih olsunlar. 
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Türkiye; siyasi görüş farklılıklarıyla eko-
nomik ve insani ilişkilerini ayrı tutacak 
olgunluğa ve tecrübeye sahip bir ülkedir. 
Körfez bölgesindeki bazı ülkelerle Katar 
konusunda yaklaşım farklılığına sahip ol-
mamız, diğer hususlardaki işbirliklerimi-
zi, hele insani münasebetlerimizi geliştir-
meye kesinlikle mani değildir. 

Türkiye, Körfezdeki 
Kardeşlerimizin İkinci Evi Olmayı 
Sürdürecektir

Diğer yandan, Türkiye, çoğu Batı ülke-
sinden çok daha ileri düzeyde bir hukuk 
devletidir. Öyle ki, pek çok eli kanlı terör 
örgütünün saldırısına maruz kalmamıza 
rağmen, mücadelemizi asla hukuk dışı-
na çıkmadan yürütüyoruz. Burası, darbe 
yapmaya kalkışmış ihanet çetesine dahi 
hukuk devleti ilkesinin dışına çıkmadan 
davranma erdemini gösteren bir ülkedir. 
Böyle bir ülkenin, yatırımcılarına, misafir-
lerine farklı muamele edebileceği iddiaları 
bühtandan, iftiradan, kara propaganda-
dan ibarettir. Türkiye’nin aleyhinde yürü-
tülen kampanyaların ne kadar haksız ve 
mesnetsiz olduğunu, bu kardeşlerimiz de 
daha önceki pek çok örnekten biliyorlar. 
Bu meselede ortaya atılan ve hiçbiri akıl 
kârı olmayan söylentiler de aynı şekilde 
mesnetsizdir, haksızdır. Türkiye, körfezde-
ki bütün kardeşlerimizin ikinci evi olmayı 
sürdürecektir. Körfez bölgesi başta olmak 
üzere, hangi ülkeden gelirse gelsin tüm 
yatırımcılara, tüm ziyaretçilere gönlümüz 
de, kapımız da sonuna kadar açıktır. 

Değerli işadamları,

Türkiye, 2009 yılında, küresel ekonomik 
krizden kaynaklanan arızi bir küçülme-
nin dışında, son 14 yıldır hep parmakla 
gösterilen bir büyüme oranıyla bugünle-
re gelmiştir. En sıkıntılı yıllarımızdan biri 
olan 2016 yılında bile elde ettiğimiz yüzde 
2,9’luk büyüme oranı, hem yüzde 1,5 olan 
AB, hem yüzde 1,7 olan OECD ortalaması-
nın çok üzerindeyken, yüzde 3,1 olan G-20 
ortalamasına da yakın bir düzeydir. İlk 
çeyrekte Çin ve Hindistan’ın arkasından 
3’üncü sırada yer aldığımız büyüme raka-
mının, yılın tamamında da benzer şekilde 
çok iyi bir düzeyde çıkacağını düşünüyo-
rum. Tabii, bu toparlanmada, siyasi istik-
rarın pekiştirilmiş olmasının büyük rolü 
vardır. Özellikle, 16 Nisan halkoylaması-
nın başarıyla sonuçlanması, milletimizin 
geleceğe olan güvenini, inancını artırmış-
tır. 2019 seçimlerine kadar geçecek 2 yıllık 
sürede, tüm dikkatimizi ve enerjimizi, eko-
nomimize, ihracatımıza, yatırımlarımıza, 
sorunlarımızın çözümüne teksif edeceğiz. 

Diğer yandan, hükümetimiz de ekonomiyi 
destekleyici çok önemli tedbirler aldı. Bun-
lara şöyle başlıklarıyla baktığımızda, Kredi 
Garanti Fonunun kuruluşunun, piyasanın 
kredi işlemlerini rahatlattığını görüyoruz. 
Yatırımlar için açıklanan teşvikler, niyeti 
gerçekten yatırım yapmak olan herkesi ha-
rekete geçirecek kapsamdadır. 

Faiz konusunda Sayın Başkanın burada 
ifade ettiği görüşlere aynen katılıyorum. 
Faizden ben de muzdaribim. Zaten bu 
husustaki düşüncelerimi her fırsatta dile 
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getiriyorum. Konuyla ilgili müdahalemizi 
sürdüreceğiz. “Sayın Cumhurbaşkanı mü-
dahaleden bahsetti. Oysa serbest piyasa 
var” deniliyor. Biz öyle bir müdahale ya-
parız ki, buna ‘Tatlı geçiş’ denir. Bu ‘Tatlı 
geçiş’le de yatırımlarımızın önünü açmış 
oluruz. 

Eğer yatırımcıya kredi noktasında destek 
vermezsek, yüksek faizlerle köşeye sıkıştı-
racak olursak bu ülkede yatırımlar durma 
noktasına gelir. Böylece istihdam azalır ve 
üretim durur.  Biz faiz konusunda netice 
almaya kararlıyız ve bu işi başaracağız. 

İstihdam teşvikleri de, aynı şekilde, işini 
büyütmek, geliştirmek isteyenlere çok cid-
di kolaylıklar sağlıyor. İhracatçılarımıza 
sağlanan teşviklerin anlamını en iyi sizler 
biliyorsunuz. Vergi indirimleri de, yine 
yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz için 
önemli bir teşvik unsurudur. Dövizin ateşi-
nin sönmesi ve nispi bir gerileme sürecine 
girmesi ile borsanın tarihi rekorlar kırarak 
100 bin seviyesine ulaşması da, ekonomi-
deki olumlu havayı besliyor. Bunların ya-
nında kredi temerrütlerinin azalması ve 
tahvil gibi piyasa araçlarının istikrara ka-
vuşması da, işlerin yoluna girmeye başla-
dığını gösteriyor. 

Bazıları yurt içi talebin nispeten daha 
yüksek artmış olması üzerinden büyüme-
mizi eleştirmeye kalkıyor. Yurt içi talebin 
artması, milletin ülkesine ve kendisine 
güvendiğini gösterir. Elbette büyümenin 
ihracat başta olmak üzere diğer ayaklarını 
çok daha fazla güçlendirmek için çalışma-
lıyız. Bunun için ihracatçılarımıza verilen 

destekleri genişletiyor, Eximbank kaynak-
larını artırıyor, yeşil pasaport uygulaması-
nı yaygınlaştırıyoruz. 

Cari açığın finansmanında, turizmden 
kaybettiğimiz yaklaşık 10 milyar dolarlık 
avantajı, ihracatla yakaladığımızın gayet 
iyi farkındayız. Merkez Bankası’nın, 130 
milyar dolara yaklaşan döviz ve altın rezer-
vinin 107 milyar dolar ile yeniden yükseli-
şe geçmesini de önemli görüyorum. 

Yürüyerek Yolları 
Aşındıracaklarını Zannedenler 
Yanılıyor 

Ancak burada bir hususa dikkat çekmek 
istiyorum. Millet olarak birlik ve beraberli-
ğimiz çok önemlidir. Eğer milletçe birlikte 
hareket edersek, bir olursak, diri olursak 
Türkiye’yi kimse yıkamaz. 

Bizim hukuka saygımız var. Aynı zaman-
da bir Anayasa devletiyiz.  Anayasanın 
hükümlerini ayaklar altına alacak şekilde 
vatandaşları sokağa çağırdılar.  Bu tür çağ-
rılar ülkenin yararına değildir. Rahmetli 
Demirel’i burada anmadan geçemeyece-
ğim, “Yollar yürümekle aşınmaz” demişti.  
Bunlar da eğer yürüyerek yolları aşındı-
racaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. 
Eğer bu yolla hukuk elde edeceklerini zan-
nediyorlarsa, bu da mümkün değildir. Çün-
kü hukukta böyle bir kaide yoktur. Zira 
ortada bir vaka var. Nedir o vaka? MİT tır-
ları FETÖ’cü yargı mensupları tarafından 
durdurulup, baskın görüntüleri dünyaya 
servis edilmiştir. İşin içerisinde rol alan 
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kişinin bu rolünü bir başka meslektaşıyla 
paylaşmak suretiyle attığı adımlar ve bu-
nun neticesinde ülkede ciddi bir skandalın 
yaşandığı süreç vardır. 

Bütün olaylar açıkça ortadayken, bazı sivil 
toplum kuruluşlarının, yargının bu zatla 
ilgili verdiği kararı eleştirmelerinin hiçbir 
izahı yoktur. Anayasanın 138. maddesinin 
çiğneniyor olmasının hiçbir izahı olamaz. 
Yargımız bu tür baskılardan etkilenmeme-
lidir.  Eğer yargı etki altında kalırsa ülkede 
adalet sağlanamaz. 

Elinde adalet pankartlarıyla dolaşmak da 
adaleti getirmez. Adaleti aramanın yeri 
Parlamentodur. Ne söyleyeceksen bunu 
Parlamento kürsüsünden söyleyeceksin. 

Yasama, yürütme ve yargıdan bahsediyo-
ruz.  Bu üç erkin birbiriyle olan dayanış-
ması ülke için çok önemlidir. Kuvvetler ay-
rılığına saygı duyulmazsa o zaman bir yere 
varamayız. Unutmayın ki, Anayasa’nın 
138. maddesi sadece siyasetçiler için çalış-
maz. 138. madde herkes için çalışır ve yarın 
yargı eğer sizi de bir yerlere davet ederse 
şaşmayın. Dolayısıyla bizim buradaki da-
yanışmamız, birliğimiz çok çok önemlidir. 
Kimsenin bunu hırpalamaya hakkı yoktur. 
Ramazan ayı içerisinde milleti sokağa dök-
mek suretiyle, bu tür yürüyüşe başlamak 
doğru bir şey değildir. 

Türkiye’de 15 Temmuz’da darbe gi-
rişimi oldu. 15 Temmuz’da, Atatürk 
Havalimanı’ndan kaçıp Bakırköy Belediye 
Başkanı’nın evine sığınan, sabaha kadar 
orada kalanların bugün “Tankın önünde 

dururum” şeklinde konuşması inandırıcı 
değildir. 15 Temmuz’da millet tavrını or-
taya koydu, tankların üzerine çıktı. Heli-
kopterlerden, F16’lardan gelen bombalar 
karşısında asil bir duruş gösterdi, bunun 
aksi yalandır. Dürüst olmayanlarla bir yere 
varmak mümkün değildir. 

İnşallah en kötüyü geride bıraktık. Her 
alanda artık ileriye doğru bir gidişin için-
deyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin 24’üncü Olağan Genel 
Kurulu’nun, ülkemiz ve sektörümüz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dün-
yanın dört bir yanında ter döken, emek ve-
ren, risk alan, mücadele eden, gayret göste-
ren tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Değerli devlet ve hükümet başkanları, say-
gıdeğer bakanlar, enerji camiasının kıy-
metli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyo-
rum. Ülkemize ve İstanbul’a hoşgeldiniz.

Her 3 yılda bir düzenlenen Dünya Petrol 
Kongresi’nin 22’ncisine ev sahipliği ya-

pıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 
Petrol sektörünün olimpiyatları olarak da 
bilinen bu etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
“Enerji Geleceğimize Köprüler” temasıyla 
düzenlenen bu kongrenin, enerji alanında 
küresel düzeyde bir işbirliğinin derinleşti-
rilmesine katkı sağlamasını diliyorum. 

Yerli Enerji Kaynaklarının 
Ekonomiye Kazandırılmasını 

Hedefliyoruz

22. Dünya Petrol Kongresi Açılış Töreni | İstanbul | 10 Temmuz 2017
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Değerli misafirler, 

Son 1-1,5 asırdır güçlü ülke olmanın yolu, 
enerji kaynaklarına sahip bulunmaktan 
veya bunlar üzerinde söz sahibi olmaktan 
geçiyor. Bununla birlikte, küresel çatışma-
ların merkezinde yer alan enerji kaynak-
ları ve yolları üzerinde hâkimiyet kurma 
çabalarının, çoğu zaman iç çatışmalar, dar-
beler ve işgallerle sonuçlandığını görüyo-
ruz. Var olduğu coğrafyalarda zenginliğin 
ve refahın kaynağı olması gereken petrol 
ve doğalgazı, ne yazık ki daha çok savaş, 
kan ve gözyaşıyla birlikte anmak zorun-
da kaldık. Biz Türkiye olarak en başından 
beri, bu kaynakların insanlığın huzur ve 
refahına katkı sağlayacak şekilde kullanıl-
ması gerektiğini savunuyoruz. 

Ülkemiz, jeopolitik konumu gereği, büyük 
enerji üreticileriyle tüketicileri arasında 
doğal bir köprü durumundadır. Enerji 
hinterlandının merkezinde yer almamız 
yanında, siyasi istikrarımız ve ekonomik 
gelişmişliğimizle, uluslararası enerji are-
nasında hatırı sayılır bir aktör konumun-
dayız. Son dönemde yapımı devam eden 
ve inşası planlanan yeni petrol ve doğalgaz 
boru hatları, Türkiye’nin enerji koridoru 
ve terminali rolünü pekiştirecektir. Azer-
baycan petrolünün Akdeniz’e ulaşmasını 
sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı Projesi ile yine Azerbaycan doğal ga-
zının ülkemize ve Avrupa’ya sevkini müm-
kün kılan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz 
Boru Hattı Projesini başarıyla tamamladık. 

Gündemimizdeki yeni projeler arasında 
ilk önceliğimiz Güney Gaz Koridorudur. 

Güney Gaz Koridorunun ana unsuru olan 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TA-
NAP üzerinden, ilk aşamada Türkiye’ye 6 
milyar metreküp, Avrupa’ya 10 milyar met-
reküp gaz sevk edilecek. Hattın önümüz-
deki yılın ortasında faaliyete geçmesiyle, 
Azerbaycan yanında Hazar ve hatta ileri-
de Orta Doğu bölgesinden de ülkemize ve 
Avrupa’ya gaz taşınmasının önü açılacak-
tır. Bu hattın devamı niteliğindeki Trans-
Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı TAP’ın da, 
planlandığı şekilde tamamlanarak, inşal-
lah 2020 yılında devreye girmesini bek-
liyoruz. Bu konuda, gerek dostum Sayın 
Aliyev’in, gerek Güney Gaz Koridorunda 
yer alacak diğer ülkelerin ve şirketlerin ka-
rarlılıklarının tam olduğunu memnuniyet-
le görüyoruz.

Bir başka önemli proje de, dünyanın 
en önemli gaz tedarikçilerinden Rusya 
Federasyonu’yla yürüttüğümüz TürkA-
kım Projesidir. Ayrıca, ilgili tüm tarafların 
‘kazan-kazan’ anlayışıyla hareket etmesi 
halinde, Doğu Akdeniz ve Irak doğalgazı 
başta olmak üzere, yeni projeleri değer-
lendirmeye de hazırız. Tüm bu çalışmala-
rımız sayesinde, medeniyetlerin buluşma 
noktası olan Türkiye, artık enerji uzman-
ları tarafından “Enerjinin İpek Yolu” ola-
rak isimlendiriliyor. Ülkemiz sahip olduğu 
imkânlarla, enerjinin yıkım, gerginlik ve 
ihtilaf değil, barış ve refah kaynağı haline 
dönüşmesi için gayret gösteriyor. Bu kong-
reyi, ülkemizin enerjiye bakışını küresel 
düzeyde ifade etmesine vesile olması bakı-
mından, ayrıca önemli görüyorum. 
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Enerjide Dengeler Değişmeye 
Başladı

Değerli misafirler,

Küresel ekonomilerin artan büyüme ivmesi, 
hızlı kentleşme ve nüfus artışına paralel ola-
rak, küresel enerji ihtiyacının 2050 yılına 
gelindiğinde günümüzün yaklaşık iki katı 
olması bekleniyor. Bu ihtiyacın karşılanma-
sı için son dönemde atılan adımlar, enerjide 
dengelerin büyük oranda değişmesine yol 
açtı. Yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ve sü-
rekli artan inovasyon yatırımları, daha önce 
ulaşılamayan alanlarda üretimi mümkün 
hale getirdi. Ayrıca, yeni enerji kaynakları-
nın keşfi, daha önce net ithalatçı olan kimi 
ülkelerin enerji ihracatçısına dönüşmeleri-
ni sağladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin 
başlattığı kaya gazı devrimi ve sıvılaştırıl-
mış doğal gazın giderek ön plana çıkması 
gibi gelişmeler, enerji politikalarının göz-
den geçirilmesini zorunlu kıldı. Bunun ya-
nında, ekonomik büyümeye paralel olarak 
enerji talebi de, batıdan doğuya kaymaya 
başladı. Çin, Hindistan, Afrika, Orta Doğu ve 
Güneydoğu Asya ekonomileri, gösterdikleri 
büyüme ve kalkınma performansına paralel 
olarak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye 
yöneldiler. 

Özellikle Türkiye gibi enerjide yüksek oran-
da dışa bağımlı ülkelerin ihtiyaçlarını eko-
nomik ve güvenli bir şekilde karşılayabil-
meleri, sürdürülebilir büyüme için kritik 
öneme sahiptir. Bugün enerji talep artışında 
OECD ülkeleri arasında ilk sırada, dünyada 
ise Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyo-

ruz. Buna karşılık, sınırlı hidrokarbon kay-
naklarımız nedeniyle, petrol ve doğalgazda 
dışa bağımlı bir ülkeyiz. Son 10 yılda, enerji 
ve maden ithalatına yıllık ortalama 55 mil-
yar dolar ödemiş olmamız, bağımlılığımızın 
düzeyini göstermeye yetecektir. Dünyadaki 
petrol ve doğal gaz fiyatlarının son yıllarda 
düşmesi, elbette ülkemizin enerji ithalat 
kaleminde gerilemeye yol açmıştır. Ancak, 
uzun dönemli enerji politikalarımızın çer-
çevesini, doğrudan kontrol edemediğimiz 
bu tür konjonktürel gelişmelere göre çize-
meyeceğimiz bir gerçektir. 

Türkiye’deki büyümenin sürdürülebilir ol-
ması için, enerjide dışa bağımlılığın azal-
tılması ve yerli kaynakların en üst düzeyde 
kullanılması gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde 2 kat artacak olan enerji talebini 
karşılayabilmemizin yolu, 2023 yılına kadar 
ilave 50 bin Megavat kurulu ek gücü siste-
me dâhil etmemizden geçiyor. Bu talebin 
karşılanması için 6 ana başlık altında politi-
kalar geliştiriyoruz. 

İlk olarak yerli enerji kaynaklarının ekono-
miye kazandırılmasını hedefliyoruz. Bunu, 
yenilenebilir enerji ve nükleer başta olmak 
üzere, ulusal enerji kaynaklarının çeşitlen-
dirilmesi çalışmaları izliyor. Enerji verimli-
liğinin teşvik edilmesi, daima vazgeçilmez 
bir önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Kay-
nak ülke ve güzergâh çeşitliliğinin artırıl-
ması konusunda önemli adımlar atıyoruz. 
Karadeniz ve Akdeniz’in, hem transit ko-
numları, hem de barındırdıkları potansi-
yeller bakımından, geleceğin enerji politi-
kalarında sahip oldukları önemin gayet iyi 
farkındayız. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

206



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-2

207

Son olarak, diğer alanlarla birlikte enerji-
de uluslararası yatırımların teşviki üzerin-
de hassasiyetle duruyoruz. Bu çerçevede, 
yatırımcıların önünü açacak şeffaf, öngö-
rülebilir ve hedef odaklı bir strateji geliş-
tirdik. Böylece, hem enerji, hem de maden 
yatırımlarında önemli bir atılım dönemini 
başlattık. Nitekim, sadece son bir yılda ül-
kemizde enerji sektöründe 6 milyar dolar 
yatırım yapıldı. Bu yatırımlar sayesinde, 
güneş enerjisinden hidroelektrik enerjisi-
ne, rüzgâr enerjisinden jeotermal enerjiye, 
biyokütleden termik santrallere kadar 6 
bin 500 Megavat kurulu gücü hizmete al-
dık. Elektrik enerjisindeki doğal gazın pa-
yını yüzde 10 azaltarak, ithal doğal gazın 
dış ticaretimiz üzerindeki baskısını hafif-
lettik. Yerli kaynaklardan elektrik üretimi, 
rekor bir artışla yüzde 49,3’e ulaştı. Yerli 
kömürün elektrik üretimindeki payını da, 
yüzde 23’e çıkardık. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elekt-
rik üretiminde yüzde 31’lik artışla, Avrupa 
başta olma üzere birçok ülkeyi geride bı-
raktık.

Nükleer Enerji Konusunda 
Adımlarımızı Hızlandırdık

Türkiye bugün yenilenebilir enerji kay-
naklarından elektrik üretilmesi noktasın-
da yüzde 30’lara varan oranla Avrupa’nın 
pek çok ülkesinin ilerisindedir. Yenilenebi-
lir enerjinin yanında, yerli kömürün yeni 
nesil, doğa dostu, ileri teknolojiye sahip 
santrallerle ekonomiye kazandırılması 
için çalışıyoruz. 1000 megavatlık kapasi-

teye sahip olacak Konya-Karapınar güneş 
enerji santrali projesi bu kararlılığımızın 
en son örneklerinden biridir. Rüzgâr ener-
jisi alanında da benzer bir atılım içindeyiz. 
Bugün halen dünyanın en fazla kullanılan 
enerji kaynağı olan kömürü, yüksek tekno-
loji sayesinde çevreye zarar vermeden mil-
letimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. 

Nükleer enerji konusunda da adımları-
mızı hızlandırmaya başladık. Akkuyu ve 
Sinop Nükleer Güç Santrallerinin devreye 
girmesiyle, enerji ihtiyacımızın en az yüz-
de 10’luk kısmını buradan karşılayacağız. 
Rusya’yla birlikte yürüttüğümüz Akkuyu 
Projesini, milli sermayemizi de katarak 
çok daha güçlendirdik. Sinop Projesinde 
de inşaata en kısa sürede başlamak isti-
yoruz. Son G-20 Toplantısında Japonya 
Başbakanı Sayın Abe’yle de bunu etraflıca 
görüştük. Hatta üçüncü bir Nükleer Güç 
Santrali Projesiyle ilgili arayışlara şimdi-
den başlamış bulunuyoruz. Nükleer tek-
nolojiden, elektrik üretimi yanında, ar-ge, 
inovasyon ve ürün geliştirme sayesinde, 
sanayi, tarım, uydu, haberleşme ve uzay 
çalışmaları gibi alanlarda da faydalanaca-
ğız.

Arz güvenliğine kalıcı bir çözüm getirmek 
amacıyla, yıllık doğalgaz tüketiminin en az 
yüzde 20’sini depolayacak bir sistem kuru-
yoruz. Yeni dönemde hayata geçireceğiz en 
göz alıcı yeniliklerden birisi de enerji tek-
nolojilerinin üretiminde yerlileştirme ora-
nını artırmaktır. Türkiye’yi bu alanda yük-
sek katma değerli teknolojilerin üretildiği 
bir enerji üssü haline getirmekte kararlı-
yız.  Denizlerdeki hidrokarbon potansiyeli-
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mizin araştırılması için geçtiğimiz aylarda 
denize indirdiğimiz sismik araştırma ge-
mimiz Oruç Reis’i, yüzde 90’ı aşan yerlilik 
oranıyla inşa ettiğimizi de belirtmek istiyo-
rum. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-
mız tarafından geçtiğimiz Nisan ayında 
“Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji 
Belgesi”ni kamuoyuyla paylaştık. Bu belge-
de, güvenli ve sürekli enerji arzı sağlama-
nın yanısıra, cari açığın azaltılması, enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi ve istihdam 
artışı gibi pek çok konuda, yol haritaları-
mız belirlenmiştir. Tüm bu çalışmalarla 
amacımız, elektrik üretiminin en az 3’te 
2’sini yerli kaynaklarla karşılamaktır.

Değerli misafirler,

Türkiye yakaladığı siyasi istikrar ve güçlü 
ekonomik altyapısı sayesinde, enerjide ve 
diğer tüm alanlarda, uzun dönemli prog-
ramlarını hayata geçiriyor. Adil rekabet 
ortamı, yatırımları kolaylaştıran teşvik sis-
temi, gelişmiş ulaşım ağı, pazarlara kolay 
erişimi, siyasi istikrarı, güçlü ekonomisi 
ve eğitimli insan kaynağıyla Türkiye, ulus-
lararası yatırımcılar için cazip bir ülkedir. 
Kendimizi, küresel enerji arz güvenliğine 
katkı sağlayacak, tüm tarafların faydasına 
sonuçlar doğuracak enerji projelerinin do-
ğal partneri olarak görüyoruz. 

Bugün hala enerjiye ulaşamayan yüzlerce 
milyon insanın mağduriyeti, enerjiye eri-
şimin yaygınlaştırılması konusunda ya-
pılacak işbirliklerini daha da önemli hale 
getiriyor. 

Yine aynı anlayışla, hidrokarbon kaynakla-
rı bakımından son derece zengin olan böl-
gemizin güvenlik, istikrar ve huzurunun 
devamına büyük ehemmiyet veriyoruz. 
Bu bakımdan, Körfez bölgesinde yaşanan 
gerilimin bir an evvel giderilmesini isti-
yoruz. Katar’la ilgili gerginliğin ivedilikle 
aşılabilmesi için elimizden geleni yaptık, 
yapmaya devam edeceğiz. Tüm tarafların 
meseleye sağduyuyla ve gerçekçi bir yakla-
şımla bakarak, diyalog kanallarını açık tut-
maları gerekiyor. Dünyanın ve bölgemizin 
yeni krizlere ve çatışmalara değil; huzura, 
işbirliğine, birlik ve beraberliğe ihtiyacı 
var. 

Türkiye’nin, Çevresinde Olup 
Bitenler Karşısında Tepkisiz 
Kalması Beklenmemeli

Diğer yandan, Libya’daki, Suriye’deki, 
Irak’taki, Ukrayna’daki, Yemen’deki kriz-
ler de, enerji güvenliği için ciddi tehditler 
oluşturuyor. Suriye’de siyasi çözümün mü-
zakere edilebilmesi için öncelikle sahadaki 
şartların düzeltilmesi gerekiyor. Bu amaç-
la gerek Cenevre sürecinde, gerek Astana 
toplantılarında aktif rol oynuyoruz. Asta-
na toplantılarıyla ateşkes rejiminin güç-
lendirilmesi yönünde kayda değer ilerle-
me sağladık. Cenevre sürecinde de belli bir 
ivme yakalandığını görüyoruz. Amerika ve 
Rusya’nın, Almanya’daki G-20 toplantısın-
da vardıklarını açıkladıkları mutabakat, 
bu olumlu sürecin devamı niteliğindedir. 

Irak’ta ise, DEAŞ’la mücadelenin sonuna 
yaklaşıldığı bu dönemde, ülkenin toprak 
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bütünlüğünü gözetmenin önemi giderek 
artıyor. Musul’da artık neticeye varıldığı 
yönündeki açıklama gerçekten bizler için 
de bir mutluluk vesilesidir. Harabe haline 
gelmiş kentin yeniden Musul halkına ka-
zandırılmasının maliyetini acaba kimler 
karşılayacak? Bu dönemde ülkenin toprak 
bütünlüğünü gözetmenin önemi giderek 
artıyor.

Irak toplumunun dışlanmış kesimleri-
nin siyasi ve iktisadi sisteme tekrar dahil 
edilmeleri, kalıcı barışın olmazsa olmaz 
şartıdır. Bağımsızlık referandumu gibi tek 
taraflı girişimlerden kaçınılması, mili güç-
lerin etkilerinin azaltılması ve PKK terör 
örgütünün varlığına son verilmesi gibi hu-
suslar da, bu ülkenin geleceğinde belirleyi-
ci olacaktır. Zaten yeterince sıkıntıyla bo-
ğuşan Irak’ın başına yeni sorunlar açacak 
her adım, istikrarsızlığı körüklemekten 
başka işe yaramayacaktır. Uluslararası top-
lumun, bu konulardaki görüşlerini Irak’ta-
ki taraflara yüksek sesle ifade etmesi yerin-
de olacaktır. 

Değerli misafirler, 

Küresel problemlerin çözümünde dünya-
nın önde gelen liderlerini, uzmanlarını ve 
kanaat önderlerini bir araya getiren İstan-
bul, bugün de petrol ve doğal gaz sektörü-
nün önde gelen isimlerini ağırlıyor. Bura-
da ele alınacak konuların, küresel ölçekte 
enerji işbirliğinin gelişmesine katkıda bu-
lunacağına, farklı çıkarlara sahip katılım-
cıları ortak bir zeminde birleştireceğine 
inanıyorum. 

Türkiye olarak, Avrasya enerji aksının 
önemli oyuncularından biri olduğumuzun 
bilinciyle, bölgesel enerji arz güvenliğinin 
sağlanması için her türlü gayreti gösteri-
yoruz. Şu hususu özellikle vurgulamak 
isterim. Enerji hinterlandındaki terör ör-
gütlerinin yol açtığı kaos ve karmaşa, ül-
kelerimiz arasındaki işbirliğini zorunlu kı-
lıyor. Enerji kaynaklarının güvenliği terör 
örgütlerinin tasfiyesine bağlıdır. Türkiye 
olarak biz terörle mücadelede çok büyük 
bedeller ödedik. Bizim verdiğimiz müca-
dele, kendi milli güvenliğimiz yanında, 
dünyanın enerji güvenliğini de çok yakın-
dan ilgilendiriyor. Hiç kimse Türkiye’nin 
çevresinde olup bitenler karşısında tep-
kisiz kalmasını, kendisine yönelik saldı-
rıları karşılıksız bırakmasını beklemesin. 
Ülkemizin ve milletimizin güvenliği ko-
nusunda, sınırlarımız içinde ve dışında ne 
yapmamız gerekiyorsa, kimseden izin al-
madan yapmakta kararlıyız. Müttefikleri-
miz başta olmak üzere, diğer devletlerden 
beklentimiz, terör örgütleri yerine bizim 
yanımızda yer almalarıdır. 

Enerji güvenliğinden bahsederken, Doğu 
Akdeniz’deki gelişmelere de kısaca de-
ğinmekte fayda var. Doğu Akdeniz’de geç-
tiğimiz hafta maalesef büyük bir fırsat 
kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının 
tüm yapıcı yaklaşımına rağmen, Rum ta-
rafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki 
anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz 
kalmasından üzüntü duyuyoruz.  Tarafla-
rın tutumları böylesine açıkça ortadayken, 
kimi enerji şirketlerinin Rum Kesiminin 
atmakta olduğu sorumsuzca adımların 
bir parçası olmaları kesinlikle anlayışla 
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karşılanamaz. Adaletin, hakkaniyetin ve 
uluslararası hukukun gereği, hidrokarbon 
kaynaklarının adadaki tüm taraflara ait ol-
masını gerektiriyor. Kıbrıs’taki gelişmelere 
taraf olan herkesten beklentimiz, bölgede 
yeni gerginliklere yol açabilecek adımlar-
dan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde kendi-
lerine, sadece bölgede değil, her yerde ve 
her alanda Türkiye gibi bir dostu kaybet-
me riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini 
hatırlatmak isteriz. 

Bu düşüncelerle, “Enerji Geleceğimize 
Köprüler” temasıyla düzenlenen bu kong-
renin, asırlardır kültürleri, medeniyetleri, 
kıtaları birleştiren İstanbul’un enerji ala-
nında üstlendiği misyonun da sembolü 
olduğuna inanıyorum. Kongrenin düzen-
lenmesinde emeği geçenlere bir kez daha 
tebrik ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. 
Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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İş dünyasının değerli temsilcileri, değerli 
uluslararası yatırımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Bizleri bu top-
lantı vesilesiyle bir araya getiren Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile YASED yöne-
ticilerine teşekkür ediyorum. 

Sizlerle ilk defa, 15 Temmuz 2016 tari-
hinde yaşadığımız o karanlık darbe girişi-

minden yaklaşık 2 hafta sonra, 2 Ağustos 
tarihinde bir araya gelmiştik. Bu toplan-
tıda öncelikle darbenin ayrıntılarını pay-
laşmıştım. Ardından da, bu olumsuzluğa 
rağmen ekonomideki gelişmeleri ifade 
ederek, geleceğimizin aydınlık olduğunu 
ifade etmiştim. Bilindiği gibi, Gezi olayla-
rına ve FETÖ’nün 17-25 Aralık saldırısına 
rağmen, 2013 yılını yüzde 8,5’lik bir bü-
yüme oranıyla kapatmıştık. 2014 yılında, 

Türkiye, Bulunduğu Coğrafyada 
En Güvenli Limandır 

TOBB 2. Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı
Ankara | 12 Temmuz 2017
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önce mahalli idareler, ardından Cumhur-
başkanlığı seçimini yaşadık, buna rağ-
men yüzde 5,2’lik bir büyüme oranı elde 
ettik. 2015 yılında, yaşadığımız 2 genel 
seçime ve terör olaylarındaki tırmanışa 
karşın yüzde 6,1’lik bir büyümeyle, adeta 
bu tezgâhları kuranlara meydan okuduk. 
2016 yılında ise, yakın tarihimizin en ağır 
travması olan 15 Temmuz’a, terörle müca-
delede sınırlarımız içinde ve dışında ver-
diğimiz yoğun mücadeleye rağmen, yüzde 
2,9’luk bir büyüme elde ettik. Türkiye’nin, 
demokrasisi yanında ekonomisiyle de yer-
le yeksan olmasını bekleyenleri, bu alanda 
da hayal kırıklığına uğrattık. 

2017 yılı için de oldukça iyi bir ekonomik 
performans sergilediğimizi söyleyebili-
riz. Birinci çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme 
oranımız, hepimize ümit vermiştir. Bu yılı 
da beklentilerin çok üzerinde bir büyüme 
oranıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. 
İhracatımız, yılın ilk 6 ayında yüzde 8,2 
artışla, yükseliş trendini sürdürüyor. İstih-
damda, hem ekonomideki iyileşmeye pa-
ralel olarak, hem de Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliğimizle başlattığımız seferberlik 
sayesinde, yeniden tek haneli rakamlara 
doğru gidiyoruz. Borsa İstanbul, neredeyse 
her gün yeni rekorlar kırıyor. Merkez Ban-
kası’ndaki döviz rezervimiz, 110 milyar 
dolara ulaşarak yeniden tırmanışa geçti. 
Turizmde kayıpları telafi etmeye başla-
dığımız bir döneme giriyoruz. Dünyanın 
17’nci, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi 
olarak, hedeflerimiz doğrultusunda çalış-
malarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 

Sevgili dostlar,

Yatırımcıları, girişimcileri, özellikle de 
uluslararası sermayeyi, kalkınmamızın 
temel unsurlarından biri olarak görüyor 
ve çok önem veriyoruz. Hatta şöyle bir 
düşüncem var: Uluslararası sermayeyi ku-
rumsallaştırmak suretiyle, senede bir kez 
kendileriyle biraraya gelerek istişarelerde 
bulunmak istiyorum. Aynen bu toplantı 
gibi, TOBB ve YASED birlikte, ilgili bakan-
larımızın da katılımıyla çalışmalarımızı 
gözden geçirebiliriz. 

Türkiye, 1980’lerden beri özel sektöre da-
yalı büyüme modeliyle hareket eden bir ül-
kedir. Bilhassa, 2003-2016 yılları arasında 
çektiği 173 milyar dolarlık uluslararası ya-
tırımla ülkemiz, özel sektöre dayalı büyü-
me modelini başarıyla uygulamıştır. Aynı 
dönemde, ülkemizde faaliyet gösteren 
uluslararası firma sayısının 5 binden 51 
binin üzerine çıkmış olmasından memnu-
niyet duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz re-
formlarla, yatırımcılar arasındaki yerli-ya-
bancı ayrımını ortadan kaldırarak, herkes 
için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk. 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansını kurarak, uluslararası yatırımcıla-
rın önünü açtık. Ülkemizin yatırımcılara 
sunduğu fırsatları iş dünyasına tanıtmak 
için kurduğumuz bu ajansımız, daima siz-
lerin hizmetindedir. Bürokratik süreçler 
başta olmak üzere, yatırımcılarımızın işini 
kolaylaştıracak her türlü faaliyeti yürüt-
mekle görevli bu ajans, gerektiğinde şah-
sımla doğrudan irtibat kurmanızı da te-
min edecektir. İş adamlarımızdan ricamız, 
yatırımları için ihtiyaç duydukları ilişkile-
ri kurma, bilgileri alma, işlemleri yürütme 
konusunda hiçbir aracıya itibar etmeden, 
doğrudan ajansımıza gitmeleridir. 
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Yabancı Yatırımcıların Türkiye’ye 
Olan İlgisi Sürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile 
Yabancı Sermaye Derneği YASED’in de 
yatırımcılarımızla yakından ilgilendiğini 
biliyorum. Yurt dışı seyahatlerimde de, 
her fırsatta, ilgili arkadaşlarımızla birlikte, 
ülkemizde yatırımı olan firmaların temsil-
cileriyle bir araya gelmeye gayret gösteri-
yorum. Geçtiğimiz yılı, yaşadığımız onca 
sıkıntıya rağmen, tüm bu çabalar sayesin-
de 12,3 milyar dolarlık uluslararası yatı-
rımla kapatmıştık. Bu yılın ilk dört ayında 
3,6 milyarlık bir performansla, geçen yılın 
üzerine çıktık. 

Yatırım portföyümüzde, Amerika ve 
Avrupa’yla birlikte Körfez ve Uzakdoğu 
Asya ülkelerinin payının da giderek yük-
seldiğini görüyoruz. Ayrıca, yatırımların 
geldiği alanların çeşitleniyor olması, bil-
hassa imalat ve enerji sektöründeki artış-
lar önemlidir. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslarara-
sı yatırımlardan aldığı payın hala yüzde 
1’in altında olması, kesinlikle ülkemizin 
potansiyeline yakışan bir durum değildir. 
Yatırım ve ihracat seviyemizi, ülkemizin 
potansiyeline uygun hale getirmek için, 
önümüzdeki dönemde hep birlikte daha 
çok çalışacağız. 2023 hedeflerimizin en 
önemli ve en iddialı boyutunu oluşturan, 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
haline gelme amacımıza ulaşmakta kararlı 
olduğumuzun altını bir kez daha çizmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizde yaşanan gelişmelerin, uluslara-
rası yatırımcıların kafalarında çeşitli soru 
işaretlerine yol açtığını biliyorum. Ancak, 
şu gerçeğin görülmesini, değerlendirme-
lerin de buna göre yapılmasını istiyorum. 
Türkiye, dünyanın en ciddi çatışma ve kriz 
bölgesinin tam ortasında yer almasına rağ-
men, istikrar ve güven ortamının tehlikeye 
düşmesine asla izin vermemiş bir ülkedir. 
Bunun için Türkiye’yi, lütfen çevresindeki 
ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştır-
mayın, onlara benzetmeyin. Sahip olduğu-
muz binlerce yıllık devlet geleneği, yaşadı-
ğımız coğrafyadaki bin yıllık varlığımız ve 
geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimizle, biz 
farklı bir ülkeyiz. 

İçinde yer aldığımız coğrafya bizim han-
dikabımız değil, avantajımızdır. Çünkü, 
hem siyasi olarak, hem ekonomik olarak, 
hem insani olarak, bölgenin güvenli lima-
nı olan Türkiye’nin farkı, işte bu vasfıdır. 
Ülkemizin denklemde olmadığı hiçbir 
projenin, bölgemizde ve dünyada yürütü-
lebilmesi mümkün değildir. Biz de, bu ko-
numumuzu dayatma veya şımarıklık için 
değil, kendimizle birlikte tüm dostlarımı-
zın, kardeşlerimizin huzuru ve refahı için 
değerlendirmeye çalışıyoruz. Terör örgüt-
leriyle yürüttüğümüz tavizsiz mücadele-
nin amacı da budur. 

OHAL’in Sınırlarını Milletimiz 
Belirler

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki 
darbe girişimi, demokrasimiz ve özgürlü-
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ğümüzle birlikte ekonomimizi de hedef 
alıyordu. Bu örgütün devlet ve toplum ha-
yatımızın her zerresinden temizlenmesi 
konusundaki hassasiyetimizin sebebi, eko-
nomimizin geleceğini de güvence altına 
almaktır. Özellikle Batılı dostlarımızın, bu 
konudaki muhatapları doğru tasnif ede-
mediğini üzüntüyle görüyorum. 

YASED’in değerli yöneticilerine önemli 
bir hususu hatırlatmakta fayda görüyo-
rum.  Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın 
Hamburg şehrinde G-20 Zirvesi düzenlen-
di. Zirve esnasında Hamburg adeta yandı, 
onbinlerce polis güvenliği sağlamada zor-
landı. Aynı zirve 2 sene önce Antalya’da 
düzenlenmiş, en ufak bir olay dahi yaşan-
mamıştı.  Görüştüğüm dostlar hep “Antal-
ya bambaşkaydı” diyorlar. 

Değerli dostlar, 

Biz attığımız adımlarda her zaman dürüst, 
samimi, kararlı olduk ve işimizi bilerek 
yaptık. Lütfen sizler, temsilcisi olduğunuz 
firmalara ve ülkelere, Türkiye’nin güvenli 
bir liman olduğu gerçeğini tüm açıklığıyla 
anlatın. 

Ülkemizde öyle iddia edildiği gibi; fikir, 
düşünce ve basın özgürlükleri de ihlal edil-
miyor. Zaten basında sınırsız bir özgürlük 
söz konusu olamaz. Eğer medya ülkeyi ka-
rıştırmak için her türlü özgürlük alanını 
istismar ediyorsa, bağımsız Türk yargısı da 
bu durum karşısında gereğini yapar. Bası-
nın bu tür davranışları karşısında, Batı’nın 
tutumunun daha sert olduğunu hatırlat-
mak isterim. 

Ülkemizde faaliyet gösteren sözde Sivil 
Toplum Örgütlerinin (STK) neler yaptık-
larını biliyoruz. Avrupalı ülkeler, referan-
dumdan önce bakanlarımıza şehirlerinde 
konuşma imkânı dahi vermediler. Hani 
özgürlüklere çok önem veriyordunuz, ne 
oldu?  Batı, düşünce özgürlüğünden kor-
kuyor. Oysa biz düşüncemize güvendi-
ğimiz için, bu alandaki özgürlükten asla 
korkmuyoruz.

Türkiye’de 25 gün yürüdüler. Bu yürüyüş 
esnasında güvenliği kim sağladı. Herhan-
gi bir olay oldu mu? Olmadı. Yürüyüşün 
sonunda mitinglerini de yaptılar mı? Yap-
tılar. Hala bu ülkede özgürlüklerin ve gü-
venliğin olmadığı iddia edilebilir mi? Eğer 
böyle iddialar varsa da, insan biraz utanır. 

Birilerinin hedefinde OHAL uygulamamız 
var.  Eğer OHAL olmasaydı bu kadar rahat 
ve huzurlu olunamazdı.  OHAL’in sınırla-
rını Batılılar belirlemeyez, biz belirleriz. 
OHAL’ın sınırlarını milletimiz bilir. Bu 
millet, bize bu yetkiyi vermiştir. Milleti-
mizin verdiği yetkiye dayanarak, vatan-
daşlarımızın ve iş dünyamızın huzuru için 
Olağanüstü Hali uyguluyoruz. OHAL saye-
sinde terör örgütlerine karşı çok etkin bir 
mücadele yürütüyoruz. 

Fotoğraf oldukça nettir. Bir yanda 80 mil-
yon vatandaşı ve 780 bin kilometrekare va-
tan toprağıyla Türkiye Cumhuriyeti, diğer 
yanda ise ruhunu ve bedenini bir şarlatana 
adamış bir terörist örgüt vardır. Seçim bu 
ikisi arasında yapılacaktır. Meselenin in-
san haklarıyla, hukukla, adaletle uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. Terör örgütleriyle 
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mücadele dünyanın her yerinde nasıl yapı-
lıyorsa, bizde de aynı şekilde yapılıyor. 

Sevgili dostlar,

1 yıl önce, 15 Temmuz’da,  250 şehit ver-
dik, 2 bin 193 vatandaşımızda gazi oldu. 
Biz, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Geçen 
hafta GATA’da, hala tedavileri süren gazile-
rimizi ziyaret ettim. Onlarla konuşup, dert-
leştim. Şimdi tüm bu olanları bir tarafa bı-
rakıp, yaşanan darbeyi hiç olmamış gibi mi 
tellakki edeceğiz? Eğer OHAL’i kaldırırsak 
bunlar yine bildikleri gibi hareket ederler. 
Devlete ve millete karşı darbe yapmak is-
teyenlere asla taviz veremeyiz.  Bildiğiniz 
gibi, Doğu Almanya ile Batı Almanya bir-
leşmesinde 500 bin memuru açığa aldılar. 
Kimse Almanya’yı bu uygulamadan dolayı 
hesaba çekmedi. Ülkemizin huzuru için bu 
örgütle mücade etmeyi sürdüreceğiz. 

Terörle Hukuk Sınırları İçerisinde 
Mücadele Ediyoruz

250 vatandaşımızı şehit etmiş, 2 bin 193 
vatandaşımızı yaralamış bir örgüte ve 
onun destekçilerine, hangi ülke başka tür-
lü davranabilir ki? Aynı durum, PKK ve 
YPG için de geçerlidir. Sadece son 2 yılda 2 
bine yakın güvenlik görevlimizi şehit eden, 
Suriye’de kontrolü altına aldığı her yerde 
etnik temizlik, baskı, zulüm yapan bir ör-
güte, hangi devlet başka türlü yaklaşabilir 
ki? Bizim, sizlerden ve Batılı dostlarımız-
dan tek ricamız, biraz empati yapmanızdır. 
New York’taki köprüleri kapatıp yaklaşan-
ları vuran, Londra sokaklarında tanklarıy-

la insanları ve araçları ezerek ilerleyen, 
Berlin’de parlamento, Roma’da emniyet, 
Brüksel’de belediye binasını bombalayan 
bir örgüt düşünün. Aynı şekilde, sınırları-
nızın içinde ve hemen yanıbaşınızda sü-
rekli askerlerinize saldıran, topraklarınızı 
taciz eden, vatandaşlarınızı katleden bir 
başka örgüt tahayyül edin. Temsil ettiğiniz 
şirketlerin bulunduğu devletler bunlara 
karşı ne yapardı acaba? Türkiye’nin yap-
tıklarından kesinlikle daha fazlasını ya-
pacaklarını çok iyi biliyorum,  işte en son 
Hamburg’da da bunu gördüm.

Şundan emin olunuz. 

Türkiye, terörle mücadelesini, başka hiçbir 
ülkenin riayet etmediği derecede hukuk 
devleti sınırları içinde yürüttü, yürütüyor, 
yürütecektir. Operasyonlar ve yargılama-
lar, tüm Türkiye’nin, tüm dünyanın gözü 
önünde yapılmaktadır. Bu derece büyük 
saldırılara maruz kalıp da, hukuka ve te-
amüllere böylesine sadık kalan bir ülke-
nin, daha anlayışlı, daha adil, daha makul 
bir yaklaşımı hak ettiğine inanıyorum. Şu 
anda Türkiye’deki ana muhalefet ve bölü-
cü terör örgütünün desteklediği muhale-
fet, Batı’da Türkiye aleyhinde yalan-yanlış 
tefrikalar yapıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, 

15 Temmuz’un gecesinde havalimanından 
kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Ar-
tık bütün belgeler ortaya çıkmaya başladı. 
Ne yazık ki, o gece yaşananları Bakırköy 
Belediye Başkanının evinde, televizyonda 
izleyen bir anamuhafelet liderine sahibiz. 
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Ana muhalefetin lideri, kendi tabiriyle 
“Kontrollü darbeyi” televizyonda izlemiş-
tir.  Şimdi de çıkmış, bir darbe anında 
tankların önünde duracağını iddia ediyor.  
15 Temmuz’da, Atatürk Havalimanı’nın 
önünde duran 2 tankın üzerine neden çık-
madın? Seni oradan darbeci askerler uzak-
laştırdı. Ama benim yürekli milletim, bir 
çağrımızla tanklara ve F16’lara kendilerini 
siper etti. 

OHAL Sadece Terörle Mücadeleyle 
Sınırlıdır

Değerli işadamları, 

Çevremizde olup bitenler ve içimizde yaşa-
dığımız sorunlar, odaklandığımız asıl ça-
lışmalarımızın önünde bir engel değildir. 
Türkiye’nin 15 yılda 3 kat büyümesini, ger-
çekleştirdiğimiz reformlar ve yatırımlar 
sayesinde temin ettiğimizi çok iyi biliyo-
ruz. Bunun için reformları da, yatırımları 
da kesintisiz sürdürmekte kararlıyız. Hu-
kuk sistemimizi baştan sona yeniledik. 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından getir-
diğimiz Olağanüstü Hal uygulamasının, 
sadece ve sadece terörle mücadeleyle sınır-
lı olduğunu, en iyi sizlerin biliyor olması 
lazım. Ne kendi vatandaşlarımızdan, ne de 
uluslararası yatırımcılardan herhangi bi-
rinin, Olağanüstü Hal uygulamaları sebe-
biyle mağduriyet yaşamış olması mümkün 
değildir.  Böyle bir sorun yaşayan varsa lüt-
fen ilgili arkadaşlarımıza, hatta doğrudan 
şahsıma başvursun. 

Olağanüstü Hal’i bahane ederek 
Türkiye’nin büyümesinin, gelişmesinin, 

ilerlemesinin önüne takoz olan hiç kimse-
nin gözünün yaşına bakmayız. Terörle mü-
cadelemizdeki ihtiyacı ortadan kalktığın-
da bu uygulamayı elbette sona erdireceğiz. 
FETÖ davaları yavaş yavaş şekillenmeye 
başladı. PKK’yla mücadelede de önemli 
bir mesafe aldık. Dolayısıyla, her ne kadar 
çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da, 
Olağanüstü Hal’in çok da uzak olmayan bir 
gelecekte kalkması mümkündür. 

Türkiye, tarihinin en büyük yönetim refor-
munu, 16 Nisan’da yaptığımız halkoylama-
sıyla hayata geçirmiştir. Bunun yanında, 
yeni teşvik paketimiz başta olmak üzere, 
pek çok reform mahiyetindeki kanunu 
Meclis’te çıkardık, idari düzenlemelerle de 
tahkim ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimiz, ekonomi alanındaki reformları-
mızda en yakın çalıştığımız, en çok istişare 
ettiğimiz kurumumuzdur. Önümüzdeki 
dönemde de ekonomi, önceliklerimizin 
ve reform gündemimizin en başında yer 
almaya devam edecektir. Dünya ekonomi-
sindeki nispi iyileşmeye paralel olarak, ül-
kemizde de olumlu gelişmeler bekliyoruz. 
“Gelişmekte olan ülkeler” statüsünden 
“gelişmiş ülkeler” statüsüne geçme hedefi-
mize ulaşmak için, her zamankinden daha 
çok çalışacağız. Türk Milleti, demokrasi ve 
refahın öneminin farkına vardı. Bu yoldan 
geriye dönüş asla mümkün değildir. Şahsı-
mın ve partimin, yaşanan bunca hadiseye 
rağmen, niçin hala yüzde 50’nin üzerinde 
bir desteğe sahip olduğunu merak edenler, 
ülkemizin son 15 yılda kat ettiği mesafeye 
bakmalıdır. 

Biz, demokrasiye ve özgürlüklere olan 
bağlılığımız yanında, eğitimde, sağlıkta, 
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ulaşımda, toplu konutta, haberleşmede, 
enerjide, sosyal yardımlarda ve diğer tüm 
alanlarda yaptığımız hizmetlerle ayakta-
yız. Türkiye’de yapılacak daha çok yatı-
rım, hayata geçirilecek daha çok hizmet 
var. Tüm dostlarımıza, tüm yatırımcılara 
diyoruz ki, gelin birlikte çalışalım, birlik-
te kazanalım, birlikte ülkemizi ileriye ta-
şıyalım. Sizler sermayenizi, birikiminizi, 
teknolojinizi, organizasyon gücünüzü ko-
yacaksınız, biz pazarımızı, insan kaynağı-
mızı, bölgesel gücümüzü, geleceğe ilişkin 
beklentilerimizi koyacağız ve hep birlikte 
yol yürüyeceğiz. Önce 2023’e yürüyeceğiz, 
arkasından 2030’lu yılları birlikte geride 
bırakacağız, menzilimizi 2053’e, sonra da 
2071’e çevirip yolumuza devam edeceğiz. 
Bu işbirliğinin kaybedeni yoktur. Bizim 
çağrımız kazan-kazan çağrısıdır. 

Aynı zamanda bu çağrı, ekonomik mesa-
jının yanında, samimi, hasbi, delikanlıca, 
dostça bir çağrıdır. Bu duygularla, Cumar-
tesi gecesi seneyi devresine ulaşacağımız 
15 Temmuz darbe girişiminde alçakça 
katledilen tüm şehitlerimize Allah’tan rah-
met, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ga-
zilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyo-
rum. Ülkemize güvendiğiniz, milletimizin 
zor günlerinde yanımızda olduğunuz için 
her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Bizleri bir araya getiren Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Yabancı Sermaye Der-
neği yöneticilerine tekraren teşekkür edi-
yorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Kalın sağlıcakla.
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Hayat Vakfı’nın değerli yöneticileri, İstan-
bul Medeniyet Üniversitemizin kıymetli 
mensupları, çok değerli misafirler, sevgili 
öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. 

Bugün, bu Gala Yemeği vesilesiyle sizlerle 
beraber olmaktan, hasret gidermekten bü-

yük memnuniyet duyuyorum. İslami Tıp 
Dernekleri Federasyonu ile Hayat Vakfı-
mızın, Sağlık Bakanlığımız ve İstanbul Me-
deniyet Üniversitemizin katkılarıyla dü-
zenlediği “Afrika’da Sağlık Kongresi’nin” 
başarılı geçmesini diliyorum. Kongre’nin 
icrasında emeği olan bütün kurum, kuru-
luş ve şahısları tebrik ediyorum. Özellikle 
dünyanın 40 farklı ülkesinden Kongre’yi 

Afrika, 21’inci Yüzyıla Damgasını 
Vuracak Olan Kıtadır

Uluslararası Afrika Sağlık Kongresi Gala Yemeği
İstanbul | 21 Temmuz 2017
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teşrif eden misafirlerimize hoşgeldiniz di-
yor; iştirakleri ve destekleri için şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum.

“Afrika’da Sağlık” gibi oldukça önemli bir 
temayla toplanan Kongre’nin inşallah bu 
alanda kritik bir boşluğu dolduracağına, 
kıtanın yüzleştiği devasa sağlık sorunları-
nın çözümüne katkı sağlayacağına inanı-
yorum. Bunun yanında Kongre’nin, kökle-
ri 10’uncu asra kadar giden Afrika kıtasıyla 
münasebetlerimizi daha da geliştirmesini 
temenni ediyorum. 

Her ne kadar Türkiye, son bir asırda,  fark-
lı nedenlerden dolayı, Kıta’yla ilişkilerin-
de bir durağanlık yaşamış olsa da, asla 
Afrika’ya, Afrikalı kardeşlerine sırtını dön-
memiştir. İçinden geçtiği onca sancılı dö-
neme rağmen ülkemiz, Afrikalı dostlarının 
yanında olmaya azami gayret göstermiştir. 

Elbette Afrika kıtası ile ilişkilerde asıl bü-
yük dönüşüm, AK Parti iktidarıyla başla-
mıştır. 2005 yılından itibaren yeni bir dö-
neme girilmiş, Afrika tekrar Türkiye’nin 
dış siyasetinde en üst sıralara yerleşmiştir.

2005 senesini, “Afrika Yılı” ilan ederek 
başlattığımız bu yeni süreci, son 12 yıldır 
istikrarlı bir şekilde her alanda güçlendi-
riyor, bir üst aşamaya taşıyoruz. Daha 10 
yıl öncesine kadar 7’si Sahra-altı Afrika’da 
olmak üzere toplam 12 büyükelçiliğimiz 
varken bugün bu sayı 39’a yükseldi. Afrika 
ülkelerinin Türkiye’deki Büyükelçilik sayı-
sı ise 2017’de 33’e ulaştı. Türk Hava Yolla-
rımız bugün, 32 Afrika ülkesinde 51 nok-
taya seferler düzenliyor. Tüm Afrika’yla 

ticaretimiz 2005 yılında 6,8 milyar dolar 
iken, 2016 yılında bu rakam 17 milyar 
dolara yükseldi.  Geride bıraktığımız 12 
senede kat ettiğimiz mesafe, Türkiye’nin 
Afrika kıtasına ilgisinin dönemsel veya 
geçici bir heves olmadığını ispat etmiş-
tir. 2008’de ilk kez İstanbul’da, 2014’de 
de Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da 
toplanan Türkiye-Afrika Ortalık Zirveleri, 
Türkiye’nin ciddiyetini,  kıta ile münase-
betlere verdiği önemi ortaya koymuştur.

Her zaman ifade ediyorum; biz Afrikalı 
kardeşlerimizi kendimize asla uzak gör-
müyoruz, onlara tepeden bakmıyoruz. 
Kimsenin uğramadığı dönemde, ilk defa 
bir Başbakan olarak, eşim ve dışişleri ba-
kanımızla birlikte Somali’ye gittik. Bu zi-
yaretimizle birlikte Somali’ye dünyanın 
bakışını değiştirdik.

Afrika Bizim Kaderdaşımız, 
Karagün Dostumuzdur

Afrika’ya kaynakları sömürülecek bakir 
kıta olarak da yaklaşmıyoruz. Biz, kendi-
mizi Afrika’nın kaderdaşı, karagün dostu 
olarak görüyor; karşılıklı saygı ve eşitliğe 
dayalı, kazan-kazan temelinde uzun vade-
li bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Bir ta-
raftan ticaret hacmimizi artırırken; diğer 
taraftan kalkınma odaklı insani yardım-
larımızla Afrikalı mazlumların yükünü 
hafifletiyoruz. Genel sağlık taramaları, ka-
tarakt ameliyatları, yeni hastanelerin ku-
rulması gibi sağlık alanında bugüne kadar 
birçok başarılı projeyi hayata geçirdik. Batı 
Afrika’da 12 bin insanın hayatına mal olan 
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Ebola salgınıyla mücadeleye 5 milyon do-
larlık ayni ve maddi yardımda bulunduk.

Kıtanın en büyük ihtiyaçlarından olan 
nitelikli insan kaynağı eksiğini gidermek 
için her yıl 54 Afrika ülkesinden binlerce 
öğrenciye ülkemizde eğitim imkânı sunu-
yoruz. Bugün sadece Türkiye Burslarıyla 
4 bin 500 Afrikalı öğrenci ülkemizde üni-
versite eğitimi alıyor. Bu öğrencilerin se-
çiminde özellikle ziraat, tıp, mühendislik, 
madencilik gibi kıtanın önceliği olan alan-
lara daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. 

TİKA, Kızılay, AFAD gibi resmi kurumları-
mız yanında, üniversitelerimiz, müteşeb-
bislerimiz, yardım görevlilerimiz, sivil top-
lum örgütlerimizle de sahadayız.

Değerli kardeşlerim 

Türkiye’nin Afrika politikasının somutlaş-
tığı, ete kemiğe büründüğü ülke Somali’dir. 
Somali, 2011 yılında kuraklığın pençesin-
de kavrulan, milyonlarca insanın ölümle 
burun buruna kaldığı, tüm dünyanın sırtı-
nı döndüğü bir ülkeydi. İç savaş ve çatış-
malar ülkeyi esir almış, “çökmüş devlet” 
olarak nitelendirilen Somali, uluslarara-
sı toplum tarafından tamamen kaderine 
terk edilmişti. Biz, o gün kardeşlerimizin 
göz göre göre ölmesine, açlık, kuraklık ve 
kıtlıkla tek başlarına mücadele etmesine 
seyirci kalmadık. 2011 Ağustos ayında be-
raberimizde sanatçılar, siyasetçiler ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 
çok kalabalık bir heyetle, Mogadişu’yu zi-

yaret ettik. Hamdolsun o ziyaret, sadece 
Somali’nin değil, Doğu Afrika’nın da kade-
rini değiştirdi. Türkiye’nin el uzatmasıyla 
Somali, uçurumun eşiğinde döndü, yeni-
den ayağa kalktı. Bir dönem “çökmüş dev-
let” diye tanımlanan Somali’den, benzer 
durumdaki ülkelere umut kaynağı olan bir 
Somali’ye kavuştuk. İnşallah Türkiye’nin 
ve diğer bölge ülkelerinin de destekleriyle 
bu başarı hikâyesinin katlanarak devam 
edeceğine inanıyorum.

Elbette burada şu tespiti de yapmakta fay-
da görüyorum. Afrika kıtasının kronik so-
runlarının temel sebebi, yaklaşık 4 asır bo-
yunca kıtanın tüm kaynaklarını istila eden 
sömürgeciliktir. Her ne kadar 1960’lı yıl-
lardan itibaren kıta ülkeleri bağımsızlık-
larına kavuşmuş olsa da, maalesef sömür-
gecilerin geride bıraktıkları acı mirasın 
etkileri henüz silinmemiştir. Bugün kıta 
halen ciddi bedel ödemektedir. Çünkü ko-
lonyalistler, yalnızca yerüstü ve yeraltını 
kaynaklarını gasp etmekle kalmamış, aynı 
zamanda kıtanın sosyal, siyasi ve beşeri 
dokusunu da kökten tahrip etmişlerdir.

Kıtayı kendi aralarında pay eden sömür-
geciler, sınırları etnik fay hatlarını derin-
leştirecek şekilde çizerek, kabileler ara-
sı çatışmaları körüklemişlerdir. Aileleri 
parçalamışlar, insanları göçe zorlamışlar, 
arazileri yağmalamışlar, günde 16-17 saat 
köle gibi çalıştırdıkları işçilere ücret yeri-
ne alkol vermişlerdir. Çalışmak istemeyen-
leri ya da en ufak bir itirazda bulunanları 
ise katletmişlerdir. 
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Sömürgeciler Afrika’da Büyük 
Enkazlar Bıraktılar

Biliyorsunuz ben hemen her yıl Afrika’yı 
ziyaret etmeye çalışıyorum. Cumhurbaş-
kanı ve Başbakan olarak görev yaptığım 
süre zarfında,  23 Afrika ülkesini ziyaret 
ettim. Kimi ülkelere birkaç kez gittim. Her 
bir Afrika ülkesinde benzer dramlara, ben-
zer insanlık dışı hikâyelere, yürek burkan 
hadiselere şahit oluyoruz. Bugün bize her 
fırsatta demokrasi, hukuk ve insan hakla-
rı dersi vermeye yeltenenlerin, Afrika’da 
nasıl bir enkaz bıraktığını çok iyi görüyo-
ruz. Asrın başında Namibya’da, Kongo’da, 
daha yakın tarihte Ruanda’da milyonlarca 
insanın nasıl katledildiğini, nasıl soykırı-
ma tabi tutulduğunu çok biliyoruz. Batılı 
ülkelerin bugün zevkini sürdükleri refahı, 
kime borçlu olduklarını hepimiz çok iyi bi-
liyoruz. Şatafatlı binaların, şık kaldırımla-
rın altında kimlerin canının, kanının, alın 
terinin olduğunu bizler gayet iyi biliyoruz. 
Her ne kadar onlar unutturmak istese de, 
biz bu karanlık ve kanlı tarihin unutulma-
sına asla izin vermemeliyiz. Afrikalı maz-
lumların gözyaşı ve sömürülen emeği üze-
rine inşa ettikleri  medeniyetlerinin gerçek 
yüzünü ifşa etmeyi sürdürmeliyiz.

Kıymetli dostlarım,

Afrika, bugün daha çok sorunlar, sıkıntı-
lar, açlık ve hastalıklarla gündeme geliyor 
olsa da, 21’inci yüzyıla damgasını vuracak 
olan kıtadır. Şu an dünyanın ekonomik, ti-
cari, beşeri anlamda en dinamik, en canlı, 
en mümbit kıtası, Afrika’dır. Hiçbir güç bu 
potansiyelin harekete geçmesine mani ola-

mayacaktır. Özellikle halen Afrika kıtasını 
kendi arka bahçeleri olarak gören müs-
temlekeciler, kıtanın yükselişine, gerçek 
anlamda bağımsızlığını eline almasına çel-
me takamayacaklardır. Bu süreçte Türkiye, 
tertemiz tarihiyle, değerleriyle, adaletiyle, 
insana kıymet veren bakış açısıyla Afrikalı 
kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecek-
tir.

Bu programda bazı kardeşlerimiz, bizim 
sloganlaşmış olan “Dünya 5’ten büyüktür” 
çıkışımıza vurgu yaptılar. Evet, Birleşmiş 
Milletler üyesi olan 196 ülke bugün güçle-
rinin farkında değiller. Zaten 15 geçici üye 
ülkenin esamesi okunmuyor.  Ne yazık ki, 
dünyanın kaderini Güvenlik Konseyi’nin 5 
daimi üyesi belirliyor. Tüm kararlar, bu 5 
ülkenin iki dudağı arasından çıkacak söze 
bağlıdır. 

Ayrıca Güvenlik Konseyi’nin yapısı da adil 
değildir. Güvenlik Konseyi’nde, her kıta ve 
inanç grubunun temsilcisinin bulunma-
sı gerekir.  Şu anda BM’de, Afrika kıtasını 
temsilen hiçbir ülke bulunmuyor. Ayrıca 
Müslümanların temsilcisi konumunda bir 
ülke de mevcut değil. Böyle bir çelişki ola-
bilir mi? Tabi yapı adil olmayınca, istedik-
leri gibi Müslümanların kaderi üzerinde 
oynuyorlar. 

Bugün Kudüs’te, Cuma namazı çıkışı Müs-
lüman kardeşlerimizin üzerine saldırdılar, 
3 şehit, 350’ye yakında yaralımız var. Dün 
akşam İsrail Cumhurbaşkanıyla görüş-
müş ve kendisini “Yarın Cuma, lütfen bu 
işe müdahale edin” şeklinde uyarmıştım. 
İsrail Cumhurbaşkanı da, “Biz terörizmle 
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mücadele ediyoruz” dedi. Bunun üzerine 
kendisine dedim ki, “Bu yaklaşım tarzınız 
çok yanlış. Bu insanlar kendi kutsal ma-
betlerine gidiyorlar. Burası onların Cuma 
namazını kılmak için gittikleri, önemse-
dikleri bir makam. Bu kardeşlerimize terö-
rist diyemezsiniz. Biz, Türkiye’de sinagoga 
giden Musevilere asla terörist yakıştırma-
sını yapmadık, siz bunu nasıl yaparsınız? 
Bu noktada, inancı sebebiyle insanlara bu 
yakıştırmanın yapılmasını asla kabul etmi-
yoruz. Oradaki kardeşlerimizin metal par-
maklıklar arasına sokularak, ibadetlerinin 
engellenmesi yanlış bir tutumdur. Bu uy-
gulamanızı gözden geçirin.” Tabi ne kadar 
ısrar ettiysek de dinletemedik. 

Biz, herkesle iletişime açağız.  Herkes-
le Müslümanların hakkını ve hukukunu 
konuşuruz. Sonuna kadar hakkımızın ve 
haklarımızın savunucusu olacağız. Kim 
olursa olsun, her yerde, her dem, zalim hü-
kümdarlar karşısında susmayı bir defa ke-
sinlikle zulüm addediyoruz, buna da asla 
katlanamayız. 

Her geçen gün Türkiye ile Afrika’nın dost-
luğunu perçinleyecek, gücüne güç kata-
caktır.  Ben bu tür kongrelerin sorunların 
çözümü yanında, Türkiye ile Afrika ülke-
leri arasındaki işbirliğini daha da derin-
leştirdiğine, karşılıklı tecrübe paylaşımına 
fırsat verdiğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle kongrenin düzenlenme-
sinde emeği geçenleri tebrik ediyor, bu 
önemli toplantının hayırlara vesile olması-
nı Rabbimden niyaz ediyorum. Dünyanın 
dört bir ucundan gelen kıymetli misafir-

lerimize bir kez daha hoşgeldiniz diyor, 
hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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İslam dünyası yükseköğretim kurumları-

nın değerli yöneticileri, kıymetli rektörler, 

saygıdeğer misafirler, değerli hocalarım, 

sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 

hürmetle selamlıyorum. Esselamu aley-

küm ve rahmetullahi ve berekatüh. 

Ülkemizin yükseköğretim kurumu 
YÖK’ün tertip ettiği İslam Dünyası Yüksek 
Öğrenim Konferansı’nın başarılı geçmesi-
ni, ülkelerimiz ve akademik camiamız için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. İslam 
âleminin dört bir yanından konferansımızı 
teşrif eden, her biri kendi alanında önemli 

Gençlerimizi Birer Mankurta 
Dönüştüren Yapılara Karşı 

Dikkatli Olmalıyız

İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Konferansı
Ankara | 26 Temmuz 2017
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başarılara imza atmış kıymetli misafirleri-
mize özellikle hoşgeldiniz diyorum.

Eskiler, “Barika-i hakikat müsademe-i 
efkârdan çıkar” derdi. Yani “Hakikat kıvıl-
cımının, fikirlerin çarpışmasıyla ortaya 
çıkacağını” ifade ederlerdi. Bu sözün asıl 
muhatabı üniversitelerdir, akademi dün-
yasıdır. Konferansımızın, medeniyet coğ-
rafyamızdaki yükseköğretim sorunlarının 
tartışıldığı, yeni işbirliği imkânlarının ge-
liştirildiği bir sürecin kapılarını aralaya-
cağına inanıyorum. Sayın YÖK Başkanına 
ve ekibine bu önemli konferansın düzen-
lenmesine öncülük ettikleri için teşekkür 
ediyorum.

Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, 

Mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz İslam 
medeniyetinin özü; kardeşliktir, dayanış-
madır, bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi 
birbiriyle kenetlenmektir. Bu açıdan yak-
laştığımızda kültürel, siyasi, mezhebi veya 
etnik farklılıklarımız, bizim handikapımız 
değil, en büyük zenginliğimiz, en önemli 
imkânımızdır. Mukaddes Kitabımız, hayat 
rehberimiz Kur’an’ı Kerim’de de buyurul-
duğu gibi, “Müslümanlar ancak kardeştir.” 
Sınırların aramıza girmesine, mesafelerin 
bizi birbirimizden koparmasına asla izin 
veremeyiz. Buna karşılık son zamanlarda 
yaşadığımız hadiselerin ortak kimliğimizi 
aşındırdığı, aramıza yeni duvarlar, yeni ba-
riyerler ördüğü de bir gerçektir. 

Hafta sonu Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ka-
tar’daydım. Ziyaretimizin sebebi az önce 
bahsettiğim bariyerleri ortadan kaldır-

maktı.  Üç kardeş ülkenin içine düşmüş 
olduğu kriz hepimizi derinden yaralıyor. 
Biz bu hallere niye düştük? Krizleri ve an-
laşmazlıklarımızı diyalog yoluyla çözmeli-
yiz. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde, bizlere 
ne emrediyor: “Bütün işlerinizi müşavere 
ediniz, istişare ediniz.” Bir sıkıntı mı var, 
müracaat edeceğimiz kapı istişaredir. İs-
tişare dışındaki yollar ve yöntemler biz 
Müslümanlara hiç yakışmıyor, artık bun-
ları aşmalıyız.  Çünkü her zamankinden 
daha fazla dayanışmaya, kardeşliğe ihtiya-
cımız var. Bütün bunların yanında da fikri 
alışverişe ihtiyacımız var. Şu anda, karşım-
daki topluluğu adeta bunun temel taşları 
olarak görüyorum. 

İslam dünyasının bugün, birlikten ziyade 
ayrışmalarla, barıştan ziyade çatışmalarla 
gündemde olması ne kadar acıdır! Kriz, 
iç savaş, kardeş kavgası ve teslimiyet poli-
tikaları, bizi birbirimizden her gün biraz 
daha uzaklaştırıyor. İşte Suriye ve Irak’ta 
ölen kim? Müslüman. Ya öldüren kim? İs-
lam kisvesi altındaki müsveddeler. Üstelik 
de “La İlahe İllallah” diyerek öldürüyorlar. 
Böyle bir mantıksızlık, böyle bir akli nok-
tada zayiat olabilir mi? Ama ne yazık ki 
bunları yaşıyoruz. 

Mescidi Aksa’yı Korumak Tüm 
İslam Âleminin Vazifesidir

Suriye’de ve Irak’ta, her bir taşında bin-
lerce yıllık medeniyetimizin izleri olan 
şehirler âdeta enkaz yığınlarına döndü. 
Asırlar boyu esenlik yurdu olan beldeler, 
maalesef yıkımla, gözyaşıyla, arşı titreten 
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mazlum feryatlarıyla inliyor. İşte hemen 
yanı başımızdaki Halep, İdlip, Hama, Hu-
mus harabeye çevrildi. Senelerdir ilim 
âşıklarının susuzluğunu gideren meşhur 
Musul Kütüphanesi talan edildi. Bağdat 
Kütüphanesi’nde yer alan her biri hazi-
ne değerindeki binlerce kitap, el yazması, 
nadide eser ya imha edildi, ya da çalındı. 
Muhteşem mimarileriyle ziyaretçilerini 
büyüleyen kütüphanelerimiz, camileri-
miz, külliyelerimiz bir bir yok oluyor, yok 
ediliyor.

Barışın sembolü Kudüs, Müslüman karak-
terine, tarihi dokusuna yönelik saldırılar 
karşısında direnmeye, ayakta kalmaya 
çalışıyor. Müslümanların mevcut güçsüz-
lüğünden, parçalanmışlığından cesaret 
alan İsrail yönetimi, her gün yeni bir uy-
gulamayla, Kudüs’ün İslami karakterini 
tahribe yelteniyor. Her fırsatta ülkemizi 
eleştiri yağmuruna tutanlar, mesele Filis-
tin olunca, Kudüs olanca, Müslümanların 
hakkı-hukuku olunca birden suspus kesili-
yor. Hiç kimse bizden artık bıkkınlık dere-
cesine gelen bu ikiyüzlülüklere daha fazla 
sesiz kalmamızı bekleyemez. İlk kıblemiz 
olan Mescidi Aksa’nın izzetinin, onurunun 
korunması, sadece Filistinli kardeşlerimi-
zin değil, tüm İslam âleminin vazifesidir.

Biz bölgedeki tüm inanç mensuplarının 
güvenliğini ve huzurunu arzu ediyoruz. İs-
tanbul’umuzda sinagoglar ve havralar var. 
Mescidi Aksa olayları nedeniyle galeyana 
gelip, sinagoglara saldırmaya yeltenenler 
oldu. Hemen İstanbul Valisi ve Emniyet 
Müdürüne, bunlara müsaade edilmemesi 
yönünde talimat verdim. İbadet yerlerine 

karşı bizim bu hoşgörümüz ne yazık ki 
İsrail’de yok. 

Bu arada İsrail’in, Müslümanları rencide 
eden metal dedektör uygulamasından geri 
adım atması, gerilimin azaltılması nokta-
sında doğru bir adım olmuştur. Tabii ki 
bundan bir memnuniyetimiz söz konu-
sudur. Ancak bu yeterli midir? Değildir. 
Cuma namazı kılmak için Mescidi Aksa’ya 
gelen Müslümanlara kapıların kapanması-
na tahammül etmemiz mümkün değildir. 
Kaldı ki, Mescidi Aksa,  sadece Filistin’de 
yaşayanların ibadetlerini yaptığı bir mabet 
değildir, burası tüm dünya Müslümanları-
nın mabedidir. Mescidi Aksa, dünya Müs-
lümanlarına kapatılamaz. İsrail, Kudüs’le 
ilgili yerleşik teamüllere, hukuka ve insan 
haklarına saygılı davranmalıdır. 

Mescidi Aksa’daki ibaret kısıtlamasıyla 
ilgili bu düşüncelerimi, İsrail Cumhur-
başkanı Sayın Rivlin ile yaptığım telefon 
görüşmesinde aynen dile getirdim. İsrail 
yönetimine şunu hatırlatmakta fayda var: 
Eğer bu dünyada barış içinde yaşamak isti-
yorsanız, başkalarını tehdit etmek yerine, 
bölgeyi ateş çemberine sokabilecek politi-
kalardan kaçınmaya ihtiyaç var.

Değerli hocalarım,

Her açıdan sıkıntılı, meşakkatli bir man-
zarayla karşı karşıya olduğumuz bir ger-
çektir. Son birkaç asırdır yaşanan tüm 
sıkıntılara rağmen, İslam medeniyeti, 
Batı tarafından yutulamayan, yenileme-
yen, teslim alınamayan tek medeniyettir. 
Ciddi bir takım hasarlar alınmış olsa da, 
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medeniyetimizin çelik çekirdeği halen sa-
pasağlamdır. Hasarlarımızı gidermek de 
kendi elimizdedir. Doğru tedavinin yolu, 
öncelikle teşhisin doğru konulmasından 
geçer. Unutmayalım ki, hiç kimse görmek 
istemeyen kadar kör değildir. Bunun için 
öncelikle kendi muhasebemizi, kendi öze-
leştirimizi yapmalıyız. Sorunlarımızın 
kaynağı olarak hep başkalarını işaret et-
mek, sıkıntılarımızın çözümünü dışarıda 
aramak, bizi yanlış yollara sevk edecektir. 
Müslümanlar, neden bu hale düştükle-
rinin cevabını kendilerinde; bilhassa da 
ilim, hikmet ve bilgi kaynaklarıyla kurdu-
ğu ilişkide aramalıdır. Bu ilişki ne kadar 
muhkem olursa, bünye de o kadar sağlam 
olur. Bizler, ilk emri “ikra” yani “oku” olan 
bir dinin müntesipleriyiz. Bizim dinimiz 
cehaleti değil, tam aksine ilmi emrediyor. 
Hâlbuki son birkaç asırdır kitaptan, kü-
tüphaneden, kalemden, tefekkürden daha 
fazla uzaklaşıyoruz. İslam dünyasında-
ki nüfusun yüzde 55’inin okuma-yazma 
dahi bilmediği gerçeği yüreğimizi acıtıyor. 
OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime 
ayrılan payın ortalaması yüzde 5,2 iken, 
bu oran İslam dünyasında yüzde 1’i dahi 
bulmuyor. Bu rakamlar, asırlardır ruhu-
muzu ve dimağımızı besleyen hikmet pı-
narlarının niçin tek tek kuruduğunu bize 
gösteriyor.  

Teröre Bulaşmayan Her Türlü 
Fikrin Üniversitede Yeri Vardır

Biz, bu makûs tabloluyu değiştirmek için, 
15 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğu-
nu devraldığımızda, önceliklerimizin en 

başına eğitimi koyduk. Bütçeden ayrılan 
payda, eğitimi ilk sıraya çıkartarak, ders-
likten öğretmene, üniversitelerden yurt-
lara, burslara, desteklere kadar her alanda 
güçlü bir eğitim altyapısı kuracak adımları 
attık. Buna rağmen, eğitimde bulunduğu-
muz yeri hala yeterli görmüyoruz. İşin as-
lına bakılırsa, İslam dünyasındaki her top-
lum gibi biz de işin kolayına kaçıyor, emek 
isteyen, sabır gerektiren meselelerden 
uzak duruyoruz. Soran, sorgulayan, gelece-
ğe dair iddiaları olan bir nesil yetiştirmek-
te gereken başarıyı gösteremediğimizde, 
ortaya geçici hevesler peşinde koşan bir 
kuşak çıkıyor. 

Hâlbuki kendine özgü eğitim sistemlerini 
geliştiremeyen milletlerin, istikbali tayin 
edemeyecekleri gerçeğiyle karşı karşıya-
yız. Bu bakımdan en büyük görev üniver-
sitelerimize düşüyor. Üniversiteler; bili-
min, özgün ve özgür düşüncenin üretim 
merkezleridir. Teröre bulaşmayan, şiddeti 
kutsamayan her türlü fikrin, her türlü ka-
naatin üniversitede yeri vardır, olmalıdır. 
Üniversite kürsüleri sadece ders anlatılan 
mekânlar olmanın çok ötesinde, nitelikli 
fikir teatileriyle öğrencilerin ufuklarını 
açmalı, dünyaya, topluma ve kendilerine 
dair farklı bakış açıları kazandırmalıdır. 

Yiğit, düştüğü yerden kalkar; yitik ise kay-
bolduğu yerde aranır. Nasıl medeniyetimi-
zin gerilemesi medreselerin çökmesiyle 
ilim alanında başlamışa, yükselişimiz de 
oradan olacaktır. Bunun için evvela üni-
versitelerimiz arasında tecrübe paylaşımı-
nı, akademisyen ve öğrenci hareketliliğini 
artırmamız gerekiyor. YÖK Başkanımız 
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konuşmasında Mevlana Değişim Progra-
mından bahsetti. YÖK Başkanımızdan, 
bu programı, İslam dünyasındaki yükse-
köğretim sistemleri için Erasmus benzeri, 
hatta ondan daha ileri düzeyde bir değişim 
programı haline dönüştürmesini istiyo-
rum. Programın yönetimine İslam ülke-
lerinin dâhil edilmesi suretiyle çalışmaya 
uluslararası bir mahiyet kazandırılmasını 
da önemli görüyorum. Akademisyenler ve 
öğrenciler düzeyindeki değişim programı-
nın sadece bununla sınırlı kalmaması ve 
bir üst aşama olan ortak diploma program-
larının devreye alınması da şarttır. 

Halen YÖK’ün, batı ülkelerindeki üni-
versitelerle 250’yi aşkın ortak diploma 
programı bulunuyor. YÖK Başkanımız-
dan talebim, en az 15 üniversitemizin, bu 
toplantıya katılan İslam ülkeleri üniversi-
teleri ile lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde ortak çift diploma programları 
başlatmasına öncülük etmesidir. 

Şimdi sizlere buradan soruyorum, üni-
versitelerdeki yardımcı doçentlik ünvanı 
uygulamasını doğru buluyor musunuz? 
Bu konuyu Sayın YÖK Başkanımla da isti-
şare ettim; siz rektörlerimizden rica ediyo-
rum, lütfen bu konuya bir çözüm bulunuz. 
Doktorasını biteren her akademisyenin 
doçentliğinin önünü açacak mekanızmayı 
ortaya koymak durumundayız. Acaba dün-
yanın kaç ülkesinde üniversiteler, aynen 
biz de olduğu gibi yardımcı doçentlik ün-
vanını kullanılıyor? Araştırdığım yerlerde 
böyle bir mekanizmayı pek görmediğimi 
ifade edebilirim. 

Esasen Türkiye’nin yükseköğretim sistemi, 
184 üniversitesindeki 7,3 milyon öğrenci-
si, 75 bini doktoralı olmak üzere 150 bin 
akademisyeni ile güçlü bir yapıya sahiptir.  
YÖK’ün ülkemizin bu bilgi ve birikimini, 
İslam ülkelerindeki yükseköğretim sis-
temleriyle paylaşması gerektiğini de düşü-
nüyorum. 

Takiyye ve Yalanı İbadet 
Sayanlara Karşı Harekete 
Geçmelisiniz

Değerli hocalarım,

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi ara-
sında, İslam ülkelerinden sadece bir avuç 
kurum bulunuyor. İslam toplumları olarak 
en zeki öğrencilerimizi, en parlak beyin-
lerimizi batılı eğitim kurumlarına kaptı-
rıyoruz. Gençlerimiz, kendi ülkelerinde, 
kendi üniversitelerinde parlak bir gelecek 
göremedikleri için, giderek artan bir oran-
da batıya yöneliyorlar. Üstelik bunun için 
batı ülkelerine çok ciddi paralar da aktarı-
yoruz. Bu öğrencilerin akademik çalışma-
larını bitirdikten sonra, doğal olarak, ken-
di ülkelerine dönmeleri, kendi insanlarına 
hizmet etmelerini bekliyoruz. Ancak, çoğu 
zaman okullarını bitirenler anavatanla-
rına dönmüyor, eğitim aldıkları yerlerde 
kalıyorlar. Bu durumda, alıştıkları hayat 
standardından vazgeçememe gibi sebepler 
mutlaka etkilidir. Ancak, devleti yöneten-
ler olarak bizlerin, üniversitelerimizin en 
tepelerindeki isimler olarak da sizlerin, 
gençlerimizi kendimizden uzaklaştıran 
asıl sebepler üzerinde düşünmesi gereki-
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yor. İlmi ve fikir hayatımızın çölleşmesine 
yol açan bu “beyin göçünü” önleyecek ted-
birleri bir an önce hayata geçirmeliyiz.

Bunun yanında gençlerimizi zihinleri for-
matlanmış birer robota, birer mankurta 
dönüştüren yapılara karşı da dikkatli ol-
malıyız. Millet olarak, geçtiğimiz yıl 15 
Temmuz gecesi, hoca kılıklı bir şarlatanın 
peşine takılan insan müsveddelerinin ne-
ler yapabileceğine, kendi ülkesine nasıl 
ihanet edebileceğine çok yakından şahit 
olduk. Bu hoca kılıklı şarlatanın peşinde 
de profesörler, doçentler var. Cenabı Allah, 
Kur’an’ı Keriminde,“Summun bukmun 
umyun fehum lâ yerciûn” buyuruyor. Yani  
“Gözü var görmez, kulağı var duymaz, aynı 
şekilde ağzı var hakikati konuşmaz” diyor. 
Bazılarının kalpleri öyle mühürlenmiştir 
ki, “O, bize şah damarımızdan daha yakın-
dır” deme cüretini dahi gösteriyorlar. Üste-
lik bu sapık görüşü savunanlar da ilmiye 
sınıfından! Kitab-ı Mübin’de, bize şah da-
marından yakın olanın sadece Rabbimiz 
olduğu buyuruluyor. Sapık düşüncede 
olanlara karşı dikkatli olmalıyız. 

29’u bu Külliye etrafında olmak üzere 250 
insanımız FETÖ’cü hainler tarafından şe-
hit edildi, 2 bin 193 vatandaşımız ise yara-
landı. Şehitler arasında bir profesör, 8 de 
üniversite öğrencisi vardı. Dünyanın 170 
ülkesini zehirli bir sarmaşık gibi saran 
FETÖ’yle, gerek yurtiçinde gerekse yurt-
dışında yoğun bir mücadele yürütüyoruz. 
Siz kıymetli rektörlerimizden, takiyye ve 
yalanı ibadet sayan, emelleri için masum 
kanı dökmekten çekinmeyen bu örgüte 
karşı dikkatli olmanızı, harekete geçmeni-

zi bekliyoruz. Bu teröristlerin diyalog, hiz-
met, eğitim kisvesi altında başında bulun-
duğunuz kurumlara sızmasına asla fırsat 
vermeyiniz.

Daha aydınlık bir gelecek için yapılması 
gerekenler büyük oranda bellidir. Öncelik-
le İslam ülkeleri her gün bir yenisi eklenen 
aralarındaki algı duvarlarını, ön yargıları, 
psikolojik sınırları bir tarafa bırakmalıdır. 
Müslüman idrak, maddi ve coğrafi sınır-
lara kendini hapsedemez, etmemelidir. 
Ne kendimizi “tekrar”, ne de başkalarını 
“taklit” bizi hedeflerimize götürür. Hazreti 
Mevlana “Denizde inciler derinde olur, çer 
çöp sahilde olur”  buyuruyor. İnciye, yani 
değerli olana ulaşmak için meşakkatli ve 
riskli bir yolculuğu göze almak gerekiyor. 
Bu doğrultuda kısa, orta ve uzun vadeli 
planlarla çalışmalara derhal başlamalıyız. 
Bugün attığımız adımların, çok uzun yıllar 
sonra meyve vereceğini unutmadan sabır-
la yürümeliyiz.

Bu toplantıyı, doğru yönde atılmış kıy-
metli bir adım olarak görüyorum. Mesci-
de gittiğinde zikir meclisinden önce ilim 
meclisine oturmuş bir Peygamberin üm-
meti olarak, İslam dünyasının yükselişini 
inşallah üniversitelerden başlatacağımıza 
inanıyorum. Bu konferansın düzenlenme-
sinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ül-
kelerinize döndüğünüzde tüm kardeşleri-
mize, şahsımın ve milletimin selamlarını 
iletmenizi rica ediyorum. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun. Mevla’m yolumuzu, 
bahtımızı açık etsin. Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Başkan, Aziz Kardeşim Nursultan 

Nazarbayev, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 

ülkelerin saygıdeğer devlet ve hükümet 

başkanları, sayın bakanlar, Sayın Genel 

Sekreter, çok değerli katılımcılar; essela-

mu aleyküm verahmetullahi ve berekatüh.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu ilk Bilim 
ve Teknoloji Zirvesi’ne katılmaktan ve 
sizlerle beraber olmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı 
Dönem Başkanı olarak, kardeşim Sayın 
Nazarbayev’e bu tarihi girişiminden dolayı 
teşekkür ediyorum.

Kudüs ve Harem-i Şerif’in 
Kutsiyetinin İhlal Edilmesine Asla 

İzin Veremeyiz

İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi
Astana, Kazakistan | 10 Eylül 2017
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Bu vesileyle, tüm dünyayı yakından ilgi-
lendiren, “geleceğin enerjisi” konulu bir 
EXPO düzenleyen Kazakistan makamla-
rını, başarılı organizasyonları için kutlu-
yorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi, bu 
zirvenin hazırlıklarına ve özellikle kabul 
edeceğimiz “2026 Bilim, Teknoloji ve Ye-
nilikçilik Gündemi Belgesi”ne çok önemli 
katkı sağladı. Bunun için, komitenin baş-
kanlığını yürüten, değerli kardeşim, Pakis-
tan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin’e 
ve tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum. 
Toplantımızın, tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan diliyorum. 

İstanbul Zirvesi’nde aldığımız kararı haya-
ta geçirdiğimiz bu müstesna günde, İslam 
dünyası adına çok önemli bir adım atıyo-
ruz. Zira bizler, ilk emri “ikra” yani “oku” 
olan, “Beşikten mezara kadar ilim öğren-
meyi” tavsiye eden bir dinin müntesiple-
riyiz. İslam medeniyeti, özünde bir ilim ve 
irfan medeniyetidir. Müslümanların dün-
ya siyasetine yön verdikleri dönem, aynı 
zamanda bilginin, ilmin, yeniliğin de mer-
kezi oldukları dönemdir. Ne zamanki Müs-
lümanların hayatında okuma, ilim tahsil 
etme, araştırma, sorma, sorgulama ikinci 
plana düşmüştür, işte o zaman gerileme 
ve çöküş de başlamıştır. Bugün İslam dün-
yasındaki nüfusun yüzde 55’i okuma-yaz-
ma dahi bilmiyor. OECD ülkelerinde milli 
gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması 
yüzde 5,2 iken, bu oran İslam dünyasında 
yüzde 1’i dahi bulmuyor. 

En başarılı çocuklarımızı, en parlak be-
yinlerimizi, Batılı kurumlara ve ülkelere 
kaptırıyoruz. Günümüzün en önemli güç 

kaynağı olan enformasyon ve bilgi tekno-
lojileri konusunda “üreten” değil “tüketen” 
konumundayız. Bu durum bizi, milli gü-
venliğimiz başta olmak üzere, birçok açı-
dan kırılgan hale getiriyor.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki;  dün 
olduğu gibi bugün de, güçlü ülke olmak, 
bilgiyi üretmekten ve bilgiyi en iyi şekil-
de işleyebilmekten geçiyor. Türkiye, İslam 
İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde teknoloji 
paylaşımı, eğitim işbirliği, öğrenci ve aka-
demisyen değişimi, burslar, üniversiteler 
arası ortak projeler geliştirme gibi alanlar-
da her türlü işbirliğine hazırdır. Nitekim 
ülkemiz halihazırda Teşkilat üyesi ülkeler-
den 9 bin 500 öğrenciye yüksek öğrenim 
bursu vermektedir.

Siber Suçlara Karşı Hukuki 
ve Teknik Altyapımızı 
Güçlendirmeliyiz

Değerli kardeşlerim,

Bizim inancımızda insanın görevi, tabia-
ta ve dünyaya tahakküm değildir. İnsanın 
gayesi, dünyanın nimetlerinden istifade 
ederken, onu korumak ve gelecek nesillere 
en iyi şekilde devretmektir. Çünkü bizi, ta-
biatı, dünyayı ve tüm evreni yaratan Yüce 
Allah’tır. Çevreyi kirleten, doğal kaynak-
ları düşüncesizce tüketen, kazanç uğruna 
savaşı, çatışmayı, katliamları meşru gören 
bir kalkınma modelini biz asla benimse-
yemeyiz. Öyleyse, bizlerin dayanışmayı, 
yardımlaşmayı ve paylaşmayı esas alan bir 
anlayışla hareket etmesi gerekiyor.
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Özgürlük, asla sorumsuzluk veya hukuk-
suzluk demek değildir. Bilhassa yeni ile-
tişim araçları ve internet konusunda bu 
ilkenin gözetilmesi şarttır. Hızlı, erişilebi-
lir, bilinçli ve güvenli internetin, birey, top-
lum, devlet, ticaret ve ekonomi açısından 
vazgeçilmez olduğu ortadadır. Bununla 
birlikte internetin ve sosyal medyanın, 
İslam düşmanlığının aracı olma yanında 
DEAŞ, El Kaide, FETÖ gibi terör örgütle-
ri tarafından etkin şekilde kullanıldığını 
da biliyoruz. İslam ülkeleri olarak, vatan-
daşlarımızı internetin tüm nimetlerinden 
faydalandırırken, zararlı etkilerinden de 
korumakla mükellefiz. Bu çerçevede, siber 
suçlara karşı hukuki ve teknik altyapımızı 
güçlendirmeliyiz. Yaptıkları her eylemle 
insanlığa ve İslam’a büyük zararlar veren 
eli kanlı çetelerin, değerlerimizin içini bo-
şaltan akımların gençlerimizi, dolayısıyla 
geleceğimizi çalmasına asla müsaade ede-
meyiz.

Değerli kardeşlerim,

Barış, istikrar ve güvenlik olmadan kalkın-
ma ve ilerleme de olmaz. İslam ülkelerinin 
şu dönemde ayrışmaya ve gerilime değil, 
vahdete, birlik ve beraberliğe ihtiyacı bu-
lunuyor. Son dönemde yaşadığımız hadi-
seler, bunu bir kez daha ortaya koymuştur. 
Körfez bölgesinde yaşanan kriz hepimizi 
derinden üzmüştür. İslam İşbirliği Teşki-
latı Dönem Başkanı olarak, Körfez bölge-
sinde yaşanan krizin bir an önce çözüme 
kavuşmasını arzu ediyoruz. Kuveyt’in ara-
buluculuk çalışmalarını desteklemeyi sür-
düreceğiz.

Dünyanın her yerinde Müslümanların 
sıkıntı içinde yaşadıkları bir dönemden 
geçiyoruz. İslam ülkeleri olarak bizim bir-
liğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı 
seferber etmemiz gerekirken, enerjimizi 
bu tür krizlerle heba etmemeliyiz. Diğer 
taraftan, ilk kıblemiz Kudüs’ün ve Harem-i 
Şerif ’in kutsiyetinin ihlal edilmesine de 
asla izin veremeyiz. Mescidi Aksa’ya yöne-
lik saygısızlıkların, tahriklerin ve provo-
kasyonların önüne geçilmesi için çok daha 
kararlı bir tutum ortaya koymalıyız. 

Aynı şekilde, Myanmar’da Müslüman kar-
deşlerimizin çektiği zulüm, işkence ve sür-
günlerin son bulması için de hep birlikte 
gayret göstermeliyiz. Türkiye olarak bu 
doğrultuda attığımız çeşitli adımlar var. 
Bölgede yaşanan insani dramın önüne 
geçmek için Myanmar ve Bangladeş Hü-
kümetleriyle birlikte çalışmak istiyoruz. 
Baskı ve katliamlardan kurtulmak için 
topraklarına sığınan Müslümanlara gerek-
li kolaylığın gösterilmesi beklentimizi ve 
yardım teklifimizi, Bangladeş makamları-
na ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa 
da İslam ülkeleri olarak bizler, elimizdeki 
tüm imkânlarla, bu zulmün son bulması 
için birlikte mücadele etmeliyiz.  

Değerli kardeşlerim,

Bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğimi-
zi güçlendirmek yanında, bu yöndeki ça-
lışmalarımıza siyasi bir yön de vermemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Aldığımız ka-
rarların uygulanmasını takip etmek mak-
sadıyla Bilim ve Teknoloji Zirvelerinin 
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düzenli olarak tertiplenmesi teklifini des-
tekliyorum.  

Toplantımızın sonuçlarının hayırlara ve-
sile olmasını, ümmetin ve tüm insanlığın 
huzuruna, refahına, geleceğine olumlu 
katkılarda bulunmasını Allah’tan temenni 
ediyorum. 

Aziz kardeşim Kazakistan Devlet Başkanı 
Nazarbayev’e, samimi evsahipliği, Genel 
Sekreterlik ile Bilimsel ve Teknolojik İşbir-
liği Daimi Komitesi’ne de toplantının ter-
tiplenmesine katkıları için teşekkür ediyo-
rum. 
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Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, değer-
li devlet ve hükümet başkanları, kıymetli 
delegeler, sizleri, şahsım ve ülkem adına 
saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 
71’inci Genel Kurul Başkanı sıfatıyla geçti-
ğimiz yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalış-
malar için Sayın Peter Thomson’a teşekkür 
ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını dev-

ralan Sayın Miroslav Lajcak’ı da tebrik edi-
yorum. “İnsana odaklanmak: sürdürülebi-
lir bir dünyada herkes için barış ve insanca 
yaşama mücadelesi” temasıyla toplanan 
bu yılki Genel Kurulumuzun tüm dünya 
halkları için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum.

Güvenlik Konseyi Demokratik, 
Şeffaf, Adil ve Etkin Bir Yapıya 

Kavuşturulmalıdır

72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu | New York, ABD | 19 Eylül 2017
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Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

Geçtiğimiz yıl bu salonda sizlerle birlik-
te oluşumuzun üzerinden geçen sürede, 
maalesef, küresel barış ve istikrar daha da 
geriye gitmiştir. Terörün ve savaşın çirkin 
yüzünü, dünyanın farklı köşelerinde gör-
meye devam ediyoruz. Çatışma ortamla-
rından beslenen teröristler, faaliyetlerini 
muhtelif bölgelere yayarak sürdürüyor. Ya-
bancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve İslam 
karşıtlığı etrafında buluşan radikal akım-
ların, şiddet dolu eylemlerini endişeyle ta-
kip ediyoruz. Bu olumsuz tabloyu tersine 
çevirmenin en etkili yolu, bizlerin burada, 
bu çatı altında gerçekleştireceği samimi iş-
birliğidir. Dünya barışı için yeni bir bakış 
açısı geliştirmeye ihtiyacımız var. Hiçbir 
kriz ve hiçbir tehdit, kendi haline bırakıla-
rak çözülemez. Daha güvenli ve müreffeh 
bir dünya için hepimizin elini taşın altına 
koyması gerekiyor. Türkiye, işte bu anla-
yışla, girişimci ve insani bir dış politika 
yürütüyor. 

Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

7’nci yılına giren Suriye ihtilafı, ülkede, 
bölgede ve tüm dünyada derin yaralar aç-
mıştır. Suriye’de siviller ve günahsız yavru-
larla birlikte bir medeniyet de yok ediliyor. 
Bu ülkeyi yerle bir eden, istikrarsızlığın ve 
zulmün beslediği terör, sınırları aşarak bir 
kanser gibi yayılıyor. Demokrasi, özgürlük, 
adalet, aydınlık bir gelecek talebiyle hare-

kete geçen Suriye halkını, maalesef, ulusla-
rarası toplum yalnız bırakmıştır.  

Biz Türkiye olarak, hangi kökenden, hangi 
meşrepten olursa olursun, hepsini de kar-
deşimiz olarak gördüğümüz, derin tarihi 
ilişkilerle bağlı olduğumuz bu insanların 
yaşadıkları trajediye kayıtsız kalamazdık. 
Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılı 
baharından beri, sorunun çözümü için 
her türlü insani ve siyasi gayreti göster-
dik, gösteriyoruz. Şu anda ülkemizde, 3 
milyonun üzerinde Suriyeli ile 200 binin 
üzerinde Iraklı sığınmacıya ev sahipliği ya-
pıyoruz. Ülkede kalıcı bir ateşkesin sağlan-
ması ve barışın tesisi için Rusya ve İran’la 
birlikte, tüm kesimlerin katılımıyla Asta-
na toplantılarını başlattık. Bu girişimleri-
mizin ardından, uzun zamandır tıkanmış 
olan Cenevre Süreci de yeniden canlandı. 
Astana’da varılan mutabakat çerçevesinde 
İdlip bölgesinin güvenliğe kavuşturulma-
sıyla ilgili yeni bir planı hayata geçiriyo-
ruz. Ülkenin toprak bütünlüğü esasına da-
yanan, halkın demokratik taleplerine saygı 
duyan, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye’nin 
inşası yolunda atılacak her adımın destek-
çisiyiz.

Suriyeli Sığınmacılar Konusunda 
Verilen Sözler Tutulmalıdır

Sevgili dostlar,

Suriye krizinin başlamasıyla ülkemize ge-
len sığınmacılar ve Avrupa’ya yönelen mül-
teci akınının önüne geçmek için her türlü 
tedbiri aldık, alıyoruz. Barınmadan gıda ve 
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giyime, sağlık hizmetinden eğitime kadar 
sığınmacıların tüm ihtiyaçlarını, ülkemizi 
ziyaret eden herkesin takdirini kazanan 
bir standartta karşılıyoruz. Ancak, bu doğ-
rultuda yürüttüğümüz çalışmalara, Avru-
pa Birliği başta olmak üzere, uluslararası 
toplumdan yeterli desteği alamadığımızı 
özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemizde-
ki kamplarda ve şehirlerimizde yaşayan sı-
ğınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için 
kamunun, sivil toplum kuruluşlarımızın 
ve halkımızın yaptığı harcamaların tutarı 
30 milyar doları bulmuştur. Buna karşılık, 
Avrupa Birliği söz verdiği 3 milyar Avro+3 
milyar Avro yardımın sadece 820 milyon 
eurosunu göndermiştir. Uluslararası top-
lumdan Birleşmiş Milletler aracılığıyla ge-
len yardımların tutarı da 520 milyon dolar 
civarındadır. 

Dikkatinizi çekiyorum, Suriyeli sığınma-
cılar için gelen yardımların hiçbiri bizim 
bütçemize girmiyor; hepsi de Birleşmiş 
Milletlerin ilgili kurumları üzerinden 
yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılıyor. Buradan tüm dün-
yanın huzurunda, topraklarında barındır-
dığı 3,2 milyon sığınmacının tüm yükünü 
Türkiye’nin omuzlarına bırakan ülkeleri 
ve uluslararası kuruluşları, verdikleri söz-
lere tutmaya davet ediyorum. 

Esasen Türkiye, dünya çapında insani yar-
dım ve kalkınma yardımı faaliyetleri yü-
rüten bir ülkedir. Sadece ülkemize gelen 
sığınmacılara kucak açmakla kalmıyoruz. 
TİKA, AFAD, Kızılay gibi kurumları ve 
çeşitli sivil toplum örgütleri aracılığıyla 
dünyanın neresinde olursa olsun mağ-

dur ve mazlum duruma düşmüş herkesin 
yardımına koşuyoruz. Örneğin Türkiye, 
Somali’nin yeniden yapılandırılması için, 
resmi kurumları ve sivil toplum örgütleri 
aracılığıyla 1 milyar dolarlık bir kaynak 
kullanmıştır. Somali konusunda yaptığı-
mız çalışmalar ve elde ettiğimiz sonuçlar, 
gerçekten benzer çalışmalara örnek olacak 
düzeydedir. 

Kesinleşen OECD istatistiklerine göre ülke-
miz, 2016 yılında yaptığı 6 milyar dolarlık 
insani kalkınma yardımlarıyla, bu alanda, 
rakam olarak dünyada 2’nci sırada, milli 
gelirine oranla da ilk sırada yer almakta-
dır. Halbuki Türkiye, dünyanın en büyük 
17’nci ekonomisidir. Gerçekleştirdiği insa-
ni kalkınma yardımları milli gelirinin bin-
de 8’ine ulaşan Türkiye, bu çerçevede Bir-
leşmiş Milletler hedeflerini tutturabilen 6 
ülkeden biri olmuştur. 

Görüldüğü gibi ülkemiz, Genel Kurulu-
muzun ana mesajını oluşturan “Sürdürü-
lebilir bir dünya” hedefi için tüm gücüyle 
çalışmaktadır. Önümüzdeki süreçte de bu 
hassasiyetlerle yolumuza devam edeceğiz.

DEAŞ’ı Kendi Gündemlerini 
Hayata Geçirmek İçin Kullananlar 
Var

Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

Türkiye, Suriye ve Irak’taki istikrarsızlık-
tan beslenen DEAŞ ve PKK gibi, bölgenin 
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en eli kanlı terör örgütleriyle kıyasıya bir 
mücadele içindedir. Bunun yanında, ülke-
mizin meşru, demokratik rejimini kanlı 
bir darbeyle değiştirmeye teşebbüs eden 
FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz de de-
vam ediyor. DEAŞ’ın sınırlarımıza yönelik 
saldırılarına karşı Suriye’de başlattığımız 
Fırat Kalkanı Harekâtıyla 243 meskun ma-
hali ve 2 bin kilometrekarenin üzerinde 
toprağı bu örgütten temizledik. Bu operas-
yon sırasında 3 bine yakın DEAŞ militanını 
etkisiz hale getirdik. Teröristlerden temiz-
lediğimiz bölgeye 100 bine yakın Suriyeli 
geri dönerek yerleşti. Fırat Kalkanı Operas-
yonu, bölgenin işgalinden bu yana DEAŞ’a 
karşı elde edilen en büyük başarıdır. 

Şu gerçeği huzurlarınızda ifade etmek 
durumundayım: Bölgede, DEAŞ’a karşı 
mücadele verdiğini söyleyen grupların ve 
güçlerin büyük bir bölümünün kesinlikle 
böyle bir amacı yoktur. Bu gruplar ve güç-
ler, DEAŞ’ı kendi gündemlerini hayata ge-
çirmek için bir araç olarak kullanıyor. PYD-
YPG’nin, Suriye’de ele geçirdiği bölgelerde 
demografik yapıyı değiştirme, halkın mal-
larına el koyma, kendisine karşı çıkanları 
öldürme veya sürgün etme yönündeki ça-
baları insanlık suçudur. DEAŞ’la mücadele 
meşru bir zeminde yürütülmediği takdir-
de, dünyanın yeni DEAŞ’ların tehdidi altı-
na girmesi kaçınılmazdır. 

Benzer yaklaşımlar, Irak’ta da söz konusu-
dur. Irak’ın da, toprak bütünlüğü temelin-
de varılacak uzlaşmalara ve ortak gelecek 
inşa etme ideallerini hayata geçirmeye 
ihtiyacı vardır. Bağımsızlık talepleri gibi, 

bölgede yeni krizler, yeni çatışmalar or-
taya çıkartabilecek adımlardan uzak du-
rulması gerekiyor. Buradan, Irak Bölgesel 
Kürt Yönetimini, bu doğrultuda başlattığı 
girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. 
Türkiye’nin bu konudaki çok açık ve karar-
lı tavrını görmezden gelmek, Irak Bölge-
sel Kürt Yönetimini elindeki imkânlardan 
da edecek bir sürecin önünü açabilir. Yeni 
çatışmaların fitilini ateşlemek yerine, hep 
birlikte bölgede huzuru, barışı, güvenliği, 
istikrarı tesis için çalışmalıyız. 

Sayın Başkan,

Değerli delegeler,

Suriye ve Irak’ın yanında, Libya ve Yemen 
gibi terör örgütlerinin etkinlik kurma 
çabası içinde bulunduğu bölgeleri de ya-
kından takip ediyoruz. Libya’daki meşru 
yönetimin uluslararası toplum tarafından 
desteklenmesi, ülkenin istikrarına önemli 
katkı sağlayacaktır. Suriye ve Irak’ta yapı-
lan yanlışların Libya’da tekrarının, Avrupa 
başta olmak üzere tüm dünyayı çok daha 
büyük tehditlerle karşı karşıya bırakacağı 
unutulmamalıdır. 

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir 
başka mesele de, Körfez bölgesinde baş 
gösteren ihtilafın bir an önce çözümüdür. 
Bunun için öncelikle Katar halkının hayat 
şartlarını olumsuz etkileyen yaptırımların 
kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ku-
veyt Emiri Şeyh Sabah’ın krizin çözümüne 
ilişkin arabuluculuk çabalarını destekliyo-
ruz. Temennimiz bu gayretlerin olumlu so-
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nuç vermesidir. Körfez bölgesinin ağabeyi 
olarak gördüğümüz Suudi Arabistan’ın da, 
sorunun çözümü yönünde samimi irade 
göstereceğini ümit ediyoruz. 

Arakan’da Müslümanlara 
Yönelik Etnik Bir Temizlik 
Yapılmaktadır

Bir başka önemli sıkıntı, dünyanın kana-
yan yarası olarak gördüğümüz Filistin 
meselesi ve buna bağlı olarak Kudüs ile 
Harem-i Şerif ’in tarihi statüsünün korun-
ması hususudur.  Temmuz ayında Harem-i 
Şerif ’te yaşanan kriz, sorunun ne kadar 
hassas olduğunu göstermiştir. Barış süre-
cinin devamı, ancak İsrail’in yasadışı yer-
leşim faaliyetlerini derhal durdurması ve 
iki devletli çözüm doğrultusunda adım-
lar atmasıyla mümkündür. Bu çerçevede, 
uluslararası toplumu Doğu Kudüs, Batı Şe-
ria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize, 
bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filis-
tin Devleti mücadelelerinde destek olmaya 
davet ediyorum.

Bir başka potansiyel kriz alanı olan Bal-
kanlar, her ne kadar çatışma ortamı yoksa 
da, hala çok ciddi sınamalarla karşı kar-
şıya bulunan bir coğrafyadır. Bunun için 
Balkan ülkelerinin, Avrupa-Atlantik ku-
rumlarıyla bütünleşmelerine büyük önem 
veriyoruz. Dünyanın bu müstesna bölge-
sinde barışın, istikrarın ve refahın hakim 
olması için üzerimize düşen görevleri yeri-
ne getirmeyi sürdüreceğiz. 

Güney Kafkasya’da Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün sağlan-

ması, bölgesel istikrarının anahtarıdır. Bu 
nedenle, Yukarı Karabağ, Abhazya ve Gü-
ney Osetya ihtilaflarının çözümü için çok 
daha fazla gayret göstermeliyiz.

Bugün görmezden geldiğimiz her krizin, 
yarın bölgesel ve hatta küresel bir çatışma-
nın fitilini ateşleme potansiyeline sahip 
olduğunu asla unutmamalıyız. Bu çerçeve-
de, son günlerde dünya gündemini giderek 
daha yoğun şekilde meşgul eden nükleer 
silahların her çeşidine karşı olduğumuzu 
da özellikle belirtmek istiyorum. Dünyayı, 
nükleer silah belasından tümüyle temizle-
meden, bu tür sorunların üstesinden gele-
meyeceğimiz açıktır.   

Kıbrıs’ta, 2008 yılında başlayan kapsam-
lı müzakere sürecinin, Rum tarafının 
anlaşılmaz tutumu sebebiyle, sonuçsuz 
kalmasından üzüntü duyuyoruz. Doğu 
Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen doğal 
kaynakların bölgenin barışına, istikrarına 
ve refahına hizmet etmesi için elimizden 
geleni yapacağız. Kıbrıs Türklerinin hak-
larına saygı gösteren çözüm tekliflerini de-
ğerlendirmeye hazırız. 

Sayın Başkan, 

Değerli delegeler,

Dünyamız, tüm bu küresel ve bölgesel so-
runlarla mücadele ederken, birkaç hafta 
önce Myanmar’dan aldığımız acı haberler-
le bir kez daha irkildi. Myanmar’ın Arakan 
bölgesindeki Müslüman toplum, provoka-
tif terör eylemleri bahane edilerek, adeta 
bir etnik temizlik yapılmaktadır. Zaten 
çok büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde 
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yaşayan, vatandaşlık hakları dahi ellerin-
den alınmış olan Arakan Müslümanları-
nın köyleri yakılmakta, yüzbinlerce insan 
bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. 
Bölgeden göç eden insanların yönlendiril-
diği Bangladeş’teki kamplar, asgari insani 
ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda 
değildir. 

Uluslararası toplum, tıpkı Suriye’de oldu-
ğu gibi, Arakan Müslümanlarının maruz 
kaldığı insani dram konusunda da iyi bir 
sınav verememiştir. Şayet, Myanmar’da 
yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse, 
insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utan-
cıyla baş başa kalacaktır. Asıl olan, Bang-
ladeş başta olmak üzere, ülke dışına sığı-
nan Arakan halkının asırlardır yaşadıkları 
kendi topraklarında güven, huzur ve refah 
içinde hayatlarını sürdürebilmelerini te-
min etmektir. 

Güvenlik Konseyi Reforme 
Edilmediği İçin Bu Trajedileri 
Yaşıyoruz 

Türkiye olarak, bu krizin çözümü için 
de gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da, İslam İş-
birliği Teşkilatı’nın bir toplantısı vesilesiy-
le, katılımcı ülkelerle bu konuda özel bir 
oturum gerçekleştirdik. Bugün de öğleden 
sonra, Birleşmiş Milletler binasında, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Rohinga Temas Grubu 
toplantısını gerçekleştireceğiz. 

Son krizin hemen ardından, 7 Eylül’de 
Bangladeş’teki kampları ziyaret eden eşim, 

oğlum, bakanlarımız, yaşanan insani dra-
ma bizzat şahit olmuşlardır. Ülkemizin res-
mi kalkınma yardımı kuruluşu olan TİKA, 
Myanmar’da yardım faaliyeti yürütebilen 
tek organizasyon durumundadır. Ayrıca, 
AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarımız, Bangladeş ve diğer 
ülkelerde mağdur durumda bulunan Ara-
kanlı Müslümanlara insani yardım ulaştır-
ma faaliyetlerini sürdürüyor. İlgili ülkele-
rin gereken imkânları sağlaması halinde, 
yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı şe-
kilde sürdürmek istiyoruz. Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri Sayın Guterres’le de 
bu konuları bugün görüştüm. Şimdi ise 
gerekli adımları süratle atmanın hazırlığı 
içindeyiz.

Sayın Başkan, 

Değerli delegeler, 

Tüm bu gelişmeler ve yaşanan insani 
trajediler, Türkiye olarak “Dünya 5’ten 
büyüktür” diyerek sembolleştirdiğimiz, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
yeniden yapılandırılması çağrımızın hak-
lılığını teyit ediyor. Yaşanan bu dramlar, 
aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin reforme edilmesinde ne 
kadar geç kaldığımızı da tüm açıklığıyla 
gözler önüne sermektedir. 

Şayet, tüm dünyanın temsilcileri sıfatıyla 
bu çatı altında bir araya gelen bizler, terör 
örgütlerinin cinayetlerine, insani krizlere 
ve mağduriyetlere engel olacak bir irade 
ortaya koyamazsak, o zaman herkes başı-
nın çaresine bakmanın yollarını arar. Bu 



Recep Tayyip ERDOĞAN

242

anlayışın yaygınlaşması durumunda ise 
dünyamız yeni bir kaos ve zulüm fırtınası-
nın içine sürüklenir. Batı ülkeleri yabancı 
düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı gibi 
eğilimleri engellemezse… Kriz bölgelerin-
deki ülkeler, terör örgütleriyle ve yoksul-
lukla kararlı bir şekilde mücadele etme 
iradesi ortaya koymazsa… Ve hep birlikte 
bunların tamamı için işbirliği yapmaz-
sak… Sürdürülebilir bir dünyada herkes 
için barış ve insanca yaşama ideallerimize 
nasıl ulaşabiliriz?

Mülteciler Yüksek Komiserliği döneminde 
yakın işbirliği içinde olduğumuz Sayın Ge-
nel Sekreter’in, bu doğrultuda yürüttüğü 
çalışmaları destekliyoruz. Mevcut yapısıy-
la insanlığın hayrına somut adım atma ka-
pasitesi kalmamış olan bu çarpık sistemin 
devamında ısrar etmek, kimsenin faydası-
na değildir.

Biz, Güvenlik Konseyi’nin demokratik, 
şeffaf, adil ve etkin bir yapıya kavuşma-
sını istiyoruz. Teklifimiz de, Güvenlik 
Konseyi’nin, tamamı aynı hak ve yetkile-
re sahip, her yıl 10’u yenilenmek suretiyle 
hepsi de 2 yıl görev yapan 20 üyeden olu-
şan bir yapıya kavuşturulmasıdır. Böylece, 
dünyadaki ülkelerin tamamı, sıraları gel-
dikçe bu önemli kurumda söz sahibi ola-
caktır. 

Sözlerime son verirken, “Yüzümüzün ve 
gözlerimizin rengi ne olursa olsun, göz-
yaşlarımızın aynı olduğunu” hatırlatmak 
istiyorum. Sizleri dünyanın farklı köşele-
rinde akan gözyaşlarını dindirmek ama-
cıyla bir an evvel harekete geçmeye çağırı-

yorum. 72’nci Genel Kurul çalışmalarının, 
bu doğrultuda yapacağımız çalışmalara 
katkıda bulunacağını ümit ediyorum. 

Bu duygularla, insanlığın ortak parlamen-
tosu olan bu çatı altında temsil edilen tüm 
ülkeleri ve halkları, şahsım ve devletim 
adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.
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Türk-Amerikan toplumunun kıymetli 
mensupları, değerli Amerikalı Müslüman 
kardeşlerim,  hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Bu toplantıyı 
düzenleyen Türk-Amerikan Ulusal Yönlen-
dirme Komitesi’ne teşekkür ediyorum. 

Türk-Amerikan toplumu uzun yıllar iki 
ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılar-
da bulundu ve başarılarıyla bizleri gurur-
landırdı. Önümüzdeki dönemde de aynı 
çizgiyi sürdüreceğinize inanıyorum. Bi-
zim, dünyanın dört bir ucunda 6 milyon 
vatandaşımız bulunuyor. Bu vatandaşları-

Yaşadığımız Krizler, İslam 
Dünyasının Yeni Bir Silkinişe 
İhtiyacı Olduğunu Gösteriyor

Türk-Amerikan Toplumu ve Amerikan Müslüman Toplumu 
Temsilcileriyle Toplantı | New York, ABD | 21 Eylül 2017 
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mız için “asimilasyona” karşı ama “enteg-
rasyondan” yana bir politika izliyoruz. Bu-
rada da, yaşadığı toplumla entegre olmuş 
Türk-Amerikalılar bizim için en önemli 
kazançtır. 

Sizlerden asıl beklentim, Amerikan top-
lumunun diğer kesimleriyle uyum içinde 
yaşamanın ötesinde, buradaki sosyal ve 
siyasi hayata aktif şekilde katılmanızdır. 
Türk-Amerikalıların yerel ve federal dü-
zeydeki temsil düzeyinin yükselmesi, özel-
likle seçimle gelinen mevkilere talip olma-
nız, hepimiz için yararlı olacaktır. 

Bununla birlikte, yaşadığınız topluma 
entegre olmak için ne kadar çalışırsanız 
çalışın, bazı kişilerin sizi sadece Türk-
Amerikalı kimliğinizle göreceklerini ve 
buna göre davranacaklarını asla unutma-
yın. Onun için, aranızdaki siyasi, ideolojik 
veya diğer farklılıkları bir kenara bıraka-
rak, birlik ve beraberlik içinde hareket et-
meniz çok önemlidir. Bir olmak, iri olmak 
demektir, diri olmak demektir, kardeş 
olmak demektir; hep birlikte hedeflerini-
ze ulaşmanız demektir. Derneklerimizi 
bir araya getiren Türk-Amerikan Ulusal 
Yönlendirme Komitesi’nin faaliyetlerini 
bu bakımdan önemli görüyorum. Farklı 
derneklere üye Türk-Amerikalıların tama-
mını aynı şemsiye altında toplayan komi-
temizin, milli davalarımızda birlik ve be-
raberlik içinde hareket edilmesine katkı 
sağlayacağına inanıyorum. 

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komi-
tesi, son iki yıldır 24 Nisan tarihinde yapı-
lan “Barış ve Dayanışma Yürüyüşü”nü bu 

yıl 23 Nisan tarihinde gerçekleştirdi. Yürü-
yüşün sonunda düzenlenen festivalde bin-
lerce Türk-Amerikalı, Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızı hep birlikte coşkuyla 
kutladı. Bu güzel birlikteliğin önümüzdeki 
yıllarda artarak sürmesini diliyorum. 

FETÖ, Charter School’larda Kara 
Para Aklıyor

Değerli kardeşlerim, 

Geçtiğimiz yıl, istiklalimize ve istikbalimi-
ze yönelik tarihimizin en alçak saldırıla-
rından birine maruz kaldık. 15 Temmuz 
gecesi, FETÖ ihanet çetesi, devletimize, 
ülkemize ve milletimize yönelik bir darbe 
girişimi başlattı. Milletimizle birlikte, de-
mir bir yumruk gibi FETÖ ihanet çetesinin 
başına inerek, bu girişimi bertaraf ettik. 

Bu hain yapılanmanın elebaşı, buraya çok 
da uzak olmayan bir yerde,  Pensilvanya’da 
hayatını sürdürüyor. Amerika’nın pek çok 
yerinde, bu terör örgütüne bağlı okullar, 
dernekler ve şirketler faaliyet gösteriyor. 
Özellikle charter school’lardan bu terör 
örgütü yılda 700-750 milyon dolar gelir 
elde ediyor. Aynı zamanda bu şekilde kara 
para aklıyorlar.  Biz, bu durumu Amerikalı 
dostlarımıza da aktarıyoruz. Ayrıca ABD’li 
dostlarımıza, bu örgütle ilgili 5 koli dolusu 
belge teslim ettik.  

FETÖ elebaşının ve mensuplarının 
Türkiye’ye iade edilmesi ve örgütün faali-
yetlerinin önlenmesi konusunda Amerika 
Birleşik Devletleri nezdinde pek çok giri-
şimimiz oldu. Maalesef, bunlardan henüz 
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bir netice alamadık. Ülkemize karşı Batı 
medyasında büyük bir karalama kampan-
yası yürütülüyor. Terör örgütlerine karşı 
verdiğimiz mücadele üzerinden ülkemiz 
yıpratılmaya çalışılıyor. Zamanla, diğer ül-
kelerle birlikte Amerika’nın da, FETÖ’nün 
ve işbirliği yaptığı diğer terör örgütlerinin 
gerçek yüzünü göreceğine inanıyorum. 

Bunun için güçlü bir kamuoyu desteğine 
ihtiyacımız vardır. Sizlerden, FETÖ’nün 
Türkiye’de yaptığı haksızlıkları, akıttığı 
kanı, PKK’nın ve bağlantılı örgütlerin ci-
nayetlerini, eylemlerini, saldırılarını bu-
radaki dostlarınıza sürekli anlatmanızı 
bekliyoruz. Amerikan kamuoyunu, terör 
örgütlerinin güdümünde yalan, yanlış, 
iftira yayan kanallar değil, sizin gibi dü-
rüst ve temiz insanlar bilgilendirmelidir. 
Terör örgütleri adına Amerika’da faaliyet 
gösteren kişilerin ve kurumların gerçek 
yüzlerini buradaki namuslu insanlara gös-
terebildiğimiz ölçüde başarılı olacağımız 
açıktır. Türk-Amerikan toplumu ve Ameri-
kan Müslümanları olarak FETÖ’cüler baş-
ta olmak üzere, terör örgütleriyle irtibatlı 
hiç kimseyi aranızda barındırmayacağını-
za inanıyorum.  

Değerli kardeşlerim,

Amerika’da ve dünyanın başka yerlerinde 
bazı çevreler, tarihi gerçeklerin en perva-
sız çarpıtmalarından birini teşkil eden “Er-
meni soykırımı” yaftasını milletimize ya-
pıştırmak için kesintisiz bir çaba içindedir. 
Bu asılsız iddialara karşı mücadele etmeye 
ve tarihimize sahip çıkmaya devam etme-
liyiz. Müslüman dernekleri başta olmak 
üzere, Amerika’daki dost ve kardeş toplu-

luklarından da bu mücadelemize destek 
bekliyoruz. Bu iddialar aslında, Batı dün-
yasında bazı çevrelerin DEAŞ terör örgütü-
nü bahane göstererek sürekli tahrik ettik-
leri İslam düşmanlığının ürünüdür. 

DEAŞ’ın İslam’la Alakası Yoktur, 
Bir Terör Örgütüdür

Son yıllarda giderek tırmanan İslam düş-
manlığına karşı, hep birlikte güçlü bir 
duruş sergilemeliyiz. Burada bir tespit 
yapacağım. Bakınız, şu anda Arakanlı 
Müslümanlar katlediliyor ve 1 milyona 
yakın insan soykırım tehdidinden dolayı 
Bangladeş’e geçmenin gayreti içinde. Bu 
açık katliama, soykırıma rağmen, biz hiç-
bir zaman “Rohingyalı Müslümanları Bu-
distler öldürdü” diye bir ifade kullanma-
dık. 

Budistleri şirin gösteren kişilere sesleniyo-
rum; siz “İslami terör” ifadesini hangi hak-
la kullanıyorsunuz? İslam’da Müslümanın 
tanımı nedir biliyor musunuz? Müslüman; 
elinden, dilinden, diğer insanların emin 
olduğu kimsedir.  Müslüman, kimseye za-
rar vermez. Bir Müslüman başka bir insanı 
öldürürse tüm insanlığı öldürmüş sayılır. 
Bu nedenle de, terör sıfatıyla Müslümanlık 
asla yan yana getirilemez. Kimse DEAŞ’ı 
İslam olarak, Müslüman olarak görmesin. 
DEAŞ’ın İslam’la alakası yoktur, bir terör 
örgütüdür.

Bugüne kadar DEAŞ’a karşı en etkin mü-
cadeleyi Türkiye yürütmüştür. Suriye’de 
DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Harekâtını ba-
şarıyla nihayetlendirdik. Silahlı Kuvvet-
lerimiz, Özgür Suriye Ordusuyla birlikte 
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Cerablus, Rai, Dabık, El Bab’ı DEAŞ unsur-
larından temizledi.  Burada 3 bini aşkın 
DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Ame-
rikalı dostlarıma sesleniyorum: Siz şu ana 
kadar kaç tane DEAŞ’lıyı etkisiz hale getir-
diniz? Bizim arzumuz, Rakka’nın PYD ve 
YPG terör örgütleriyle değil de, Türk Silah-
lı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ve Koa-
lisyon Güçleri birlikte DEAŞ’tan temizlen-
mesiydi. Ancak buna yanaşmadılar. 

Tüm Müslümanları birer terörist olarak 
takdim etme stratejisi üzerine kurulu bu 
kampanyanın önüne geçemezsek, bura-
daki haklarınız ve özgürlükleriniz topye-
kün tehlike altına girecektir. Bu çerçevede, 
Amerika’daki tüm dost ve kardeş topluluk-
ların dernekleriyle birlikte hareket edilme-
sinde fayda vardır. Geçtiğimiz yıl açılışını 
yaptığımız Diyanet Amerika Merkezi, bu 
bakımdan önemli bir imkândır. Sadece 
Türk toplumunun değil, Washington böl-
gesindeki tüm Müslümanların hizmetinde 
olan bu merkez, dinimizin ve kültürümü-
zün tanıtımında önemli bir rol oyunuyor. 
Bu tür imkânları en iyi şekilde değerlen-
direrek, Amerika’da sahip olduğunuz hak-
ları geliştirme mücadelemizi daha ileriye 
taşıyabileceğimizi düşünüyorum. 

Burada verilen meşru mücadeleye en bü-
yük darbeyi, maalesef, Müslüman olduk-
ları iddiasıyla ortaya çıkan terör örgütleri 
ve teröristler vuruyor. DEAŞ, EL KAİDE, 
BOKO HARAM, FETÖ gibi terör örgütleri-
nin, tamamen proje ve provokasyon ürü-
nü söylemlerine, eylemlerine, yayınlarına 
karşı, İslam’ın aydınlık yüzünü sizler tem-
sil ediyorsunuz. 

Müslümanları Dışlama Çabaları, 
Sizlerin Gayretleri Sayesinde 
Neticesiz Kalacaktır 

Dikkat ederseniz, dünyanın her yerinde, 
farklı inanç gruplarına mensup kişiler ta-
rafından düzenlenen terör eylemleri olu-
yor. Ancak, sadece fail Müslümansa bunun 
adı “İslami Terör” olarak ifade ediliyor. 
Şayet fail başka bir inanca mensupsa, bu 
eylem “adli vaka” sınırının ötesine geçiril-
meden gündemden düşürülüyor. Bugüne 
kadar hiç “Hristiyan Terörü”, “Yahudi Te-
rörü”, “Budist Terörü”, şayet kişi herhangi 
bir inanca mensup değilse “Ateist Terörü” 
diye bir şey işittiniz mi? Biraz sonra geniş-
çe değineceğim Myanmar’da katledilen 
Müslümanlarla ilgili böyle bir nitelemeyi 
hiç duydunuz mu? Duyamazsınız… Çün-
kü sadece eylemci Müslümansa, inancıyla 
sıfatlandırılır, değilse hiç sözü edilmez. Bu 
tavır asla iyi niyetli değildir, bilakis “Küre-
sel İslamofobinin” bir parçasıdır. Batı ül-
kelerinde ve hatta global düzeyde İslam’la 
terör kavramlarını eşleştirme, aynı paran-
tezin içine alma çabasının bir ürünüdür. 
Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Yapma-
mız gereken tek şey, kendimiz olmaktır. 
Çünkü bir Müslümanın kendisini içinde 
yaşadığı topluma benimsetmek için özel 
bir şey yapmasına gerek yoktur. 

İslam ahlakıyla ahlaklanmış, Kur’an’ın 
mesajlarına vakıf, Peygamber Efendimi-
zin tavsiyelerinden haberdar her Müslü-
man, yaşadığı toplumda parmakla göste-
rilen örnek bir şahsiyettir; öyle olmalıdır. 
İnsanların önüne bu gerçek Müslüman 
profilini koymakta gösterdiğimiz başarı 
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ölçüsünde, terör örgütleri ve teröristler 
üzerinden inancımıza yöneltilen saldırı-
ları boşa çıkartabiliriz. Bu konuda, Ame-
rika’daki Müslüman toplumuna, özellikle 
Türk Amerikalılara güveniyorum. Küresel 
İslamofobinin kışkırtılmaya çalışıldığı şu 
kritik dönemde, gerçek İslam anlayışının 
Batı yarımkürede ortaya konulması husu-
sunda gösterdiğiniz gayretler için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Bazı kesimlerin Amerika’daki Müslüman-
ları dışlama çabalarının, sizlerin bu gayret-
leri sayesinde neticesiz kalmaya mahkûm 
olması kaçınılmazdır. İslam ve Müslüman-
lık kimliğini, Amerika’nın tarihinden ve 
sosyal hayatından koparmaya çalışanlara 
en güzel cevabı, asil duruşunuzla, daya-
nışmanızla, üretkenliğinizle sizler vere-
ceksiniz. Amerika’daki İslam toplumunun 
gücü, dünyadaki tüm Müslümanlar için 
bir güven ve cesaret kaynağı olacaktır. 

Kardeşlerim,

İslam dünyası, Suriye, Irak, Libya, Yemen, 
Afganistan gibi yerlerdeki çatışmalar ve 
Somali’de olduğu gibi insani dramlarla 
yüzleşirken, Myanmar’dan gelen haberler, 
bir kez daha yüreğimizi dağladı. Hunharca 
katledilen, evleri yakılan ve kendi toprak-
larından kaçmak durumunda kalan Ara-
kanlı Müslümanların acılarını hep birlikte 
takip ettik. Türkiye olarak, 2012 yılından 
beri Arakanlı kardeşlerimize ulaştırdığı-
mız yardımların tutarı 70 milyon doları 
geçiyor. Son krizde de, hem Myanmar tara-
fındaki, hem de Bangladeş’teki kamplarda 
bulunan Arakanlılara elimizden gelen yar-
dımı yaptık, yapıyoruz. 

Eşim, oğlum, bakan arkadaşlarımız, Ara-
kanlıların sığındıkları Bangladeş’teki 
kamplara giderek incelemelerde bulundu. 
Anlatılan manzaralar karşısında kahrol-
mamak mümkün değil. Geçmişte tüm hak-
larının ellerinden alındığı yetmiyormuş 
gibi, şimdi de evleri, köyleri yakılan, bas-
kıyla, katliamla ülke dışına gitmeye zorla-
nan yüzbinlerce masum insan gerçekten 
çok zor şartlarda hayata tutunma müca-
delesi veriyor. Arakan Müslümanlarının 
durumu, tüm insanlığın, ama özellikle de 
İslam dünyasının imtihanıdır. Hiç şüphe-
siz, bu imtihan Amerika’daki Müslüman 
toplumu da kapsıyor. Sizlerden bu maz-
lum kardeşlerimize sahip çıkmanızı bekli-
yorum. Ayrıca, Amerikan yönetiminin bu 
konuyla daha yakından ilgilenmesini sağ-
lamak için elinizden geleni yapmalısınız. 

Arakan’da yaşanan trajediyi ABD Başkanı 
Sayın Donald Trump’la yaptığım görüş-
mede gündeme getirdim. Bu görüşme-
nin ertesi günü ABD Dışişleri Bakanı’nın 
Myanmar’la ilgili açıklamasını duydum. 
Geçtiğimiz günlerde Kazakistan’da, dün de 
hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 
hem de İslam İşbirliği Teşkilatı Rohinga 
Temas Grubu toplantısında, bu meseleyi 
gündeme getirdik. 

Türkiye Olarak, Myanmar’da 
Yaşananların Sonuna Kadar 
Takipçisiyiz

Arkası karanlık bir örgütün saldırıları ba-
hane edilerek koca bir halkın kendi top-
raklarından adeta kazınmaya çalışılması 
insanlık suçudur. Acil önlem alınmazsa 
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Bosna’da veya Rwanda’da da yaşananlara 
benzer bir felaketi yaşamamız an mesele-
sidir. Türkiye olarak, bu meselenin sonuna 
kadar takipçisi olacağız. 

Dünyanın neresinde olursa olsun tüm 
mazlumlar gibi, Arakanlıların haklarını 
korumak, onlara yardım eli uzatmak, hem 
inancımızın, hem de kültürümüzün gere-
ğidir. Bize asıl üzen ise, İslam dünyasının 
bu konudaki duyarsızlığıdır. Dünyada bir 
başka dine mensup insanlar böylesine bir 
muameleye tabi tutulsaydı, neler olurdu, 
az çok tahmin edebiliyoruz. Müslümanla-
rın maruz kaldıkları zulümlerin böylesine 
sessizce karşılanması, gerçekten içimizi 
acıtıyor. 

“Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” me-
sajını anlamaya ve uygulamaya her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu 
günlerden geçiyoruz. İnşallah, sizlerle bir-
likte çalışarak, bu duyarsızlık hastalığını 
da yeneceğimize inanıyorum. Bunun için 
öncelikle, aramızdaki mezhepçilik fitnesi-
ni ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bizim 
tek bir dinimiz var, o da İslam’dır. Gerisi 
teferruattır, gerisi bu büyük resmin ayrın-
tılarıdır. 

Aslında yaşadığımız krizler, İslam dünya-
sının yeni bir silkinişe, yeni bir uyanışa 
ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Müslüman-
lar olarak, İslam’ın sahih ilkelerinin ve 
uygulamalarının etrafında bütünleşerek, 
kendimize yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. 
Peygamberimizin vefatının ardından İs-
lam dünyasında ortaya çıkan ve günümü-
ze kadar gelen ihtilafları aşacak, bu büyük 
birikimi en doğru şekilde değerlendirecek 

bir dirilişi hep birlikte başlatmalıyız. Bu-
nun yolu, itikadi sapmalara karşı çelik gibi 
sert, yorum farklılıklarına karşı ise olabil-
diğince hoşgörülü olmaktan geçiyor. 

Teröre bulaşan her örgütün aynı zaman-
da itikadi bir sapma içinde olduğu da bir 
gerçektir. “Haksız yere bir insanı öldürme-
yi tüm insanlığı öldürmek” olarak kabul 
eden bir dinin mensupları katliam yap-
maz, yapamaz. Başka kültürlerde “Bir ki-
şinin ölümünü trajedi, bir milyon kişinin 
ölümünü istatistik” olarak görenler olabi-
lir, ama Müslüman için her bir masumun 
canı dünyaya bedeldir. 

Müslüman toplumların kanaat önderleri-
nin, âlimlerinin, ariflerinin, yöneticileri-
nin terörün kaynağı olan itikadi sapkınlığa 
karşı uyanık olması, harekete geçmesi ge-
rekiyor. Bu çerçevede kesin bir tavır sergi-
lemeyen, gayret göstermeyen herkes, tarih 
önünde hesap vermekten, daha ötesi meş-
ruiyetini sorgulanır hale getirmekten kur-
tulamayacaktır. 

Öyleyse kardeşlerim, hazır mıyız? Bir ola-
cağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte ümmet olacağız. 
Unutmayın, gözler farklı olabilir, ama göz-
yaşlarımız aynıdır.
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Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dost ülkelerin 
değerli ombudsmanları, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 
Doğu ve Batı Ombudsmanlarını bir araya 
getiren İstanbul Uluslararası Ombuds-
manlık Konferansının başarılı geçmesini 
diliyorum. 

Kuruluşu tamamlanarak Sekretaryası-
nı ülkemizin üstleneceği İslam İşbirliği 
Teşkilatı Üye Devletleri Ombudsmanlar 
Birliği’nin de hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 2014 yılında Pakistan’daki top-
lantıda alınan kararın, bugün somut bir 
neticeye bağlanacak olması önemli bir ge-
lişmedir. İslam Zirvesi Dönem Başkanlığı-
nı yürüttüğümüz bir yılda bu gelişmenin 

Irak’taki Referandumu, 
Sonucuna Bakmaksızın Yok 
Hükmünde Kabul Ediyoruz

İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı | İstanbul | 25 Eylül 2017
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yaşanmış olmasından ayrıca memnuniyet 
duyuyorum. Aynı şekilde, bu konferans 
vesilesiyle yapılacak olan Akdeniz Om-
budsmanlar Birliği Yönetim Kurulu top-
lantısının da başarılı geçmesini diliyorum. 
Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu’na, çok 
değerli Kamu Başdenetçimize ve çalışma 
arkadaşlarına, bu önemli toplantıların ic-
rasına verdikleri katkılar için teşekkür edi-
yorum. Toplantımıza katılan tüm değerli 
dostlarımıza, ülkemize ve İstanbul’a hoş-
geldiniz diyorum.

İstanbul’un güzelliklerini gezip görmenizi 
sizlere, şairin şu ifadesiyle tavsiye etmek 
istiyorum:

“Bu şehr-i İstanbul ki bi misl-ü behadır

Bir sengine yek pare acem mülkü fedadır

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında

Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır” 

İki gün boyunca burada ortaya konacak 
görüşlerin, düşüncelerin, tekliflerin, tecrü-
be paylaşımlarının geleceğimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Değerli dostlarım,

Ülkemizde, günümüzde ombudsmanlık 
veya kamu denetçiliği olarak ifade edilen 
anlayışın, bizim tarihimizde çeşitli uygula-
maları zaten mevcuttur. Türk Devlet gele-
neğinde Divan-I Mezalim gibi, Dar-ül Adl 
gibi bu amaca yönelik kurumlar olduğu-
nu biliyoruz. Osmanlı’da, Divan-ı Hüma-
yun, Kazaskerlik, Şeyhülislamlık, Kadılık 
gibi makamların en önemli görevi halkın 

şikâyetlerini dinleyerek çözüme kavuştur-
maktı. Ülkenin yöneticilerinin de, özel-
likle Cuma namazlarının ardından bizzat 
vatandaşların dertlerini dinleme adetleri 
vardı. Bizim tarihteki devletlerimizin güç-
lü, başarılı ve uzun soluklu olmasının se-
beplerinden biri de, geniş bir coğrafyada 
halkın sesine kulak verebilmelerini sağla-
yacak mekanizmalar kurabilmeleridir. Do-
layısıyla, bu uygulama bizim yabancımız 
değildir. 

Kamu Denetçiliği Kurumumuz, 
Özgürlükleri Genişletme 
Çabalarımızın Sembolüdür 

Ülkemizde geçmiş dönemlerde sürekli 
konuşulmasına ve tartışılmasına rağmen 
kuruluşu mümkün olmayan Kamu Denet-
çiliği Kurumuyla ilgili ilk adımı biz 2006 
yılında atmıştık. O dönemde, Anayasa 
Mahkemesinin ilgili düzenlemeyi iptali 
sebebiyle bu girişimimiz sonuçsuz kalmış-
tı. 2010 Anayasa değişikliğinin ardından 
2012 yılında Kamu Denetçiliği Kurumunu, 
işin ruhuna uygun şekilde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimize bağlı olarak kurduk. 

Kamu Denetçiliği Kurumumuza, fiilen fa-
aliyete geçtiği 2013 yılından bugüne ka-
dar 36 binin üzerinde başvuru yapılmıştır. 
Kurumun kamuoyundaki bilinirlik düzeyi 
yükseldikçe, başvurusu sayısı da artmakta-
dır. Bu yıl, 15 Eylül tarihine kadar kuruma 
yapılan 11 bin 348 başvurunun 1.286’sı-
nın uzlaştırma yoluyla, yani “Dostane çö-
züm kararıyla” neticelendirilmiş olmasını 
önemli görüyorum. Kurumun tavsiye ka-
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rarlarına idarenin uyma oranının yüzde 
50’ye çıkmış olması da memnuniyet veri-
cidir. Hedefimiz, hem dostane çözüm yo-
lunun, hem de idarenin kararlara uyma 
oranının mümkün olan en üst seviyeye 
çıkmasıdır. Halen Cumhurbaşkanlığı, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık 
gibi kurumlarda yoğunlaşan hak arama 
başvurularının, zamanla, tamamen Kamu 
Denetçiliği Kurumuna yöneleceğini ümit 
ediyoruz. 

İdare ile halk arasındaki hak arama yolları 
ne kadar etkin ve güvenilir olursa, bizim 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışımız 
da o derece vücut bulur. Bizim inancımız-
da hatasız, eksiksiz, mükemmel olan sade-
ce Allah’tır. Onun dışında kurumların da, 
insanların da hataları, eksikleri, yanlışları 
olabilir. Önemli olan bu tür sorunların çö-
züm yollarının açık olmasıdır. 

Milletin devletine sahip çıkması, ancak 
devletiyle kendisi arasında kurduğu güç-
lü bağlarla mümkün olabilir. Kamu De-
netçiliği Kurumumuz, işte bu bağları güç-
lendirecek en önemli araçlardan biridir. 
Kuruluşundan bugüne her aşamasında 
emeğimiz bulunan Kamu Denetçiliği Ku-
rumumuzun çalışmalarını, bundan sonra 
da desteklemeyi sürdüreceğiz. 

Değerli dostlar, 

Kamu Denetçiliği Kurumumuzu, 
Türkiye’nin son 15 yılında gerçekleştirdiği 
tarihi reformların, demokrasiyi güçlendir-
me, hak ve özgürlükleri genişletme çabala-
rının sembolü olarak görüyorum.  Geçmiş-

te, devletin halkın inancına, meşrebine, 
kökenine, kılığına, kıyafetine, konuşması-
na karıştığı, tek tip insan üretmeye kalktığı 
dönemlerin acılarını ziyadesiyle yaşamış 
bir milletiz. Hatırlamak ve konuşmak dahi 
istemediğimiz o sıkıntılı günleri, milleti-
mizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bü-
yük dönüşüm sayesinde, hamdolsun, geri-
de bıraktık. Artık önümüze bakıyoruz. 

Avrupa Birliği, Maç Oynanırken 
Kuralları Değiştirdi

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecin-
de samimiyetle ve süratle hayata geçirdiği 
düzenlemeler, belki bizi tam üye yapmaya 
yetmedi, ama demokratik standartlarımı-
zı bir hayli yükseltti. Bunun için, Avrupa 
Birliği ikircikli bir tutum içine girdiğinde 
biz çıktık, “Kopenhag Kriterlerinin adını 
Ankara Kriterleri yapar, yine de yolumuza 
devam ederiz” dedik. Bizim demokrasiyle, 
haklarla, özgürlüklerle ilgili standartlar 
konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bizim 
hiçbir ülkenin halklarıyla sorunumuz ola-
maz, sorunumuz olsa olsa yönetimlerledir, 
onların yönetim tarzlarıyladır. Bize karşı 
yapılan haksızlıklar karşısında asla sus-
mayacağız, gerekli cevabı vermeye devam 
edeceğiz.  

Avrupa Birliği veya bir başka kurum talep 
etmese dahi, biz bu reformları kendimiz 
için, milletimiz için hayata geçirmekte 
kararlıydık; nitekim öyle de yaptık. Bizim 
itirazımız, maç oynanırken kuralların de-
ğiştirilmiş olmasınadır. Avrupa Birliği’nin 
kuralları bellidir. Müzakeler başladığında 
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fasıl sayısı 15’ti. Daha sonra fasıl sayısı-
nı 35’e çıkartmak istediler. Fasıllar açıldı, 
ancak bir türlü kapanmadı. Bu nedenle de 
Türkiye’yle ilgili AB Liderler Zirvesi bir 
türlü yapılamıyor.  Şimdi bu çifte standart-
lı tutuma karşı tepkimiz olmayacak mı? 
Tabi doğruları söylüyoruz ve söylemeye 
devam edeceğiz. Diğer aday ülkeler söz ko-
nusu olduğunda gündeme dahi getirilme-
yen kuralların, konu Türkiye olduğunda 
adeta icat edilmesini kabul etmedik, etme-
yeceğiz.  Türkiye, Avrupa Birliği tam üye-
liği takvimini harfiyen işletmiştir. Fasıllar 
konusunda, mevzuat uyumu konusunda 
hiçbir eksiğimiz, hiçbir sıkıntımız yoktur. 
Sadece, Avrupa Birliğinin kendi yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi sorunuyla 
karşı karşıyayız. 

Avrupa Birliği, fasılları kapatmayarak, ser-
best dolaşım hakkımızı adeta gasp ederek, 
mültecilerle ilgili yükümlülüklerini yerine 
getirmeyerek ve daha birçok sözünü çiğne-
yerek güvenilirliğini yerle yeksan etmiştir. 
Üye ülkelerin haklarını ve çıkarlarını ko-
ruma üzerine bina edilen bir birliğin, böy-
le bir güvensizlik ikliminde varlığını daha 
ne kadar sürdürebileceğini bilmiyoruz. 
Ama şunu herkes bilsin ki, Avrupa Birliği 
ile Türkiye arasında, artık bir tiyatro oyu-
nuna dönen bu mücadele havlu atan taraf 
biz olmayacağız. Bu konuda karar vermesi 
ve bunu tüm dünyaya ilan etmesi gereken 
taraf Avrupa Birliğidir. Biz bu kararı duya-
na kadar sabırla bekleyeceğiz. 

Değerli dostlar,

Bölgemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde 
yaşanan insani krizler bizi, kendimizle bir-
likte tüm insanlığa karşı olan sorumluluk-
larımızla yüz yüze getiriyor. Özellikle batı-
lı ülkeler, kendi vatandaşlarının güvenliği 
ve refahı konusunda gösterdikleri hassa-
siyeti, maalesef, dünyanın geri kalanı için 
ortaya koymaktan çok uzaklar. Halbuki, 
küreselleşmeden, dünyanın bir köy haline 
dönüşmesinden söz ettiğimiz bir dönemde 
yaşıyoruz. Sınırlarımız dışında yaşanan 
hadiselerin, öyle veya böyle, bir gün mutla-
ka gelip bizim kapımıza dayanacağını pek 
çok örnekte, gördük, yaşadık. 

Dünyanın Şu Andaki Düzeni 
Sürdürülebilir Değildir

Oysa, terör örgütlerinden uyuşturucu ta-
cirlerine, ekonomik vurgunculardan kural-
sız dövüşen tüm kişi ve kurumlara kadar, 
insanlığın huzuruna kast eden tehditlere 
karşı birlikte mücadele etmemiz gereki-
yor. Eğer siz, imkânları sadece kendinize 
ayırır, külfetleri tümüyle başkalarına yük-
lerseniz, bu sürdürülebilir bir düzen ol-
maktan çıkar. Dünyanın şu andaki düzeni 
sürdürülebilir değildir. Bir anlamda küre-
sel ombudsman diyebileceğimiz Birleşmiş 
Milletler ve benzeri uluslararası kurumlar, 
maalesef mazlumların haklarını koruma 
konusunda sınıfta kalmış durumdalar. 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen BM 
Genel Kurulu’nda, Rohingya Müslüman-
larıyla ilgili talebimiz kabul edildi ve bu 
meseleyle ilgili bir oturum gerçekleştiril-
di. Bu oturuma cumhurbaşkanı düzeyinde 
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bir, başbakan düzeyinde ise sadece iki ka-
tılımın olması oldukça düşündürücüdür. 
Arakan’a böyle mi sahip çıkılır? Onbinlerce 
insan ölüyor, 600 bin insan ise Bangladeş’e 
geçmek istiyor. Tüm bunlar kuru bir takım 
kınama bildirileriyle geçiştiriliyor.

Açık söylüyorum; Arakan’da soykırım ya-
pılıyor. “İslami terör”den bahsedenler, bu 
soykımı görmüyor, duymuyor. Ayrıca bu 
soykırımı “Budist terörü” olarak nitelendi-
ren de yok. Budistleri iyi niyet elçisi olarak 
lanse etmeyi sürdürüyorlar. Myanmar’da 
bir Budist terörü vardır. Bunu söylediği 
için Tayyip Erdoğan’a yüklenecekler, var-
sın yüklensinler. Öyle yogayla- mogayla bu 
işi geçiştiremezsiniz, ortada bir vaka var. 
Eğer biz bildiğimizi bilmeyenlere anlat-
mazsak, dünyada daha çok on binler-yüz 
binler yok olur gider. Buna fırsat vereme-
yiz. 

İşte eşim, evlatlarım, Dışişleri ve Aile Sos-
yal Politikalar Bakanlarımız Arakan’a 
gittiler ve bu kardeşlerimizin acısını yü-
rümeğimizde hissettik. Şimdi de inşallah 
Başbakanımız, Başbakan Yardımcımız ve 
Çevre Şehircilik Bakanımız bölgeye gide-
cekler ve kuracağımız kamplarla ilgili giri-
şimlerde bulunacaklar. 

Birleşmiş Milletlerin insani yardımlarda-
ki bürokratik mekanizmalarının yavaşlığı 
ve mali yükü, sistemin mağdurlara yar-
dımdan ziyade bu kurumların işleyişi için 
kurulduğu intibaı veriyor. Aynı şekilde 
Birleşmiş Milletlerin operasyonel gücünü 
oluşturan Güvenlik Konseyi’nde tüm iple-

rin 5 ülkenin ellerine teslim edilmiş olma-
sı, sistemi adeta kilitliyor. Bugün insanla-
rın gerçekten yardıma muhtaç olduğu kriz 
bölgelerinin hemen hiçbirinde, Birleşmiş 
Milletlerin varlığını göremiyoruz. Yapıl-
ması gereken operasyonlar, bu 5 ülkeden 
birinin çıkarına dokunduğu için sürekli 
erteleniyor. Bu durumdan cesaret alan za-
lim yönetimler, mazlumlar üzerindeki bas-
kılarını artıyor, can acıtıcı uygulamalarını 
yaygınlaştırıyor. 

Suriye’de son 7 yılda 1 milyonu aşkın in-
san hayatını kaybettiği, ülke çeşitli devlet-
lerin ve terör örgütlerinin güç savaşlarının 
arenasına döndüğü halde, Birleşmiş Mil-
letler kılını kıpırdatmadı, kıpırdatmıyor. 
Suriye’de Birleşmiş Milletler’i gördünüz 
mü, sesini duydunuz mu? Yok. Savaştan 
ve baskılardan kaçan Suriyelilerin 3 mil-
yondan fazlası ülkemizde olmak üzere 5 
milyonu başka ülkelere sığınmış durum-
da. Birleşmiş Milletlerin bu sığınmacıların 
hayatlarını kolaylaştırmak için de ciddi bir 
yardım yaptığı söylenemez. Örneğin ülke-
mizdeki sığınmacılar için Birleşmiş Millet-
lerden gelen kaynak 520 milyon dolardır. 
Bizim yaptığımız harcamalarımızın Birleş-
miş Milletler standartlarına göre tutarı ise 
30 milyar doları bulmuştur. 

Aynı sorunlu tutuma, Myanmar’daki Ara-
kan Müslümanlarının yaşadığı trajedi ve 
insani dram konusunda da şahit oluyoruz. 
Daha Arakan’daki saldırılarda ve kaçış 
yollarında hayatlarını kaybeden insanla-
rın sayısını bile tam olarak öğrenebilmiş 
değiliz. Türkiye’nin zorlamasıyla yapılan 
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uluslararası girişimlere katılımlardaki gö-
nülsüzlükten büyük üzüntü duyuyoruz. 
Dünya bu kadar zulmü kaldıramaz. 

Ombudsmanlar Olarak, 
Dünyayı Daha Yaşanır Hale 
Getirelim

Mazlumun ahı öyle bir şeydir ki, yerde 
kalmaz, arşı titretir. Bunun için biz, her fır-
satta insanlığın ortak sorunlarına çareler 
bulması gereken uluslararası kurumların, 
adalet ve hakkaniyet temelinde yeniden 
yapılandırılması gerektiğini söylüyoruz. 
Bu talebimizin sonuna kadar da takipçisi 
olacağız. 

Siz ombudsmanlardan, uluslararası yar-
dım ve müdahale kuruluşlarının yeniden 
yapılandırılması çağrımıza destek bekle-
diğimi, özellikle vurgulamak istiyorum. 
Gelin, dünyayı herkes için daha iyi bir yer, 
daha yaşanılabilir bir yerküre haline ge-
tirelim. İdareyle vatandaşlar arasındaki 
ilişkiler konusunda yaptığımız arabulu-
culuğu, küresel sistemle tüm insanlığı da 
kapsayacak şekilde genişletelim. Aksi tak-
dirde çökecek sistemin altında hep birlikte 
kalacağımızı unutmamalıyız. 

Değerli arkadaşlar, 

Bölgemizdeki krizler ve çatışmalar, Kuzey 
Irak ve Suriye’de atılmakta olan yeni adım-
larla, daha da içinden çıkılmaz bir hale ge-
liyor. Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin 
referandum kararı, ülkenin içinden geçtiği 
durum göz önüne alındığında, buram bu-

ram fırsatçılık kokan bir girişimdir. Irak’ın 
hem toplum olarak, hem de ülke olarak 
birliğe, beraberliğe, bütünleşmeye her za-
mankinden daha çok ihtiyacı bulunduğu 
bir dönemde, ayrılık yönünde adımlar atıl-
ması asla kabul edilemez. 

Bizim herkes gibi, Kuzey Irak’taki Kürt kar-
deşlerimizin de haklarına, hukuklarına, 
güvenliklerine, müreffeh bir hayat talep-
lerine sonuna kadar saygımız vardır. Nite-
kim, bu yöndeki çabalarında daima Kuzey 
Irak yönetiminin yanında olduk. En sıkın-
tılı zamanlarında, her türlü imkânı kendi-
lerine sunarak hizmet verebilmelerini sağ-
ladık. Ancak, bizim aynı zamanda Irak’taki 
Arapların, Türkmenlerin, Ezidilerin, Kel-
danilerin, Süryanilerin haklarına da say-
gımız vardır. Kuzey Irak, tüm bu halkların 
ortak hayat alanıdır. Bu bölgeyi sadece tek 
bir grubun kontrolü altına almaya çalışma-
sı, orada uzun yıllar sürecek yeni çatışma-
ların, yeni acıların, yeni zulümlerin, yeni 
katliamların habercisi olmaktan öte bir 
anlam taşımayacaktır. Kontrolleri altına 
aldıkları gücü ve imkânları diğer gruplarla 
paylaşma konusunda hiç de iyi bir imtihan 
vermeyen mevcut yönetime olan güven-
sizlik, sözde bağımsızlık ilanı sonrası çok 
daha artacaktır. 

Kimse bizden, sınırlarımızın hemen ya-
nıbaşında yeni bir kriz ve çatışma alanı 
oluşmasına göz yummamızı bekleyemez. 
Bu konudaki tavrımızı açıkça ortaya koy-
duk. Buna rağmen yapılan ve Irak’taki cari 
hukuka da uygun olmayan referandumu, 
sonucuna bakmaksızın yok hükmünde ka-
bul ediyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğü ve 
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toplumsal birliği doğrultusunda çalışmayı 
sürdüreceğiz. 

Dün akşam, İran Cumhurbaşkanıyla tele-
fonda uzunca bir görüşmem oldu.  1 gün 
önce gönderdiği heyete kabul edip, görüş-
lerimizi dile getirdik.  Ayrıca Irak Federal 
Devleti de, yapılan referandumu kabul et-
miyor, Anayasa Mahkemeleri aleyhlerinde 
karar aldı. Yani referandumun hiçbir hük-
mü kalmadı. 

Bu konuda siyasi, ekonomik ve güven-
lik noktasında bütün adımları atıyoruz, 
atacağız. İran’da aynı adımları atıyor. Bu 
hafta içerisinde diğer tedbirleri de hemen 
açıklayacağız. Tüm sınırları kapatacağız. 
Kuzey Irak Yerel Yönetimi, petrolünü han-
gi kanallarla, nereye satacak? Vana bizde, 
vanayı kapattığımız anda o iş de biter. Biz 
adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya de-
vam edeceğiz. 

İşin garibi, Kuzey Irak Yerel Yönetimi’nin 
aldığı kararı, İsrail’in dışında başka destek-
leyen başka bir ülkenin de olmamasıdır.  

Hem Krizlerle Mücadele Etme, 
Hem de Projelerimizi Hayata 
Geçirme Potansiyeline Sahibiz

Aynı şekilde, Suriye’de de bir veya birden 
fazla terör devleti kurulmasına izin verme-
yeceğiz. Başkaları için sadece stratejik bi-
rer hamleden ibaret olan bu gelişmelerin, 
bizim için devletimizin ve milletimizin 
beka meselesi olduğunu buradan bir kez 
daha ifade ediyorum. Siyasetin ve diplo-

masinin üzerinde bir öneme sahip olan 
Irak ve Suriye konusunda, ülkemiz için 
tehdit oluşturan konularda, gerektiğinde 
kullanmaktan çekinmeyeceğimiz tüm se-
çenekler önümüzdedir. Suriye’de El Bab’a 
kadar uzanan bir alanı terör örgütlerinden 
temizlemiştik. Şimdi aynı amaçla yeni bir 
adım daha atıyoruz. Gerektiğinde Irak’ta 
da bu tür adımları atmaktan geri durma-
yacağız. Bölgemiz huzura, barışa, istikrara 
ve refaha kavuşana kadar mücadelemizi 
sürdürmekte kararlıyız. 

Sevgili dostlar,

Değişimler genelde sancılıdır, ama bir o 
kadar da kaçınılmazdır. Türkiye, bu ger-
çeği son 15 yılda yaşadığı hadiselerle biz-
zat tecrübe etmiş bir ülkedir. Bölgemizde 
yaşanan değişimlerin, ancak yüzyılda bir 
rastlanacak türden olduğunun farkında-
yız. Geçtiğimiz asırda ülkemizi köşeye sı-
kıştırmak için kullanılan araçlar, bugün 
geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Yurt 
içinde ve uluslararası alanda karşılaştığı-
mız hadiselerin çoğunun, bu süreçte bizi 
yönlendirme amacı taşıdığı açıktır. Milleti-
miz, aymazlıkta ısrar eden küçük bir kesim 
haricinde, tüm bu olup bitenleri görmekte 
ve birliğini, beraberliğini, dayanışmasını 
sımsıkı tutarak, devletine, hükümetine 
destek olmaktadır. Yöneticiler olarak bizle-
re düşen görev, milletimizin bu fedakârlığı 
karşısında, ona her alanda en iyi hizmetle-
ri sunmaktır. 

Türkiye, hem krizlerle mücadele etme, 
hem de projelerini hayata geçirme potan-
siyeline sahip bir ülkedir. Bu sayede, bir 
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yandan terör örgütlerinin üzerine gider 
ve uluslararası düzeyde maruz kaldığımız 
saldırıları göğüslerken, diğer yandan da 
ekonomi başta olmak üzere her alanda he-
deflerimiz doğrultusunda kararlılıkla yü-
rüyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın 
idare ile olan ilişkilerini en ileri seviyeye 
çıkarmanın da gayreti içindeyiz. Kamu De-
netçiliği Kurumumuz, her geçen yıl artan 
etkinliği ile bu konuda en büyük yardımcı-
mız olmaya adaydır. 

Bu duygularla bir kez daha İstanbul Ulus-
lararası Ombudsmanlık Konferansının, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Om-
budsmanlar Birliği’nin kuruluşunun ve 
Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yönetim 
Kurulu toplantısının hayırlı olmasını di-
liyorum. Bu güzel etkinliklerin düzenlen-
mesinde emeği geçenleri tekraren tebrik 
ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, 
İran İslam Cumhuriyeti’nin değerli tem-
silcileri,  sayın bakanlar,  sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bugün Yük-
sek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin dördüncü 
toplantısına Aziz Kardeşim Ruhani’yle bir-
likte başkanlık etmekten bahtiyarlık duyu-
yorum. Konsey toplantılarının, işbirliğinin 
önündeki mevcut engellerin ortadan kaldı-

rılmasına, sorunlara etkin ve nihai çözüm-
ler üretilmesine, somut projelerin ortaya 
çıkarılmasına vesile olmasını diliyorum.  

Sayın Ruhani ile az önce gerçekleştirdiği-
miz görüşmede ikili ilişkilerimizi ve böl-
gemizi ilgilendiren hayati önemdeki me-
seleleri ele aldık. İkili ilişkilerimizde geçen 
sene yeniden yakaladığımız ivmenin de-

Turizm Konusundaki 
Tecrübemizi İran’la 
Paylaşmak İsteriz

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı
Tahran, İran | 4 Ekim 2017
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vam etmesi memnuniyet vericidir. Son dö-
nemde, karşılıklı üst düzey temaslarımız 
yoğunlaştı. Bakanlarımız sık sık bir araya 
geliyor. İlişkilerimizde bir ilk olarak, Sayın 
Genelkurmay Başkanınız başkanlığında-
ki heyet, ülkemizi ziyaret etti. Keza Sayın 
Genelkurmay Başkanımız da iade-i ziyaret 
çerçevesinde hâlihazırda İran’da heyetimi-
ze iştirak ediyor. Geleneksel işbirliği konu-
larımızın yanında, artık askeri ve savunma 
alanlarında da karşılıklı adımların atılma-
sı sevindiricidir. Cumhurbaşkanı Birinci 
Yardımcısı Sayın Cihangiri’yi ilk fırsatta 
ülkemize bekliyoruz. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi İran Dostluk Grubu Başkanı-
mızın da İranlı muhatabının davetine ica-
betle bu ay içinde İran’ı ziyaret edeceğini 
öğrenmekten memnun oldum.  

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin gelişti-
rilmesi yönündeki iradenin her iki taraf-
ta da mevcudiyetini görmekten memnu-
num.  Ancak, ülkelerimiz arasındaki ticari 
potansiyeli hayata geçirmek için, iradenin 
ötesinde, ilave çaba ve somut adımlar ge-
rekiyor. Gerçekleri en yalın haliyle ifade 
etmeliyiz. Halen 30 milyar dolarlık ticaret 
hacmi hedefimizden uzağız. Ticaret hac-
mimiz son birkaç yıldır 10 milyar dolar 
seviyesinde seyrediyor.  Şüphesiz bunda, 
ticaretimizin önemli bir kalemini oluştu-
ran petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün 
de etkisi bulunuyor. Ticaretimize çeşitlilik 
ve ivme kazandıracak adımların ivedilikle 
atılması şarttır. 

Biz, ülkenize yönelik yaptırımların uygu-
lamada olduğu süreçte dahi Türk şirket-

lerini İran’da faaliyetlerini arttırmaları 
yönünde teşvik ettik. Bu teşvikimizi sür-
dürüyoruz.  Aynı tutumu İran tarafından 
da bekliyoruz.  Üçüncü ülkelerde de ortak-
laşa çalışabiliriz. Zat-ı Devletlerinin, ilgili 
Bakanlıklara ülkenize yabancı sermaye 
çekmek amacıyla yatırım ortamının iyileş-
tirilmesi ve ihracat pazarlarına erişim için 
gerekli anlaşmaların yapılması talimatı 
verdiğini öğrendim. Bu talimatınızın, ikili 
ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendi-
recek bir ortam oluşturmasını diliyorum.   

Yatırımcılarımızın önündeki engelleri kal-
dırmalı ve ticaret ile yatırımları kolaylaştı-
ran tedbirleri almalıyız. Firmalarımızı kar-
şılıklı olarak yatırım yapmaları yönünde 
daha fazla cesaretlendirmeliyiz. Önümüz-
deki dönemde müteahhitlik sektörümü-
zün, İran›ın altyapısını yenileme çalışma-
larına önemli katkılarda bulunabileceğine 
inanıyoruz. 

Tercihli Ticaret Anlaşması ticari ilişkile-
rimizi güçlendirmek için önemli bir araç 
durumundadır.  Bu hususta ticari işbirliği-
mizi uzun vadeli ve stratejik bir bakış açı-
sıyla değerlendirmeli, Anlaşmanın genişle-
tilmesine öncelik vermeliyiz. Bu çerçevede 
yürütülen müzakerelerin neticelendiril-
mesini arzu ediyoruz.

Öte yandan, Ticaretin Kolaylaştırılması 
Anlaşması›nın da bir an önce sonuçlandı-
rılması yararlı olacaktır. Bu kapsamda ilet-
tiğimiz taslak metne ilişkin görüşlerinizi 
bekliyoruz.  
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Dünyadaki ilk Türk Ticaret Merkezi’ni 
Tahran’da açtık. Bu merkezlerin ilkinin 
Tahran’da açılması, şüphesiz, İran’la uzun 
vadeli ticari işbirliğimize olan inancımızın, 
verdiğimiz önemin bir göstergesidir.  Ben-
zer bir Merkezin ülkemizde açılışına da 
her türlü desteği vermeye hazırız. 

Karayolu Taşımacılığında 
Yaşadığımız Sorunları 
Gidermeliyiz

Kamu ve özel bankalarımızı İranlı muadil-
leriyle işbirliği yapmaları konusunda teş-
vik ediyoruz. Merkez Bankalarımızın Para 
Takası Anlaşması taslağı üzerinde çalış-
tıklarını memnuniyetle öğrendim. Ayrıca 
Merkez Bankaları başkanlarımızca Teknik 
İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanması da 
sevindiricidir.  

Karayolu taşımacılığı alanındaki sorunlar, 
işbirliğimizin ruhuna yakışmıyor. Bu ko-
nuda ilerleme sağlayamadık.  Ulaştırma 
sorunlarını çözmeden ticari ilişkilerimizin 
artmasını ve 30 milyar dolarlık ticaret he-
defimize ulaşılmasını beklemek hayalcilik 
olacaktır. Bu alanda kısıtlayıcı önlemleri, 
ayrımcı engellemeleri kaldırmamız lazım. 
Ulaştırmadan sorumlu Bakanlarımızdan 
en kısa zamanda mevcut meselelere adil ve 
kalıcı bir çözüm getirmelerini bekliyorum. 
Kara Ulaştırması Karma Komisyonu’nun 
bu meseleleri artık gündemimizden çı-
karmak için iyi bir platform olacağını dü-
şünüyorum. Benzer şekilde, ulaştırmadan 
sorumlu Bakanlarımızın mutabık kal-
dıkları, “Ortak Ulaştırma Çalışma Grubu 

Toplantısı”nın en kısa zamanda Ankara’da 
düzenlenmesine hazırız.  

Aziz Kardeşim,

Bu noktada bir diğer önemli alan da güm-
rüklerdir. Gümrük altyapımızın iyileştiril-
mesine yönelik çalışmalar ve tek pencere 
sistemi gibi uygulamaların hayata geçiril-
mesiyle ticaret hacminin yükselmesi sağ-
lanabilecektir. Gümrüklerimiz çalışmala-
rını modern sistemlerle, seri şekilde ve “İlk 
gelen ilk geçer” anlayışıyla, birbirimizin 
taşımacılarını mağdur etmeyecek bir yak-
laşımla sürdürmelidirler. 

Enerji alanında, özellikle hidrokarbon 
ve yenilenebilir enerji alanlarında Türk 
şirketlerinin deneyimleriyle İran enerji 
sektöründe daha fazla rol alabileceklerini 
düşünüyoruz. İran’da gerek petrol ve gaz 
gerek yenilenebilir enerji alanlarındaki 
fırsatlara ilgi duyuyoruz. 

Turizm işbirliğimizin gelişmesiyle halkla-
rımız arasındaki dostluk ve kardeşlik bağ-
ları daha da pekişecektir. Ülkemizi ziyaret 
eden İranlı turist sayısı kadar, medeniyet-
ler beşiği ülkenizi ziyaret eden Türk turist 
sayısının da artmasını önemsiyoruz. İran›a 
daha fazla turist çekilmesini sağlamak için 
turizm altyapınızı güçlendirecek işbirliği 
projelerini hayata geçirmeye de hazırız. 
Tecrübemizi sizinle paylaşmak isteriz. Bu 
bağlamda bir sonraki “Ortak Teknik Ko-
mite Toplantısı”nı da ülkemizde yapmayı 
arzu ediyoruz.  İlgili Bakanlarımız ve bü-
rokratlarımız, tüm bu konuların detaylı ça-
lışmalarını önümüzdeki Karma Ekonomik 
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Komisyon Toplantısına kadar yapsınlar. 
Bu hususları Komisyon toplantısında artık 
neticelendirelim. 

Öte yandan, bölgemizdeki ortak tehditler 
göz önüne alındığında, güvenlik alanında-
ki mevcut mekanizmaların canlandırılma-
sı da sevindiricidir. Örgütlü Suçlarla Müca-
delede İşbirliği Ortak Çalışma Grubu›nun 
ikinci toplantısının en kısa zamanda 
düzenlenmesini arzu ediyoruz. Emniyet 
Genel Müdürümüz,  Güvenlik Güçleri 
Komutanınızı da bu ay içinde ülkemizde 
ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır.  

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Değerli Bakanlar,

Türkiye ve İran, son dönemde aldıkları ini-
siyatiflerle bölgenin kaderini değiştirmeye 
muktedir iki ülke olduklarını kanıtlamış-
lardır. Ülkelerimiz hem kendi halklarının, 
hem bölge halklarının barış ve refahına 
katkı sağlama potansiyeline sahip nadir 
ülkelerdendir. Bu durum ülkelerimiz için 
fırsatlar sunduğu kadar bizlere büyük so-
rumluluklar da yüklemektedir. İkili işbir-
liğimizi geliştirirken, bu sorumluluğun 
bilinciyle bölge sorunlarının çözümü ve 
bölge halklarının refahına yönelik adımla-
rı da atmalıyız.  Teşekkür ederim.



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-2

261

Değerli Sancaklılar, sevgili novi pazarlı-
lar ve diğer şehirlerden gelen dostlarımız, 
kıymetli kardeşlerim, Sırbistan’ın bu güzel 
bölgesinin güzel, yiğit, dobra insanları, siz-
leri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlı-
yorum. Sizlere de, Türkiye’de yaşayan 80 
milyon vatandaşımızın tamamıyla birlik-
te, sizlerin öz kardeşleri olan Sancaklıların 
selamlarımı getirdim. Kimi milletvekili, 
kimi işadamı, kimi eğitimci, kimi diğer 

alanlarda ülkemize çok önemli katkılarda 
bulunan bu coğrafyanın öz evladı tüm va-
tandaşlarımıza da, buradan selamlarımı 
gönderiyorum.

Balkan coğrafyasının neresine gidersek gi-
delim bu yakınlığı, bu sıcaklığı yaşıyoruz. 
Bu vesileyle değerli dostum Cumhurbaşka-
nı Sayın Vuçiç’e de bir kez de sizlerin huzu-
runuzda teşekkür etmek isterim. Sırbistan 

FETÖ’yü Balkanlardan da 
Söküp Atacağız

Novi Pazar’da Halka Hitap | Sancak, Sırbistan | 11 Ekim 2017 
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ziyaretimizde bizi adeta evimizde hissettir-
di, gerçekten samimi bir misafirperverlik 
gösterdi. Bugün burada, Sayın Vuçiç ile 
birlikte sizlerin karşısında bulunmamızın 
da son derece anlamlı olduğuna inanıyo-
rum. Novi Pazar Belediye Başkanı’na da bu 
ziyaretim çerçevesinde yaptığı hazırlıklar 
için teşekkür ediyorum. Ne diyor o güzel 
Novi Pazar türküsünde:

“Kaleden bakınca

Çok güzel bir şehir görüyorum

Novi Pazar benim vatanım

Bu şehir benim en sevdiğim

Raska Nehrinin güzelliği

Onun kaynağı sopocanı

Tüm dünya biliyor ki

Onun en güzel anıtı Altun Alem Camii”

Çok güçlü ve derin ilişkilerimiz olan San-
cak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinçle-
ri sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. 
Bugün burada, Sancak’ta, Novi Pazar’da 
yaşadığımız şu birliktelik, ülkeler ve halk-
lar olarak barış, huzur ve refah içinde bir 
geleceğe ne kadar hasret olduğumuzu gös-
termektedir. İnanıyorum ki, bizi etnik mil-
liyetçilik ayırmamalıdır. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizdeki Sancak kökenli vatandaşla-
rımız ile Sırbistan’daki Boşnak azınlık, iki 
ülke arasında en önemli köprülerden biri-
dir. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili 
ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini 
hep birlikte görüyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde bu bağları daha da güçlendirmenin 

çabası içinde olacağız. Değerli dostum Sa-
yın Vuçiç ile bu konuda aynı düşüncelere 
sahibiz.

Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki özel 
yerimizin öyle sadece sözde olmadığını, 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir 
kez daha gösterdiniz. Sayın Vuçiç’in bizim 
yanımızda yer aldığı o geceyi unutmam 
mümkün değil. Sizler duanızı bizden esir-
gemediniz. 15 Temmuz gecesi bizlerden 
duasını esirgemeyen, Türkiye’ye destek 
olan Sancak halkı, bizim hakiki kardeşimiz 
olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Sancak 
halkının, Türk halkıyla terörle mücadele 
konusunda dayanışma içerisinde olmaya 
devam edeceğine inanıyorum. İnşallah el-
birliğiyle FETÖ denilen bu ihanet çetesini, 
ülkemizden olduğu gibi, Balkanlardan da 
söküp atacağız. Bu hususta Sayın Vuciç’in 
de güvenimiz, itimadımız tamdır. 15 Tem-
muz gecesi bize ilk destek veren liderler-
den biri de Sayın Vuçiç’ti. Bu duruşuyla 
gerçek dostumuz olduğunu gösteren Sayın 
Vuciç’e,  huzurlarınızda bir kez daha teşek-
kür ediyorum.

Yöneticiler olarak, İstikrarlı Bir 
Balkanların İnşası Konusunda 
Kararlıyız

Değerli kardeşlerim,

Batı Trakya’da, Rodoplar’da, Belgrad’da, 
Sancak’ta, Balkanların neresinde olursa 
olsun, bu coğrafyanın tüm halkları bi-
zim kardeşimizdir. Biz, diğer ülkeler gibi, 
Sırbistan’ın da birlik, beraberlik, dirlik 
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içinde olmasını, müreffeh bir hale gelmesi-
ni istiyoruz. Bunun için her alanda ve her 
yerde Sırbistan’la işbirliği yapmaya hazırız. 
Türkiye, ülkenin diğer bölgelerindeki kal-
kınma projeleri gibi, Sancak’ın ekonomik 
ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak her 
türlü atılıma destek verecektir. İşadamları-
mızı, Sırbistan’da ve elbette bu bölgeye ya-
tırım yapmaları konusunda teşvik ediyo-
ruz. Halkbank’ın ülke genelinde ve burada 
açtığı şubeler, bu doğrultuda atılmış çok 
önemli bir adım olmuştur. Et ithalatı için 
Sırbistan’da açtığımız kotanın bir bölümü-
nün, Pester Yaylasında yetiştirilen hayvan-
lar için kullanılmasını arzu ediyoruz.

Bölgemizin Sırbistan’la ve komşu ülkeler-
le ticari entegrasyonunda büyük öneme 
sahip olduğunu bildiğimiz karayolu ve 
havayolu projelerinin süratle hayata geçi-
rilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. 
Bu vesileyle, Belgrad-Saraybosna yoluyla 
ilgili müjdeyi de değerli dostum Vuçiç’le 
birlikte burada size vermek istedik. Novi 
Pazar’ı da yakından ilgilendiren ve çok ya-
kında fiilen hayata geçeceğine inandığım 
bu yol, bölge ülkeleri arasındaki bir barış 
ve kardeşlik köprüsü olacaktır.

Kardeşlerim,

Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boş-
nak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri, asır-
larca birlikte yaşadığımız, gelecekte de 
yine her alanda işbirliği içinde olacağımız 
dostlarımız olarak görüyoruz. Bunu söy-
lerken, elbette Balkanlarda geçmişte yaşa-
nan acıları unutmadık. Biz nerede olursa 
olsun, hiçbir topluma yapılan haksızlığı 

mazur karşılamadık, tasvip etmedik, böyle 
bir yanlışa destek vermedik.

Balkanlarda dışarıdaki güçlerin kışkırt-
masıyla ortaya çıkan her kaosun, her ça-
tışmanın bedelini, sadece ve sadece bura-
daki insanlar ödüyor. Gün geliyor, herkes 
çekip gidiyor, ama yürekleri yangın yerine 
dönmüş insanlar burada yine yan yana 
yaşamaya devam ediyor. Onun için diyo-
ruz ki, Balkan halkları olarak sizler kendi 
aranızda ne kadar bir olursanız, beraber 
olursanız, kardeş olursanız, o kadar güçlü 
olursunuz, o kadar güvende olursunuz, o 
kadar müreffeh olursunuz. Ülkelerimizin 
yöneticileri olarak bizler istikrarlı ve mü-
reffeh bir Balkanların inşası konusunda 
kararlıyız. Sizlerin de aynı duygular içinde 
olduğunuza yürekten inanıyorum.

Sırbistan’ın ve onun önemli bir parçası ola-
rak gördüğüm Sancak’ın gelişmesi, kalkın-
ması, zenginleşmesi için hep birlikte yapa-
cak çok işimiz var. Unutmayın, her zaman 
yanınızdayız. Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte inşal-
lah dostluğumuzu koruyacağız. 
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Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanla-
rı,  değerli bakanlar,  Sayın Genel Sekreter, 
uluslararası kuruluşların kıymetli tem-
silcileri, D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı’nın 
9’uncu Zirve Toplantısını açarken hepinizi 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve be-
rekatüh. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 
üzerinize olsun.

Tüm misafirlerimize, Türkiye’ye ve 
İstanbul’a hoşgeldiniz diyorum. Üç kıtada 
temsil edilen D-8 Teşkilatının 7 saygın üye-
sini, kıtaları, kültürleri, gönülleri birleşti-
ren 7 tepeli güzel İstanbul’umuzda misafir 
etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Sözlerimin hemen başında 1997 yılının 
kasvetli atmosferinde,  D-8’in kuruluşuna 

Ticaretimizi Milli Paralarla 
Yapmanın Önünü Açarsak, 

Kazanan Bizler Olacağız

D-8 İstanbul Zirvesi | İstanbul | 20 Ekim 2017
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liderlik eden Merhum Başbakan Prof. Dr. 
Necmeddin Erbakan’ı rahmetle, tazimle 
yâd ediyor; Rabbim mekânını cennet eyle-
sin diyorum. Geride bıraktığı 20 sene için-
de D-8’e hizmet etmiş, kuruluşun büyü-
mesi, güçlenmesi için gayret göstermiş 
tüm dostlarımıza da şükranlarımı sunu-
yorum.

Ülkemiz ve D-8 için son derece anlamlı bu 
yıldönümü vesilesiyle aramızda bulanan 
siz değerli kardeşlerime ve misafirlerimize 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Küresel ve bölgesel gelişmeler bağlamında 
oldukça sancılı bir dönemde icra ettiğimiz 
toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. İnşallah bugün hep birlikte 
gündemimizdeki başlıkları ele alacak, geç-
mişin muhasebesi yanında geleceğin yol 
haritasını da çıkaracağız. Niyetimiz hayr, 
inşallah, akıbetimiz de hayr olacaktır. 
Allah’tan, yolumuzu, bahtımızı açık etme-
sini, gayretlerimizi hayra tebdil etmesini 
niyaz ediyorum.

Aziz Kardeşlerim,

Bundan 20 sene önce D-8 Teşkilatınının 
hangi temel ilkeler ve değerler üzerine 
inşâ edildiğini eminim sizler de çok iyi 
hatırlıyorsunuz. Bu ilkeler, aynı zamanda 
D-8’in bayrağında yer alan 6 yıldızda da 
temsil ediliyor. Örgütü kurarken, savaş 
yerine barış, çatışma yerine diyalog, çifte 
standart yerine adalet ve kalkınma olsun 
demiştik. Üstünlük kavramının yerine 
eşitliğin, sömürünün yerine paylaşımın, 
baskı ve tahakkümün yerine insan hakla-

rının, özgürlüğün ve demokrasinin hâkim 
olmasını tahayyül etmiştik. 

Geride bıraktığımız 20 yıl zarfında dünya-
da meydana gelen gelişmeler, o zamanki 
endişelerimizin ne kadar haklı olduğunu 
bugün gösteriyor. Son yıllarda savaşların, 
terör eylemlerinin, ekonomik kriz ve doğal 
felaketlerin ne denli büyük yaralar açtığı-
na hep beraber şahit olduk. Afganistan’tan 
Irak’a, Libya’dan Suriye’ye, Arakan’dan 
Endonezya’ya, Nijerya’ya kadar kardeşle-
rimizin, dostlarımızın yaşadıkları ıstıraba 
bizzat şahitlik ettik. İkinci Dünya Savaşı 
akabinde kurulan, Soğuk Savaş sonrasın-
da ise tahkim edilen mevcut küresel sis-
tem; çıkarları, garanti altına alınmış bir 
avuç mutlu azınlık dışında hiç kimseyi 
tatmin etmedi. Neredeyse her 10 yılda bir 
tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere 
geldik.

D-8’ler Olarak, Üç Kıtaya Hâkim 
Durumdayız

Bu kadar üretimin olduğu, bu kadar zen-
ginliğin olduğu bir dünyada halen Afri-
ka’daki kardeşlerimiz en temel ihtiyaçları-
nı dahi karşılayamıyor. Küresel adaletsizlik 
azalmak yerine daha da arttı. Terör tehdi-
dinin sınır, mesafe tanımadan yaygınlaştı-
ğı, buna rağmen “İyi terörist-kötü terörist” 
ayrımına gidildiği sıkıntılı bir dönemden 
geçiyoruz.

Bunun yanında birileri kasıtlı bir şekilde 
“İslam’la terörizmi, Müslümanlarla teröris-
ti” özdeşleştirmeye çalışıyor. Boko Haram 
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gibi; DEAŞ, FETÖ, El Şebab gibi katil sürü-
lerinin işlediği cinayetleri, İslam düşman-
lıklarına malzeme yapıyorlar. Göç ve mül-
teci meselesi üzerinden rengi, dili, dini, 
etnik kimliği farklı olan herkes ötekileşti-
riliyor; saldırıların, ayrımcı politikaların 
hedefi oluyor. Akdeniz’i büyük bir mülteci 
kabristanına döndüren çaresizliğe, açlık 
ve yoksulluğa dur demek yerine, düzensiz 
göçle mücadele için botların batırılmasın-
dan, insanların ölüme terk edilmesinden 
bahsediliyor.

Kardeşlerim,

Bu tablonun bize verdiği ders şudur: D-8’in 
ilkelerine ve savunduğu değerlere olan ih-
tiyaç bırakın azalmayı daha da artmıştır. 
Zira D-8 salt çıkarlar etrafında buluşan bir 
ülkeler topluluğu değil; bunun çok daha 
ötesinde adil, huzurlu ve istikrarlı bir dün-
ya talebinin mücessem halidir. Bizler D-8 
üyeleri olarak dünyada pek az ülkeye na-
sip olan coğrafî ayrıcalıklara sahibiz. Üç 
kıtaya hâkim durumdayız. Zengin doğal 
kaynaklarımız, hepsinden önemlisi dünya-
nın yaklaşık yedide birini teşkil eden genç 
ve dinamik nüfusumuz var.

D-8’i kurduğumuzda bin 820 dolar olan 
kişi başına düşen millî gelir ortalamamız, 
hamdolsun bugün 4 bin 500 doları aştı. 
Tabii ki yeterli değil, bunun daha da art-
ması gerekiyor. Yıllık ortalama büyüme 
oranımız birçok Batılı ülkenin üzerinde, 
yüzde 6’lar düzeyinde seyrediyor. Ticaret-
ten tarım ve sanayiye, turizmden enerji ve 
ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel 
bazda işbirliklerimiz bulunuyor. 

Ancak, potansiyelimizi tam anlamıyla ha-
rekete geçirme noktasında sıkıntılar yaşı-
yoruz. Ticaretin kolaylaştırılması bağla-
mında, vize kolaylığı, Gümrük ve Tercihli 
Ticaret Anlaşmalarının imzalanıp yürür-
lüğe girmesine büyük önem veriyoruz. İn-
şallah bu anlaşmaların tüm üye devletler 
tarafından onaylanması ve uygulanması 
halinde, şu an 100 milyar dolar civarında 
seyreden D-8 içi ticaret hacmimizin 500 
milyar doların üzerine çıkacağına inanıyo-
ruz. Toplam ekonomik büyüklüğümüzün 
3 trilyon 770 milyar dolar, nüfusumuzun 
1,1 milyar olduğunu düşündüğümüzde, 
bu seviyelerin bile bizim için yeterli olma-
dığı ortadadır. 

Savunma sanayii başta olmak üzer birçok 
alanda ortak üretim projelerine gidebi-
liriz. İyi tarım uygulamalarından temiz 
enerjiye, ulaştırmadan çevreye, eğitime 
kadar birçok alanda geniş bir işbirliği po-
tansiyelimiz bulunuyor. Bunun için eksik-
lerimizi görmeli, günün ihtiyaçlarına göre 
kendimizi yenilemeli, karar alma süreçle-
rin hızlandıracak adımlar atmalıyız.

Dünya Değişirken, D-8 Yerinde 
Sayamaz

Her şeyin değiştiği bir dünyada D-8’in aynı 
kalması, hatta yerinde sayması asla kabul 
edilemez. Teşkilatımızı yeni üyelerle, yeni 
ortaklarla tahkim etmemiz gerektiğine 
inanıyorum. Karar alma mekanizmaları-
mızda oy birliği yerine nitelikli çoğunluk 
gibi imkânlardan istifade edebilmeliyiz. 
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Zira mevcut sistem tıkanıklıklara, zaman 
ve enerji israfına sebep oluyor. 

Eğer Proje Destek Fonu’nu bir an önce ha-
yata geçirebilirsek D-8’i daha etkin, verimli 
ve proje odaklı bir örgüt haline getirebiliriz.

Ülkelerimiz arasındaki ticarette millî para 
birimlerimizi kullanmanın yolunu açabil-
diğimiz takdirde, D-8 tarihinde bir devri-
me imza atmış olacağız. Kur ve dolar baskı-
sı altında ekonomilerimizi eritmeye gerek 
yok. İnanın ki, ticaretimizi milli paralarla 
yapmanın önünü açarsak, kazanan bizler 
olacağız. Dönem Başkanlığımız sırasında, 
bu amaçla bir Takas Odası kurulması için 
Merkez Bankalarımızı bir araya getirmeyi 
planlıyoruz.

D-8 ülkeleri olarak, toplantılara katılım 
düzeylerini arttırmalı, çalışmalarımıza 
özel sektör kuruluşlarını da dâhil etmeli-
yiz. Hepimiz D-8’e sahip çıkmalı; daha et-
kin, daha verimli, daha güçlü olması için 
azami gayret göstermeliyiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
D-8’in Dönem Başkanlığını şimdiye kadar 
başarıyla ve sabırla yürüten Pakistan’a te-
şekkür ediyorum. Sayın Genel Sekreter 
Musavi’yi ve şahsında tüm personelini teb-
rik ediyor; bugün aramızda bulunan Örgü-
tün müstakbel Genel Sekreteri Sayın Cafer 
Kuşari’ye Rabbimden muvaffakiyetler dili-
yorum.

Katımlarınız için her birinize teşekkür edi-
yor, heyetinizi bir kez daha muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum.
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Aziz Dostum, Bosna-Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi Üyesi Sayın Bakir İzzetbego-
viç, kıymetli misafirler, değerli sanatçılar, 
basın dünyamızın kıymetli mensupları, 
geleceğimizin teminatı olan genç kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 

en kalbi duygularımla, muhabbetle, hür-
metle selamlıyorum 

Böylesine anlamlı bir program vesilesiy-
le siz “Aliya dostlarını” Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesinde, milletin evinde, bu gazi 

Aliya’nın “Bosnamı Koruyun 
ve Sahip Çıkın” Vasiyetini 
Hiçbir Zaman Aklımızdan 

Çıkartmayacağız

Aliya İzzetbegoviç’i Anma ve Aliya Dizisinin Tanıtım Toplantısı
Ankara | 23 Ekim 2017 
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mekânda ağırlamaktan büyük bahtiyarlık 
duyuyorum.

Sözlerimin hemen başında birkaç gün 
önce 14’üncü vefat yıldönümünü idrak 
ettiğimiz, Bosna-Hersek’in kurucu lide-
ri, ilk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya 
İzzetbegoviç’i rahmetle, tazimle yâd edi-
yorum. Aynı şekilde, bu sene Mayıs ayında 
alem-i bekaya uğurladığımız kalem erbabı, 
gönül insanı, hepsinden öte Bosna aşığı 
gazeteci Akif Emre kardeşimize de Cenâb-ı 
Mevla’dan rahmet ve mağfiret niyaz edi-
yorum. Rabbim her ikisini de cennetiyle, 
cemaliyle müşerref eylesin. Buradan baş-
ta Aliya’nın ailesi ve yakınları olmak üze-
re tüm Boşnak kardeşlerime bir kez daha 
başsağlığı diliyorum.

Peygamber Efendimiz (SAV) hadisi şerif-
lerinde bize “Alimlerin, peygamberlerin 
varisleri ve yeryüzünün kandilleri” olduk-
larını müjdeler. Ve “Bir âlimin ölümü de 
âlemin ölümü gibidir”; geride öyle büyük 
bir boşluk oluşturur. Bu hikmetli sözle-
rin hiç şüphesiz şahsında tecessüm ettiği, 
adeta ete kemiğe büründüğü isimlerden 
biri merhum Aliya Izzetbegoviç’tir. Çün-
kü Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür 
ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya 
bunların tamamıdır, hatta çok daha ötesi, 
fazlasıdır.

O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca 
düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini 
ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefek-
kirdir. O, yüreğinin bir yarısında Bosna’yı, 
diğer yarısında Fas’tan, Endonezya’ya, 
Türkiye’den Cezayir’e bütün İslam dünya-
sını taşıyan bir gönül adamıdır. 1970’lerin 

kasvetli ortamında kaleme aldığı ‘’İslam 
Deklerasyonu”yla Aliya, İgman Dağı gibi 
yükselen bir özgüven abidesidir. O,  savaş 
meydanlarında cesur bir asker, ailesine 
müşfik bir baba, arkadaşlarına aziz bir 
dost, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge 
bir liderdir.

Günümüzde çokça rastladığımız fildişi ku-
lelerinde ahkâm kesen kifayetsizlere inat,  
yeri geldiğinde üniformasını giyip cenk 
meydanlarına atılan bir uçbeyidir Aliya… 
Biz Aliya’yı “Ölmeye hazır olan insanlar, 
ölmeye hazır olmayanlara karşı galip ge-
lirler” tespitiyle hatırlıyoruz. Biz onu “Ey 
teslimiyet, senin adın İslam’dır!” niyazıyla 
biliyoruz. Biz onu,  “Asla intikam peşinde 
koşmayın, adalet arayın, ama yapılanları 
da kesinlikle unutmayın” tavsiyesiyle ha-
tırlıyoruz. Biz Aliya’yı “Her şeye kadir olan 
Allah’a ant olsun ki; köle olmayacağız” 
haykırışıyla biliyoruz. Biz onu “‘Boşnaklar 
ülkelerinde kendilerini özgür hissetsinler, 
sadece Allah’tan korksunlar. Gururlu ol-
sunlar, çok çalışsınlar, gerçeği konuşsun-
lar” vasiyetiyle hatırlıyoruz. Biz o büyük 
gönül insanını, vefatından birkaç gün önce 
yazdığı;

Dik dur!

Yıldızların altında nasıl başı eğik durursun

Hangi yoldan gidersen git

Sonunda ölüm bekliyor

Ve her şey felaketle sonuçlanıyor

Sen de öleceksin

Bu dünya da ölecek

Bu yüzden dik dur” 
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mesajıyla hatırlıyoruz. Ve elbette biz ken-
disini, ölümün gölgesi artık iyice yüzüne 
düştüğü o son anlarında, elimi avuçlarının 
içine alıp “Bosna’mı koruyun, Bosna’ma 
sahip çıkın” emanetiyle hatırlıyoruz. Bilge 
Liderin çok hasta olduğunu Viyana’dan 
Türkiye’ye dönerken uçakta öğrendim. 
Pilota “Hemen Sarajevo’ya in” şeklinde ta-
limat verdim.  Sarajevo’ya indikten sonra 
hemen hastaneye koştum. Bakir kardeşim 
de oradaydı. Aliya’nın odasına girdim ve 
kendisi elimi avuçlarının içine alıp “Bura-
lar Evladı Fatihandır. Bosna’mı koruyun 
ve sahip çıkın” demişti. İnşallah biz de, 
Bosna’yı korumaya ve oradaki kardeşleri-
mizle beraber Bosna’yı yüceltmeye devam 
edeceğiz. Tabii orada birkaç önemli siyasi, 
stratejik vasiyetleri de olmuştu, ama onları 
burada söylemem uygun düşmez.

Aliya’nın Siyasi, Sosyal ve İlmi 
Mirasına Sahip Çıkmalıyız

Bugün bir kez daha, işte bu anlamlı me-
rasim hasebiyle, Aliya’nın teslimiyetine, 
cesaretine, bilgeliğine ve sarsılmaz imanı-
na hep birlikte şahitlik ediyoruz. TRT Yö-
netimini böylesine abidevi bir şahsiyetin 
hayatını diziye aktardığı için gönülden 
kutluyorum. Özgün ve yoğun bir çalışma-
nın ürünü olan bu dizinin, Aliya’nın çok 
daha geniş kitlelerce tanınmasına vesile 
olacağına inanıyorum. Bilhassa içinde bu-
lunduğumuz sancılı dönemde Aliya’nın si-
yasi, sosyal ve ilmi mirasına çok iyi sahip 
çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.

Değerli kardeşlerim,

Her canlı fanidir, vakti saati gelince mu-
hakkak ölümü tadar. Ancak bu dünyadan 
göçse bile insan eserleriyle yaşar, geride 
bıraktıklarıyla nesilden nesile aktarılır. 
Aradan asırlar geçmesine rağmen bugün 
halen yolumuzu aydınlatan kitaplar var. 
Yıllar geçse eskimeyen, her okuduğumuz-
da içimizi ısıtan şiirler var. Kısacık ömrü-
ne koca bir tarihi sığdıran ilham kaynağı-
mız şahsiyetler var. İşte Aliya da böyle bir 
karakter, işte böyle müstesna bir insandır.

Elbette onun gibi çok yönlü birini tarif 
etmek, birkaç kelimeye sığdırmak ko-
lay değildir. Ancak her insanın temayüz 
eden bir tarafı, diğer yönlerini aşan bir 
alamet-i farikası vardır. Benim için Aliya 
Izzetbegoviç’in en büyük eseri Bosna, en 
önemli mirası da asaletidir. Aliya’nın her 
tavrında, her söyleminde Müslümana has 
vakar, özgüven ve tevazuu bir aradadır. 
Komünist rejimin tüm şiddetiyle üzerle-
rine geldiği ilk gençlik yıllarından 78 ya-
şında son nefesini verdiği ana kadar Aliya, 
Müslüman olmanın, Müslüman kalmanın, 
Müslümanca yaşamanın mücadelesini ver-
miştir. Ne inancından, ne medeniyetinden, 
ne de Boşnak kimliğinden hiçbir zaman 
vazgeçmemiştir. Yeri geldiğinde en keskin 
kelimelerle kendini eleştirmiş, nefis mu-
hasebesi yapmaktan çekinmemiştir. Kutlu 
mücadelesini kavmiyetçiliğin sınırlarına 
hapsetmemiştir. Batı karşısında eğilmek-
tense, onlara benzemektense ölmeyi tercih 
edecekten kadar asildir. Zira onun naza-
rında savaş, ölünce değil, asıl düşmanına 
benzeyince kaybedilen bitmez-tükenmez 
bir mücadeledir.
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İçimizdeki sözde aydınların aksine, batı 
karşısında el pençe divan durmayı, batı-
lı efendilerine şirin gözükmeyi milletine 
ihanet sayar. “Avrupalı bir Müslümanım” 
derken de, “Ben Avrupa’ya giderken kafam 
önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, 
kadın ve ihtiyar öldürmedik” derken de sa-
dece ve sadece hakikati haykırır. Aliya’nın 
Batı karşısında bu kadar cesur, bu kadar 
açık sözlü olmasının sebebi, elbette yaşa-
dıkları ve şahit olduklarıdır. Hapis, baskı, 
yıkım, savaş dâhil belki de görülebilecek 
bütün acıları 78 yıllık ömrüne sığdırmış 
birisidir. Cezaevini de, savaşı da görmüş-
tür. Bu da asaletinin en temel harcıdır.

Medeni Avrupa’nın göbeğinde, tüm dün-
yanın gözü önünde tam 3,5 yıl boyunca 
yüzbinlerce vatandaşı vahşi bir şekilde 
katledilir. Srebrenitsa’da tarihin en utanç 
verici soykırımlarından birine şahit olur. 
Birleşmiş Milletlerin güvenli bölge ilan 
ettiği Srebrenitsa’ya sığınan, çoğu kadın 
ve çocuk 8 bin 372 kişi, Hollandalı asker-
ler tarafından yamyamlarına teslim edilir. 
Batı’nın bu olaylar karşısında sesi çıktı 
mı? Çıkmadı. Hala bu yamyamlar yaşıyor 
mu? Yaşıyor. İşte bugün bunların yamyam-
lıklarını referandum öncesi Hollanda’da 
gördük mü? Gördük. Bayan Bakanımıza 
varıncaya kadar saldırdılar. Türk kardeş-
lerimin üzerine köpeklerini saldılar. Yani 
yamyamlık tam gaz devam ediyor. Böyle 
bir rezalet olabilir mi? Bunların karekteri 
ve cibilliyeti budur. Müslüman, bunların 
yaptıklarının hiçbirini yapmaz. Çünkü 
Müslüman zulmetmez, edemez. 

Avrupa Bosna’da Ölmüş, Suriye’de 
Gömülmüştür

Aliya, her fırsatta diğer ülkelere demokra-
si, insan hakları, özgürlük dersi verenlerin, 
karanlık ve kanlı yüzüne bizzat tanık olur. 
Ancak bütün bunlara rağmen o, hakikatin 
onurunu, hiçbir hesaba, hiçbir diplomatik 
manevraya feda etmemiştir. Müslüman 
duruşundan asla taviz vermemiştir. Şah-
sının ve halkının yaşadığı onca zulme, şid-
dete ve vahşete rağmen, intikam peşinde 
koşmamıştır. Duygularının aklını esir al-
masına izin vermemiştir.

Savaş kolay, barış ise çok daha zordur. Barış 
için akıl gerekir, fedakârlık gerekir; vizyon 
gerekir. Hepsinden önemlisi affedebilecek 
yüce bir gönül gerekir. Aliya, Bosna’nın ge-
leceği için, barış, huzur ve istikrarı için, bu 
fedakârlığı göstermekten çekinmemiştir. O 
başkomutan olarak halkının önüne düştü-
ğünde de, Dayton’da barış masasına otur-
duğunda da hep zor olanı şeçmiştir. Aliya, 
Dayton’la ilgili şu ifadeyi kullandı: “Kabul 
etmek zorundaydım.” Evet, şu anda üç par-
çalı bir Bosna var. Ne sıkıntılar çektiklerini 
biliyorum. Temenni ederim ki, Dayton ma-
saya yatırılır ve yaşanan sıkıntılar aşılır. 
Sıkıntılarına, sorunlarına rağmen, Bosna-
Hersek, Aliya’nın bir başarısı, onun engin 
vizyonun bir meyvesidir.

Kıymetli dostlarım,

Bizim Aliya’dan, onun hayatından, siya-
setinden, duruş ve asaletinden öğrenecek 
çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Gerek 
bizim gibi devlet adamlarının, gerekse 
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öğrencisinden akademisyenine, askerine 
kadar farklı kesimlerin, Aliya’nın mirası-
nı çok iyi idrak etmesi gerekiyor. Çünkü 
Aliya’nın ömrü hepimiz için ibret vesikası-
dır. Aliya’nın uğruna hayatını adadığı kav-
ga, günümüzde de sürmektedir. Zaman 
değişse de, mekânlar ve aktörler değişse 
de, maalesef benzer acılar bugün de yaşa-
nıyor.

7 senedir komşumuz Suriye’de şahit olduk-
larımızın, bundan 25 sene önce Bosna’da 
yaşananlardan Allah aşkına ne farkı var?  
Aynı sahneleri yaşıyoruz. Dram aynı, acı 
aynı; değişen bir şey yok. Ama emperya-
listler, kan emiciler sömürüyü devam etti-
riyor. Dün Bosnalılara karşı sergilenen çif-
te standartla, bugün Suriyeli mazlumlara 
uygulanan arasında ne fark var?  Bosna’da-
ki vahşeti görmeyenler, Arakan’daki vah-
şete de kör-sağır değiller mi? O gün Sreb-
renica’daki soykırıma ses çıkarmayanlar, 
bugün de Halep’teki, Hama’daki, Guta’daki 
soykırıma da ses etmiyorlar. O gün kadın 
ve çocukların vahşice katledilmesine kayıt-
sız kalanlar, bugün de Myanmar’daki “Bu-
dist terörüne” benzer bir tavır takınıyor. O 
gün katillere alan açanlar, bugün de terör 
örgütlerini silaha boğuyor. İnsan hakları, 
demokrasi, millet iradesi ve özgürlükler 
dün Boşnaklara çok görülüyordu, bugün 
de Suriyelilere, Filistinlilere, Libyalılara 
lüks görülüyor.

Mazlumlar ve zalimler değişse de zulmü 
tribünden seyredenler değişmedi, değiş-
miyor. Avrupa Bosna’da ölmüş, Suriye’de 
gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk 
bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar 
taşlarıdır.

Türkiyesiz Bir Avrupa’nın 
Varacağı Yer Yalnızlıktır, 
Çaresizliktir

Maalesef son 7 yılda kadim Avrupa değer-
leri, bizzat bu değerlerin sahipleri tarafın-
dan itibarsızlaştırılmış, tek tek yok edilmiş-
tir. Açık söylüyorum: Bugün Avrupa’nın 
dünyadaki milyarlarca insan nazarında 
hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Mevcut 
siyasi tablo devam ederse, korkarım ki 
gelecek, bugünden de çok daha kötü ola-
caktır. Irkçılığın yükseldiği, ayrımcılığın 
arttığı, Neonazi partilerin hükümet ortağı 
olacak güce ulaştığı bir Avrupa, felakete 
doğru sürükleniyor demektir. İlkelerini 
kendi elleriyle boğan bir Avrupa’nın gele-
ceği karanlıktır.

Şu anki manzara, istikbalimiz açısından 
bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmakta-
dır. Tabii ki bu kötü gidişatı engelleyecek 
olanlar, öncelikle Avrupalı siyasetçiler, 
akademisyenler ve topluma rol model olan 
sanatçılardır. Onun için salonda bulunan 
sanatçılara da çok büyük bir görev düşü-
nüyor. Çünkü sanatçılar bir toplumun rol 
modelleridir. Onların tavırları ve mesajları 
tüm gençliği etkileyecektir. 

Biz Türkiye olarak önce vatandaşlarımı-
zın ve dindaşlarımızın güvenliği, sonra 
da tüm Avrupa halklarının esenliği için 
doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle söy-
lüyor; tıpkı Aliya gibi hakikati hesaplara 
kurban etmiyoruz. Avrupalı liderlerden de 
Türkiye’yi hedef almayı artık bir tarafa bı-
rakıp, sağduyuya, aklıselime dönmelerini 
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bekliyoruz. Yabancı düşmanlığını tırman-
dırmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. 
İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali 
kurmak, sizi bir yere taşımaz.

Türkiyesiz bir Avrupa’nın varacağı yer 
yalnızlıktır, çaresizliktir, iç çekişmelerdir. 
Türkiye, Avrupa’ya muhtaç değildir, asıl 
muhtaç durumda olan Avrupa’dır. Onlar 
görmek istemese de, giderek kronikle-
şen sorunlarının reçetesi, Türkiye’dedir, 
Türkiye’nin tam üyeliğindedir. Ve Türkiye, 
altını çizerek ifade ediyorum, bunun için 
şahsiyetinden, değerlerinden ve onurun-
dan asla taviz vermeyecektir. Biz kimsenin 
oyuncağı değiliz, olmayacağız. Biz birile-
rinin keyfine göre muamele edeceği kapı-
kulu değiliz, olmayacağız. Çünkü biz, tıpkı 
Bosnalılar gibi, kanlarıyla tarih yazan, hür-
riyetin bedelini gencecik fidanlarını topra-
ğa vererek ödeyen bir milletiz. Tehditlerle 
Türkiye’yi esir alacaklarını zannedenler, 
kendi tarihlerinden bihaber gafillerdir. 
Yaptırımlarla bize diz çöktüreceklerini sa-
nanlar, büyük bir yanılgı içinde oldukları-
nı pek yakında anlayacaklardır.

Her zaman ifade ettiğim gibi havlu atma-
yacak, pes etmeyeceğiz. Ucuz ayak oyun-
larına prim vermeyeceğiz. Kendini bilmez 
siyasetçilerin provokasyonuna gelmeye-
ceğiz. Milli gururumuzdan da stratejik 
hedeflerimizden de taviz vermeyeceğiz. 
İnşallah, eninde sonunda Türkiye’nin sa-
bır ve sağduyusunun meyvelerini topla-
yacağımıza inanıyorum. Her imtihandan 
altının akıyla çıkan milletimizin, inşallah 
bu kuşatma teşebbüslerini de boşa çıka-
racağını biliyorum. Ancak bu süreçte; tıp-

kı Aliya’nın dediği gibi “Hatırlayacağımız 
şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostla-
rımızın sessizliği olacaktır.”

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
vefatının 14’üncü sene-i devriyesinde 
iman, ahlak ve teslimiyet abidesi Ali-
ya İzzetbegoviç’i bir kez daha hasretle, 
rahmetle, tazimle yad ediyorum. Bosna 
Hersek’in bağımsızlığı için canlarını feda 
eden tüm şehitlere Allah’tan rahmet dili-
yorum. TRT’ye böylesine anlamlı bir proje 
için teşekkürlerimi, tebriklerimi sunuyo-
rum. Aliya dizisinde görev alan tüm sanat-
çılarımıza, kameramanından şoförüne 
kadar bütün emektarlara şükranlarımı su-
nuyorum. İnşallah dizinin hak ettiği ilgiyi 
başta gençlerimiz olmak üzere milletimiz 
nezdinde de göreceğine inanıyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
kıymetli misafirler, sizleri muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. 

Öncelikle, aziz dostum Aliyev ile bu önem-
li etkinliğe evsahipliği yapan Azerbaycan 

makamlarına misafirperverlikleri için 
teşekkür ediyorum. Kazakistan, Gürcis-
tan ve Özbekistan Başbakanları da bugün 
heyecanımıza ortak oluyor. Teşrifleri için 
Zatı Alilerine en kalbi şükranlarımı sunu-
yorum. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun 

Kararlılığımızın ve 
Vizyonumuzun Eseri Olan 
Bu Proje, Hepimizin Ortak 

Başarısıdır

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin İlk Seferinin Başlatılması Töreni 
Bakü, Azerbaycan | 30 Ekim 2017
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açılışı münasebetiyle, siz dostlarımla,  kar-
deşlerimle bir arada olmaktan büyük bah-
tiyarlık duyuyorum. 

Bugün, içinde bulunduğumuz dönemin 
ötesinde, istikbalimiz bakımından çok kıy-
metli bir adım atıyoruz. Bu törenle, Asya’yı, 
Avrupa’yı ve Afrika’yı birbirine bağlama 
hedefiyle başlatılan yeni İpek Yolu girişi-
minin halkalarından birini hizmete alıyo-
ruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun ilk 
seferinin gerçekleşmesiyle, Orta Koridor 
projesinin en önemli ayağı tamamlanmış 
oluyor. Böylece, Londra’dan Çin’e kesinti-
siz demiryolu bağlantısı kurulduğunu da 
ilan ediyoruz. Kararlılığımızın ve vizyonu-
muzun eseri olan bu proje, hepimizin or-
tak başarısıdır. 

Azerbaycanlı kardeşlerim “Zehmetle ye-
yilen acı soğan, minnetle yeyilen baldan 
şirindir” derler. İşte bu proje de zahmetle, 
özveriyle, altın teriyle hayata geçildiği için 
gerçekten çok kıymetlidir. Ülkem ve mille-
tim adına, projenin tüm bölgemiz için ha-
yırlı olmasını diliyor, katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bizler dünyanın kalbi olan, son derece 
stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölge-
miz, ulaşımdan ticarete, turizmden ener-
jiye kadar muazzam bir potansiyele sahip-
tir. Türkiye olarak, özellikle son 15 yıldır 
yaptığımız yatırımlarla, işte bu potansiyeli 
hayata geçirmenin mücadelesini veriyo-
ruz. Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars Demir-
yolu projesinin tamamlayıcısı niteliğinde 

birçok eseri hizmete açtık. Marmaray, hızlı 
tren hatlarının inşası, mevcut tren hatları-
nın yenilenmesi, İstanbul’a inşa ettiğimiz 
ve üzerinde raylı sistem geçişi de yer alan 
üçüncü köprü, bunlardan bazılarıdır. Ger-
çekleştirimiz bu yatırımlarla, Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu projesinin etkinlik ve ca-
zibesini daha da artırdık. Azerbaycan’ın 
Alat Limanı’yla da, sadece 3 ülkeyi değil, 
tüm Orta Asya Cumhuriyetlerini Batı ulaş-
tırma güzergâhlarına bağlamış oluyoruz. 
Aynı şekilde, Türkmenistan’ı Türkmenbaşı 
limanı üzerinden, Kazakistan’ı da Aktau li-
manı üzerinden Avrupa’ya bağlıyoruz.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi, 1 mil-
yon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma 
kapasitesine sahip olacaktır. Hattın kapa-
sitesi, 2034 yılında ise 3 milyon yolcu ve 
17 milyon ton yüke ulaşacaktır. Projenin 
önemi, tarihi İpek Yolu üzerinde, zaman 
ve mesafe olarak nakliyatçılarımız için en 
avantajlı imkânları sunmasından geliyor. 
Hızlı tren hatlarımızın tamamının devreye 
girmesinin ardından, Çin’den gelen yük, 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi saye-
sinde, Orta Koridor üzerinden 12-15 gün 
içerisinde AB ülkelerine ulaşacaktır. Şu 
anda Çin üzerinden Avrupa’ya giden yük 
miktarı 240 milyon tonun üzerindedir.  Ül-
kelerimizden geçen Orta Koridor’dan, bu 
yükün yüzde 10’unun taşınması halinde 
bile 24 milyon ton ilave yük taşınmış ola-
caktır. 

Değerli misafirler, 

Elbette böyle bir hattın bölgemize getirisi 
sadece ekonomik olmayacaktır. Proje, siya-
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si olarak barış, güvenlik ve istikrar, sosyal 
olarak refah getirecek, yük ve insan hare-
ketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de 
ülkelerimizin beşeri gelişimine de katkı 
sağlayacaktır. Bölgenin kadim devletleri 
olarak bizler dayanışma ve işbirliği içinde 
hareket ettiğimiz sürece, çok daha büyük 
projelere imza atabiliriz. Bugüne kadar 
hayata geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Kars, Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve 
TANAP gibi projeler, bundan sonra yapa-
caklarımızın da birer teminatıdır.

Bu düşüncelerle Bakü-Tiflis- Kars demir-
yolunun açılışının ve ilk seferinin bir kez 
daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu gurur günümüze iştirak eden tüm mi-
safirlerimize şükranlarımı sunuyor, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. 

Kıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefen-
diler, çok değerli genç kardeşlerim, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu 
aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. 
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerini-
ze olsun.

Mağrip’ten Kuala Lumpur’a, Balkanlar’dan 
Pasifik’e, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar 

uzanan engin İslâm coğrafyasının seçkin 
kadın temsilcileri olarak sizleri aramızda 
görmekten büyük bahtiyarlık duyuyoruz. 
Türkiye’ye, başkentimiz Ankara’ya hoşgel-
diniz.

Bu anlamlı programı düzenleyen Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığımıza ve Sayın 
Bakanımıza, İslam İşbirliği Teşkilatı Ka-
dın Danışma Konseyine ve Konseyin Sayın 
Başkanına teşekkür ediyorum. “Gelecek 

İslam Dünyası Ne Yazık ki Aynı 
Hedefe Birlikte Kilitlenemiyor

İİT Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik 
Programı Sertifika Töreni | Ankara | 10 Kasım 2017
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İçin Müttefik” temalı Genç Kadınlar Lider-
lik ve Girişimcilik programının tüm İslam 
âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum.

2 Kasım Perşembe günü İstanbul’da baş-
layan, biraz sonra yapacağımız sertifika 
töreniyle nihayete erecek olan program 
süresince, gerek yurt içinden gerekse yurt 
dışından birçok seçkin isimle bir araya gel-
diniz. Ekonomiden diplomasiye, kariyer 
planlamasından sosyoloji, tarih, sanat ve 
edebiyata kadar oldukça geniş bir yelpaze-
de farklı tartışmalara şahit oldunuz. Aynı 
zamanda Türkiye’yi ve birbirinizi çok daha 
iyi tanıma fırsatı buldunuz. Zengin bir içe-
riğe sahip olduğunu gördüğüm bu prog-
ramın sizler açısından başarılı geçtiğini 
ümit ediyorum. Burada edindiğiniz bilgi, 
birikim, tecrübe ve dostlukların, inşallah, 
hayatınızın her aşamasında sizlere farklı 
bir perspektif sunacağına inanıyorum.

Atalarımız “Evvel refik badel tarik”, yani 
“Önce yoldaş, sonra yol” derlerdi. Gönül 
ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol 
arkadaşlarınız olduğu müddetçe, hiçbir 
yol uzun değildir. Kalpleri bir, hedefleri 
bir, inançları, umut ve sevdaları bir olan 
toplulukların aşamayacağı engel yoktur. 
Hayatta asıl zenginlik, dost biriktirmektir. 
Burada geçirdiğiniz sürenin bu açıdan da 
sizler için verimli ve bereketli olduğunu 
düşünüyorum.

Kıymetli misafirler, 

Saygıdeğer hanımefendiler,

1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşki-
latı, 56 üyesi ve 5 gözlemci üyesiyle, bütün 
İslam ülkelerini bir araya getiren yegâne 
platformdur. Sizlerin de bildiği gibi Türki-
ye, geçtiğimiz yıldan beri teşkilatın Dönem 
Başkanlığını yürütüyor. Ülkemiz ve İslam 
dünyası için son derece önemli olan bu 2 
yıllık süreci en verimli şekilde değerlen-
dirmeye çalışıyoruz.  Müslümanların ve 
tüm insanlığın kanayan yaraları olan so-
runların çözümü için elimizden gelen gay-
reti gösteriyoruz. Hedefimiz, on yıllardır 
ihmal ettiğimiz, çoğu zaman görmezden 
geldiğimiz, ancak içten içe büyüyen mese-
lelerin gündeme taşınmasını sağlamaktır. 
Peki, başarılı mısınız derseniz? Açık söy-
lüyorum, çok da başarılı değiliz. Bunu bir 
özeleştiri olarak söylemek zorundayım. 
Niye derseniz, ne yazık ki İslam dünyası 
aynı hedefe birlikte kilitlenemiyor. 

Myanmar’da Müslüman 
Kardeşlerim Ölüyor, Ama Kimin 
Umurunda!

İşte Myanmar’da, Arakan’da yaşananlar 
ortadadır. Acaba İslam dünyasının bütün 
ortakları, yaşanan bu dram karşısında aynı 
hissiyatı duyuyor mu? Duymuyor. BM Ge-
nel Kurulu’ndaki Myanmar konulu otu-
rumda sadece iki devlet başkanı vardık. 
Yalnızca Türkiye ve İran Cumhurbaşkanla-
rı bu oturama katıldı. Başbakan seviyesin-
de ise Bangladeş ve Pakistan’dan katılım 
sağlandı.  Bir de Endonezya’dan Cumhur-
başkanı Yardımcısı vardı.  Myanmar’da 
Müslümanlara yapılan zulümler bu ka-
dar basit mi? Yani parmak ucuyla tutula-
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cak bir mesele mi? Ama ne yazık ki du-
rum budur.

Myanmar’da yüzbinlerce Müslüman kar-
deşlerim ölüyor, ama kimin umurunda! 
Ondan sonrada gelip “Eşiniz Hanımefen-
diyi, çocuklarınızı, bakanlarınızı bölgeye 
gönderdiniz, sağolun, varoğlun.  Bu ziya-
retlerle Myanmar’da bir hareketlenme 
oldu” diyorlar. Ya tamam da, siz ne yaptı-
nız? Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi 
var. Eğer bu eller birbiriyle vuruşmuyorsa, 
bu eller birbiriyle tokuşmuyorsa, o zaman 
Müslümanları ilgilendiren meselelerde 
netice almak mümkün değildir. 

Türkiye olarak gücümüz neyi gerektiriyor-
sa bunu yapmakta kararlıyız. Biz petrol 
zengini değiliz, petrol kuyularımız yok. 
Ama şu anda milli gelire oranla, dünyada 
en az gelişmiş ülkelere yardımda birinci 
sıradayız.  Çünkü biz, veren el alan elden 
üstündür ilkesiyle hareket ediyoruz. Biz 
yüzleşmediğimiz her soruna, bizden son-
raki nesillere bırakılmış ağır bir yük olarak 
bakıyoruz. Tüm Müslümanların da kendi 
meselelerine bu anlayışla yaklaşması, ön-
lerindeki sorunların üzerine cesaretle, ka-
rarlılıkla gitmesi gerekiyor.

Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz alan-
ların başında, hiç şüphesiz, kadınlarımızın 
durumu geliyor. İslam dünyası, ümmetin 
yarısını oluşturan, Peygamber Efendimi-
zin cenneti ayaklarının altına serdiği ka-
dınlar konusunda, maalesef, başarılı bir 
imtihan veremiyor. İslam, Allah’tan başka 
hiçbir gücün kulluğuna izin vermeyerek, 
insanı özgürleştiren, zincirlerinden kur-

taran bir dindir. Dinimizin taşıyıcı sütun-
ları tevhit, ahlak, hürriyet ve adalettir. 14 
asırlık medeniyet müktesebatımıza bak-
tığınızda sanattan mimariye, siyasetten 
beşeri münasebetlere kadar bu ilkelerin 
izlerini görürsünüz. Asırlar boyunca İslam 
âleminin ilmin, irfanın, hikmetin ve ada-
letin merkezi olması, işte bu anlayış saye-
sindedir. Ne zamanki odak şaşmıştır, işte o 
zaman gerileme de başlamıştır. Bugün ha-
len odak sapmasının sancısını yaşıyoruz.  
Özellikle kadınlarla ilgili konularda buna 
şahit oluyoruz.

Birçok İslam ülkesinde kadınların sosyal, 
siyasal ve beşeri rollerini İslam dininin 
prensipleri değil, kalıplaşmış toplumsal 
alışkanlıklar belirliyor. İşte şimdi son za-
manda yeniden “Ilımlı İslam” kavramını 
gündeme getirip, adeta köpürtüyorlar. 
“Ilımlı İslam” ifadesinin patenti nereye ait-
tir? Batı’ya aittir... Şimdi belki de o ifadeyi 
kullanan şahıs, bunun patentinin kensine 
ait olduğunu iddia edebilir. Ancak onun 
patenti o şahsa ait değildir. 15 yıl önceydi, 
Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma 
yapmıştım. Konuşmanın ardından da, par-
lamenterler şahsıma sorular yöneltmeleye 
başladılar. Bu soruların başında da, “Ilımlı 
İslam hakkında ne düşünüyorsunuz?” şek-
lindeki soru vardı. İyi hatırlıyorum, onlara 
şu cevabı verdim: “İslam’ın ılımlısı-ılımsızı 
olmaz. İslam tektir. Kimse çeşitlemeye git-
mek suretiyle İslam’ı bir zaafın içerisine 
sokma gayretine girmesin.” 

Bu türdeki ard niyetli söylemlerle İslam’ı 
zaafa düşürmek istiyorlar. Bizim dinimi-
zin ılımlısı-ılımsızı olmaz. İslam, bütün ku-
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rumlarıyla, müesseseleriyle Kitabullah’ta 
kendini bulmuş dinin ta kendisidir. Onun 
dışında kimse dinimize tanım yapmasın. 

Kadın Eli Değmeyen Her İş, Bize 
Göre Eksiktir

İslam, geleneğin, an’anelerin üzerindedir, 
hepsinden çok daha aşkındır. Gelenek, 
ancak İslam’ın ruhu ile mütenasip olduğu 
zaman anlamlıdır. Kadınlarımızın hayatın 
her alanında varlık gösterebilmeleri konu-
sunda yaşanan sıkıntıların, İslam’dan de-
ğil, toplumların asırlara sari yerleşik algı-
larından kaynaklandığı bir gerçektir. Oysa 
bizim tarihimizde Hazreti Hatice, Hazreti 
Aişe, Ümmü Seleme, Raziye Begüm Sul-
tan, Melike Hatun, Mihrimah Sultan gibi, 
hizmetleriyle abideleşmiş on binlerce ka-
dın vardır. Elbette annelik Allah’ın kadın-
lara en büyük lütfudur, ikramıdır. Anneliği 
inkâr, fıtratı yani yaratılışı inkârdır. Ancak 
Müslüman kadın iyi bir anne olduğu ka-
dar, yeri geldiğinde çığır açan bir ilim insa-
nı, siyasetçi, öğretmen, hatta yeri geldiğin-
de atılgan bir savaşçıdır. Kadınların emeği 
ve katkısı olmayan, kadın eli değmeyen 
her iş, bize göre eksiktir, yarımdır.

Kıymetli genç kardeşlerim,

Bu anlayışla son 15 yılda ülkemizde kadın-
larımızın önündeki engelleri kaldırmak 
için çok büyük adımlar attık. Çağdaşlaş-
mayı İslam düşmanlığı olarak anlayan 
“Sözde elitist-özde lümpen” bir güruha rağ-
men, kadınlarımıza haklarını teslim ettik. 
İnancının gereği olan kıyafetinden dolayı 

üniversiteye gidemeyen, iş hayatına atıla-
mayan, adeta dört duvar arasına mahkûm 
edilen kadınlarımızı özgürlükleriyle bu-
luşturduk. Bugün Türkiye’de hiç kimse 
inançlarından, hayat tarzlarından, düşün-
celerinden dolayı ötekileştirilmiyor. Başı 
açık veya örtülü tüm kadınlarımız, arzu 
ettikleri her alanda özgürce çalışabiliyor, 
hayatın içinde yer alabiliyor. Önümüzde-
ki dönemde de girişimcilikten siyasete, 
eğitimden dış politikaya kadar her alanda 
kadınlarımızı, inşallah, güçlendirmeyi sür-
düreceğiz.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Dönem Başka-
nı olarak bu tecrübe ve birikimimizi diğer 
kardeşlerimizle de paylaşmak istiyoruz. 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nda bile hala ka-
dınlarımız etkin değildirler. Teşkilat bün-
yesinde  bir kadın kolları kurulabilir. Ama 
teşkilat üyesi ülkelerin liderleri bu konuda 
henüz aynı anlayışta değil. İİT bünyesinde 
gençlik teşkilatı da yoktu. Bundan birkaç 
yıl önce, Dolmabahçe’deki bir toplantıda, 
gençlik kolları kurulması yönünde bir tek-
lifim olmuştu. Daha sonra gençlik teşkilatı 
kurulması yönünde karar alındı.  

Bu anlayışla Dönem Başkanlığımızın ana 
konularından birini kadın sorunlarına 
ayırdık. 13’üncü İslam Zirvesinde yaptı-
ğımız çağrı, güç de olsa, diğer ülkeler nez-
dinde mâkes buldu ve teşkilat bünyesinde 
ilk kez bir İstişarî Kadın Konseyi kurul-
du. Hâlihazırda bu Konsey’in de Dönem 
Başkanlığı’nı üstleniyoruz. Kadın Konse-
yinin teklifiyle Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 
“Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik 
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Programı” işte bu çabalarımızın bir seme-
residir. İnşallah bu adımlar sizler tarafın-
dan çok daha güçlü, çok daha yaygın bir 
şekilde devam ettirilecektir.

Burada şu noktayı üzülerek belirtmem ge-
rekiyor. Tüm çabamıza rağmen İslam İşbir-
liği Teşkilatı içerisinde kadınların rolü ve 
etkinliği noktasında halen ciddi eksiklik-
ler var. Teşkilat içerisinde kadınlarla ilgili 
yürütülen projelerde maalesef bir dirençle 
karşılaşıyoruz. İnşallah ortak çabalarımız-
la bu direncin aşılacağına, kadınların teş-
kilat içerisinde hak ettikleri konuma gele-
ceklerine inanıyorum. Elbette bu süreçte 
sizin gibi vizyoner genç hanım kardeşleri-
me önemli vazifeler düşüyor. Unutmayın, 
siz hakkınızı aramazsanız, kimse lütuf 
olarak onları size vermeyecektir. Her biri-
niz inşallah çok önemli görevlere gelecek, 
ülkenize, İslam âlemine ve hatta tüm dün-
yaya yön vereceksiniz. Teknolojide, ino-
vasyonda, bilişimde çığır açacak projelere 
imza atacak olanlar da yine sizlersiniz.

Geçtiğimiz günlerde, yüksek teknoloji ala-
nındaki özgün yatırımlarıyla tüm dünyada 
dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem 
oldu. Kendisinin vizyonunu, hayallerini, 
gayretini bizzat ağzından dinleme imkânı 
buldum. Gördüm ki, her şey önce bir hayal 
ile başlıyor. İnsan hayal kurabildiği müd-
detçe yaşar ve başarıya koşar. Hiç kimse-
nin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi 
hırpalamasına müsaade etmeyin. Burada-
ki tüm kardeşlerimin meseleye bu açıdan 
yaklaşmalarını, özgüven sahibi olmalarını, 
kendilerini geleceğe bu şekilde hazırlama-
larını bekliyorum.

Başörtüsü Yasakları Avrupa 
Ülkelerinde Giderek 
Yaygınlaşıyor

Saygıdeğer Hanımefendiler,

Bizler hem kendi ülkemizde hem de İslam 
âleminde kadınların durumunu düzelt-
meye çalışırken, özellikle batı dünyasın-
da bambaşka bir atmosferin yayıldığına 
şahitlik ediyoruz. Batılı ülkelerde yabancı 
düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve İslam kar-
şıtlığının giderek yaygınlaştığını görüyo-
ruz. Dış görünüşü, dili, dini, ten rengi fark-
lı olanın hayat alanı da daralıyor. Avrupa, 
özellikle bu kesimler için, giderek bir açık-
hava hapishanesine dönüşüyor. Göçmen-
leri, ibadethaneleri, işyerlerini hedef alan 
saldırılar, artık haber değeri bile taşımıyor. 
Irkçı partiler birçok ülkede siyasetin mer-
kezine oturdular, hatta hükümet ortağı 
olacak oy oranlarına ulaştılar.

Elbette bu karamsar tablolunun en büyük 
mağduru Müslüman kadınlardır. Başörtü-
sü yasakları Avrupa ülkelerinde giderek 
yaygınlaşıyor. Bir dönem ülkemizde oldu-
ğu gibi kamusal alan-özel alan kurnazlığı 
ile Müslüman kadınların hayata katılım-
ları engellenmeye çalışılıyor.  Müslüman 
kadınları evlerine hapsedecek bir anlayış, 
virüs gibi yayılıyor. Bugün çoğu Avrupa 
ülkesinde bilhassa başörtülü kadınların is-
tihdama katılabilmesi, hatta bazı yerlerde 
eğitim imkânları önemli ölçüde sınırlan-
mış durumdadır. Hemen her fırsatta bize 
demokrasi ve insan hakları dersleri veren-
ler, kendi ülkelerinde en temel insan hak-
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larının çiğnenmesine alkış tutmaktadır. 
Türkiye, bu adaletsizliğe ve çifte standarda 
dikkat çeken az sayıdaki ülkeden biridir. 

Bir kez de sizlerin huzurunda şu hususun 
bilinmesini özellikle istiyorum. Hiç kim-
senin haklarımızı elimizden almasına izin 
vermeyeceğiz. Terör bahanesiyle insanları-
mızın ötekileştirilmesine, zihnimize pran-
ga vurulmasına kesinlikle müsaade etme-
yeceğiz. Küresel ölçekte hak, özgürlük ve 
adalet mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz. 
Her platformda dile getirdiğimiz “Dünya 
5’ten büyüktür” itirazımızın gerisindeki 
sebeplerden biri de işte budur. Mülkün 
temeli adalettir. Adaletin olmadığı, çifte 
standardın hüküm sürdüğü bir dünyada 
huzur, barış ve esenlik olmaz. Türkiye’nin 
mücadelesi tüm ezilenlerin, ötekileştiri-
lenlerin, sessiz yığınların mücadelesidir. 
Türkiye’nin mücadelesi, özünde “Anti-em-
peryalist” bir mücadeledir. Biz kavga etmi-
yoruz, biz çatışma istemiyoruz, biz sadece 
adalet istiyoruz.

Bakınız bugün bu salonda dünyanın 50 
farklı ülkesinden kardeşlerimiz var. Bugün 
aramızda Arakanlı, Pakistanlı, Afganistan-
lı hanımefendiler bulunuyor. Şu an bu sa-
londa Afrikalı, Asyalı, Ortadoğulu kardeş-
lerimiz bulunuyor. Aramızda dünyanın 
uzun yıllar kaderine terk ettiği Somali’den 
misafirlerimiz var. Adaletsizliğin, sömü-
rülmenin, küresel çıkar hesaplarına kur-
ban edilmenin acısını en iyi onlar biliyor. 
Terörün, açlığın ve yoksulluğun yükünü 
en çok onlar taşıyor. Kimse bizden bu ada-
letsizliğe sessiz ve tepkisiz kalmamızı bek-
leyemez. Çünkü bizim inancımızda zulme 

rıza zülümdür. Siz genç kardeşlerimin bu 
şuurla hareket edeceğine, küresel barış ve 
adalet için yürütülen bu kutlu mücadeleye 
destek olacağına inanıyorum.

Müslümanın Çoğalması Şart, 
Bundan Asla Geri Adım Atılımaz

Kıymetli misafirler,

Dünya baş döndürücü bir şekilde değişi-
yor. Her değişim sancılı olur, meşakkatli 
olur. Bu değişim süreci de krizlere, gerilim-
lere, hatta ve hatta sıcak çatışmalara sahne 
oluyor. İşte Türkiye, jeostratejik konumu 
itibariyle bu zorlu değişim sürecinin tam 
merkezinde bulunuyor. Komşuda ateş ya-
narken, dumanı bana gelmesin demek, 
ham bir hayaldir. Türkiye’nin etrafı ateş 
çemberine dönmüşken, binlerce yıllık kar-
deşlik bağları bulunan ülkeler sıkıntı ya-
şarken, bizim rahat olmamız beklenemez. 
Pasifikteki dünyanın kalanıyla irtibatı ol-
mayan birkaç tropikal ada dışında krizin 
olmadığı, sorunun yaşanmadığı ülke ne-
redeyse kalmadı. Aslına bakılırsa, Habil ve 
Kabil’den beri, insanın olduğu her yerde 
çatışma da, kriz de, gerilim de hep var ol-
muştur. 

Madem krizden kaçamıyoruz, öyleyse, 
bunları çözecek ve daha önemlisi fırsata 
çevirebilecek adımları atmamız gereki-
yor. Bir ülkenin diplomatik ve siyasi gücü, 
işte bu süreci yönetebilme kabiliyetiyle 
orantılıdır. Hamdolsun Türkiye, Suriye ve 
Irak başta olmak üzere, bölgesindeki tüm 
sıkıntılarda demokrasinin, özgürlüklerin, 
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adaletin ve hakkın yanında yer almıştır. Sı-
nırlarımıza dayanan 3 milyonu aşkın maz-
luma kapılarımızı açıp tüm kurumlarımızı 
seferber etmek suretiyle, insanlık ve kar-
deşlik vazifemizi bihakkın yerine getirdik.

Türkiye, geçtiğimiz yıl yaptığı 6 milyar 
dolarlık insani kalkınma yardımıyla, milli 
gelirine oranla dünyada ilk sırada yer aldı.  
Gelişmiş ülkeler yüksek duvarlar arkasın-
da sıkı güvenlik politikalarıyla huzur arar-
ken; ülkemiz, kökenine, inancına, diline, 
meşrebine bakmadan milyonlarca insanı 
bağrına basarak, dünyaya örnek oldu.

Bu dünyada her şey fanidir, yani geçicidir; 
baki kalan hoş bir sadadır. Kalıcı olan tek 
şey geride bıraktığınız eserlerdir. Çünkü 
her insan eserleriyle anılır. Biz de hayırla 
yâd edilecek eserler bırakmak için çalı-
şıyoruz. Bu anlayışla, bayrak yarışı gör-
düğümüz bu görevleri sizin gibi gençlere 
bırakacağımız güne kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Sizlerin de değişimden kork-
madan yolunuza devam edeceğinize inanı-
yorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
istikbalimizin teminatı olarak gördüğüm 
siz kardeşlerimi ülkemizde ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifa-
de ediyorum.

Dinimizin emri çok açık ve nettir: 
Nikâhlanın, evlenin, çoğalın. Müslümanın 
çoğalması şart, bundan asla geri adım at-
maması gerekir. Bu konuda Müslüman ka-
dınların hassasiyetini çok önemsiyorum. 
Türkiye’deki terör örgütü bu konuda çok 

çok hassas, en az 5, 10, 15 çocukları var. 
İnanıyorum ki, Rabbimin emri, Sevgili 
Habibi’nin sünneti de yerine gelecektir. 

Geleceğin liderleri, iş kadınları, akade-
misyenleri, siyasetçileri olarak gördüğüm 
sizlere, eğitim ve iş hayatınızda Allah’tan 
muvaffakiyetler diliyorum. Bu toplantının 
düzenlenmesinde emeği geçenlere tekra-
ren teşekkür ediyorum. 

Sizlerden, ülkelerinize döndüğünüzde ai-
lelerinize, arkadaşlarınıza, tüm halkınıza 
selamlarımı götürmenizi rica ediyorum. 

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim 
yolunuzu bahtınızı açık etsin. Kalın sağlı-
cakla.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ti-
cari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 
33’üncü Bakanlar Oturumunu açarken, 
hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hürmetle selamlıyorum. İslam İşbirliği 
Teşkilatının Dönem Başkanı ve İSEDAK 
Başkanı sıfatıyla, tüm misafirlerimize ül-

kemize hoşgeldiniz diyorum. Sizin gibi 
seçkin bir topluluğu kıtaların, medeniyet-
lerin, kültürlerin kavşak noktası, Hazreti 
Peygamberin övgüsüne mazhar olmuş bu 
aziz şehirde, İstanbul’da ağırlamaktan bü-
yük bahtiyarlık duyuyoruz. 

Kritik bir dönemde icra ettiğimiz İSEDAK 
toplantımızın ülkelerimiz, bölgemiz ve 

Yaşadığımız Sıkıntıları İSEDAK’ı 
Etkin Olarak Kullanarak 

Aşabiliriz

33’üncü İSEDAK Toplantısı Açılışı | İstanbul | 22 Kasım 2017



Recep Tayyip ERDOĞAN

288

âlem-i İslam için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum. Yüce Mev-
la mukaddes kitabımız, hayat rehberimiz 
Kur’an-ı Kerim’de; “Ve emruhum şûrâ bey-
nehum”, yani “Onların işleri aralarında 
şûrâ-danışma iledir” buyuyor. Rasul-i Ek-
rem Efendimiz (SAV) de “Yapacağı işi ehli 
ile istişare edene, o işin en güzelinin nasip 
olacağını” müjdeliyor. Biz de gerek İSE-
DAK bünyesinde, gerekse 1,5 yıldır yürüt-
tüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanlığımızda bu ilkeyi tatbik etmenin 
gayreti içerisindeyiz. Hemen her fırsatta 
kardeşlerimizin görüşlerini, fikirlerini, 
daha da önemlisi eleştirilerini almaya ça-
lışıyoruz. İnşallah bugün de siz kıymetli 
dostlarımızın kanaatlerini birinci ağızdan 
dinleme fırsatı bulacağız. 

Burada gündemimizde yer alan ekonomik, 
sosyal ve ticari meseleler yanında, şüphe-
siz bölgemizin ve İslam dünyasının içinde 
bulunduğu ahvali de mütalaa edeceğiz. 
İSEDAK olarak, hem geride bıraktığımız 
bir senenin muhasebesini yapacak, hem 
de geleceğe dair projelerimizi masaya yatı-
racağız. Ben şimdiden teklif, tespit, eleştiri 
ve yorumlarıyla toplantımızı zenginleşti-
recek tüm kardeşlerime gönülden teşek-
kür ediyorum.

Fakat burada eksikliğini hissettiğimiz bir 
noktaya dikkatlerinizi özellikle çekmek 
istiyorum. İstişarenin maksadına ulaşabil-
mesi için samimi olması yanında, alınan 
kararların tatbik edilmesi, hayata geçiril-
mesi de gerekir. Gerçeğe dönüşmeyen her 
fikir, ne kadar ufuk açıcı olursa olsun, hoş 
bir söz olarak kalmaya mahkûmdur. Bu 

tür toplantıların görüş alışverişinden öte 
bir anlamı, manası olmalıdır. Bu açıdan 
tartıştığımız ve karara bağladığımız husus-
ları hep birlikte kuvveden fiile geçirmenin 
mücadelesini vermeliyiz. Ancak bu şekil-
de harcadığımız emekler hakiki anlamını 
bulacak, ümmetin dertlerine deva ürete-
cek sonuçlar doğurabilecektir. İnşallah 
sizlerin de katkısı ve gayretiyle ISEDAK’ın 
önümüzdeki dönemde bu anlayışla yoluna 
devam edeceğine inanıyorum.

Müslümanların Enerjileri 
İç Çatışmalarla Tüketilmek 
İsteniyor

Değerli kardeşlerim,

Biz de, “Dert insanı söyletir” diye bir kela-
mı kibar var. Ben de sizlerle bugün bura-
da “Kalbimle kelimelerim arasına perde 
koymadan” konuşmak istiyorum. İslam 
dünyası olarak son yıllarda, gerek ekono-
mik, gerekse siyasi ve sosyal açıdan olduk-
ça sancılı bir süreçten, kelimenin tam an-
lamıyla bir fitne döneminden geçtiğimiz 
aşikârdır. Asırlar boyunca ilim, irfan ve 
hikmet yolcularının merkezleri olan şehir-
lerimiz, maalesef bugün yıkımla, acıyla, 
gözyaşıyla kıvranıyor. Sadece sakinlerine 
değil, dünyanın dört bir ucundan mazlum-
lara eman yurdu olmuş beldelerimizden, 
bugün çocuklarının cansız bedenlerine 
sarılan annelerin feryatları yükseliyor. 
Halep’in asırlık camilerinin çoğunda ezan 
sesleri artık duyulmuyor. Göz kamaştırıcı 
Şam’ın parıltısı söneli çok oldu. Bağdat’ın 
zengin kütüphaneleri, yüzlerce yıllık el 
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yazma eserleri talan edildi. Yemen’in zi-
yaretçilerini kendine meftun bırakan 
mekânları giderek bir enkaz yığınına dö-
nüşüyor. Şehirlerimizle beraber tarihimiz, 
1400 yıllık medeniyet müktesebatımız da 
gözlerimizin önünde tek tek yok oluyor. 
Enkaza dönen sadece binalarımız, eserleri-
miz, maddi-manevi birikimimiz değil, aynı 
zamanda geleceğimizdir, istikbalimizdir. 
İzleri silinen sadece İslam medeniyetinin 
o topraklara vurduğu mühürler değil, aynı 
zamanda onurumuzdur, haysiyetimizdir. 

Hepimizin yüreğini dağlayan bu manzara-
nın görünürdeki müsebbipleri elbette hal-
kına zulmeden diktatörler; kan ve gözya-
şından beslenen terör örgütleridir. DEAŞ, 
El KAİDE, BOKO HARAM, YPG, FETÖ 
gibi katil sürülerinin Suriye’den Irak’a, 
Yemen’den Libya’ya kadar tüm bölgemizi 
büyük bir kan gölüne dönüştürdüğünü he-
pimiz görüyoruz. Ancak sahne önündeki 
figüranlar, perde arkasındaki asıl aktörleri, 
asıl senaristleri görmemize engel olmama-
lıdır. Hazreti Mevlana “İnsanı ateş değil, 
kendi gafleti yakar” diyor. Coğrafyamız-
daki hadiselere, Peygamber Efendimizin 
“Mü’minin ferasetinden sakının! Çünkü 
o Allah’ın nuruyla bakar” hadisi şerifinde 
olduğu gibi basiret ve ferasetle yaklaşabil-
meliyiz.

Karşımızdaki fotoğraf bize şu gerçeği net 
bir şekilde göstermektedir: İslam dünyası-
nın birliğini, beraberliğini, zenginliklerini, 
hepsinden önemlisi istikbalini yok etmeye 
yönelik kirli bir senaryo uygulanıyor. Kimi 
zaman etnik, kimi zaman dini, kimi zaman 
da mezhebi farklılıklar kaşınarak İslam 

toplumları içerden çökertilmeye çalışılı-
yor. Müslümanlar arasındaki fay hatları 
derinleştirilerek, enerjileri iç çatışmalarla 
tüketilmek isteniyor. Komşunun komşu-
yu, kardeşin kardeşi, Ali’nin Ömer’i hasım 
gördüğü, daha da kötüsü ötekileştirdiği 
çatışmalı, kavgalı bir toplumsal yapı he-
defleniyor. Açıkçası Batı, kendi tarihinde 
ne kadar hastalıklı unsur varsa hepsini de 
İslam dünyasına ihraç ederek, geleceğini 
garanti altına almaya çalışıyor. Gerilimler 
tırmandırılarak Müslümanların kaynakla-
rı silah şirketlerine, tefecilere,  spekülatör-
lere, sıcak para baronlarına peşkeş çekili-
yor. Böylece gençlerimize, kadınlarımıza, 
ihtiyaç sahiplerine, şehirlerimizin imar ve 
ihyasına harcanması gereken paralar, ma-
alesef batılı devletlerin, şirketlerin cebine 
gidiyor. 

Batı dünyası 2-3 asır önceki kolonyalist dö-
nemde mazlumların kaynakları ve kanla-
rı üzerinden kendilerine bir refah düzeni 
inşa etmişlerdi.  Neo-kolonyalist dönem 
olarak ifade edebileceğimiz bugün de Batı,  
yine mazlumların kaynakları, emeği ve 
canları üzerinden refah düzenlerini tah-
kim etmenin, ömrünü uzatmanın gayreti 
içinde.

İslam Medeniyetinin Hayat 
Pınarlarını Kurutmaya 
Çalışıyorlar

Kıymetli dostlarım,

Elbette burada hedef yalnızca petrolümüz, 
doğal kaynaklarımız, insan gücümüz de-
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ğildir. Yağmalanan sadece yeraltı ve yerüs-
tü zenginliklerimiz de değildir. Burada asıl 
hedef İslam medeniyetinin hayat pınarla-
rını kurutmaktır. Amaç Müslümanların 
omurgasını çökertmek, ekonomik, siyasi 
ve içtimai olarak hepimizi felç etmektir. 
Çünkü Müslümanlar, son iki asırda yaşa-
dıkları onca sıkıntıya, soruna ve saldırıya 
rağmen, küresel anlamda iddialarını sür-
dürmeyi başarmışlardır. Tevhit, adalet, 
hürriyet ve güzel ahlak gibi hasletler, İs-
lam dininin taşıyıcı sütunları olarak halen 
dimdik ayaktadır. Modern bireyi esir alan 
nihilizm ve materyalizm kıskacından kur-
tuluşun yegâne yolu olarak, halen İslam 
gösteriliyor. Batılı kurum, kuruluş ve de-
ğerlerin itibarı giderek daha fazla örseleni-
yor.

Birinci dünya savaşı sonrasında kurulan, 
ikinci dünya savaşıyla beraber tahkim 
edilen küresel sistem, bırakın adalet ve 
özgürlük dağıtmayı, çoğu zaman bunların 
önündeki en büyük engellerden biri hali-
ne geldi. Suriye’de 7 yıldır yaşanan vahşete 
karşı sergilenen kayıtsızlık, sınır kapıların-
da mültecilere maruz görülen insanlık dışı 
muameleler, Arakan’daki soykırıma tepki-
sizlik, batının gerçek yüzünü gösterdi.  De-
mokrasi, insan hakları ve özgürlükler gibi 
değerlerin yerini, giderek daha fazla İslam 
karşıtlığı, Neonazizm ve ırkçılık almaya 
başladı.  Bu listeyi olabildiğince uzatmak 
mümkündür. 

Kardeşlerim,

Karşımızdaki bu tablo karşısında, şu so-
ruları samimiyetle kendimize sormamız 

gerektiğine inanıyorum. İslam ülkelerinin 
batıya verdikleri yüzlerce milyar dolar-
lık silah siparişlerinin gerçek kazananla-
rı kimlerdir? Her gün 5 kez aynı kıbleye 
yönelen kardeşlerin, kimi zaman köken, 
kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik 
farklılıklar üzerinden birbirlerine düşman 
edilmeleri kimlerin işine yarıyor? Ülkele-
rimizin yeniden yapay sınırlarla parçalan-
ması aslında kimlerin işine geliyor? Bu so-
rulara verilecek hasbi cevapların bize yeni 
bir perspektif kazandıracağına, meselelere 
daha farklı yaklaşmamıza vesile olacağına 
inanıyorum. Bunu başardığımızda, hem 
tuzakları bozacak, hem de birilerinin bi-
zim kaynaklarımız üzerinden palazlanma-
sının önüne geçeceğiz.

Müslümanlar, kendilerine biçilen rolü sor-
gusuz sualsiz kabul edemez, istikballerinin 
iç çatışmalarla karartılmasına rıza göstere-
mez. Kimler tarafından ortaya çıkartıldığı, 
beslendiği, büyütüldüğü artık tüm çıplak-
lığıyla ortaya çıkmış bu katil sürülerinin, 
İslam düşmanlığının aracı yapılmasına se-
yirci kalamayız.  Terör örgütlerinin eylem-
leri üzerinden tüm Müslümanların töhmet 
altında bırakılması, bu bahaneyle en temel 
haklarının dahi gasp edilmesi, gerçek niye-
ti ele veriyor. 

Öte yandan, elbette iddia sahibi olmak 
imkân sahibi olmayı da gerektirir. Müslü-
manlar gerek nüfus, gerek yer altı kaynak-
ları, gerekse coğrafi olarak, aslında çok bü-
yük imkânlara sahiptir. Asıl mesele bunları 
hakkıyla değerlendirmek, yani unu-şeke-
ri-yağı bir araya getirip helva yapabilmek-
tir. Bize düşen görev, iktisadi, teknolojik 
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ve kültürel kalkınma hamleleriyle İslam 
coğrafyasını önemli bir üretim havzası-
na dönüştürmek, bunun modelini ortaya 
koymaktır.  Aramızdaki ekonomik ve ticari 
işbirliğini geliştirmemiz, insanımıza hak 
ettikleri müreffeh bir hayatı sunabilmek 
için elzemdir. Bunun için, İslam İşbirliği 
Teşkilatı ve İSEDAK gibi platformlarımızı 
daha etkin şekilde kullanmanın yollarını 
bulmalıyız.

Ancak bu noktada halen ciddi sorunlar 
yaşıyoruz. Elimizdeki imkânları olması 
gerektiği etkinlikte kullanamıyoruz. Böl-
gemizde yaşanan gelişmelere, ülkelerimizi 
etkileyen sorunlara zamanında müdahale 
edemiyoruz. Bilhassa ekonomik ve beşeri 
münasebetlerimizin arzu edilen seviyede 
olmadığına şahit oluyoruz. Yaşadığımız 
sıkıntıları aşabilmek için elimizdeki tüm 
imkânları, özellikle de İSEDAK’ı etkin bir 
platform olarak kullanmak mecburiyetin-
deyiz. 

Biliyorsunuz, İSEDAK Stratejisi’nin 2013 
yılında fiilen uygulanmaya başlanmasıy-
la, işbirliği faaliyetleri, yeterli olmasa da 
önemli bir ivme kazandı. Strateji’nin uy-
gulanmasına yönelik oluşturulan İSEDAK 
Çalışma Grupları ve Proje Finansman Me-
kanizması, üye ülkelerimizin desteğiyle 
çalışmalarına devam ediyor. Bu grupların 
politika tavsiyeleri, İSEDAK Proje Finans-
manı çerçevesinde desteklediğimiz çok 
taraflı işbirliği projeleriyle uygulamaya ko-
nuluyor. Böylece, bir yandan ülkelerimizin 
kurumsal ve beşeri kapasiteleri harekete 
geçirilirken, aynı zamanda müşterek so-
runların çözümü için birlikte çalışma kül-

türü de geliştiriliyor. Üye ülkeleri, Çalışma 
Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanın-
dan daha aktif olarak yararlanmaya davet 
ediyorum.

Güçlerimizi Birleştirdiğimiz 
Müddetçe Aşamayacağımız Hiçbir 
Engel Yoktur

Değerli kardeşlerim,

Aramızdaki ticaretin artırılmasına yönelik 
projelere ağırlık vermeliyiz. Bunun için 
uzun süredir gündemimizde olan Tercihli 
Ticaret Sistemine ivedilikle işlerlik kazan-
dırmalıyız. Bu konuda adım atmakta geç 
kaldığımız her gün, açık söylüyorum, bi-
zim için çok büyük kayıptır. Tüm ilgili üye 
ülkelerimizi, bu doğrultuda harekete geç-
meye davet ediyorum.

Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımız 
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 
Enstitüsü’nün çalışmalarını da önemli gö-
rüyorum.  Enstitü, üye ülkelerde ve tüm 
dünyada helal standartlarının belirlenme-
si başta olmak üzere, birçok alandaki stan-
dartlar hususunda ciddi faaliyetler yürü-
tüyor. Biz bu çalışmalara en yüksek katkıyı 
sağlamaya çalışıyoruz.  Bu kapsamda bir 
Helal Akreditasyon Komitesi kurduk. Üye 
ülkelerimizin de Komite’nin faaliyetlere 
aktif katılımını bekliyoruz.

Ticaret ve yatırımlarımızı artırırken, ken-
di sorunlarımızı çözme kabiliyetimizi de 
geliştirebilmeliyiz. Geçtiğimiz yıl 13’ücü 
İslam Zirvesinde yaptığım konuşmada 
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üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırıma 
ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için bir 
mekanizma geliştirmemiz gerektiğini ifa-
de etmiştim. Bu amaçla İslam İşbirliği Teş-
kilatı Tahkim Merkezi kurulmasının öne-
mi üzerinde durmuştum.  Bu doğrultuda 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İslam 
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın ortak-
laşa yürüttüğü çalışmaları yakından takip 
ediyorum. Kurulacak merkezin ticaret ve 
yatırım alanlarındaki anlaşmazlıkları hızlı 
bir şekilde, en az maliyetle ve adilâne çözü-
me kavuşturacak bir yapıya sahip olacağı-
na inanıyorum.

Ayrıca, İSEDAK Gayrimenkul Kıymetler 
ve Altın Borsalarının kurulması çalışma-
larının yakın zamanda tamamlanacağını 
umuyorum. Bu konuda Borsa İstanbul 
bünyesinde varolan ciddi birikimi ve alt-
yapıyı sizlerin hizmetine sunmaktan mem-
nuniyet duyacağız. 

Değerli misafirler,

Eskiler; “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan 
buğday ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan 
ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan 
insan yetiştir” demişler. Bizim de gelece-
ğimizin teminatı olan genç nesillere özel 
önem vermemiz gerekiyor. Bunun yolu da 
nitelikli, bilinçli ve özgüven sahibi insan 
yetiştirmekten geçiyor. İçinde bulunduğu-
muz yıl bu doğrultuda kıymetli bir adım 
atarak, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve 
Teknoloji Zirvesi’ni Astana’da gerçekleştir-
dik. Burada ülkelerimiz arasında bilimsel 
ve teknolojik işbirliğine dair çok önemli 
kararlar aldık. Teşkilatın Bilim, Teknoloji 

ve İnovasyon Gündemi 2026 Belgesini de 
bu zirvede kabul ettik.  Bilim, sanayi ve 
teknolojide yapacağımız atılımlar, üretim 
teknolojisinde ve hizmetler alanında yapa-
cağımız yenilikler, iktisadi kalkınmamıza, 
ekonomik işbirliğimize çok ciddi katkılar 
sağlayacaktır. 

Aldığımız kararların tam anlamıyla haya-
ta geçirilmesi için öğrenci ve akademis-
yen hareketliliğini artırmamız gerekiyor. 
Türkiye olarak her yıl Türkiye Burslarıyla 
dünyanın 155 ülkesinden 4 bin 500 öğ-
renciye ülkemizde yükseköğretim imkânı 
sunuyoruz. Bu öğrencilerin kahir ekseriye-
tini İslam ülkelerinden gelen evlatlarımız 
oluşturuyor. Hâlihazırda sadece Teşkilat 
üyesi ülkelerden 9 bin 500 öğrenci, bu 
burslar vasıtasıyla, Türk Üniversitelerinde 
eğitim alıyor. Bu sayı inşallah her yıl arta-
rak devam edecek. 

Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Da-
yanışma içinde hareket ettiğimiz, güçleri-
mizi birleştirdiğimiz müddetçe aşamaya-
cağımız hiçbir engel yoktur. Sadece üye 
ülkelerimiz arasında değil, aynı zamanda 
dünyanın onlarca ülkesine yayılmış dias-
pora topluluklarımız arasında da işbirli-
ğini geliştirmeliyiz. Bilhassa İslamofobi, 
yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla 
mücadelede yurtdışında yaşayan insanla-
rımız büyük önem arz ediyor. Bununla il-
gili son dönemde atılan adımları takdirle 
karşılıyor, devam etmesini diliyorum.

Bu yılki Bakanlar Görüş Alışverişi 
Oturumu’nun konusunun “Üye Ülkelerde 
Sınıraşan Ulaştırma Koridorlarının İyileş-
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tirilmesi” olarak belirlenmesini son derece 
önemli buluyorum. Bakanlarımızın, ulaş-
tırma koridorlarının geliştirilmesine dair 
önemli kararlar alacağına inanıyorum. 
Ayrıca, yarın gerçekleştirilecek özel otu-
rumlarda ulaştırma koridorlarına ilişkin 
paydaşların yaklaşımları tüm yönleriy-
le tartışılacaktır.  Tüm delegelerimizi bu 
önemli etkinliklere aktif katılmaya davet 
ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
sizleri İstanbul’umuzda misafir etmekten 
duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifa-
de etmek istiyorum. 33’üncü İSEDAK Top-
lantısının ülkelerimiz açısından hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyor, tüm katı-
lımcılara çalışmalarında başarılar diliyo-
rum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kalın sağ-
lıcakla.
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Sevgili Batı Trakyalı soydaşlarım, değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Yunanistan ziyaretim vesilesiyle geldiğim 
Gümülcine’de, gerek Cuma namazı sırasın-
da, gerek Celal Bayar Lisesinde, soydaşları-

mızla kucaklaşma, hasret giderme imkânı 
bulduk. Burada da sizlerle birlikte olmak-
tan büyük memnuniyet duyuyorum. Batı 
Trakya’nın dört bir köşesinden gelen siz 
değerli kardeşlerime, soydaşlarımıza Türk 
Milleti’nin selamlarını getirdim. 

Soydaşlarımızın Sorunlarının 
Giderilmesi, Yunanistan’daki 

Birliği, Beraberliği 
Güçlendirecektir

Batı Trakya’da Soydaşlarımıza Hitap
Gümülcine, Yunanistan | 8 Aralık 2017
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Atina’dan sonra Batı Trakya’yı 65 yıl ara-
dan sonra ziyaret eden ilk Türkiye Cum-
hurbaşkanı olmaktan onur duyuyorum. 
Bu toprakları 2004 yılında Başbakan iken 
ziyaret etmiştim. Hamdolsun tekrar görüş-
tük, kavuştuk, hasret giderdik. Aradan ge-
çen uzun zamana rağmen, aramızdaki mu-
habbet aynıdır. Bu muhabbeti ne zaman 
etkileyebilir ne de mesafeler… 

Değerli kardeşlerim, 

Siz soydaşlarımla birarada olmak benim 
için gerçekten çok ama çok anlamlı. Sizler 
burada, kimliğinizle, kişiliğinizle bir varlık 
mücadelesi verdiniz. Bundan dolayı sizleri 
tebrik ediyorum. 

Dün Sayın Cumhurbaşkanıyla ve Sayın 
Başbakanla ikili ve heyetler arası önem-
li görüşmelerimiz oldu. Akşam da Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın onurumuza verdiği 
yemekte birarada olduk. 

Türkiye ile Yunanistan, büyüklerimizin 
ifadesiyle ‘komşu’ diye tanımlandık. Bura-
da 150 bine yakın soydaşımız yaşıyor. Siz 
soydaşlarımız, Türkiye-Yunanistan arasın-
da birer köprüsünüz. Şu anda Yunanistan 
Parlamentosu’nda sizleri temsilen dört 
tane milletvekili arkadaşımız var. Bu dört 
milletvekilimizin Parlamento’da sizlerin 
sorunlarını dile getirmesi lazım. Dolayısıy-
la bu sorunları dile getirmek suretiyle de 
bazı adımların atılması gerekli. 

Ben dün, bazı sorunları dile getirdim. Te-
mennim odur ki, gerek Sayın Cumhur-
başkanı, gerekse de Sayın Başbakan bu 

sorunların çözümü noktasında gerekli 
adımları atarlar.  Bu sorunların gideril-
mesi, Yunanistan’daki birliği, beraberliği, 
dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. 
Örneğin, ülkemdeki Rum vatandaşlarımla 
ilgili benim bir sorunum yok. Daha önce el 
konulmuş olan Rum vatandaşlarımıza ait 
vakıf gayrimenkulleri ya çıkardığımız bir 
yasayla tekrar iade edildi, ya da bedelleri 
ödendi.  Bunları yaparken hiç çekinmedik. 
İnancına güvenen, inanç hürriyetinden 
korkmaz. Düşüncesine güvenen, düşünce 
hürriyetinden korkmaz. Türkiye de, Yu-
nanistan da demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devletidirler. Bunun ötesinde daha 
farklı bir tanım var mı? Yok. Öyleyse bu da-
yanışmayı sürdürmek elzemdir.

Bir dönem Yunanistan Avrupa Birliği içeri-
sinde Türkiye’ye destek çıkmış, aynı şekil-
de Türkiye’de yeniden NATO’ya dönmesi 
hususunda Yunanistan’a destek vermişti. 
Bu dayanışmalarımızı geliştirmemiz la-
zımdır. Bunun önünde bir engel yoktur. 

Buradaki genç yavrularımızın dayanışma-
sı da çok önemlidir. Şimdi gençler, size iki 
tavsiyem var. Birinci olarak, İstiklal Marşı 
Şairimiz Mehmet Akif ne diyor? 

“İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?

Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek.

Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme;

Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.”

Bu dizelerdeki anlamı çok iyi tahlil etme-
lisiniz. 
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İkinci olarak da;  okuyun, düşünün, uygu-
layın ve neticelendirin. Eğer okuduğumu-
zu düşünmüyorsak, analizini yapmıyor-
sak, o bilginin bir anlamı kalmaz. Analizini 
yaptığımız bilgiyi uygulamaya sokamıyor-
sak, bunun da bir anlamı olmaz. 

Sizleri şahsım, heyetim adına tekrar en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. İnşallah 
başarılarla dolu bir eğitim-öğretim sezonu 
diliyorum.
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Değerli misafirler, iş dünyamızın kıymetli 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum.

Kapanış töreni vesilesiyle birlikte oldu-
ğumuz Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik 
Haftası’nın ülkemiz, milletimiz, tüm katı-
lımcılar için hayırlı neticeler doğurmasını 
temenni ediyorum. Bu etkinliğin düzen-

lenmesinde emeği geçen ve katkıda bulu-
nan herkese teşekkür ediyorum. 

Türkiye İnovasyon Haftası’nın, İstanbul‘un 
küresel kimliği de dikkate alınarak Türki-
ye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası haline 
dönüştürülmüş olmasını isabetli bir karar 
olarak görüyorum. Böylece hem İstanbul’u 
girişimcilik konusunda uluslararası bir 
marka haline getirme, hem de ülkemizden 

Kudüs, 1,7 Milyarlık İslam 
Âleminin Kırmızı Çizgisidir

TİM İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni
İstanbul | 9 Aralık 2017
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milyar dolarlık girişimciler çıkarma hedefi 
doğrultusunda birlikte çalışabileceğiz. 

2014 yılından beri Anadolu’ya yayılmış 
olan bu etkinliğin, ilgili tüm kesimleri bir 
araya getiriyor olması da ayrıca önemlidir. 
Hafta boyunca tecrübeleriyle, birikimle-
riyle, tenkit ve teklifleriyle katılımcılara 
ilham veren tüm konuşmacılara da şük-
ranlarımı sunuyorum. Projeleri sergilenen 
ve değerlendirme sonunda ilk 3’e girerek 
bugün ödüllerini alacak olan yerli ve ya-
bancı girişimcileri tebrik ediyorum. İnova-
LİG projesi kapsamında 5 farklı kategoride 
ödül alacak firmalarımızın temsilcilerini 
de tebrik ediyorum. Üniversite-sanayi iş-
birliğine dayanan İnovasyon Odaklı Men-
torlük Programı kapsamında sertifika 
alacak olan isimleri de kutluyorum. Pro-
jelerin en kısa ve en etkili şekilde anlatıla-
rak yatırım yolunun açılmasını hedefleyen 
yarışmalarda dereceye girenleri de ayrıca 
kutluyorum. Gerçekten de dolu dolu bir 
haftayı geride bırakan etkinliğimizin, önü-
müzdeki yıllarda daha da zenginleşerek 
süreceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

sevgili gençler, 

Ülkemizin uluslararası rekabetteki gücü-
nü artıracak girişimlerin neşvünema bul-
masını sağlamamız gerekiyor. Kamunun, 
üniversitelerin ve özel teşebbüsün destek-
lediği girişimcilik ve kuluçka merkezleri, 
bu bakımdan önemlidir. Hedeflerimize 
ulaşmak için, kamunun sunduğu destek-
lerin yanı sıra, aynı amaçla yatırım yapan 

girişim sermayesi fonlarını da harekete 
geçirmeliyiz. Özel sermaye fonları sektö-
rünün, son yıllarda ulusal varlık fonları, 
yatırım fonları, aile şirketleri ve nitelikli 
yatırımcılardan kayda değer bir meblağ 
topladığını biliyoruz. Dünyada, 2008›de 4 
bin 700 civarında bulunan özel sermaye 
fonu sayısı, bugün 7 binin üzerine çıktı. Bu 
fonlar yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir kayna-
ğı yönetiyorlar. Sektörün gelecek 10 yılda 
15 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı 
öngörülüyor. Bu pastadan daha fazla pay 
alabilmek için hem ümit vadeden girişim-
cilere, hem de başarılı fon yöneticilerine 
ihtiyacımız var.

“Küçük Olsun, Benim Olsun” 
Zihniyetini Aşmalıyız

Diğer taraftan, büyük şirketlerin kurduğu gi-
rişim sermayesi fonları, sadece 2017 yılının 
ilk yarısında dünya genelinde 13 milyar do-
ların üstünde yatırım yapmış durumdalar. 
Ülkemizdeki büyük şirketlerimizin de ben-
zer şekilde fonlar kurarak girişimcilerimize 
yatırım yapmalarını bekliyoruz. Buradaki 
destek sadece maddi olarak değil, tecrübe 
paylaşımı şeklinde de olmalıdır. Basiretli 
işadamlarımız, tecrübelerini genç girişimci-
lere aktararak, onların fırsatları görmelerini 
temin etmelidir. Teknik destek konusunda 
ise, hem kamu kurumlarımızın, hem de özel 
sektör örgütlerinin önemli çalışmaları var. 
Burada, ihracat pazarlarına yönelik olarak, 
il-ülke-ürün bazında pazar analizi, iş fırsatla-
rı ve rekabetçiliği artırma konularında çalış-
malar yapan TİM’e özellikle teşekkür ediyo-
rum. 
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Ülkemizde, paylaşarak büyüme ve daha 
büyük ekonomik değer üretme anlayışını 
kökleştirmeliyiz. “Küçük olsun, benim ol-
sun” zihniyeti, aynen “Yeni icat çıkarma” 
sözünde olduğu gibi, yenilikler yaparak 
büyümenin önünde bir engel olarak duru-
yor. 

Değerli arkadaşlar, 

Bu vesileyle, son dönemde hız kazanan 
ülkemizin ekonomisine yönelik olumsuz 
algı oluşturma çabalarına karşı dikkatle-
rinizi çekmek istiyorum. Türkiye, bu algı 
çabasının tam tersine, sahip olduğu büyük 
potansiyel yanında, tüm yatırımcıları cez-
beden bir ülke olma özelliğini güçlendire-
rek sürdürüyor. Ülkemizin, küresel siste-
me entegre bir ekonomiye sahip olduğunu, 
burada iş yapan herkes gayet iyi biliyor. 
Ülkemizde faaliyet gösteren, iç pazarla bir-
likte yurtdışına da üretim yapan, bunun 
için de yerli tedarik ağlarını kullanan yatı-
rımcıların sayısının sürekli artması, bunu 
(bu gerçeği) net bir şekilde gösteriyor. 
Bu durumun girişimciler açısından anla-
mı, ülkemizde, ortaklık kurabilecekleri, 
ürünlerini pazarlayabilecekleri, Ar-Ge 
kapasitelerinden yararlanabilecekleri 
çok sayıda ortak bulabilecekleridir. Ül-
kemizi hedef alan karalama kampanyala-
rının, yeni bir vakıa olmadığını bilmek, 
sizi rahatlatabilir. 

Şimdi sizlere bu konuda tarihten çarpıcı 
birkaç örnek vermek istiyorum. 16 Eylül 
1922 tarihli bir Amerikan gazetesinde İs-
tanbul, -gazetenin ifadesiyle- “Muhammedi 
inanışın merkezi ve Mustafa Kemal de bü-

yük bir politik dinî imparatorluk kurmayı 
planlayan İslam’ın yeni lideri olarak” anı-
lıyor.19 Eylül 1922 tarihli bir başka Ame-
rikan gazetesi, Mustafa Kemal’in yeni bir 
Müslüman İmparatorluk planladığını, Yu-
nanlıların hezimetinin de bunun ilk adımı 
olduğunu belirtiyor. 10 Ekim 1922 tarihli 
bir Amerikan gazetesi, Mustafa Kemal’i, 
“Korkunç Türklerin en korkuncu” olarak 
nitelendiriyor. 17 Kasım 1922 tarihli bir 
Amerikan gazetesi ise, Mustafa Kemal’i bir 
“terör sembolü” olarak tanımlıyor. 

Bu haberlerin bugünki haberlerden farkı 
var mı? Yok. Dün ne yaptılarsa, bugün de 
aynısını yapıyorlar, yani değişen bir şey 
yok. Bu haberlerin, 11 Ekim 1922’de im-
zalanan Mudanya Mütarekesinin hemen 
öncesi ve sonrasına denk gelmesine dikka-
tinizi çekiyorum. 

Verdiğim örneklerden de anlaşılacağı 
üzere, ne zaman ayağa kalkmaya çalışsak 
hemen terörist ve korkunç olmakla suçla-
narak hakkımızda olumsuz bir algı oluştu-
rulmaya çalışılıyor. Bugün Avrupa ve Ame-
rika medyasını takip ettiğinizde, benzer 
ithamların şahsım ve günümüz Türkiye’si 
için de yapıldığına şahit olursunuz. Bu du-
rum gösteriyor ki, doğru yoldayız. 

Dün ülkemiz aleyhine oluşturulmaya ça-
lışılan algı, Kurtuluş Savaşımızı başarıyla 
sonuçlandırmamıza ve yeni devletimizi 
kurmamıza engel olamamıştı. Bugün de 
benzer gayretler, 2023 hedeflerimize ulaş-
mamıza, demokraside ve ekonomide dün-
yanın en ileri ülkeleri arasına girmemize 
engel olamayacaktır. Girişimcilerimizi, bu 
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tür kirli propaganda çalışmalarına aldır-
madan, ülkemize güvenmeye davet ediyo-
rum. 

Küresel ekonomide rakiplerimiz ve dostla-
rımız elbette olacaktır. Büyümemize katkı 
veren dostlarımız bizimle birlikte kazana-
cak, algı operasyonlarıyla bize çelme tak-
maya çalışan rakiplerimiz ise yalanlarının 
altında ezilip kalacaklardır. 

Girişimcilik, Milletimizin 
Fıtratına Çok Uygundur

Değerli misafirler,

Dilimize yenilikçilik olarak çevrilen ino-
vasyon ile fırsatları değerlendirme çabası 
olarak ifade edebileceğimiz girişimcilik, 
esasen, bizim milletimizin fıtratına çok 
uygundur. Birkaç örnekle, bu ifademi 
desteklemek istiyorum. “Dolmuş” dediği-
miz taşımacılık şekli, ülkemize mahsus-
tur. Peki, nasıl ortaya çıkmıştır dersiniz? 
Eminim başka yerlerde başka rivayetleri 
vardır, ama bunlardan bir tanesi şu şekil-
dedir: 1929 ekonomik buhranı, dünyanın 
her ülkesi gibi Türkiye’yi de etkilemiştir. 
Cağaloğlu’nda taksicilik yapan bir vatan-
daşımız, akşam evine kontak açmadan 
gitmeye başlar. Devamlı müşterisi olan bir 
Musevi vatandaşımızın da, parası olma-
dığı için artık taksisine binemeyeceğini 
söylemesi üzerine, aynı yöne giden 4 müş-
terisine, hepsini birlikte taşımayı ve ücreti 
dörde bölmeyi teklif eder. Müşterilerinin 
kabul etmesi üzerine, işi biraz daha büyü-
tüp, Karaköy İskelesinden sabit bir ücretle 

Taksim’e müşteri taşımaya başlar. Böylece 
bu iş tutar ve giderek yaygınlaşır.

Bir başka örnek, arabalı vapurlardır. Bun-
lar da Türk icadadır. Osmanlı döneminde 
Şirket-i Hayriye’ye yönetici olarak atanan 
Hüseyin Haki Efendi, diğer pek çok yeni-
liğin yanısıra, yolcuları ve arabaları bir-
likte karşıya taşıyacak bir vapur projesi 
geliştirir. Bu arada hatırlatayım, Rahmetli 
babam da Şirketi Hayriye’de çalışmıştır. 
Bu vapuru inşa ettirmek istediği İngiliz-
ler, konuyu anlayamadığı için, şirketinin 
başmimarını Londra’ya gönderip, ne iste-
diğini tarif ettirmek zorunda kalır.  Çünkü 
o tarihte Londra’da karşıdan karşıya nehir 
ve deniz ulaşımı, iki kıyı arasında halatla 
veya zincirle çekilen sallar vasıtasıyla ya-
pılmaktadır. 

Bu örnekleri artırmak mümkündür. Önem-
li olan, ihtiyacı tespit etmek ve buna pratik, 
uygulanabilir, uygun maliyetli, sürdürüle-
bilir bir çözüm bulmaktır. Bizim insanımız 
öyle zor şartlarda, öyle imkânsızlıklar için-
de, öyle pratik çözümler üretiyor ki, bun-
ların ticari boyuta taşınamıyor olması, ger-
çekten akıl alır gibi değildir. Anadolu’ya 
gittiğimizde, Ankara’nın, İstanbul’un, 
Bursa’nın, Konya’nın, Kayseri’nin, 
Kocaeli’nin, Manisa’nın sanayi bölgeleri-
ni gezdiğimizde gördüğümüz manzaralar 
karşısında hayretler içinde kalıyoruz. Her 
biri birer inovasyon örneği nice çalışma, 
nice emek, nice ürün, atölyelerin dört du-
varı arasında heba olup gidiyor. Aynı şe-
kilde tesadüfen karşılaştığımız, hal-hatır 
sorarken başardıkları işleri öğrendiğimiz 
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nice insan var ki, her birini buraya girişim-
ci örneği olarak çıkartsak yeridir. 

Peki, sorun ne? Sorun, bu işleri bireysel 
düzeyde bırakarak kurumsallaştıramıyor 
olmamızdır. Mehmet Akif ne diyor:

“Bir baksana: gökler uyanık, yer uyanıktır

Dünya uyanıkken uyumak, maskaralıktır”

Evet, dünyada bu işleri nasıl yapılıyorsa, 
bizim de öyle yapmamız gerekiyor. 

Ekonomide bir Çin devriminden söz edili-
yor. Çin’in yaptığı da bu değil mi? Önce en 
basit, en ilkel haliyle üretimle işe başladı. 
Sonra “kuvvetli esinlenme”yle de olsa tasa-
rım aşamasına geçti. Şimdi artık çok daha 
farklı bir noktaya doğru gidiyor. 

Bizim ne üretimle, ne tasarımla, ne yeni-
likçilikle, ne girişimcilikle ilgili sıkıntımız 
yoktur. Rabbim, millet olarak hepsini de 
bize ziyadesiyle lütfetmiş… Şimdi artık 
bunları kuvveden fiile geçirme zamanıdır. 
Türkiye, orta gelir tuzağından ancak bu 
şekilde kurtulabilir. Bizim yerimiz “Geliş-
mekte olan ülkeler” değil, “Gelişmiş ülke-
ler” sınıfıdır. 

Yüz Milyonlarca Mazlum 
Gözlerini Ülkemize Kilitlemiş 
Durumdalar

Değerli misafirler,

Türkiye, adeta dünyanın kalbi olan bir 
coğrafyada istikrar, güven ve umut abidesi 

olarak yükseliyor. Sadece kendi insanımız 
değil, bölgemiz ve dünyadaki yüz milyon-
larca mazlum gözlerini ülkemize kilitlemiş 
durumdalar. İki gündür Yunanistan’day-
dım. Atina’daki resmi görüşmelerden son-
ra Gümülcine’ye geçtim. Gümülcine’deki 
soydaşlarımızın, hele hele o annelerin göz-
yaşlarını bizzat yerinde tespit ettim. Onlar 
için Umut neresi? Türkiye... Her zaman 
ifade ettiğim gibi; Türkiye’nin sendeleme-
si demek, gözlerini ve gönüllerini bize ki-
litlemiş kardeşlerimizin de sendelemesi 
demektir. 65 yıl önce Celal Bayar, Cumhur-
başkanı olarak Gümülcine gitmiş ve onun 
adına bir okul yapılmış. Daha sonra Celal 
Bayar ismine tahammül edememişler, bu 
ismi kazımışlar. Böyle bir şey olabilir mi? 
Bu tahammülsüzlük niye? İskeçe’de bir 
okul var, o da harabe halinde. İskeçe’de 
okul yapma talebimizi Yunanistan yöneti-
mine ilettim. “Bizim okul sıkıntımız yok” 
diyerek teklifimi geri çevirdiler. 

Ülkemizin zayıflaması demek, Filistin’in, 
Kudüs’ün, Suriye’nin, Irak’ın umudunu 
kaybetmesi, hatta parçalanması demektir. 
Birkaç gün önce Amerika Birleşik Dev-
letleri Başkanı Trump’ın yaptığı talihsiz 
açıklama, bu gerçeği bir kez daha tüm çıp-
laklığıyla ortaya koymuştur. Amerika’nın 
aldığı karar, ne uluslararası hukukla, ne 
vicdanla, ne adaletle, ne de bölgenin ger-
çekleriyle asla bağdaşmıyor. Bu açıklama, 
en büyük darbeyi Amerika’nın da üyesi ol-
duğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yine vurmuştur. Amerika Birleşik Devlet-
leri, altında kendi imzası olduğu, Güvenlik 
Konseyi’nin 1980 yılında aldığı 478 sayılı 
kararını, son açıklamasıyla yok saymıştır. 
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Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin 
dahi dikkate almadığı, itibar etmediği bir 
Birleşmiş Milletlerin, diğer ülkeler nezdin-
de itibarı ve inandırıcılığı da olamaz. Hiç 
kimse hukukun üstünde değildir. Hiçbir 
ülke pazusuna güvenerek uluslararası hu-
kuku yok sayamaz. Hele hele milyarca in-
sanın kaderini etkileyecek böylesi hassas 
bir mesele hoyratça davranamaz.

1947 yılından bu yana Filistin’i lime lime 
ettiler.  İsrail, bölgenin tamamına yakınını 
işgal etti. İsrail bir işgal devletidir. F16’yla 
Gazze’ye saldırıyorlar. Filistin’e niye saldı-
rıyorsun? “Ben güçlüyüm” diyor. Güçlü ol-
mak, haklı olmak anlamına gelmez. Haklı 
olan güçlüdür. 

ABD’nin aldığı bu karar, bölgeyi ciddi ma-
nada tahrik ve tahrip etmektedir. Kâğıt üs-
tünde küresel adalet, güvenlik ve istikrarı 
sağlamakla görevli bir yapının bizzat ken-
di üyeleri tarafından itibarsızlaştırıldığını 
görüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanı olarak, uluslarası toplum ve ülke 
liderleriyle görüşüyorum. Bugün de Fran-
sa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’la bir 
görüşme gerçekleştirdim. Sayın Papa’yla 
da görüşmem olmuştu.  Kudüs sadece 
Müslamanlar’ın değil, Hristiyanlar’ın da 
sorunudur. 

Bu gerçekler ortadayken, ABD Başkanı 
Trump “Ben yaptım oldu” anlayışıyla dün-
yayı yönetmek istiyor. Güçlü olmak, size 
bu hakkı vermez. Büyük ülkelerin liderleri 
buradan sesleniyorum: Çatışmakla değil, 
barışmakla görevlisiniz. 

Amerika’nın Kudüs Kararı Bizim 
Nazarımızda Yok Hükmündedir

Bakınız biz bu çifte standartla ilk defa 
da yüzleşmiyoruz. Suriye’den Irak’a, 
Afganistan’dan Arakan’a, Afrika’daki vahşi 
soykırımlara kadar dünyanın birçok böl-
gesinde aynı manzaralara şahit oluyoruz. 
Birilerinin keyfi için, on milyonlarca insan 
evinden, yurdundan, hatta canından olu-
yor. Birileri karar almadığı veya aldıkları 
kararları, son açıklamada olduğu gibi, ken-
dileri çiğnediği için insanlar ölüyor, top-
raklar gasp ediliyor.

Bizim her fırsatta “Dünya 5’ten büyüktür” 
dememizin sebebi, işte bu “orman kanunu” 
düzenine rıza göstermememizdir. Haklı-
nın değil sadece güçlü olanın borusunun 
öttüğü bir yapının adalet, istikrar ve barış 
üretmesi mümkün değildir. Bu sistem bu 
şekilde devam ettiği müddetçe, yeni Suri-
yeler, yeni Arakanlar; Ruanda’da, Bosna’da 
olduğu gibi yeni soykırımlar yaşanmaya 
devam edecektir. Bugün yaşadıklarımız 
sadece bir sonuçtur. Asıl sorun sistemin 
kendisidir, sistemi kendi emelleri doğrul-
tusunda iğfal edenlerdir. Bizim itirazları-
mızın tepki çekmesinin, birilerinin konfo-
runu bozmasının yegâne sebebi de budur.

Değerli kardeşlerim,

Amerika’nın Kudüs’le ilgili kararının bi-
zim nazarımızda hiçbir hükmü, hiçbir ge-
çerliliği yoktur. Kudüs, senelerdir Filistin-
lere devlet terörü uygulayan bir ülkenin 
insafına terk edilmez. Kudüs’ün kaderi, 
1967’den beri hiçbir hukuk, ahlak tanım-
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dan Filistinlilerin topraklarını gasp eden 
işgalci bir devletin ellerine bırakılamaz.  
Bunun adı kuzuyu vahşi bir kurda teslim 
etmek olur. Kudüs, bizim göz bebeğimiz-
dir. Kudüs, bizim ilk kıblemizdir. Kudüs 
1,7 milyarlık İslam âleminin kırmızı çiz-
gisidir. Yüreğimizin bir parçası Mekke ve 
Medine ise diğer yarısı Kudüs’tür. Alınan 
karar tam anlamıyla bir provokasyondur. 
Bu provokasyonun arkasında Evangelist-
ler var. Bunu bizzat zaten Sayın Başkandan 
dinlemiş birisiyim.

Açık söylüyorum… Müslümanlar gibi 
Hristiyanların da Kudüs üzerindeki hakla-
rını ayaklar altına alan bu karara biz asla 
rıza göstermeyeceğiz. Hukuk ve meşruiyet 
içerisinde mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz. Bugüne kadar birçok devlet 
başkanı ve dini liderle görüştük. Bu ko-
nuda genel bir mutabakat olduğunu mü-
şahede ettik. İnşallah 13 Aralık’ta İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın Olağanüstü Zirvesi-
ni İstanbul’da toplayacağız. Bu toplantıda 
İslam dünyasının liderleriyle, tek ses, tek 
vücut olarak tepkimizi ortaya koyacak, 
Kudüs’ün statüsünün korunması nokta-
sında ne gibi adımlar atabileceğimize ka-
rar vereceğiz. Zirve’nin ve orada sergilene-
cek vahdet tablosunun birilerine gerekli 
mesajı vereceğine inanıyorum.

Bu süreçte bir hususun altını özellikle çiz-
mek istiyorum. Müslümanlar, sonuna ka-
dar haklı oldukları böylesi bir meselede, 
kışkırtmalara gelerek işgalcilere malzeme 
vermemelidir. Tepkimizi gösterirken, hu-
kuktan, suhuletten ve demokrasiden ke-
sinlikle ayrılmamalıyız. Biz asla ırkçı ola-

mayız. Biz asla ayrımcı olamayız. Biz asla 
tek bir masumun saçının teline dahi zarar 
verme yoluna gidemeyiz.  Aksi takdirde 
mücadele ettiğimiz zalimlerden ne farkı-
mız kalır? Kudüs’teki gelişmelerin incitti-
ği, öfkelendirdiği, hayal kırıklığına uğrat-
tığı tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli 
olmaya davet ediyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
tekrar Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik 
Haftası’nın ülkemiz için hayırlı netice-
ler doğurmasını temenni ediyorum.  Bu 
önemli programın icrasında emeği olan 
herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepi-
nizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlı-
cakla.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Filistin Devlet Başkanı, Değerli Kardeşim 
Sayın Mahmut Abbas, saygıdeğer devlet ve 
hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, 
kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyo-
rum. Essalemu aleyküm ve rahmetüllahu 

ve berekatuh. Allah’ın selamı, rahmeti ve 
bereketi üzerinize olsun. Kudüs’ün karde-
şi İstanbul’dan şu an kalbi bizimle çarpan 
tüm kardeşlerime, tüm Kudüs dostlarına 
selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. 

Bugün burada, İslam’ın ilk kıblesi ve 
üç mukaddes mescidinden biri olan El 

ABD Provokatif ve Hukuk Dışı 
Adımdan Bir An Evvel Geri 

Dönmelidir

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi | İstanbul | 13 Aralık 2017
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Aksa’nın şehri Kudüs’ümüzün tarihi ve 
hukuki statüsüne yapılan tecavüzü ele al-
mak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.  
Davetime icabet ederek, Müslümanlarla 
birlikte tüm insanlık için tarihi önemi olan 
bu toplantıya iştirakiniz için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Filistin’le ilgili barış girişimine öncülük 
etmesini beklediğimiz Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Başkanı, 6 Aralık’ta, ulus-
lararası hukuku hiçe sayan bir tutumla, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını 
açıklamıştır. Hiç uzun söze gerek yoktur. 
Kudüs’te, bu kadim şehrin sokaklarında 
bir kaç dakika dolaşan herkes, orasının iş-
gal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten 
işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir 
kararın açıklanmasının hiçbir hükmü ola-
maz. Amerika Birleşik Devletleri’nin veto 
yetkisine sahip olduğu Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nin 1980 tarihinde 
aldığı 478 sayılı karara göre, hiçbir ülke 
Kudüs’te Büyükelçilik bulunduramaz.

Nitekim Amerika’nın bu hukuksuz kara-
rına, sadece Kudüs’ü işgal altında tutan 
İsrail destek vermiştir. Bu gayri meşru ka-
rarı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür 
ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere, 
şu ana kadar yaptığım tüm görüşmeler-
de, Kudüs’le ilgili bu kararlı duruş teyit 
edilmiştir. İslam ülkeleri de, ilk andan iti-
baren ve en açık şekilde, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Kudüs’le ilgili kararını külli-
yen reddetmiştir. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Baş-
kanı olarak, aynı gün dünya kamuoyuna 

bir çağrıda bulunarak, bu kararın vicdan, 
hukuk, ahlak ve tarih önünde hükümsüz 
olduğunu ilan ettik. Bu karar, her şeyden 
önce, şiddet yerine barıştan yana tavır 
koyan, barışı isteyen taraf olduğunu defa-
larca ispatlayan Filistinlilerin cezalandırıl-
maları anlamına geliyor. 

ABD’nin Bu Kararıyla İsrail 
Terörü Ödüllendirilmiştir

Şimdi sizlere harita üzerinde gösterece-
ğim. 1947’den bu yana Filistin’de neler 
olduğunu görmemizde faydalar var.  Bakı-
nız, 1947’de Filistin ve İsrail ne durumda? 
Bu paylaşım planında Filistin ciddi mana-
da bir küçülme yaşıyor, İsrail ise büyüyor. 
Sene 1949-1967 arasına bakıyoruz, Filistin 
ciddi manada küçülüyor, İsrail ise büyü-
meye devam ediyor. Ve geliyoruz bugüne; 
1947’de İsrail neyse, şimdi de Filistin ne 
yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir 
taksimi, kurt-kuzu mücadelesinde kurt 
bile yapmaz. 1947’den günümüze işte Fi-
listin toprakları bu hale getirildi. 

Bu şunu gösteriyor: İsrail bir işgal devleti-
dir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir 
terör devletidir. Erdoğan niye böyle söylü-
yor diyorlar.  Nasıl söylemeyeyim? Terörist 
askerler, 10 yaşında çocukları demir kafes-
lerin içine yığıyorlar. 20 kadar asker-polis, 
gözünü bağladıkları 14 yaşındaki çocukla-
rı dipçikliyor. Öbür tarafta bir kız çocuğu 
dipçikle dövülüyor. Yani bunlar terörist ve 
işgalci değil mi? İnsan olan, vicdan sahibi 
olan bu sahnelerden gerekli dersi çıkarma-
sı lazım. 
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Ey Trump, sana daha neyi anlatalım, her 
şey ortada! İsrail’e zaten bir şey anlatma-
mıza gerek yok, gerçekler ortada. ABD’nin 
bu kararıyla,  yaptığı tüm terör eylemlerin-
den dolayı İsrail adeta ödüllendirilmiştir. 
Bu ödülü veren ise, tek başına Trump’tır. 
“Ben yaptım oldu” diyerek hiçbir yere varı-
lamaz.  Siz tek başınıza böyle bir karar ala-
bilirsiniz, ama dünya sadece sizden ibaret 
değil. Birleşmiş Milletler’in 196 üyesi var. 
Tüm bu ülkelerin, Trump’un kararına tavır 
koyacağına inanıyorum. 

Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsi-
niz, silahlarınız, hatta nükleer silahlarınız 
da olabilir.  Ancak haklıysanız güçlüsünüz. 
Eğer haklı değilseniz, güçlü olamazsınız. 

Barışı imkânsız hale getirenlerin yanında 
duran Amerika Birleşik Devletleri, terö-
rizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü 
böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekme-
ğine yağ sürmüştür. İşte bunu Suriye’de de 
gördük. Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a kar-
şı, başka terör örgütü olan YPG, PYD’yle 
mücadele yürütüyorlar.  Bir terör örgütü-
nü, bir başka terör örgütüyle yok edemez-
siniz. Kuzey Suriye’ye 4 bin tırı aşkın zırhlı 
taşıyıcı, tank, top, mühimmat nakledilmiş-
tir. Peki, Kuzey Suriye’ye bu silahlar acaba 
niçin geldi, neden getirildi? 

Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika 
ve İsrail’le birlikte tüm insanlığa yönelik 
tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde 
yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesi-
ni bize ve insanlığa asla unutturamaz. Fi-
listin meselesine adil ve sürdürülebilir bir 
çözüm bulunmadan, bölgesel ve küresel 

ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edi-
lemez. Hukuku çiğneyen, vicdanları yara-
layan bu tür adımlar, uluslararası sisteme 
ve Birleşmiş Milletlere yönelik güveni de 
dinamitliyor. Hepimizin geleceğini ilgilen-
diren bu duruma seyirci kalamayız. 

Bağımsız Filistin 
Devleti Talebinden Asla 
Vazgeçmeyeceğiz

Kardeşlerim,

Amerika’nın Kudüs kararı, uluslararası hu-
kuku çiğnemenin yanında, medeniyetimi-
ze de indirilmiş ağır bir darbedir. Ecdadı-
mız, Kudüs’ün tüm ihtiyaçlarını gidermek 
için bu mukaddes beldeye özenle hizmet 
etmiş; hiçbir ayrım gözetmeden tüm şehir 
halkının refahını, emniyetini ve ibadet öz-
gürlüğünü garanti altına almıştır. Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde Osmanlı’nın 
Kudüs surlarında inşa ettirdiği El Halil ka-
pısına “La ilahe illallah, İbrahim halilullah” 
lafzının kazınmış olması, medeniyetimizin 
Kudüs’e bakışının en güzel ifadesidir. 

Hıristiyan alemi için büyük önem taşıyan 
Kudüs’teki kilisenin balkonunda 162 yıl-
dır, hassas mezhebi dengeler sebebiyle 
öylece duran ahşap merdiven, bize şehirle 
ilgili çok şey anlatıyor. Bugün Kudüs’ün 
mahremiyetini hiçe sayan kararlara imza 
atanların, Hazreti Ömer’in büyük bir teva-
zuuyla girerek, mukaddes bir emanet ola-
rak teslim aldığı Kudüs’ten alacakları çok 
dersler vardır.
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Kudüs’ün tüm inançlar için taşıdığı öneme 
saygı duyan Sayın Papa’ya, adil bir barış 
için gayret eden aklıselim sahibi Musevi-
lere, tahkir edilseler de muhkem duruşla-
rından taviz vermeyen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Tabii en başta da, asırlardır namusları 
olarak gördükleri Kudüs’e hizmet eden, 
koruyan, mücadeleden asla vazgeçmeyen 
Filistinli kardeşlerime şükranlarımı sunu-
yorum. 

Bölgemizde ve Kudüs’te barış, ancak her 
kesimden, her milletten, her inançtan ah-
laklı, dürüst ve adil insanların çabasıyla 
sağlanacaktır. Buradan, uluslararası huku-
ka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, 
Kudüs’ü, Filistin Devleti’nin işgal altında-
ki başkenti olarak tanımaya davet ediyo-
rum. İslam ülkeleri olarak, başkenti Kudüs 
olan, egemen ve bağımsız Filistin Devleti 
talebinden asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail 
askerlerinin, Amerika’nın Kudüs kararını 
protesto eden Filistinli kardeşlerimize uy-
guladığı zulmü lanetliyoruz. Bu vesileyle, 
Filistin davasının tüm şehitlerini rahmetle 
anıyoruz.

Geçen hafta, Kudüs’te İslam idaresinin 
sona erişinin 100’üncü yıldönümüydü. Bi-
rinci Dünya Savaşı sırasında Kudüs’ün ve 
Filistin’in müdafaası için Filistin cephele-
rinde savaşan ve toprağa düşen tüm şehit-
lerimizi de Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Müslümanlara düşen görev, her hal ve şart 
altında Kudüs’e sahip çıkmaktır.  Ülkemiz-
deki ve dünyanın her yerindeki tüm kar-

deşlerimizden, imkân ve fırsat buldukça 
Kudüs’e gitmelerini, Harem-i Şerif ’i ziya-
ret etmelerini istiyoruz. Çünkü orada, ora-
da varılacak secdede, selametle birlikte ba-
rış için çağrı vardır, merhamet için yakarış 
vardır, insanlık için kurtuluş vardır.  

Maddi-Manevi Tüm 
İmkânlarımızı Kudüs İçin 
Seferber Etmeliyiz

Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki, 
Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Mescid-i 
Aksa ve Kubbet-us Sahra’nın içinde bu-
lunduğu Harem-i Şerif, 144 dönüm ala-
nıyla ebediyete kadar Müslümanlara ait 
kalacaktır. Harem-i Şerif ’i hedef alan ve 
giderek artan, adeta ırkçı bir kampanya-
ya dönüşen yerleşimci saldırılarına karşı, 
buranın hamiliğini üstlenen Ürdün Kralı 
İkinci Abdullah kardeşimizle işbirliği için-
de, dik duruşumuzu sürdüreceğiz. 

Filistinli kardeşlerimizin de, kendi arala-
rındaki sorunlarını çözerek, bu imtihanlar 
karşısında vahdet içinde hareket etmeleri, 
artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Ku-
düs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin şu altın 
tavsiyesi hepimize rehber olmalıdır. “Dost-
larıyla uğraşanlar,  hasımlarını yenemez”

Değerli kardeşlerim,

Henüz Filistin Devleti’ni tanımamış olan 
ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları, 
bölgede aklıselimi ve adaleti ayakta tuta-
cak bir dengenin sağlanabilmesi bakımın-
dan şarttır. Özellikle Avrupa’nın, İsrail’in, 
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bir taraftan yerleşimleri genişletirken di-
ğer taraftan “Filistin Devleti’ni tanımayın 
çünkü barışa mani olur” söyleminin esiri 
olmaktan vazgeçmesi gerekiyor.

İşgali devam ettiren devlet kabul görür-
ken, barış isteyen, 1967 sınırlarını, yani 
tarihi Filistin topraklarının neredeyse beş-
te birinde yaşamayı kabul eden tarafın ta-
nınmıyor olmasının hiçbir makul sebebi 
kalmamıştır. Amerika’nın bu açıklamasın-
dan sonra, barış zemini başka türlü canlı 
tutulamaz. 

İsrail’in, işgal ettiği Filistinlilere ait toprak-
lardan daha da fazlasına el koyabilmek için 
dünyayı oyalamasına pirim verilmemeli-
dir. Sözde iki devletli çözümü savunurken, 
uygulamada İsrail’in bu imkânı her geçen 
gün biraz daha ortadan kaldırmasına göz 
yumulması kabul edilemez. İşgal edenle 
işgal edilen arasında tarafsız kalmak, zul-
me destek vermektir. Bunun için, en azın-
dan, Filistin’in uluslararası anlaşmalara 
ve kuruluşlara dahil olma süreci hızlan-
dırılmalıdır. İslam ülkeleri olarak Filistin 
Devleti’nin diplomatik sahada tam temsi-
li konusunda daha güçlü bir irade ortaya 
koymalıyız. Vicdan sahibi, gelecek nesiller 
adına mesuliyet sahibi herkesin maddi-
manevi tüm imkânlarını Kudüs için sefer-
ber etmesini istiyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem 
Başkanı sıfatıyla, Amerika Birleşik 
Devletleri’ni, attığı bu son derece yanlış, 
provokatif ve hukuk dışı adımdan bir an 
evvel geri dönmeye davet ediyoruz. Bu 
adımla kendini barış sürecinde diskalifi-

ye eden, arabuluculuk vasfını tamamen 
yitiren Amerika’nın yerine, uluslararası 
toplumun tamamından, dünya barışı ve 
istikrarı için sorumluluk üstlenmelerini 
bekliyoruz. Bugün burada verdiğimiz me-
sajların tüm dünya tarafından ciddiyetle 
değerlendirileceğine inanıyorum.

İştirakleriniz için sizlere bir kez daha te-
şekkür ediyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim, 
her iki ülkenin iş dünyasının kıymetli tem-
silcileri, değerli misafirler, hanımefendi-
ler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygu-
larımla, saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 
Essalemu aleyküm ve rahmetüllahu ve be-
rekatuhu. Allah’ın selamı, rahmeti ve bere-
keti üzerinize olsun. 

Türkiye-Sudan İş Forumu’nun, her iki ülke 
için de hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Bu toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip ol-
duğumuz Sudan’la ilişkilerimizi her alan-

Biz Afrika ile Birlikte 
Üretmek, Birlikte İlerlemek 

Arzusundayız 

Türkiye-Sudan İş Forumu | Hartum, Sudan | 25 Aralık 2017
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da daha ileriye taşımak istiyoruz. Ticari 
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bu 
hedeflerimizin başında yer alıyor. Türkiye 
olarak, Afrika Kıtasına, Afrika ülkeleri ve 
halklarıyla ilişkilerimize özel önem veri-
yoruz. 2005 yılında Başbakanlığım döne-
mimde Afrika Yılı ilan etmiştik. O günden 
bugüne de önemli çalışmalar içerisindeyiz. 

İlişkilerimizdeki bir asırlık boşluğu sü-
ratle telafi edebilmek için son 15 yıldır 
Afrika’nın tamamını kucaklamayı hedefle-
yen bir açılım politikası yürütüyoruz.  Bu 
kucaklaşmayı hamdolsun, başarılı bir şe-
kilde tamamladık ve artık yeni bir aşama-
ya geçtik. Bundan sonra “Ortaklık Politika-
sı” anlayışıyla ilişkilerimizi güçlendirmek 
istiyoruz. Çünkü Türkiye için Afrika’yla 
kucaklaşmak, sadece ticari ve ekonomik 
çıkar anlamı taşımıyor. Türkiye’nin Afri-
kalı kardeşlerine bakışı, Afrika ülkeleriyle 
ilişkileri tek taraflı bir kazanç hevesinin 
ürünü değildir.  Biz, Afrika ile birlikte üret-
mek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleş-
mek arzusundayız. 

Afrika’nın potansiyelinin farkında bir ülke 
olarak, her platformda daima Afrika’yla 
güçlü ilişkiler kuruyoruz. Sudan’ın da 
Afrika içinde ayrı bir yeri, ayrı bir önemi 
olduğunu biliyoruz.  Sudan, sahip olduğu 
ekonomik potansiyel ve insan kaynağıyla 
öne çıkan bir ülkedir. Sudan’la ilişkilerimi-
zin, insani ve kültürel boyutu kadar, siya-
si ve iktisadi ayağını da güçlendirmemiz 
gerekiyor. Nitekim siyasi ilişkilerimizde 
ciddi bir yakınlaşma ve işbirliği anlayışını 
hakim kıldığımıza inanıyorum. Ekonomik 
ve ticari planda da temaslarımızı gelişti-

riyoruz. İlişkilerimizi daha ileri seviyeye 
taşımak için ülkelerimiz arasında Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini bu zi-
yaretimiz vesileyle tesis ettik. İnşallah, bu 
mekanizma sayesinde ekonomik ve ticari 
ilişkilerimiz tüm alanlarda büyük bir atı-
lım yaşayacaktır.  Ziyaretimiz esnasında 
Sudan’la toplamda 21 anlaşma imzaladık.

Ticaret Hacmimizi 10 
Milyar Dolara Çıkartmayı 
Hedeflemeliyiz

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Değerli misafirler,

Sahraaltı Afrika’da Güney Afrika’dan sonra 
ikinci en büyük ticaret ortağımız olan Su-
dan, ayrıca bölgesindeki en büyük ihracat 
pazarımızdır. Ülkelerimizin Gayrisafi Milli 
Hasılalarının toplamı yaklaşık 1 trilyon do-
lar seviyesindedir. Bu bakımdan geçen yıl 
itibariyle yaklaşık 500 milyon dolar olan 
ikili ticaret hacmimizin yeterli olmadığı 
açıktır. 40 milyonluk Sudan’ın ve 80 mil-
yonluk Türkiye’nin ticari potansiyelinin 
çok daha ileri bir noktada olması gerekir. 
Ticaret hacmimizi en kısa sürede 1 milyar 
dolar seviyesine, ardından da daha yüksek 
rakamlara çıkartacağımıza inanıyorum. 
İki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 mil-
yar dolara çıkartmayı hedeflemeliyiz. Bir-
likte çalışırsak, ortak projeler geliştirirsek 
bu hedefimize çok kısa sürede ulaşabiliriz. 

Sadece bir tarafın kazandığı bir ilişki mo-
deli sürekli olamaz. Türkiye olarak, ‘‘ka-
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zan-kazan’’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu-
nun için, ekonomik işbirliğimizi ticaret 
yanında yatırımlara da dayandırmak isti-
yoruz. Bugün sabahtan itibaren, ekonomi 
bakanlarımız ve ilgili arkadaşlarımız müş-
terek çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalarda 
gayet güzel noktalara gelindi. 

Bilindiği üzere, işadamlarımızın ülkemi-
zin içinde ve dışında çok önemli yatırım-
ları bulunuyor. Sudan’da da, yaklaşık 350 
milyon doları doğrudan, 300 milyon dola-
rı da müteahhitlik hizmetleri olmak üzere, 
toplam 650 milyon dolar yatırımımız var. 
Bu rakamın kısa vadede 1 milyar dolara çı-
karılmasına yönelik çalışmaların hızlandı-
rılması yönünde gerekli adımları atıyoruz. 

Türkiye-Sudan İş Forumu vesilesiyle, yak-
laşık 100 Türk işadamının iştirakiyle iki 
ülke iş dünyası temsilcileri arasında ger-
çekleştirilen karşılıklı temasların kısa za-
manda sonuç vereceğine inanıyorum. Mü-
teahhitlerimiz son 45 yılda 119 ülkede 351 
milyar dolar değerinde 9 binin üzerinde 
proje üstlendi. Dünya çapında imza attığı 
projelerle haklı bir itibar kazanan yurt dışı 
müteahhitlik sektörümüzün iş hacmi gi-
derek artıyor. Müteahhitlik şirketlerimiz, 
Sudan’ın altyapısına ve kalkınmasına kat-
kı sağlamaya da hazırdır. 

Özelikle de turizm alanında Sudan’da bir 
sıçramayı yaşamamız lazım. Bugün Sevgi-
li Dostum Ömer Beşir ile Sevakin Adası’nı 
dolaşırken şöyle bir teklifte bulundum: 
“Burada Hanefi ve Şafi Camileri yaptık.  
Gümrükle ilgili bir bölüm inşa ettik.  Seva-
kin Adası’nı bize belli bir süre için tahsis 

etseniz.  Türkiye olarak biz de burayı aslına 
uygun şekilde yeniden inşa ve ihya etsek.” 
Bu teklifimi Sevgili Dostum Ömer Beşir he-
men kabul etti. 

Biz, bu projeyle adayı inşa ve ihya edece-
ğiz. Bu toprakları yerle bir edenlere de şu 
cevabı vermiş olacağız: Siz geldiniz bura-
ları sömürdünüz. Sizin bu tavrınız, sakalı 
traş etmeye benziyor. Unutmayın, kesilen 
sakal daha gür çıkar. İşte biz de buraları 
böyle inşa edeceğiz. 

Ekonomik ve Ticari 
İlişkilerimizin Derinleştirilmesi 
Konusunda Hızlı Hareket 
Etmeliyiz

Sayın Cumhurbaşkanı,

Değerli misafirler,

Ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve 
derinleşmesinde ahdi zemin büyük önem 
taşıyor. Ziyaretimiz vesilesiyle imzalanan 
Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşma-
sı, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi 
arzu ettiğimiz seviyelere ulaştırmamıza 
katkı sağlayacaktır. Ortak hedeflerimi-
ze erişmek için, daha önceden tesis etti-
ğimiz Karma Ekonomik Komisyon ve İş 
Forumu gibi mekanizmaları da etkin bir 
biçimde kullanmalıyız. Türkiye ile Sudan 
arasındaki Karma Ekonomik Komisyon 
toplantılarının sonuncusu, 2013 Kasım’ın-
da Hartum’da gerçekleştirilmişti. 14’üncü 
Komisyon toplantısının da, önümüzdeki 
Şubat ayında Hartum’da düzenlenmesi 
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öngörülüyor. Bu mekanizmanın daha sık 
işletilmesiyle, ekonomik ve ticari ilişkileri-
mizin yol haritasının belirlenmesi kolayla-
şacaktır. Türk-Sudan İş Konseyi mekaniz-
masının da, Konseyin ilk toplantısının en 
kısa sürede tertiplenmesi suretiyle hayata 
geçirilmesi gerekiyor.

Sudan tarafından da, gümrük vergilerin-
deki statü başta olmak üzere, ülkemiz 
menşeli firmaların rekabet düzeylerini 
yükseltecek adımlar atmalarını bekliyo-
ruz.  Bankacılık alanında da, işadamlarımı-
zın finans hareketlerini kolaylaştıracak bir 
açılım yapmalıyız. Ziyaretimizde bize refa-
kat eden Türk iş dünyasının değerli temsil-
cilerini, bu güzel ülkeye daha fazla yatırım 
yapmaya davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi 
burada, sizi samimiyetle davet eden, size 
her türlü kolaylığı göstermeye hazır bir 
ülke var. Ülkenin şartlarına uygun şekil-
de, Sudan halkıyla bütünleşerek, burada iş 
yapmanızı sizlerden özel olarak rica ediyo-
rum. Bunu da, her iki ülkenin, her iki ülke 
halkının da kazanacağı bir yaklaşım içinde 
gerçekleştirmeniz önem taşıyor. 

Bugün yaptığımız temaslarda, Sudanlı 
dostlarımızla işadamlarımızın yatırımla-
rının geliştirilmesi yönünde atılması gere-
ken karşılıklı adımları görüşme fırsatımız 
oldu. Önümüzdeki dönemde gerçekleş-
tirilecek Karma Ekonomik Komisyon ve 
Türk-Sudan İş Konseyi toplantılarında bu 
konularda somut ilerlemeler sağlanacağı-
na olan inancım tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Değerli misafirler,

Sudan’a yönelik yaptırımların da kaldırıl-
makta olduğu bu elverişli ortamda ekono-
mik ve ticari ilişkilerimizin derinleştiril-
mesi konusunda hızlı hareket etmeliyiz. 
Tarım ve hayvancılık alanlarındaki işbirli-
ğimiz, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz 
açısından ayrı bir sıçramaya, ayrı bir güç 
kazanımına vesile olacaktır.

Nisan 2014 tarihinde imzalanan Türkiye-
Sudan Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına 
İlişkin Anlaşma çerçevesinde, Sudan’da 
hayata geçirilecek TİGEM projesiyle bir-
likte, ülkelerimiz arasında tarım alanında 
işbirliği bir üst seviyeye taşınmış olacaktır.

Bu proje, Türk işadamları için örnek teşkil 
edecek, tarım, hayvancılık, kozmetik ve 
ilaç sanayi gibi çeşitli sektörlerden firma-
larımızın Sudan’da yatırım yapmaları için 
cezbedici bir rol oynayacaktır. 

Savunma sanayii de burada geniş işbirliği 
imkânlarımızın olduğu bir diğer sektör-
dür. Bu alanda birlikte neler yapılabilece-
ğinin arayışlarına şimdiden başlanması 
yerinde olacaktır. 

Yatırımcılarımızdan beklentimiz, 
Sudan’da daha görünür bir şekilde faali-
yet göstermek suretiyle, bu güzel ülkenin 
kalkınma ve refahına katkı sağlamalarıdır.  
İşadamlarımız arasındaki ilişkiler ne ka-
dar güçlü olursa, ülkelerimizin diğer alan-
lardaki işbirlikleri de o derece sağlam ve 
sürdürülebilir olacaktır. 
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Bu arada Hartum’un kardeş şehirleri olan 
Ankara ve İstanbul’dan, bu kardeşliği kâğıt 
üzerinde bırakmayarak, her alanda hayata 
geçirmelerini bekliyoruz.

Bu duygularla bir kez daha gerçekleştir-
diğimiz İş Forumunun hayırlara vesile ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum. Başta 
Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm 
Sudanlılara bize gösterdikleri samimi mi-
safirperverlik için tekraren teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla. 
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Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, iş dünyamı-
zın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, 
ülkem ve milletim adına, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hasretle selam-
lıyorum. Yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra bir 
kez daha dost ve kardeş Tunus’ta bulun-
maktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

2013 yılı Haziran ayında Başbakan olarak 
gerçekleştirdiğim bir önceki ziyaretimde, 

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk top-
lantısını yapmış ve 21 anlaşma ve eylem 
planı ile 24 kardeş şehir protokolü imzala-
mıştık. 

Bu sabah değerli dostum Beci Kaid 
Essebsi’yle yaptığımız görüşmeler son de-
rece verimli geçti. Başbaşa görüşmemiz ya-
nında heyetlerimizle de ikili ilişkilerimizi 
tüm boyutlarıyla masaya yatırdık. Ayrıca 

Ekonomik Dönüşüm Noktasında 
Tunus’a Desteğimiz Tamdır

Türkiye-Tunus Ekonomi ve Yatırım Forumu | Tunus, Tunus | 27 Aralık 2017
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bu vesileyle, ilişkilerimizin ahdi zeminini 
tahkim etmek üzere çeşitli anlaşmalar im-
zaladık. Köklü bir geçmişe sahip bulunan 
ilişkilerimizi, imzaladığımız bu anlaşma-
larla gelecek nesillere daha güçlü bir şekil-
de emanet edebileceğimize inanıyorum.

Tunus’la ilişkilerimizi çok boyutlu bir ze-
minde geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu, 
tarihten gelen sıkı dostluk ve kardeşlik 
bağlarımızın bizlere yüklediği bir sorum-
luluktur. Bu ziyaretin ardından da, Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konsey’in ikinci toplantı-
sı için Başbakan Eşahedî Ankara’da ağırla-
maktan da ayrı bir memnuniyet duyacağız. 
Böylece ikili ilişkilerimizin son 4-5 yılda 
geldiği noktayı, tüm boyutlarıyla birlikte 
görme fırsatı bulacağız.

Değerli kardeşlerim,

2011 yılından bu yana Tunus’un siyasi ve 
ekonomik alanlarda verdiği mücadeleyi 
çok yakından izliyoruz. Tunus’ta iktidara 
gelen tüm hükümetlerle, elimizden gelen 
her türlü desteği vererek, yakın işbirliği-
mizi sürdürdük. Tunus, yaşadığı sıkıntılar-
dan, uzlaşmaya dayalı siyasi bir dönüşüm 
modeli üreterek kurtulma yolunu seçmiş-
tir. Hepimizin yakından izlediği bu süreç 
sonucunda, Tunus’un en zor dönemini ge-
ride bıraktığına inanıyorum.

Şimdi sıra ekonomik dönüşümdedir. Bu ko-
nuda da Tunus’a Türkiye’nin maddi ve ma-
nevi desteği tamdır. Türkiye olarak daha 
önce, ekonomik güçlüklerle karşılaştığı 
bir dönemde Tunus’a, 400 milyonu kredi, 
100 milyonu hibe olmak üzere 500 milyon 
dolarlık desteği tereddütsüz sağlamıştık. 

Tunus’un ihtiyaç duyduğu kalkınma ham-
lesine destek sağlamayı amaçlayan “Tunus 
2020” Konferansı kapsamındaki projeler 
için de, ek olarak 100 milyon dolarlık bir 
katkıda bulunacağımızı açıkladık. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da, ihtiya-
cı olduğunda Tunus’a ilk uzanan dost eli 
hiç şüphesiz Türkiye’nin eli olacaktır. 

Biz Tunus’la ilişkilerimizi düşünürken, 
sadece bugüne bakmıyoruz. Biz Tunus’a 
baktığımızda, uzun bir tarihe dayanan or-
tak geçmişimizi ve yakın işbirliğiyle inşa 
etmekte olduğumuz uzun bir geleceği bir-
likte görüyoruz. Bizim için Tunus, sadece 
dost ve kardeş bir ülke değil, aynı zamanda 
Afrika kıtasına açılan bir kapıdır. Tunus’u, 
Kuzey Afrika’nın ötesinde tüm Afrika kıta-
sının lojistik merkezi olarak kabul ediyo-
ruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek için 
Türkiye olarak her türlü işbirliğine ve des-
teğe hazırız.

Bizim Tunus’a olan muhabbetimiz elbette 
sadece Tunus’un coğrafi konumuyla ilgi-
li değildir. Biz siyasi olarak da, ekonomik 
olarak da Tunus’u birlikte geleceğe yürü-
mek istediğimiz bir dost, bir yoldaş olarak 
görüyoruz. Dolayısıyla sizlerden, Tunus 
için teklif ettiğimiz her şeyi, bir kardeşin 
bir kardeşe olan duygularının ifadesi ola-
rak kabul etmenizi istiyoruz.  

Afrika’nın İhtiyacı Olan Ürünleri 
Birlikte Temin Edelim

Değerli Kardeşlerim,

Tunus’un her yönden gelişmesi, ekonomik 
refahının artması için her türlü işbirliği-
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ne hazırız. Tunus’un dış ticaret açığındaki 
olumsuz artışın geçici olduğunu düşünü-
yoruz. Ticaretin önüne engeller konulması 
ne ekonomiye, ne de halkın refah seviyesi-
ne olumlu etkide bulunur. Daha da önem-
lisi ticaret asla boşluk kabul etmez. Önemli 
bir ticaret ortağından ithal edilen ürünlere 
engel konulduğu veya ilave vergilendirme-
de bulunulduğunda, ya halkınızı daha ka-
litesiz ürünlere mahkûm edersiniz, ya da 
aynı kaliteye daha pahalı ulaşmaya mec-
bur kalırsınız. Geçmişte kendimiz de aynı 
sorunları yaşadığımız için biliyoruz ki, 
böyle bir durum sistem dışı yolların zor-
lanmasını kaçınılmaz hale getirir. 

Türk menşeli ürünler, hem kalitelidir, hem 
de Avrupalı muadillerinden ucuzdur. Tu-
nus sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammad-
de, makine ve ekipmanın ülkemizden çok 
makul fiyatlarla temini mümkündür. Bu 
işbirliğinin foruma katılan Türk ve Tunus-
lu işadamlarının yararına olduğu da açık-
tır. Tunus menşeli ürünlerin rekabet gücü, 
hammadde, makine ve teçhizatı doğru 
şartlarda teminine bağlıdır. 

Biz sizlere, karşılıklı ticaretimizle halkla-
rımızı daha müreffeh bir hayata kavuştur-
mayı ve 1,2 milyar nüfuslu Afrika’nın ih-
tiyacı olan ürünleri birlikte temin etmeyi 
teklif ediyoruz. Bugün yapmamız gereken 
ikili ticaretimiz için daha yüksek hedefler 
belirlemektir. Bunun yerine, ülkemizden 
Tunus’a ithal edilen bazı ürünlere ilave 
vergi engeli getirilmesini konuşuyor ol-
mamız, ne ülkelerimizin, ne de halklarımı-
zın yararınadır. Biz Ankara’da bir milyar 
dolar mesabesinde bulunan ikili ticaret 

hacmimizi daha da yukarılara taşımanın 
ve bunu yaparken de Tunus aleyhine olan 
dengesizliği çözmenin çalışmalarını yürü-
tüyoruz. Buna karşılık Tunus Meclisi’nce, 
bütçe kanunu vesilesiyle ve tek taraflı bir 
kararla atılan adım, ne aramızdaki antlaş-
manın özüne, ne de ikili ilişkilerimizin de-
rinliğine uygundur. 

Esasen, Tunus’un dış ticaret açığının so-
rumlusu Türk ürünleri de değildir. Ül-
kemizin Tunus’un toplam dış ticaret açı-
ğındaki payı sadece yüzde 10’dur. Biz, bu 
durumu düzeltmek için gereken adımları 
atmaya hazırız. Her ne kadar Meclis’te bu 
yönde bir adım atılmışsa da, alınan kara-
rın uygulanmaması için aklıselimle bir yol 
bulunacağına inanıyorum. Buna rağmen 
alınan karar uygulanırsa, atılan taşın ürkü-
tülen kurbağaya değmeyeceğini, Tunus’un 
dış ticaret açığının düşmeyeceğini de hep 
birlikte göreceğiz.

Kardeşlerim,

Bizim düşüncemiz, Nisan ayında yürür-
lüğe giren yeni yabancı sermaye ve yatı-
rım kanunun, Tunus ekonomisine önemli 
katkıda bulunacağı yönündedir. Türk işa-
damlarımızın Ekonomi Yatırım Forumu-
na gösterdikleri yoğun ilgi, bu inancımızı 
teyit ediyor. Türkiye olarak Tunus ekono-
misine katkıda bulunma niyetimizin en 
açık göstergesinin işte buradaki şu manza-
ra olduğuna inanıyorum. Serbest Ticaret 
Antlaşmasıyla ilgili sorunu en kısa sürede 
çözerek, Türk yatırımcılarının Tunus’un 
kalkınmasına katkılarını arttırabilmesinin 
yollarını bulmalıyız. Bunun için birlikte 
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belirleyeceğimiz bir yol haritası çerçeve-
sinde hemen çalışmaya başlamak istiyo-
ruz. Önümüzdeki bu olumsuz gündemi sü-
ratle arkamızda bırakmalı, Türkiye-Tunus 
ilişkilerinin geçmişine yaraşır bir gelecek 
inşası için hep birlikte gayret göstermeli-
yiz.

İhraç ürünlerini tanıtmak ve ortaklıklar 
kurmak için Tunuslu kardeşlerimizi en 
kısa sürede Türkiye’de görmenin arzusu 
içindeyiz. İstanbul Ticaret Odası’nın tüm 
imkânları, Tunus Ekonomi Forumu için 
kardeşlerimizin hizmetine açılmıştır. Dün 
ve bugün olduğu gibi yarın da Tunuslu 
kardeşlerimize kapılarımız ardına kadar 
açık olacaktır.

Türkiye olarak, sadece bir yılda 50 mil-
yar Avroluk Yap-İşlet-Devret projesi açılış 
töreni yaptık. Bu birikim ve tecrübemizi 
Tunus’a taşımak, Tunus’un kalkınma sü-
recine Türk müteşebbisleri daha fazla da-
hil etmek istiyoruz. Sizlerin de bu konuda 
gerekli adımları atmanız halinde, çok kısa 
zamanda çok büyük mesafeler kat edeceği-
mizden şüpheniz olmasın. 

Geçtiğimiz 15 yılda, yurt dışında 40 milyar 
dolarlık yatırım yapan işadamlarımız için 
Tunus’un cazibesini artırmak sizlerin elin-
dedir. Türkiye ve Tunus devletleri olarak 
bizlere düşen, işadamlarımız için en uy-
gun, en mümbit iklimi oluşturmaktır. Dün-
yada ve coğrafyamızda pek çok olumsuzlu-
ğun kol gezdiği bir dönemde, birbirimizi 
karşılıklı olarak daha fazla desteklememiz, 
ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarınadır. 
Buradan bir kez daha, Tunus’ta çok kısa 

bir süre içerisinde gerçekleşen siyasi dö-
nüşümü ekonomik kalkınmayla taçlandır-
mak için yürüttüğümüz çabalara, her türlü 
desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar-
lamak istiyorum. 

Tunus-Türkiye Ekonomi ve Yatırım 
Fonu’nun düzenlenmesinde emeği geçen-
leri tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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İş dünyasının değerli temsilcileri, hanıme-
fendiler,  beyefendiler, sizleri, ülkem ve şah-
sım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
2015 yılındaki son ziyaretimden sonra bir 
kez daha dünyanın en güzel şehirlerinden 
biri olan Paris’te bulunmaktan memnuni-
yet duyuyorum. Ziyaretimin başından beri 
şahsıma ve heyetime gösterilen konukse-
verlik ve ilgi için, Sayın Cumhurbaşkanı 

Makron başta olmak üzere tüm yetkililere 
ve Fransız halkına şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Sevgili dostlar,

Tabii bu ziyaretimiz gerek Türkiye-Fransa 
arasındaki ikili ilişkiler, gerekse bölgesel 
konuları içermesi bakımından çok çok 

Türkiye, G-20 ve OECD Ülkeleri 
Arasında En Hızlı Büyüyen 

Ekonomidir 

Fransa’da İş Dünyası Temsilcileriyle Buluşma | Paris, Fransa | 5 Ocak 2018
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önemlidir. Bu ziyarette üç tane önemli an-
laşma imzaladık. Bu anlaşmalardan bir ta-
nesi Eurosam’la ilgiliydi, bir diğeri Airbus 
uçaklarının alımıyla ilgiliydi,  bir diğeri de 
gıda sektörüne yönelik bir anlaşmaydı. Bu 
anlaşmalarla birlikte, bölgesel konuları da 
masaya yatırdık.  Bu yakın işbirliğimizin, 
bölgesel ve uluslararası barış bakımından 
da hayati öneme sahip olduğuna inanıyo-
rum. 

Bugün Değerli Dostum Makron’la ger-
çekleştirdiğimiz görüşmeler, son derece 
verimli ve faydalı geçti. Güçlü ticari ve 
ekonomik bağlantılarımız ile karşılıklı ya-
tırımlarımızı, ilişkilerimizin en güçlü un-
surlarından biri olarak görüyoruz. 

Fransa, dünyanın en büyük 5’inci, 
Avrupa’nın en büyük 2’nci ekonomik gü-
cüyken; Türkiye Satın Alma Gücü Parite-
sine göre dünyanın 13’üncü ve Avrupa’nın 
ise 5’inci büyük ekonomisidir. Fransa dün-
yanın en çok yatırım yapan ve alan 3’üncü 
en büyük ülkesiyken, Türkiye, 2012 yı-
lından beri Batı Asya olarak tanımlanan 
coğrafyanın en çok yatırım çeken ülkesi 
olmayı sürdürüyor. Sadece bu veriler bile, 
halen 14 milyar doları dahi bulmayan tica-
ret hacminin, iki ülkenin gerçek ekonomik 
potansiyelini yansıtmadığını gösteriyor. 
Elele vererek ve yeni projelere imza atarak, 
ikili ticaret hacmimizi hak ettiği noktaya 
ulaştıracağımıza inanıyorum. 

Bilindiği gibi ülkemiz 15 Temmuz 2016 
tarihinde bir darbe girişimine maruz kal-
dı. Demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz, hal-
kımızın cesaret ve fedakârlığı ile bu sına-

madan daha da büyüyerek çıkmıştır. Şu an 
itibariyle Türkiye’nin ihracat hacmi 157 milyar 
doları buldu. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağ-
men bu çok çok iyi bir rakamdır. Ekonomi-
miz de, bu hain saldırıyı, öncesindeki ve 
sonrasındaki diğer tüm tuzaklarla birlikte, 
başarıyla geride bırakmayı bilmiştir. 2017 
yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11’lik, ilk 
üç çeyreğinde de yüzde 7,4’lük bir büyü-
me oranı ile yeni bir rekor kırdık. Öyle ki, 
pek çok kredi derecelendirme kuruluşu ve 
uluslararası ekonomik örgüt Türkiye’nin 
ekonomik büyüme verilerini ciddi olarak 
gözden geçirmek durumunda kaldılar. 
Dördüncü çeyrekte de başarılı bir netice 
elde ederek, 2017’yi yüzde 7’nin üzerinde 
bir büyümeyle tamamlayacağımıza ina-
nıyoruz. Bu büyüme oranı ile Türkiye, bir 
kez daha G-20 ve OECD ülkeleri arasında 
en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. Önü-
müzdeki dönemde de bu başarılı grafiği-
mizi sürdüreceğimize emin olabilirsiniz. 

Türkiye’ye Yatırım Yapan Daima 
Kazanır

Değerli katılımcılar,

2023 yılında inşallah Cumhuriyetimizin 
100’üncü yıldönümünü kutlayacağız. Bu 
önemli tarih için belirlediğimiz vizyonda, 
ekonomik hedeflerimizin önemli bir yeri 
bulunuyor. Dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına girmeyi hedeflediğimiz 2023 
vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyo-
ruz. Bu çerçevede, büyük çaplı yatırımları-
mız sürüyor. Son dönemde dünyada halen 
yürütülen veya tamamlanmış 10 megap-
rojeden 6’sının Türkiye’de bulunması bir 
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tesadüf değildir. Sadece geçtiğimiz 10 yıl-
da yürüttüğümüz büyük ölçekli projeleri-
mizin maliyeti 200 milyar dolar seviyesine 
ulaşmıştır. Örneğin, 2016 yılında Osman-
gazi ile Yavuz Sultan Selim Köprülerinin, 
ayrıca Avrasya Tüneli’nin açılışlarını yap-
tık. Dünyanın en uzun köprüsü olacak Ça-
nakkale 1915 Köprüsü’nün temelini attık. 
2018 yılında da İstanbul’da dünyanın en 
büyük havalimanının ilk etabını hizmete 
açmayı hedefliyoruz. 

Ülkemiz,  Fransız dostlarımızın yatırımları 
için de bir cazibe merkezidir. Devam eden 
bölgesel krizlere rağmen, 2003-2016 yılları 
arasında Türkiye yaklaşık 180 milyar dolar 
değerinde doğrudan uluslararası sermaye 
çekmeyi başarmıştır. 80 milyonluk iç piya-
samız, rekabetçi ve dinamik özel sektörü-
müz, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji 
sektörlerinde oldukça gelişmiş teknolojik 
altyapımız, küresel yatırımcılar için birer 
artı değerdir. İstanbul’dan 4 saatlik uçuşla 
50’den fazla ülkeye ve dünya ekonomisi-
nin dörtte birini oluşturan geniş bir pazara 
erişim sağlanabiliyor. Türkiye’de 58 bine 
yakın uluslararası sermayeli şirket faali-
yet gösteriyor. Türkiye’ye yatırım yapan 
daima kazanır. Halen Türkiye’de yatırımı 
bulunan Fransız işadamlarının da teyit 
edebileceği gibi, ülkemize gelen uluslara-
rası yatırımcının, bizim gözümüzde Türk 
işadamından farkı yoktur. Aynı hak ve yü-
kümlülükler söz konusudur. 

Ülkemiz dünyanın en iddialı yatırım teşvik 
sistemlerinden birine sahiptir. Uluslarara-
sı yatırımcılarla düzenli olarak bir araya 
gelmek suretiyle, ihtiyaçlarına uygun yatı-
rım teşviklerini ele alıyoruz. Proje bazlı ve 

teknoloji girdisine önem veren yatırım teş-
vik sistemi ile yatırımların önünü açmakta 
kararlıyız. Fransız dostlarımız, 2023 pro-
jelerimiz çerçevesinde ulaştırma, enerji, 
çevre gibi pek çok alanda 13 ayrı ihaleye 
teklif sunmuştur. En son Kasım ayı başın-
da Airbus ve Türksat arasında bir işbirliği 
anlaşmasına varıldı. Böylece, Fransa’nın 
da katkısıyla ülkemizin uydu üretimi ve 
fırlatılması alanında yeni bir atılım içine 
girmesini sağladık. Bu işbirliği mutlaka 
diğer sanayii alanlarında da yeni işbirlik-
lerini tetikleyecektir.  Türk Hava Yolları ile 
Airbus Firması arasında imzalanan Niyet 
Beyanının ve Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğımız, ASELSAN ve ROKETSAN ile EURO-
SAM Konsorsiyumu arasında imzalanan 
Sözleşmenin stratejik önemde olduğunu 
düşünmekteyim. Ayın şekilde Türk Exim-
bank ile Bepei Frans Asürans Expor arasın-
da imzalanan anlaşma da ekonomik ilişki-
lerimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
Benzer iyi örnekler yakın gelecekte daha 
da artacaktır. 

Ülkemizdeki Yatırım 
Teşviklerinden İstifade 
Edebilirsiniz

Değerli katılımcılar,

İki yakın müttefik ülke olarak Stratejik 
Eylem Planları temelinde çalışıyoruz. Bu 
konuda iki ülke yönetimlerinin iradesinin 
de tam olması en büyük şansımızdır. Bu 
iradeyi kullanarak, ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizde daha dengeli, daha büyük 
adımlar atabilmek için siz işadamlarımı-
zın desteğine ihtiyacımız vardır. Bugün 
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burada size mesajım, Türkiye’nin ekono-
mik ilerlemesinin bir parçası olmanızdır. 
Özellikle yatırım teşviklerinden istifade 
etmeniz noktasında önünüzde en ufak bir 
engel söz konusu değildir. 

2016 yılında Fransa, en fazla ticaret yaptı-
ğımız ülkeler sıralamasında 7’inci durum-
dadır. Fransa’nın potansiyelinin bunun 
üzerinde olduğunu biliyorum. Geçen sene 
ikili ticaret hacmimiz 13,5 milyar dolar ci-
varında gerçekleşti. Hedefimiz ise 20 mil-
yar Avrodur. Fransa, 7 milyar dolara yakın 
yatırımı ile ülkemizde en çok yatırımı olan 
ülkeler arasında 10’uncu sırada geliyor. 
Ülkemizde 1.500 civarında Fransız serma-
yeli şirket var. Bu konuda da daha iyisinin 
mümkün olduğunu biliyorum. Sizlere des-
tek olabilecek önemli bir mekanizma, Eko-
nomi ve Ticaret Ortak Komitesidir. Bu ko-
mitenin kurduğu güçlü bağlar sayesinde, 
pek çok sıkıntıya çözüm bulunmuştur. Biz, 
hastalık sebebiyle Fransa’dan canlı hayvan 
ithalatına getirdiğimiz sınırlamaları sona 
erdirdik. Benzer bir yaklaşımı ülkemizden 
kiraz alımında Fransa’nın da göstereceğini 
ve bu sorunun da çözüleceğini düşünüyo-
rum.

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi An-
laşmasının tadili amacıyla karşılıklı bir 
çalışma yapmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca 
karayolu ulaştırmasında ticaretimizin pü-
rüzsüz akışını sağlamak için gerekli adım-
ları atma sorumluluğunun bilincindeyiz. 
Taşımaların tamamen serbestleştirilmesi 
nihai hedefimizdir. 

Değerli katılımcılar,

Fransa’nın önemini, gücünü ve potansi-
yelini yakından biliyor, son dönemdeki 
ekonomik büyüme oranını, yatırımlarının 
yüksekliğini takdirle takip ediyoruz. Sayın 
Makron’un dirayetli liderliğinde büyük bir 
kararlılıkla yürütülen reformların başarı-
ya ulaşacağından şüphemiz yoktur. Bu ge-
lişmeler, Türk işadamlarını Fransa ile daha 
çok iş yapmaya, üçüncü ülkelerde birlikte 
hareket etmeyak için Ekonomi ve Ticaret 
Ortak Komitesini en kısa sürede toplaya-
lım. İşadamlarımızı, komitenin çabalarını 
tamamlayacak şekilde biraraya getirelim 
ve doğrudan görüşmelerini sağlayalım. İş 
Forumları, ikili ekonomik ilişkilerimizin 
bir vazgeçilmee yöneltecektir. Biz de bu 
yönde gereken telkinleri yapıyoruz. 

Fransız dostlarımızın da bu çabayı karşılık-
sız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Bunun 
için atmamız gereken bazı somut adımlar 
vardır. Örneğin, 20 milyar Avro ikili ticaret 
hacmi hedefimize ulaşmzi haline dönüşe-
bilir.

Üçüncü ülke pazarlarına erişim bakımın-
dan da birlikte çalışmaktan kazançlı çıka-
cağımız açıktır. Fransa ve Türkiye özel sek-
tör temsilcilerinin stratejik ortaklık kurma 
çalışmalarını daha fazla desteklemeliyiz. 
Bu kapsamda ortak iletişim ağı kurma 
çabalarına da ivme kazandırılması gere-
kiyor. Kara Ulaştırma Karma Komisyonu 
Toplantısı biran önce yapılmalıdır. Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması-
nın tadilini de hızla tamamlamalıyız. 
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Tüm bunları yaparken dostum Cumhur-
başkanı Macron’la birlikte, iki ülke Eylem 
Planı ile işadamlarımıza gerekli desteği 
vermekte kararlıyız. Sizlere başarılı, bere-
ketli, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Sizle-
rin görüşlerini dinlemekten de memnuni-
yet duyacağım. 

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyo-
rum.
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Kıymetli Dostum, Başbakan Sayın Boyko 
Borisov, Sayın Başbakan Binali Yıldırım, 
Bulgar cemaatinin değerli mensupları, 
kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün burada, restorasyonu tamamlanan 
Sveti Stefan Kilisesi’nin, halk arasında bi-

linen ismiyle Demir Kilise’nin açılışı için 
bir araya geldik. Bu vesileyle ülkemizde 
bulunan Bulgaristan Başbakanı Sayın 
Borisov’a ve heyetine teşekkür ediyorum. 
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği Dönem Baş-
kanlığı sırasında bu açılışın yapılıyor ol-
masını, uluslararası topluma verilmiş 
önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum.

Ortak Kültürel Mirasın 
Muhafazasına Yönelik 

Çalışmaları Birlikte Yapabiliriz 

Balat Bulgar Demir Kilisesi Açılış Töreni | İstanbul | 7 Ocak 2018
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İstanbul, buradaki şu fotoğrafla, farklı din-
lerin ve kültürlerin bir arada barış içinde 
yaşadığı şehir olma vasfını, bir kez daha 
tüm dünyaya göstermiştir. Demir iskelet 
sistemiyle halen türünün dünyadaki tek 
örneği olan bu kilise, 1898 yılından bu 
yana 120 yıldır ayakta duruyor. Burası, Bul-
gar cemaati için ibadethane olarak hizmet 
vermenin yanında, İstanbul’un güzelliğine 
ve zenginliğine de katkıda bulunuyor. As-
lında Belediye Başkanlığım döneminde de 
bir restorasyon daha geçirmişti. Kilisenin 
2011 yılında başlayan restorasyon çalış-
maları, İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, 
Bulgar dostlarımızla da işbirliği içerisinde 
gerçekleştirildi. Gerçekten zor ve ayrıntılı 
bir çalışmayla sonuçlandırılan restorasyon 
işlerini yürüten ekibi de bu vesileyle kutlu-
yorum.

Tarih boyunca ecdadımız, fethettiği yerler-
de, öncelikle din özgürlüğünü ve ibadetha-
neleri güvence altına almıştır. İstanbul’da-
ki diğer eserlerden daha sonra yapıldığı 
için adı Yeni Cami olarak konan camimiz 
dahi 400 yıllık bir geçmişe sahiptir. Aya-
sofya 1500 yıllık tarihiyle, İstanbul’la bir-
likte tüm dünyanın incisi durumundadır. 
Bu şehirdeki ve kadim coğrafyamızın dört 
bir yanındaki her bir eserin bizim gönlü-
müzde ayrı bir yeri vardır. Fatih Sultan 
Mehmet Han başta olmak üzere ecdadımı-
zın, inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda 
İstanbul’dan Bosna’ya, Kudüs’ten Selanik’e 
kadar çok sayıda tarihe mal olmuş ferman-
ları, emirnameleri, belgeleri mevcuttur. 

Tarihin belirli bir döneminde yaşanmış 
acı hatıralar, bizlerin çok daha uzun ve 
çok daha köklü olan birlikte yaşama tec-
rübemizi gölgelememelidir. Biz işte bu 
anlayışla, ülkemizin her köşesinde diğer 
dinlere mensup vatandaşlarımızın iba-
dethanelerini ayağa kaldırmaya yönelik 
çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Son 
dönemde ülkemizde, Edirne’deki Büyük 
Sinagog, Gökçeada’daki Aya Nikola Kili-
sesi, İskenderun’daki Süryani Katolik Ki-
lisesi, Diyarbakır’daki Sur Ermeni Protes-
tan Kilisesi, Gaziantep’teki Nizip Fevkani 
Kilisesi, Cunda’daki Taksiyarhis Kilisesi, 
Edirnekapı’daki Aya Yorgi Kilisesi’nin de 
aralarında bulunduğu 14 ibadethane ona-
rımdan geçirilmiştir. Demir Kilise, bunun 
son örneğidir.  Havra, şapel, kilise gibi 
dini mekânların onarımlarını önümüz-
deki dönemde de sürdüreceğiz. İstanbul 
Demir Kilise’deki ibadet özgürlüğü ile Fi-
libe Muradiye Camiindeki ibadet özgürlü-
ğünü birbirinden ayrı görmüyoruz. Onun 
için değerli dostum Boyko’ya, Bulgaristan 
Başmüftüsü Mustafa Aliş kardeşimizi de 
bugün buraya getirmiş olmasından dolayı 
ayrıca teşekkür ediyorum. 

Herkesin Özgürce İbadetini 
Yapabilmesi, Devletlerin 
Sorumluluk Alanındadır 

Biz, inancı ve kökeni ne olursa olsun her-
kesin özgürce ibadetini yapabilmesini te-
min etmenin, devletlerin sorumluluk ala-
nında olduğuna inanıyoruz. Bugün Sayın 
Borisov’un heyetinde, Bulgar Ortodoks 
Kilisesi Patriği Sayın Neofit ile Bulgaristan 
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Başmüftüsü Sayın Mustafa Aliş Hacı’nın 
beraber yer alıyor olması, Bulgaristan’ın 
da bu birlikteliğe verdiği öneme işaret edi-
yor. İnşallah, önümüzdeki dönemde bu 
konuda çok daha güzel görüntülere, çok 
daha samimi birlikteliklere şahit olacağız. 

Sayın Başbakan,

Değerli misafirler,

Türkiye restorasyon alanında oldukça bi-
rikimli ve tecrübeli bir ülkedir. Son 15 yıl-
da, ülkemizdekilerin yanı sıra Balkanlar, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Orta 
Asya ve Doğu Avrupa’yı içine alan geniş bir 
coğrafyada 5 binden fazla eserin restoras-
yonu Türkiye’nin katkılarıyla gerçekleş-
tirildi. Bu eserleri korumak ve yaşatmak, 
gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz-
dur.  Osmanlı döneminde şimdiki Bulga-
ristan toprakları üzerinde çok sayıda cami, 
han, hamam, köprü, türbe gibi tarihî eser 
niteliğinde yapılar inşa edilmiştir. Bulga-
ristan’daki tarihi vakıf eserlerinin ve cami-
lerin de onarıma ihtiyaçları olduğunu bili-
yoruz. Demir Kilise örneğinde görüldüğü 
gibi, ortak kültürel mirasın muhafazasına 
yönelik bu çalışmaları birlikte yapabiliriz. 
Bulgar dostlarımızla Demir Kilise resto-
rasyonunda gerçekleştirdiğimiz işbirliğini 
Bulgaristan’daki ibadethaneler konusun-
da da sürdürmeyi ümit ediyoruz. Sofya’da-
ki 1882’den beri ibadete açık tek cami olan 
450 yıllık Kadı Seyfullah Efendi Camii’nin 
restorasyonunun tamamlandığını öğren-
dim. Bu önemli kültür mirasımızın açılı-
şını sizlerle birlikte yapmaktan memnu-
niyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. 
Türkiye olarak bu alandaki deneyimimizi 

ve ihtiyaç duyulması halinde katkımızı 
Bulgaristan’la paylaşmaya hazırız. Gerek 
yenilenen eserlerin, gerek eski eserlerin 
bakım ve muhafazasının da Bulgar dost-
larımızca layıkıyla yapılacağından şüphe 
duymuyorum. 

Bulgar Devletiyle dayanışma ve işbirliği 
içinde yürüttüğümüz bu projenin diğer 
benzeri projelere ilham kaynağı olmasını 
diliyorum. Bulgar Cemaatimizin huzur ve 
güven içinde ibadetlerini yerine getirecek-
leri Sveti Stefan Kilisesi’nin, bilinen ismiy-
le Demir Kilise’nin restorasyonunda emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. 

Bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Hayırlı olsun. 
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Sayın Başbakan, değerli kardeşim, değerli 

işadamları, kıymetli misafirler, sizleri say-

gıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 

Türkiye-Cezayir İş Forumu’nun, sizlerle 

birlikte her iki ülke ve halkları için hayır-

lara vesile olmasını diliyorum. 

Yaklaşık 3 yıllık bir aranın ardından “Şehit-
ler ve kahramanlar diyarı” Cezayir’i tekrar 
ziyaret etmekten ve sizlerle bir araya gel-
mekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Gerçekten de, 500 yıldır kardeşlik duygu-
larıyla bağlı olduğumuz, ilişkilerimizin 

Türkiye ile Cezayir Arasındaki 
Dayanışmayı Yatırımlar 

Noktasında Geliştirmeliyiz

Türkiye-Cezayir İş Forumu | Cezayir, Cezayir | 27 Şubat 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

334

çok güçlü kültürel, sosyal, siyasi ve ekono-
mik temellere sahip bulunduğu Cezayir’in 
bizim gönlümüzde özel bir yeri vardır. 
Değerli Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı 
Buteflika başta olmak üzere, şahsımıza 
ve heyetimize gösterilen samimi misafir-
perverlik için, Cezayirli kardeşlerimin her 
birine şükranlarımı sunuyorum. Bugün 
burada bizi Türk ve Cezayirli girişimcileri-
mizle bir araya getiren İş Forumu’nda siz-
lerle birlikte olmaktan ayrıca memnuniyet 
duyuyorum.

Değerli işadamları,

Türkiye, özellikle geçtiğimiz 15 yılda, di-
ğer alanlarda olduğu gibi ekonomi konu-
sunda da çok büyük bir başarı hikâyesine 
imza atmış bir ülkedir. 2003-2016 yılları 
arasında dönemde, 2008 küresel finans 
krizi ve 2016 darbe girişimi başta olmak 
üzere, yaşadığımız tüm olumsuzluklara 
rağmen, yıllık ortalama büyümemiz yüzde 
5,7 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimizin yıl 
için de bu oranın yüzde 7,5 düzeyinde ger-
çekleşmesini bekliyoruz. Bu dönemde kişi 
başına milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 
11 bin dolara, hatta henüz açıklanmayan 
son rakamlarla muhtemelen 12 bin dolar 
düzeyine çıkardık. Dünyada toplam milli 
gelir bakımından 17’nci, satın alma parite-
sine göre ise 13’üncü sıradayız. 28 milyon 
500 bini geçen istihdam sayımızla, gerçek-
ten nitelikli ve genç iş gücü bakımından 
çok önemli bir yerde bulunuyoruz. Giri-
şimcilerimizin dünyanın dört bir yanını 
adeta hallaç pamuğu gibi atmaları saye-
sinde, ihracatımızı 36 milyar dolardan 157 

milyar doların üzerine çıkardık. Turizmde 
36 milyon rakamına doğru giderken, yaşa-
dığımız talihsizlikler sebebiyle 25 milyona 
düşmüştük, şimdi yeniden 32 milyonu ge-
ride bıraktık. 

Merkez Bankamızda, halen 120 milyar do-
lar döviz ve altın rezervimiz bulunuyor. Ül-
kelerin üzerine, sadece verdiği krediyle de-
ğil, getirdiği şartlarla adeta bir kabus gibi 
çöken IMF’e olan borcumuzu 2013 yılında 
sıfırlayarak, bu dertten de kurtulduk. 

Bir dönem ülkemizde merkezi yönetim 
bütçesinin yarısını faiz ödemelerine ayır-
mak zorunda kalıyorduk. Hamdolsun bu 
oranı yüzde 8 düzeyine kadar indirdik. 
Aradan geçen 15 yılda, Türkiye’nin diğer 
tüm ölçekleri katlanarak büyürken, kamu-
nun borç miktarı, artmak bir yana sürekli 
azaldı. Buradan tasarruf ettiğimiz kayna-
ğı, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, enerjide, 
toplu konutta, sosyal yardımlarda ve diğer 
tüm yatırımlarda kullanarak, milletimizin 
refah seviyesini sürekli ileriye taşıdık. Me-
sela, eğitimde 282 bin yeni derslik yaptık, 
600 bine yakın yeni öğretmen atadık, 110 
yeni üniversite kurduk, 53 bin yeni öğre-
tim elemanı istihdam ettik. Sağlıkta, ülke-
mizin her köşesinde 12 bine yakın hasta-
ne, tedavi kurumu, birinci basamak sağlık 
kuruluşu açarak, 129 bine yakın yeni nite-
likli yatağı hizmete sokarak, 536 bin yeni 
sağlık çalışanı istihdam ederek, adeta bir 
devrim gerçekleştirdik. Şimdi, şehir has-
taneleri projelerimizle, sağlık hizmetleri-
mizi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada 
marka olacak düzeye çıkartıyoruz. 
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Dünyanın Her Köşesindeki 
Mazlumlara El Uzatıyoruz

Toplu konutta, 817 bin konut ve 10 bin 
500 sosyal tesis ile şehirlerimizin dönü-
şümüne öncülük ettik. Ulaşımda 20 bin 
kilometreye yakın yeni bölünmüş yol inşa 
ederek, yüksek hızlı tren hatlarını kurarak, 
29 yeni havalimanını hizmete açarak ülke-
mizin her köşesini ve dünyayı vatandaşla-
rımız için yakın hale getirdik. Geçtiğimiz 
15 yılda yaptığımız 246 milyar liralık sos-
yal yardımla, ülkemizde hiçbir vatandaşı-
mızın mağdur olmamasını temin ettik. 

Bununla kalmadık, 6 milyar dolarlık insa-
ni ve kalkınma yardımıyla, dünyanın her 
köşesindeki mazlumlara el uzattık. Ülke-
miz insani ve kalkınma yardımlarıyla, ra-
kam bazında dünyada ikinci, milli gelire 
oran bakımından ise ilk sırada yer alıyor. 
Aynı şekilde bugün önemli bir kısmı Afri-
ka kıtasından gelen 16 bin 500 öğrenciye 
Türkiye Burslarıyla ülkemizde kaliteli eği-
tim imkânı sunuyoruz. Suriye ve Irak’taki 
çatışmalardan kaçarak ülkemize gelen 4 
milyona yakın kardeşimizi, 30 milyar do-
larlık bir harcamayla misafir ettik, ediyo-
ruz. 

Tabii, Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi, 
Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köp-
rüleri gibi hizmete giren, İstanbul’daki 
dünyanın en büyük havalimanı gibi inşası 
süren projelerimizi özellikle belirtmemiz 
gerekiyor. Halen dünyada inşası süren 10 
büyük projenin 6’sı Türkiye’dedir. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de, 
sahip olduğu imkânları, birikimi ve dene-
yimi dostlarıyla paylaşmaktan asla çekin-
memiştir, çekinmeyecektir. Bize bir adım 
yaklaşana bizim koşarak gittiğimizi, tüm 
dostlarımız çok iyi bilir. Bu toplantıya gös-
terilen ilgi ve alaka, Cezayir’de de böyle bir 
heyecanın, böyle bir beklentinin varlığına 
işaret ediyor. Bu dayanışmayı yatırımlar 
noktasında geliştirmenin anlamlı olacağı-
na inayorum. 

Biz Cezayir’i, bölgesinde siyasi ve ekono-
mik bir istikrar adası olarak görüyoruz. 
Nitekim Afrika’daki en büyük ticaret or-
tağımız Cezayir’dir. Ülkelerimizin değerli 
işadamlarının ortak çabalarıyla ekonomik 
ilişkilerimizin derinliği giderek artıyor. Ce-
zayir ile ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolara 
ulaştı. Türkiye aynı zamanda yine 3,5 mil-
yar dolarlık yatırım hacmiyle, Cezayir’de-
ki en büyük yabancı yatırımcı ülke duru-
mundadır. İkili ticaret rakamlarımızın, 
girişimcilerimizin samimi gayretiyle, kısa 
sürede daha yüksek seviyelere çıkacağına 
inanıyorum. Böylesine yüksek potansiyele 
sahip iki ülke için 3,5 milyar dolarlık tica-
ret hacmi çok azdır. İnşallah kısa sürede ve 
elbirliğiyle bu rakamı, ilk etapta 10 milyar 
dolara, ardından da daha ileri seviyelere 
taşıyacağız. 

Bu kapsamda atılan önemli bir adımın 
müjdesini, burada bir kez daha sizler-
le paylaşmak istiyorum. Cezayir’in milli 
enerji şirketi Sonatrak ile ülkemizin önde 
gelen firmalarından olan Rönesans ve 
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Bayegan arasında, Adana’da Yumurtalık 
Serbest Bölgesinde 1 milyar dolarlık bir 
petrokimya yatırımı konusunda anlaşma-
ya varıldı. Yılda 450 bin ton polipropilen 
üretecek bu tesisin hammaddesi elbette 
Cezayir’den tedarik edilecek. Bu tesisin 
faaliyete geçmesiyle, ülkemizin polipropi-
len konusundaki dışa bağımlılığı yüzde 25 
oranında azalacak. Ülkelerimiz arasındaki 
ticaret hacminde adeta doping etkisi yapa-
cak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Yatırımcılarımız, Cezayir’deki  
İmkânları Değerlendirmelidir

Değerli arkadaşlar, 

Türk şirketleri Cezayir’de en çok istihdam 
sağlayan yabancı şirketlerin başında geli-
yor. Ülkemiz mahreçli şirketlerce yapılan 
yatırımların ve Türk müteahhitlik firma-
larınca tamamlanan projelerin Cezayirli 
kardeşlerimizin refahına katkıda bulundu-
ğunu görmek, bizi de memnun ediyor. İn-
şallah yatırımlar konusunda çok daha iyi 
bir noktaya gelerek, bu katkıyı artıracağız. 

Cezayir’in ekonomisinin çeşitlendirmesi 
bakımından öncelik verdiği tarım, gıda, 
turizm ve enerji alanlarında, işadamları-
mız için önemli yatırım imkânları olduğu 
görülüyor. Bu başlıklar aynı zamanda Türk 
özel sektörünün de güçlü olduğu alanlar-
dır. Burada bulunanlar başta olmak üzere, 
iş dünyamızın tüm temsilcilerini Ceza-
yir’deki imkânları değerlendirmeye davet 
ediyorum. Yeni yatırımların, iki taraf için 
de yarar sağlayacak ve istihdam oluştura-

cak ortaklıklar vasıtasıyla yapılmasından 
memnuniyet duyarız.

Nitekim dün ilgili Bakan arkadaşlarımız, 
tarım alanında işbirliğini geliştirmek, tu-
rizm alanında ileriye dönük programlar 
hazırlamak amacıyla anlaşmalar imzala-
dılar. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği an-
laşmalarını, siz değerli işadamlarımızın 
faaliyet alanlarının çeşitlendirebilmesi 
ve teşviki bakımından önemli görüyoruz. 
Karma Ekonomik Komisyon toplantısının 
da kısa sürede yapılmasına önem veriyo-
ruz. Bu toplantılarda teknik seviyede pek 
çok konuda neticeye varılacağı için, gele-
cekteki adımlarımızı daha hızlı atabilece-
ğiz. 

Cezayir’in enerji fiyatlarında yaşanan dü-
şüşten olumsuz etkilendiğinin farkında-
yız. Bu eksikliği, başka alanlardaki ekono-
mik ilişkilerimizi güçlendirerek telafi edip, 
daha ilerisine geçmemiz gerekiyor. Tüm 
zorluklara rağmen, karşılıklı ticaretimizi 
artırmaya yönelik girişimleri sürdürme-
liyiz. Biliyorsunuz geçen hafta ülkemizde 
tarım alanında önemli teşvikleri açıkladık. 
Türkiye, Cezayir’le tarım alanında her tür-
lü işbirliğine açıktır. Yine gıda, tekstil ve 
demir-çelik ihracatı konusunda Cezayir 
önemli potansiyele sahiptir. Yatırımların 
Korunması ve Karşılıklı Teşviki Anlaşması 
müzakerelerinin bir an önce tamamlana-
rak imzaların atılmasıyla, tüm bu alanlar-
da daha hızlı ve daha somut adımlar atma 
imkânına kavuşacağız. 

İşadamlarımızın Cezayir’deki çalışmaları 
ne kadar kolaylaşırsa, yapılan yatırımlar 
ve karşılıklı ticaretimiz de o derece arta-
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caktır. Özellikle enerji alanındaki işbirli-
ğimizi süratle ilerletmemiz şarttır. Bunun 
için ortak projeler geliştirmeliyiz. Enerji 
alanında yatırım yapacak işadamlarımıza, 
iki ülke hükümetleri olarak gerekli desteği 
vermekte kararlıyız. 

Bu duygularla bir kez daha toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. İşti-
rakiniz, sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Cezayirli dostlarımıza, güzel ve sami-
mi ev sahiplikleri için bir kez daha şükran-
larımı sunuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Kardeşim, Sayın Cumhurbaşka-
nı,  değerli işadamları, kıymetli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Öncelikle şahsıma ve heye-
time gösterilen misafirperverlikten dolayı 

Senegalli kardeşlerimize burada bir kez 

daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. 

Önemli bir ortak yanında, değerli bir dost, 

hakiki bir kardeş olarak gördüğümüz 

Goree Adasında Yaşanan 
İnsanlık Dışı Ticaretin Yeniden 

Tedavüle Sokulmasına Asla Rıza 
Gösteremeyiz

Türkiye-Senegal İş Forumu | Dakar, Senegal | 1 Mart 2018 
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Senegal’le, her alandaki ilişkilerimizin ge-
lişmesi için çaba gösteriyoruz.  Esasen Se-
negal, Afrika kıtasında ekonomik ve kültü-
rel ilişkilerimizin oldukça güçlü olduğu bir 
ülkedir. Bu ilişkileri derinleştirmek, çeşit-
lendirmek ve kendimize herkesin imrene-
rek bakacağı bir ortak gelecek inşa etmek 
için çok daha fazla çaba göstermemiz ge-
rektiğine inanıyoruz. Bu hususta Dostum 
Cumhurbaşkanı Sayın Sal’in de benimle 
aynı iradeyi paylaştığını, bugün yaptığı-
mız görüşmelerde bir kez daha müşahede 
ettim. Bu müşterek irade, kuşkusuz, ikili 
ticari ve ekonomik ilişkilerimizin hızla ge-
lişmesi için çok önemli bir imkândır. 

Senegal’e, 2013 yılında Başbakanlığım 
döneminde gerçekleştirdiğim ziyaret sıra-
sında, ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret 
için bir hedef belirlemiştik. 2017 yılında 
ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret hacmi-
nin 250 milyon dolara ulaşmasıyla, belir-
lediğimiz hedefi yakalamış olduk. Ancak, 
bu rakamın ülkelerimiz arasındaki gerçek 
potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğuna 
inanıyoruz. Yeni belirlediğimiz hedefler 
ışığında ve ortak gayretle, bu rakamın çok 
ötesine geçebiliriz. Bugünkü görüşmeleri-
mizde de 400 milyon dolar hedefini ortaya 
koyduk.  Ticaretimizin büyümesi kadar, 
dengeli gelişmesi de önemlidir. 

Türkiye, dünyanın en büyük ekonomile-
rinin yer aldığı G-20’nin üyesidir. Satın 
alma paritesine göre ise dünyanın en bü-
yük 13’üncü ekonomisidir. 2017 yılında 
OECD ülkeleri arasında en yüksek kalkın-
ma hızına sahip ülke olduk. Bu veriler, 
Türkiye’nin ne kadar büyük bir pazar ol-

duğunu ve Senegalli üreticilere ne derece 
önemli fırsatlar sunabileceğini gösteriyor. 
Senegal’de üretilen ürünler için Türkiye 
büyük bir pazar olabileceği gibi, bunların 
başka pazarlara ülkemiz üzerinden ihraç 
edilmesi de mümkündür. Bu imkânları de-
ğerlendirmek için aramızda yeni mekaniz-
malar geliştirmemiz gerekiyor.

Değerli arkadaşlar, 

Geçen hafta İstanbul’da Türkiye-Batı Af-
rika Devletleri Ekonomik Topluluğu Eko-
nomi ve İş Forumunun ilki yapıldı. Bu 
toplantıda, bölgeyle ticari ilişkilerimizi 
nasıl genişletebileceğimiz konusu enine 
boyuna tartışıldı. Forum sırasında Ekono-
mi Bakanımız Sayın Zeybekçi, Türkiye ile 
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Toplu-
luğu arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
akdedilmesini teklif etti. Bizim önerdiği-
miz serbest ticaret anlaşması, asimetrik 
bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın şartlarını 
ve sınırlarını Afrikalı kardeşlerimiz belir-
leyecektir. Türkiye’de ve bu bölgede üreti-
len ürünler, birbiriyle rekabet eden değil, 
birbirini tamamlayan mahiyete sahiptir. 
Dolayısıyla teklif ettiğimiz serbest ticaret 
anlaşması her iki tarafın da yararına ola-
caktır. Ayrıca, finansman sorununun çözü-
mü için, barter ticaretini de gündemimize 
alabiliriz.

Ekonomideki Tecrübelerimizi 
Afrikalı Kardeşlerimizle 
Paylaşmaya Hazırız

Türkiye’nin ekonomik altyapısı, istikrar-
sızlıklara dayanabilecek güce sahip ol-
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duğunu defalarca ispatlamıştır. Halen 
yaşadığımız pek çok sorundan ve sına-
madan da ekonomimiz olumsuz etkilen-
meyerek, yoluna devam ediyor. Mesela, 
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör 
örgütünün gerçekleştirdiği darbe teşeb-
büsünün dahi ekonomimize etkisi sınırlı 
olmuştur. 

Halen ülkemiz 3,5 milyon mülteciyi ba-
rındırıyor. Sınırlarımızı terör örgütleri-
nin tehditlerinden korumak için, çeşitli 
bölgelerde askeri harekâtlar yürütüyo-
ruz. Bütün bunlara rağmen ekonomik 
göstergelerimizin hepsi olumludur. 

Türkiye’nin kendine özgün bir ekonomi 
ve kalkınma modeli vardır. Temelinde 
kendine güven ve zengin insan kapasite-
si bulunan tecrübelerimizi Afrikalı kar-
deşlerimizle paylaşmaya hazırız. Afrika 
ile ilişkilerimizi geliştirirken uzun va-
deli işbirliğini düşünüyoruz. Afrika’nın 
kaynaklarını tüketmek ve modern sömü-
rü modellerini benimsemek, bizim için 
asla söz konusu değildir. Bizim kültürü-
müz ve ahlaki yapımız da, sizlerle pay-
laştığımız değerler de buna izin vermez. 
Biz “İnsanı diğer insanın kurdu” olarak 
değil, tıpkı Senegal atasözünde denildi-
ği gibi “Şifası, ilacı” olarak görüyoruz. 
Senegal’in Goree Adasında yaşanan in-
sanlık dışı ticaretin, farklı yol ve yön-
temlerle içinde yer aldığımız bölgelerde 
yeniden tedavüle sokulmasına asla rıza 
gösteremeyiz. Türkiye’nin, hem kendi 
sınırlarında, hem de uluslararası alanda 
verdiği mücadelenin bir boyutu da, işte 

bu modern sömürge düzenine karşı gös-
terdiği duruştur. 

Dünya 5’ten büyüktür derken, sadece 
diplomatik yalpaları ve güvenlik blokaj-
larını değil, aynı zamanda işte bu çar-
pıklıklara yönelik itirazlarımızı da ifade 
ediyoruz. Elbette bugün dünyanın yeni 
bir değişim sürecinden geçtiği gerçektir. 
Üstelik bu, sancılı bir değişimdir. Bu de-
ğişimin sonunda refahın daha adil pay-
laşıldığı bir düzen kurulması hepimizin 
hedefidir, özlemidir. Bu hedefe birlikte 
daha kolay ulaşabileceğimize inanıyo-
rum. Afrika’ya işte bunu, yani birlikte ça-
lışmayı, birlikte kazanmayı, birlikte refa-
hımızı artırmayı, birlikte güvenliğimizi 
güçlendirmeyi teklif ediyoruz. 

BM, 2.Dünya Savaşı şartlarında kuru-
lan eskimiş bir sistemle dünyayı yönet-
mek istiyor. Dünyanın kaderi, Güvenlik 
Konseyi’nin 5 daimi üyesinin iki dudağı 
arasındadır. Bu nedenle de, BM’nin ya-
pısının değiştirilmesi lazımdır. Dünya-
daki tüm devletler, BM’deki karar meka-
nizmasında söz sahibi olabilmelidirler. 
Bu da dönerli bir sistemle olmalıdır. Şu 
anda 5 ülke nasıl Güvenlik Konseyi’ne 
daimi üyeyse, Senegal de, Türkiye de dai-
mi üye olabilmelidir. Bunları konuşmak-
tan niye kaçıyoruz? Dünya sadece bu 5 
ülkeden mi ibarettir? Biz orada niye yer 
almayalım. Bakınız, Kudüs meselesinde 
128 ülke ABD ve İsrail’e karşı nasıl tavır 
aldı. Demek ki iyi bir duruş sergilenince, 
hak alınabiliyor. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

342



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-2

343

Müteâhhitlerimiz Bizi Mahçup 
Etmiyor

Değerli arkadaşlar, 

Afrika’ya gerçekleştirdiğim tüm ziyaretler-
de olduğu gibi bugün de bana, aralarında 
ülkemizin küresel düzeyde söz sahibi fir-
malarının da olduğu, kalabalık bir işadamı 
heyeti refakat ediyor. Bugün burada 150 
Türk, 450 de Senegalli işadamı bulunuyor.  
Bu toplantı salonu Türk müteâhhitleri ta-
rafından yapılmış. Fransa eski Cumhurbaş-
kanı Hollande bir toplantı için buraya geldi-
ğinde, “Bu salonu Fransız müteâhhitler mi 
yaptı” diye sormuş. Türk müteâhhitlerinin 
yaptığını söylemişler.  Şimdi bunlar bizim 
iftihar vesilemiz. Aynı şekilde havalima-
nının da, yine bir Türk firması tarafından 
yapılması bizleri gururlandırıyor. Exim-
bank’ımıza verdiği destekler için teşekkür 
ediyorum. Müteâhhitlerimiz bu noktada 
bizi mahcup etmemişlerdir.

Amacımız Türk işadamlarını Senegal’le 
iş yapmaya teşvik etmektir. Aynı ölçüde 
önem verdiğimiz diğer bir husus ise, Se-
negalli işadamlarının ülkemizi tanıması-
dır. İşadamlarımızın birbirlerini daha iyi 
tanımaları, ülkelerimizi ve hatta bölgemi-
zi aşan ölçekte işbirliklerinin kurulması-
na imkân sağlayacaktır.  Uçak seferleri, İş 
Konseyi toplantıları, Karma Ekonomik Ko-
misyon toplantıları, alım heyetleri, fuarlar 
ve üst düzey resmi ziyaretler, gayretlerimi-
zin ne kadar yoğun ve samimi olduğunu 
gösteriyor. Nitekim son dönemde ülkeleri-
miz arasında Bakan düzeyinde çok sayıda 
karşılıklı ziyaret gerçekleşti. Ülkelerimiz 

arasındaki ikili ekonomik işbirliğinin fark-
lı yönleriyle ele alındığı bu ziyaretler, iliş-
kilerimizi geliştirmemiz yönündeki ortak 
irademizi yansıtıyor. Halihazırda haftada 
7 defa uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları, 
halklarımız arasındaki mesafeyi kısaltarak 
bağlarımızın güçlenmesine vesile oluyor.  
Ayrıca haftada 3 defa düzenlenen kargo 
uçuşları da, ekonomik ilişkilerimize önem-
li katkı sağlıyor.

Bugün Türkiye-Senegal İş Forumu’nu icra 
ettiğimiz Abdu Diyuf Uluslararası Kon-
ferans Merkezi, Türk müteâhhitlerinin 
Afrika’da gerçekleştirdiği projelerden bi-
ridir. Bu merkez, hem ekonomik ilişkileri-
miz, hem de “Yükselen Senegal Planı” için 
önemli bir yere sahiptir. Konferans merke-
zi projesine ek olarak, Senegal’deki yüksek 
kaliteli otel kapasitesine katkıda bulun-
mak amacıyla, yine Türk işadamlarınca, 
10 ay içinde tamamlanan bir proje daha 
hayata geçirildi.  Bu projenin Aralık ayında 
yapılan açılışına Aziz Dostum Sayın Cum-
hurbaşkanı Sal de katılarak, Türk firma-
larının üstlendiği projelere verdiği önemi 
gösterdi. İnşallah Arena Dakar Stadyumu 
da, yakın zamanda tamamlanarak Senegal 
halkının kültürel ve sosyal hayatındaki ye-
rini alacaktır. 

Türk firmaları tarafından yapılan Dakar 
Blez Diyan Uluslararası Havalimanını da 
yarın gezme fırsatımız olacak.  Biz, böl-
gesinde ve dünyada hava taşımacılığında 
önemli bir merkez olmanın değerini çok 
iyi biliyoruz. Bunun için yıllık 150 milyon 
yolcu kapasiteli dünyanın en büyük hava-
limanını, şu anda İstanbul’da inşa ediyo-
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ruz. Dakar’daki uluslararası havalimanı, 
önümüzdeki dönemde yolcu kapasitesini 
artırarak, Afrika’daki en büyük havaliman-
larından biri haline gelecektir.  Senegal’in 
hava ulaştırması konusunda önemli bir 
merkez haline gelmesi, ülke ekonomisine 
de ciddi katkı sağlayacaktır.

Türk firmaları tarafından Senegal’de şu 
ana kadar bir kısmı tamamlanmış, bir kıs-
mı halen devam etmekte olan 775 milyon 
dolar değerinde 29 proje üstlenilmiştir. 
Bu projeler arasındaki hal binası, tır parkı, 
mobilya fabrikası ve raylı sistem projeleri-
nin her biri Senegal’in kalkınmasına katkı-
da bulunuyor. Kazan-kazan temelli politi-
kanın birer simgesi olarak gördüğümüz bu 
projelerin hacminin artması, Türk iş çevre-
lerini de teşvik edecektir.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Dos-
tum Sal’den bir kez daha, Senegal’in sun-
duğu fırsatlardan faydalanmak isteyen 
Türk firmalarına ve yatırımcılara desteğini 
sürdürmesini rica ediyorum. Burada olan 
ve olmayan tüm Türk firmalarını, yatırım 
yapmak üzere Senegal’e davet ediyorum.

Bu duygularla, Türkiye-Senegal İş Foru-
muna iştirak eden tüm katılımcılara tekra-
ren teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Devlet Başkanı, Kıymetli Dostum, 
saygıdeğer heyet üyeleri, sevgili misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri, 
en kalbi duygularımla, saygıyla selamlı-
yorum. Öncelikle Kıymetli Dostum Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’e 

ve heyet üyelerine ülkemize hoşgeldiniz 
diyorum.

Bugün, gerek ülkemizin kalkınması adı-
na, gerekse Rusya Federasyonu ile enerji 
işbirliğimiz adına gerçekten tarihi bir ana 

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 
100’üncü Yılını, 

Enerji Alanında Tarihi Bir 
Eserle Taçlandıracağız

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni | Ankara | 03 Nisan 2018
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şahitlik ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç 
Santralinin temelini, bugün burada Değer-
li Dostum Putin’le birlikte atmanın bahti-
yarlığını yaşıyorum. Kendisine ve kıymetli 
heyet üyelerine, bu anlamlı günde heyeca-
nımıza ortak oldukları için şükranlarımı 
sunuyorum.

Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili 
münasebetlerde kat ettiği büyük mesafe 
geleceğimiz adına çok önemli bir referans-
tır. Bugün 7’nci toplantısını gerçekleştire-
ceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi, ilişki-
lerimizin geldiği seviyenin adeta sembolü 
olmuştur. Ayrıca Rusya Federasyonu ile 
beraber birçok stratejik projeyi de hayata 
geçiriyoruz. S-400 Hava Savunma Sistem-
leri, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, işte 
şu an temelini attığımız Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali bunlardan sadece birkaçıdır. 
Bunun yanında ülkelerimiz bilhassa Su-
riye’deki terör tehdidinin ve çatışmaların 
bir an önce sona erdirilmesi noktasında da 
yakın işbirliği içindedir.

Kıymetli dostlarım,

Türkiye olarak, 2003-2017 yılları arasında 
ortalama yüzde 5,8 büyüdük. 2017 yılın-
da yüzde 7,4 oranında büyüme başarısı ser-
giledik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldö-
nümü olan 2023’de dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. 
Bu durum enerjiye olan ihtiyacımızın da 
artması anlamına geliyor. Gerek petrol ve 
doğal gaz, gerekse yenilenebilir kaynak-
larda, son 15 yılda, daha önce hayali dahi 
kurulamayacak projeleri hayata geçirdik. 
Enerji güvenliğimizin geliştirilmesi hedefi 

doğrultusunda, enerji sektörümüzün her 
alanına yatırımlarımız kesintisiz devam 
ediyor. 

Ülkemizin güvenli, sürdürülebilir enerjiye 
sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız 
planlamalar içinde nükleer enerji önemli 
bir yer tutuyor. Hâlihazırda dünyada 31 
ülke kullandığı elektriğinin önemli bir bö-
lümünü faaliyette olan 450 nükleer sant-
ralden elde ediyor. Halen 16 ülkede 55 
nükleer santral de inşa halindedir. Bugün 
temelini attığımız Akkuyu ile bu sayı 56 
oluyor. Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 
ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alın-
masıyla, Türkiye de nükleer enerji kulla-
nan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. 
Böylece, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yılını, enerji alanında da  tarihi 
bir eserle taçlandırmış olacağız.

Bu Santral, Enerji Güvenliğimize 
Katkı Sağlayacak

Akkuyu, tüm üniteleriyle devreye girdi-
ğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihti-
yacının yüzde 10’unu karşılayabilecektir. 
Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğal 
gaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi 
daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Kar-
bondioksit salınımı bulunmayan nükleer 
santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. Do-
layısıyla bu santral,  enerji güvenliğimize 
katkı sağlarken, aynı zamanda iklim de-
ğişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol 
oynayacaktır. Bu tecrübenin, nükleer ener-
ji alanında yetkin, uluslararası çapta söz 
sahibi insan kaynağımızın yetişmesine de 



Recep Tayyip ERDOĞAN

348

ciddi katkısı olacaktır. Nitekim, şu an yüz-
lerce gencimiz Rusya’daki üniversitelerde 
nükleer enerji konusunda öğrenim görü-
yor. İnşallah bu gençlerimiz öğrenimlerini 
tamamladıktan sonra ülkemize dönerek 
önemli görevler üstlenecektir.

Değerli dostlarım,

Türkiye’nin pek çok yatırımı, pek çok ese-
ri gibi, ülkemizin yarım asırlık hayali olan 
Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize 
nasip oldu. Akkuyu projesine karar verdi-
ğimiz andan itibaren, Sayın Putin başta 
olmak üzere, tüm Rus makamlarıyla siya-
si ve teknik düzeyde çok yakın bir mesai-
miz oldu. Kendileri bu aşamaya gelinceye 
kadar gerçekten takdire şayan bir işbirliği 
sergilediler. Böylesine çetrefilli bir konuda 
kısa sürede mesafe almamızın sebebi, sü-
reç boyunca iki tarafın ortaya koyduğu iş-
birliği ruhudur. Bunun için, Dostum Putin 
başta olmak üzere, tüm Rus yetkililere te-
şekkür ediyorum. Aynı şekilde Sayın Baş-
bakanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan ve milletvekillerine, daha önceki 
enerji bakanlarıma da bu süreçte verdik-
leri destek için teşekkür ediyorum. Ayrıca, 
ekibiyle birlikte gece gündüz demeden ça-
lışarak bu projeyi hayata geçiren, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız ile her düzey-
den yetkilimize de tebriklerimi iletiyorum.

4 reaktörden oluşacak bu santralin ilk re-
aktörünü 2023 itibariyle işletmeye alma 
hedefimiz doğrultusunda hep birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde 
Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki 

işbirliğimizi de, her geçen gün daha da ar-
tırarak sürdürmekte kararlıyız. 

Bu düşüncelerle temelini attığımız bu tesi-
sin inşaatının en kısa zamanda sonuçlan-
dırılmasını, ülkelerimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-

kanlığımız TİKA’nın kıymetli yöneticile-

ri, TİKA’nın değerli ülke koordinatörleri, 

kooordinasyon ofislerimizde görev yapan 

kıymetli personelimiz, hepinizi en kalbi 

duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

TİKA 2018 Yılı Koordinatörler Toplantısı-

nın ülkemiz ve görev yaptığınız yerler için 

hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurul-

duğu günden bu vakte kadar TİKA çatısı 

altında görev yapmış tüm arkadaşlarımıza 

teşekkür ediyorum. 

Müslüman Ülkeler Petrollerinin 
Zekâtını Gariplere Verseler, 
Hiçbir Mağduriyet Kalmaz

TİKA 2018 Koordinatörler Toplantısı | Ankara | 10 Nisan 2018
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Bugün dünyanın 5 kıtasındaki 58 farklı 
ülkede bulunan 60 program koordinasyon 
ofisiyle nerede bir dertli varsa onun yardı-
mına koşmaya çalışan TİKA’mızın daima 
yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. 
İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nın Bab-ı Hü-
mayun kapısının sol tarafında, “Ya valiye 
külli mazlumin”, yani “Tüm mazlumların 
sığınağı” diye yazar. Bunun için Osmanlı 
diğer pek çok vasfının yanısıra, “cihanpe-
nah” olarak da nitelendirilir. 

Biz de, ecdadımızdan aldığımız bu mira-
sa layık olabilmek için, TİKA başta olmak 
üzere, mazlumlara, mağdurlara, kimsesiz-
lere, gariplere el uzatan kurumlarımızın 
çalışmalarına özel önem verdik, veriyoruz. 
Geçtiğimiz 15 yılda her alanda gerçekleş-
tirdiğimiz atılımlarla Türkiye’yi, yardım 
alan bir ülke konumundan, dünyanın en 
çok kalkınma yardımı yapan ülkesi hali-
ne getirdik. Türkiye, 2016 yılında 6 mil-
yar dolarlık insani kalkınma yardımıyla, 
Amerika’nın hemen ardından ikinci sıra-
da yer almıştır. Bu yardımın milli gelire 
oranı bakımından ise binde 75 ile açık ara 
ilk sırada yer alıyoruz. Türkiye’nin 2017 
yılındaki toplam kalkınma yardımlarının 
hesaplaması 8 milyar 140 milyon lira ola-
rak dün açıklandı. Bu yardımların milli 
gelirimize oranı da binde 95 seviyesine 
çıktı. Türkiye’nin kalkınma yardımlarının 
7,2 milyar dolarını insani yardımlar, diğer 
kısmını ise sair kalkınma yardımları oluş-
turuyor. Geçen yıl 6 milyar dolarlık insani 
yardımla listede ikinci sırada yer almıştık. 
İnşallah bu yıl, şayet diğer ülkelerin yar-
dımlarında fevkâlade bir artış yoksa 7,2 
milyar dolarlık insani yardımla ilk sıraya 
çıkmamız kuvvetle muhtemeldir. Birkaç 

aya kadar bu liste açıklandığında durumu 
hep birlikte göreceğiz. 

Batılı ülkelerin dünyanın kalan kısmına 
verdikleri ciddi krediler sebebiyle toplam 
kalkınma yardımlarındaki rakamlar el-
bette çok değişiyor. Buna rağmen, toplam 
kalkınma yardımlarında da dünyada 6’ncı, 
bunların milli gelire oranında da 4’üncü 
sıradayız. Biz, tarih boyunca devlet ve mil-
let olarak elimizdeki imkânları paylaşma 
konusunda daima cömert davranmışızdır. 
Böylece, ecdadın emanetine sahip çıkmış 
oluyoruz. 

Batılı Ülkeler Kalkınma 
Yardımlarını İhtiyaca Göre Değil, 
İrtibata Göre Veriyor

Değerli arkadaşlar, 

Dünyadaki pek çok sorunun, krizin, ça-
tışmanın kaynağında gelir dağılımındaki 
adaletsizliğin yattığını biliyoruz. Ülkeler 
arasındaki savaşlar ve özellikle iç çatışma-
lar, gelir dağılımındaki adaletsizliği için-
den daha da çıkılmaz bir hale getiriyor. 
Pek çok geri kalmış ülkeye gittiğimizde, 
bir tarafta bir lokma yemeğe, bir yudum 
suya hasret milyonlarca insan varken, di-
ğer tarafta küçük bir azınlığın lüks ve şata-
fat içinde hayat sürdüğüne şahit oluyoruz. 
Eskiler ne güzel söylemiş: 

“Maslahat-ı alem 

Dört şeye olmuş bina

Ben yiyeyim sen yeme 

Ben iyiyim sen fena”
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Dünya, üzerine kurulduğu söylenen bu 
dört çarpıklığın yükünü kaldırmaz. Onun 
için biz, imkânlarımızın elverdiği, elimi-
zin uzandığı, gönlümüzün alabildiği kadar 
insana ulaşmaya, yardımcı olmaya gayret 
ediyoruz. Örneğin Bangladeş Başbakanı 
Şeyh Hasina’ya, Arakanlı mazlumlar için 
kamp kurma yönünde teklifimizi iletmiş-
tik. Tabii bunu başaramadık. Bu nokta-
da Bangladeşli kardeşlerimizin, Arakanlı 
mazlumlar konusunda yaptığı hizmetler 
takdire şayandır. Kendilerini bu konuda 
tebrik ediyorum. Bizim için bu yardımlar, 
karşı tarafa mihnet vermek değil, tam ter-
sine, yükünü azaltmak, derdine bir nebze 
de olsa derman olmak amaçlıdır. Kalkın-
ma yardımı konusunda ön sıralarda gözü-
ken Batılı ülkelere baktığımızda, ölçünün 
ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiğini 
görüyoruz. Yani, sadece kendi siyasi, ticari, 
bölgesel, küresel politikalarına hizmet ede-
cek yerlere yardım ediyorlar. İnsanların 
gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğu nice 
yerlerde ise, bu ülkelerin kayda değer hiç-
bir faaliyetlerine rastlanmıyor. 

Oysa, ekonomik güçleri itibariyle 
Türkiye’nin katbekat önünde olan bu ül-
keler, şayet gerçekten isteseler, dünyadaki 
açlığın ve yoksulluğun önüne geçebilirler. 
Ben daha da ileri gidiyorum ve özellikle 
petrol zengini Müslüman ülkelere sesle-
niyorum: Salt topraklarınızda çıkan petro-
lün zekâtını bu gariplere verseniz, hiçbir 
mağduriyet kalmaz. Bu yapılıyor mu? Ha-
yır, yapılmıyor. Hep söylenir ya, “Batı’da 
israf edilen yiyecekle, dünyanın kalanın-
daki tüm açlar doyar” diye, aynı benzet-
meyi şöyle de yapabiliriz.  Batının ortalığı 

karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak, 
insanları birbirine kırdırmak için harcadı-
ğı parayla, dünyanın kalanını asgari refah 
seviyesine ulaştırmak mümkündür. Sade-
ce Ortadoğu’da savaşlara harcanan para-
larla, dünyadaki o garip, fakir halklar ihya 
edilebilir. Tabii bizim ölçümüz asla bunlar 
olmadı, olmayacak. Biz kendi yaptıklarımı-
za, yapacaklarımıza bakıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Halen sınırlarımız içinde misafir etmeyi 
sürdürdüğümüz 3,5 milyonu Suriyeli ol-
mak üzere 4,5 milyon sığınmacıyla, dün-
yada en çok mülteciye ev sahipliği yapan 
ülkesi durumundayız. Suriyeli kardeşleri-
mize kendi yurtlarında güvenli, huzurlu ve 
müreffeh bir gelecek sağlamak için yaptı-
ğımız sınır ötesi operasyonları, ödediğimiz 
bedellere rağmen sürdürmekte kararlıyız. 

Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mü-
cadelede maalesef kendimize pek az dost 
bulabildik. Hatta, demokrasiden ve öz-
gürlüklerden dem vuran ülkelerin önemli 
bir bölümünün, çıkarları öyle gerektirdiği 
için terör örgülerinin yanında yer aldığını 
gördük. Geldiğimiz noktada, bu ülkelerle 
aramızda çok kesin görüş ayrılıkları ol-
duğunu tespit ettik. Mesela; biz Suriye’de 
güvenli bölgeler oluşturalım istiyoruz… 
Onlar kan ve ateş her yere yayılsın istiyor. 
Biz Suriye halkı kendi topraklarında hu-
zur içinde yaşasın istiyoruz… Onlar Suriye 
halkı bir birini kırsın, yok etsin istiyor. Biz 
Suriye şehirlerini altyapısıyla, üstyapısıyla 
yeniden yaşam alanları haline getirelim is-
tiyoruz… TİKA işte bunun için var. Onlar 
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her şeyi yakıp yıkmak, mümkünse geride 
hiçbir şey bırakmamak istiyor… Biz insan-
lar 7 yıldır kesintisiz yaşadıkları kötü gün-
leri geride bıraksın, kendilerine yeni bir 
gelecek inşa etsin istiyoruz… Onlar kaos 
ve çatışma sonsuza kadar sürsün istiyor… 
Bu karşıtlıkları daha uzun uzun saymak 
mümkündür. 

Suriye’yi Bu Hale Getirenlerin 
Karşısına, Buraları Yeniden İhya 
Ederek Çıkacağız

Asıl acısı da, bu aleni fotoğrafa rağmen, 
terör örgütlerini destekleyen ülkelerin ses-
lerinin daha çok çıkması, hatta Türkiye’yi 
eleştirmeleridir. Türkiye, hiçbir operasyo-
nunda sivillerin kılına dahi zarar verme-
mişken, rejim ve güya DEAŞ’la mücadele 
eden güçler neredeyse bir milyon sivili 
katletmiştir. Buna rağmen ülkemizin sivil-
ler bahane edilerek sürekli eleştirilmesini, 
acı acı gülümseyerek takip etmekten başka 
bir şey yapamıyoruz. Suriye’de taş üstünde 
taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgüt-
lerin ve güçlerin karşısına, Suriye’nin yeni-
den ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak 
çıkmakta kararlıyız. Yüzlerinin kızarma-
yacağını, kalplerinin yumuşamayacağını 
biliyoruz, ama biz ecdadımızdan aldığımız 
terbiyenin gereği olarak, bu şekilde hare-
ket etmeyi sürdüreceğiz.  

Değerli arkadaşlar, 

Bu anlayışı, sadece Suriye konusunda de-
ğil, bugüne kadar 170 ülkeye ulaşmış olan 
kalkınma yardımlarımızla dünya çapında 

ortaya koyuyoruz. Sadece Müslümanların 
değil, Müslüman olmayan mağdurların da 
yardımına koşuyoruz. TİKA, ilk olarak Orta 
Asya’da bağımsızlığını kazanmış 5 Türk 
Cumhuriyetine yönelik kalkınma yardım-
ları için kurulmuştu. Biz, bu ufku çok dar 
bulduk ve TİKA’nın faaliyet alanını Bal-
kanlardan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Latin 
Amerika’ya, Güney Asya’dan Pasifik’e ka-
dar genişlettik. Bizden önceki 10 yılda top-
lam 2 bin 500 proje hayata geçiren TİKA, 
bugün yılda 2 bin projeyle yoluna devam 
ediyor. Gerektiğinde elbette balık da veri-
len, ama asıl olarak balık tutması öğretilen 
bir anlayışla projeler geliştiriliyor. 

Gidilen ülkeler arasında öyle yerler var 
ki, haritada yerini bulmak dahi zor. Mese-
la Güney Pasifik’teki Solomon Adalarına, 
sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak 
üzere 4 deniz ambulansı temin edilmiştir. 
Komorlar’da 5 bin kişilik bir stadyum, 
Kolombiya’da İlköğretim Okulu hizmete 
sunulmuştur. 

TİKA yürüttüğü projeleri, öyle rastgele se-
çen, çıkar amaçlı hareket eden bir kurum 
asla olmadı. Faaliyet gösterilen ülkenin 
beşeri ve tabii kaynakları dikkate alınarak, 
buna en uygun altyapının kurulmasına ça-
lışılıyor. TİKA projelerinin yaklaşık yüzde 
80’inin istihdama, eğitime, sağlığa, kadın-
lara, çocuklara, iletişime, yani sosyal altya-
pının geliştirilmesine yönelik olmasının se-
bebi işte budur. Kamboçya’da, Nijerya’da, 
Fildişi Sahillerinde, Pakistan’da, 
Afganistan’da, Somali’de, Bangladeş’te ka-
dınlara yönelik rehabilitasyon merkezleri 
açılmasının sebebi budur. Nijerya’da ana 
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çocuk sağlığı hastanesi, Makedonya’da ço-
cuk kliniği, Özbekistan’da kemik iliği has-
tanesi, Tunus’ta kadın doğum hastanesi 
kurulmasının sebebi budur.

Çevrecilik adı altında her türlü kalkınma, 
gelişme çabalarına karşı düşmanlık eden-
lerin aksine, biz hakiki manada çevre ko-
ruma projeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz 
yüzyılın en önemli çevre felaketlerinden 
biri olan Aral Gölü’nün kuruması karşı-
sında, ağaçlandırma, tarım ve hayvancılık 
projeleriyle Özbekistanlı kardeşlerimizin 
yanında yer aldık. Burkina Faso’da 100 bin 
Moringa Oleifera Ağacı yetiştirerek, hem 
çocuklara destek olduk, hem de çölleşme-
ye karşı önemli bir adım attık. Tarihe say-
gımızı, restorasyon projelerimizle göster-
dik. Sadece son 3 yılda, 3 farklı kıtadaki 18 
ülkede 100’ü aşkın eserin restorasyonunu 
başlattık. 

TİKA’nın ilk kuruluş amacı olan Türk 
Dünyasıyla ilişkileri de, Orta Asya’yla sı-
nırlı tutmayarak, Gagavuzlardan Harara, 
Ahıskalardan Türkmenlere kadar geniş bir 
yelpazeye yaydık. Türkçe’nin en kapsamlı 
sözlüğünü, dünyanın tüm prestijli kütüp-
hanelerine ve üniversitelerine ulaştırdık. 
Gazze’de hastane, toplu konut ve zeytinya-
ğı fabrikası, Sri Lanka’da Türk Köyü kurul-
ması gibi daha pek çok faaliyet vardır.  

Hele bir Somali örneği var ki, bu ülkedeki 
faaliyetlerimizle dünyada kalkınma yar-
dımları konusunda adeta yepyeni bir mo-
del ortaya koyduk. 2011 yılında çok büyük 
bir kuraklık yaşayan Somali’nin yardım 
çağrısına kulak vererek, hemen dostları-

mızın yanına koştuk. Herkes Somali’deki 
faciayı seyrederken, biz kolları sıvadık ve 
her alanda neler yapabileceğimize baktık. 
Ben, eşim, çocuğum ve arkadaşlarım hep 
birlikte Somalili kardeşlerimizin yardımı-
na koştuk. Devletimizle, milletimizle ele 
ele verip, eğitimden sağlığa, tarımdan ulaş-
tırmaya, güvenlikten idari yapıya kadar 
ülkeyi baştan sona ayağa kaldıracak çalış-
malara başladık. Biz Somali’de yaptığımız 
işlere, Türk Tipi Kalkınma Yardımı Modeli 
diyoruz. TİKA’nın Ramazan ayı boyunca, 
dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği 
iftarlar ve diğer çalışmaları da takdirle ta-
kip ettiğimizi belirtmek isterim. 

Biz Asla Riyakârlıklara Tevessül 
Etmeyeceğiz

Değerli arkadaşlar, 

Diğer ülkeler herhangi bir siyasi, sosyal 
veya ekonomik sorunla karşılaşınca ilk iş 
kalkınma yardımlarını kısarken, Türki-
ye, tam tersine en sıkıntılı zamanlarında 
dahi kalkınma yardımlarını artırmaya de-
vam etti. Muhataplarımızı hiçbir şekilde 
incitmeden, istismar ve istiskal etmeden, 
tamamen eşit ortaklık anlayışıyla işbirliği 
yolları aradık, arıyoruz. Çünkü Sevgililer 
Sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor? 
“Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek”, ölçü 
budur. İnsani diplomasiyi dış politikamı-
zın merkezine yerleştirdik. Ev sahipliği 
yaptığımız zirveler bunun en açık ifadesi-
dir. 2016 yılındaki Dünya İnsani Zirvesi, 
2011 ve 2016 yıllarındaki En Az Gelişmiş 
Ülkeler Konferansı, İslam İşbirliği Teşki-
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latı 13’üncü Zirvesi, Uluslararası Somali 
Konferansı ve az gelişmiş ülkelerin sorun-
larını özellikle gündemine aldığımız G-20 
Zirvesi bu toplantılar arasındadır. 

Ülkemizin kalkınma yardımları konusun-
da gösterdiği samimi duruş, uluslararası 
kuruluşların ilgisini de üzerimize çekmiş-
tir. Herkes yardım adı altında siyasi ve tica-
ri çıkarları için zemin oluştururken, biz 47 
en az gelişmiş ülkeye özel olarak yöneldik. 
Yapılan zirvelerde çoğu ülke taahhüdünü 
yerine getirmezken, biz 2008-2015 yılları 
arasında bu ülkelere 2 milyar doların üze-
rinde yardım yaparak, taahhüdümüzün de 
ötesine geçtik. İnşallah bu şekilde yolumu-
za devam edeceğiz. Türkiye’yi büyüttükçe, 
ülkemiz kazandıkça, bunu dünyadaki tüm 
mazlumlar ve mağdurlarla paylaşma zavi-
yemizi asla kaybetmeyeceğiz. 

TİKA’mızın siz değerli temsilcilerinden 
beklentim Yunus Emre’nin şu sözünü hiç-
bir zaman aklınızdan çıkarmamanızdır. 

“Ben gelmedim kavga için 

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim”

Evet… Sizlerden sadece ve sadece gönül-
lere girmenizi istiyorum. Varsın ötekiler 
çıkar için, petrol için, maden için, altın 
için, toprak için, ucuz işgücü için çevirme-
dik fırıldak bırakmasın… Biz asla bu tür 
riyakârlıklara tevessül etmeyeceğiz. Her 
ne yapıyorsak gönülden yapacak, gönüller-
de yer etmenin yoluna bakacağız. 

TİKA koordinatörlerimizin her birini, 
Türkiye’nin yumuşak güç politikasının 
birer uç beyi, birer akıncısı olarak görüyo-
rum. Mahalli personel olarak kadronuz-
da bulunan arkadaşlarımızı da, bu kutlu 
davadaki gönüldaşlarımız, yoldaşlarımız 
olarak kabul ediyorum. Rabbim yar ve yar-
dımcınız olsun. 

Yıllardır başarılı çalışmalarını yakından 
takip ettiğimiz Serdar Çam kardeşimiz 
başta olmak üzere, TİKA’nın tüm mensup-
larına ülkemize yaptıkları hizmetler için 
teşekkür ediyorum. Her birinize çalışma-
larınızda başarılar diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Değerli girişimciler, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. Global Girişimcilik Kongresi’nin, 
ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız ve tüm 
girişimciler için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. İstanbul’u küresel bir giri-

şimcilik merkezi yapma hedefimize kat-
kı sağladığına inandığım bu kongrenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen Ekonomi 
Bakanlığımızı, Türkiye İhracatçılar Mecli-
simizi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-
mizi, Habitat Derneğini tebrik ediyorum. 
Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosis-

İdealler Büyük Hayallerle 
Gerçekleşir, Yerli Otomobili de,  

Uçağı da Üreteceğiz 

Global Girişimcilik Kongresi | İstanbul | 16 Nisan 2018
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tem paydaş toplantısı olarak kabul edilen 
kongreye katılan, konuşmalarıyla değer 
katan, etkinliklere iştirak eden herkese te-
şekkür ediyorum. 

Türk Milletinin, dünyada girişimcilik ruhu 
en güçlü toplumlardan biri olduğuna ina-
nıyorum. Ülkemizin içinde ve yurt dışın-
da sayısız defa, elinde bir çantasıyla yola 
çıkıp, 5-10 yıl içinde çok ciddi cirolara ve 
varlıklara sahip işletmeler kurmuş, ticaret 
ağları oluşturmuş insanlarımıza rastladık. 
Her biri bir başarı hikâyesi olan bu örnek-
ler, istisna değil, oldukça yaygındır. 

İnsanlarımızın ruhunda zaten varolan bu 
girişimcilik mayasını, doğru yöntemler 
ve yönlendirmelerle, çok daha büyük ba-
şarılara dönüştürmemiz gerekiyor. Tabii 
biz aynı zamanda, maalesef, her işimizi el 
yordamıyla yapma, her şeyi sıfırdan inşa 
etme alışkanlığı olan da bir milletiz. Hal-
buki, dünyada ve ülkemizde, her konuda 
olduğu gibi girişimcilik hususunda da çok 
ciddi bir birikim vardır. Bu birikimi değer-
lendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. 
Kongremizin, bu bakımdan girişimcileri-
miz için bir milat olacağını ümit ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız reformlar-
la, ülkemizi demokraside ve ekonomide 
adeta sınıf atlattık. Bu sayede Türkiye, sa-
dece 2006 yılından 2017 yılına kadar yak-
laşık 180 milyar dolarlık uluslararası yatı-
rım çekmiş bir ülkedir. Bu başarının, 2008 
küresel finans krizine, Irak ve Suriye’de 
yaşanan hadiselere, 2013 yılından bu yana 

neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kal-
dığımız saldırılara, 15 Temmuz darbe giri-
şimine rağmen elde edildiğinin unutulma-
ması lazım. Şayet daha stabil bir gündemle 
bu dönemi geçirebilmiş olsaydık, inanıyo-
rum ki, uluslararası yatırım rakamlarını 
ikiye, üçe katlayabilirdik. 

Son dönemde ülkemizde yaptığımız yatı-
rımlar, dünyada ilk 10’a giren yatırımlar 
arasında bulunuyor. Bu yatırımlarımızdan 
biri de İstanbul’a yeni yapılan havalimanı-
dır. Yılsonunda açacağımız bu havalimanı, 
kapasitesi bakımından dünyada ilk 3’e gi-
riyor. İstanbul’daki havalimanımızı 5 giri-
şimci ortaklık kurarak inşa ediyor. 

15 yıl önce göreve geldiğimizde,  “Devlet 
olarak tüccarlık yapmayacağız, ticaretin 
içerisinde olmayacağız. Devleti bu alandan 
çekiyoruz. Bu alanı tamamıyla girişimcile-
rimize bırakacağız. Onlar vasıtasıyla büyü-
meyi sürdüreceğiz” demiştik. Bu sözümüz-
de de durduk. 

İstikrar ve Güven Ortamı Küresel 
Sermayeyi Türkiye’ye Çekiyor

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 7,4 bü-
yüme oranıyla G-20’de birinci, OECD’de 
ikinci sıradayız. Avrupa Birliği ortalama-
sının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığın-
da, Türkiye’nin büyüme başarısı daha iyi 
anlaşılacaktır. 2003-2017 yılları arasında 
da ortalama yüzde 5,8 büyüme oranı elde 
ettik. Bu yıl, kamu ve özel sektör yatırım-
larının tutarı, tarihimizde ilk defa 1 tril-
yon lirayı aşacak. Bu da, 2002 yılına göre 
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yaklaşık 4 katlık bir artışı ifade ediyor. 
Milli gelirimiz de 4 kata yakın bir artışla 
236 milyar dolardan 860 milyar dolara 
çıktı. Bugün Türkiye, gayrısafi milli hasıla 
bakımından dünyanın 17’nci, satın alma 
paritesine göre de 13’üncü büyük ekono-
misidir. Burada güven ve istikrar var. Bu 
istikrar ve güven ortamı küresel sermayeyi 
Türkiye’ye çekiyor. Eğer küresel sermaye-
nin bu ilgisi olmasaydı, kendi girişimcileri-
miz tek başlarına adım atamazlardı. Ayrıca 
bu durum bir başka önemli gelişmeyi de 
sağladı. Girişimcilerimiz üçüncü ülkelere 
açıldılar. 

İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar 
dolara, istihdamımız 19,6 milyon kişiden 
28,3 milyon kişiye yükseldi. Turist sayımız 
13 milyondan 32 milyon, turizm gelirimiz 
12,4 milyar dolardan 26,3 milyar dolar se-
viyesine çıktı. Turizmde malum darbe gi-
rişimleri sebebiyle sıkıntılar yaşadık. Ama 
bu sıkıntıları aştık, aşıyoruz. Bu yıl turizm-
de beklentimiz çok yüksek. İnşallah bu yıl 
36 milyon turisti yakalayacağız.

Döviz rezervlerimiz 38 milyar dolardan 
bir ara 148 milyar dolara kadar çıkmıştı, 
ancak son dönemde bu rakam 110 milyar 
dolar seviyesindedir. İnşallah yakında re-
zervlerimiz yeniden rekor düzeylere çıka-
caktır. 

Ülkemizi büyütürken, kamu mali disiplini-
ni de elden bırakmadık. Kamu borç stoku-
muzun milli gelirimize oranını yüzde 60 
seviyesinden yüzde 8,4’e indirdik. Fakat, 
biz bunlarla yetinebilecek bir ülke değiliz. 
Çünkü ülkemizin potansiyeli çok daha bü-

yüktür. Genç ve dinamik bir nüfusa sahi-
biz. Türkiye’nin, bu genç nüfusa ihtiyacı 
var. Girişimciliğin ruhunda ne var? İnsan 
var. İşte bizde de bu potansiyel mevcuttur. 
Öyleyse girişimci insanlara ihtiyacımız 
var. Girişimci insanları da el ele verip ye-
tiştirmek durumundayız. 

Türkiye, sadece Asya’yla Avrupa’nın geçiş 
noktası değildir. Aynı zamanda Türkiye, 
ticaretten sanayiye, eğitimden sağlığa, tu-
rizmden tarıma kadar çok geniş bir alanda 
milyarlarca nüfusa ve çok geniş bir coğ-
rafyaya hitap eden stratejik bir bölgesel 
merkezdir. Hedefimiz, bu konumumuzu 
en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
sokmaktır. Bunun için daha çok yatırım 
yaparak, daha çok üreterek, daha çok ihraç 
ederek, daha çok istihdam oluşturarak yo-
lumuza devam etme kararındayız. 

Büyük hedeflerin büyük reformlar gerek-
tirdiğinin elbette farkındayız. Bunun için 
girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli 
destekler, teşvikler sağlıyoruz. Son birkaç 
hafta içinde, önce yatırım ortamının iyi-
leştirilmesiyle ilgili, ardından da stratejik 
yatırımların teşvikiyle ilgili çok önemli iki 
adım attık. Proje bazlı teşvik uygulama-
sı kapsamında ilk etapta, toplam yatırım 
tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye 
teşvik belgelerini verdik. Bu yatırımlar, 
ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık 
katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 
312 milyon dolar azalmasını temin ede-
cek, aynı zamanda 34 bin doğrudan, 134 
bin de dolaylı istihdam ortaya çıkartacak. 
Vergi muafiyetlerinden arsa hibesine ka-
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dar geniş bir yelpazeye yayılan bu teşvikle-
rin iş dünyamıza, girişimcilerimize bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum.  

Yatırım ortamının iyileştirilmesi konu-
sundaki düzenlemelerle de, şirket kurulu-
şundan banka ipoteklerine kadar pek çok 
alanda, yatırımcılara yeni kolaylıklar sağ-
ladık. Bu çalışmanın devamı var, inşallah 
tamamlandığında onları da süratle uygula-
maya geçireceğiz. 

Tüm Devletlerin Kur 
Baskısından Kurtulması Lazım

Değerli arkadaşlar, 

Dünyada, hem siyasetin, hem de ticaretin 
odak noktaları değişiyor. Geçmişte küresel 
politikalar, küresel şirketler, küresel üre-
tim ön plandaydı. Ancak, dünyanın tek bir 
merkezden ve tek bir yaklaşımla yönetile-
meyecek kadar büyük olduğu, yavaş yavaş 
anlaşılmaya başlandı. Bugün artık, giderek 
belirginleşen bir şekilde bölgesel ve yerel 
odaklı yaklaşımlarla hareket ediliyor. 

Eski sistemin zaaflarından biri de, ekono-
miyle siyasetin birbirine çok fazla karıştı-
rılmış olmasıydı. Ekonomide elde edilen 
gücün, siyasi müdahalelere kadar varan sı-
kıntılara yol açması, devletleri ve toplum-
ları, çeşitli tedbirler almaya itmiştir. Tür-
kiye olarak biz de bu sıkıntıyı yaşamış bir 
ülkeyiz. Ekonomimizi düzeltmek için IMF 
ile yaptığımız anlaşmaların, adeta ülkemi-
zin siyasi olarak vesayet altına alınması 
noktasına doğru gittiğini gördük. Bunun 

üzerine IMF’e olan 23,5 milyar dolar bor-
cumuzu ödedikten sonra anlaşmayı son-
landırdık. 

İlk göreve geldiğimiz yıllarda, IMF 
Başkanı’yla yaptığımız bir görüşmede ara-
mızda ilginç bir diyalog geçmişti.  Bu gö-
rüşmede IMF Başkanının bir takım siyasi 
istekleri olmuştu. Bunun üzerine kendisi-
ne şunları söyledim: “Bize mali destek ve-
receksiniz. İdari ve siyasi proje dayatma-
larına ihtiyacımız yok. Eğer mali destek 
vereceksiniz verin, ülkemizi yönetmesini 
biz biliriz. Size olan mevcut borcumuzu da 
şakır şakır öderiz.” Ondan sonraki süreçte 
IMF’den yeni kredi almadığımız gibi, mev-
cut 23,5 milyar dolar borcu da zamanında 
ödedik.  

Şimdi bunu niye anlattım? Girişimci ruhu 
olan devletlerce kurulan uluslararası ya-
pıların çok iyi dizayn edilmesi lazımdır. 
IMF’yi kuran kim? Bir takım devletler. Me-
sela G-20 toplantısında, “Borçlanmayı do-
larla değil, altınla yapalım” dedim. Çünkü 
ülkeler dolarla borçlandığı zaman kur bas-
kısı altında kalıyorlar. Tüm devletlerin bu 
kur baskısından kurtulması şarttır. 

Avrupa’nın mültecine göçü karşısında ya-
şadığı panik ve aldığı insanlık dışı önlem-
leri de unutmuş değiliz. Hâlbuki biz, 7 yıl-
dır sabırla bu yükü omuzluyoruz. Kimseyi 
zalimlerin insafına veya denizlerde boğul-
maya terk etmeden herkese kapımızı ve 
soframızı açtık. Ülkemize verilen sözlerin 
tutulmamasına rağmen, bu insani tutumu-
muzdan asla taviz vermedik. 
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Bununla kalmadık, ülkemize gelen mülte-
cilerin sebebi olan, aynı zamanda Suriye 
topraklarından ülkemize yönelen tehditle-
rin kaynağı durumundaki terör örgütleri-
nin üzerine de kararlılıkla gittik. 

Burada bir kez daha ifade ediyorum. 
Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü 
yoktur. Yaptığımız operasyonların iki 
amacı var. Birincisi, ülkemize yönelik teh-
ditleri ortadan kaldırmaktır. İkincisi de 
hayatlarını ülkemizde sürdüren mülteci-
ler için Suriye’de güvenli, huzurlu ve ya-
şanabilir bölgeler oluşturmaktır. Nitekim, 
güvenli hale getirdiğimiz Suriye toprakla-
rına yüzbinlerce mülteci geri dönmüştür. 
Suriye’de, sadece ve sadece Türkiye’nin 
kontrolündeki yerlere böyle bir geri dönüş 
yaşanmaktadır. Rejimin ve terör örgütleri-
nin baskıları, zulümleri, cinayetleri devam 
ettiği müddetçe, Suriye’nin normalleşmesi 
mümkün değildir. Biz, hem kendimizin, 
hem Suriye halkının, hem de Avrupa başta 
olmak üzere tüm dünyanın güvenliği için 
bölgedeki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Savunma sanayinde ciddi adımları olan 
bir ülkeyiz. Ekonomide tutarlı, istikrarlı 
adımlar atarak yürümekte kararlıyız.  Eko-
nomik ve siyasi olarak atılan her adımın ar-
dından Türkiye’ye çelmeler taktılar. Mese-
la bir takım dostlarımız, silahlı ve silahsız 
insansız hava aracı isteklerimizi çeşitli ge-
rekçelerde geri çevirdiler. Bunun üzerine 
silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını 
üretir hale geldik.  Diğerleri de üretilecek. 
İnanıyorum ki, Ali Sabancı Pegasus için 

uçaklarını artık yurtdışından almayacak. 
Ali Bey, bunun adımını da atmamız lazım.  
Girişimcilerimiz bunu yapmalıdır.

Biliyorsunuz, yerli otomobil konusunda 
beş girişimcimiz bir takım adımlar attılar. 
Yüzde 100 yerli otomobili üreteceğiz.  Uça-
ğımızı da üreteceğiz. İdealler, büyük hayal-
lerle gerçekleşir. 

Bu toplantının hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Sizlere güzel İstanbul’umuza hoş-
geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıy-
la selamlıyorum.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Diyanet camiamızın kıymetli yöneticileri, 
çok değerli misafirler, aziz kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 

selâmlıyorum. Esselamü Aleyküm Ve Rah-
metullahi Ve Berakâtüh… 

Türkiye’ye,  medeniyetlerin başkenti, İs-
lam medeniyetinin görkemli şehri İstan-
bul’umuza hoşgeldiniz. Sizleri, Peygam-

İslam, Proje Mahsulü Teröristler 
Üzerinden Yaftalanmaya 

Çalışılıyor

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi Açılış Oturumu
İstanbul | 16 Nisan 2018
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ber Efendimizin övgüsüne mazhar olan 
bu güzel şehirde ağırlamaktan çok büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bugün bizleri 
bir araya getiren, böylesine muhteşem bir 
uhuvvet ikliminde gönüllerimizi buluştu-
ran Yüce Allah’a hamd-ü senalar ediyorum. 
Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve zirvenin 
tertip edilmesine destek sağlayan bütün 
kuruluşlarımıza; emekleri, gayretleri için 
şükranlarımı sunuyorum.

Az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği 
üzere, bugün 100’ü aşkın ülkeden yaklaşık 
250 Müslüman dini lider, temsilci, âlim, 
akademisyen ve yazara burada ev sahipli-
ği yapıyoruz. Güney Afrika’dan Arjantin’e, 
Srilanka’dan Meksika’ya, Avrupa’dan 
Amerika’ya, Hindistan’a kadar dünyanın 
dört bir ucundan din kardeşlerimizi mi-
safir ediyoruz. Binlerce, on binlerce kilo-
metre ötelerden gelerek zirveyi teşrif eden, 
bu önemli toplantıya katkı veren siz seçkin 
misafirlerimize özellikle teşekkür ediyorum.

Ülkemizde ilk defa düzenlenen Dünya 
Müslüman Azınlıklar Zirvesi’nin, İslam 
ümmetinin sorunlarının tartışılmasına, 
sıkıntılarının çözülmesine, geniş işbirliği 
potansiyelinin keşfine imkân sağlayacağı-
na inanıyorum. Diğer hususlar yanında bu 
zirvenin, yeryüzünün farklı bölgelerinden 
gelen siz kardeşlerimiz arasında dostlu-
ğun, dayanışma ve muhabbetin güçlen-
mesine de vesile olacağını düşünüyorum. 
4 gün boyunca burada yapılacak istişare-
lerin, tenkit ve tekliflerin ülkelerimiz ve 
Âlem-i İslam için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Sözlerimin hemen başında bir hususu ifa-
de etmekte fayda görüyorum. Sorunların 
ve bu problemlerle ilgili çözüm yollarının 
tespiti elbette çok değerlidir. Fakat alınan 
kararların kuvveden fiile geçirilmesi çok 
daha önemlidir. Yoksa verilen bunca emek, 
harcanan onca mesai yarım kalacaktır. 
Benim kendime siyasi ve idari hayatım 
boyunca pusula kıldığım dört ilkem var. 
Özellikle istikbalimizin teminatı olarak 
gördüğümüz gençlerimize bu dört pren-
sibi sık sık hatırlatıyorum. “Oku, düşün, 
uygula, neticelendir.” Başarı zincirini oluş-
turan bu dört halkanın her hangi birinde 
kopma veya kırılma olursa, hedeflenen 
noktaya varılması da mümkün değildir.

Burada 4 gün süresince yapılacak samimi 
tartışmalar neticesinde varılacak kararla-
rın önümüzdeki dönemde mutlaka hayata 
geçirilmesi, uygulanması, neticelendiril-
mesi önem arz ediyor. Gerekirse ayrı bir 
platform oluşturularak ya da şu an Dönem 
Başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirli-
ği Teşkilatı bünyesinde bir kurumsal yapı 
tesis edilerek, ama mutlaka bu zirveyle 
yakalanan ivmenin devam ettirilmesini 
gerekiyor. Dünya Müslüman Azınlıklar 
Zirvesi’nin bu bakımdan da örnek olacağına, 
alanında fark oluşturacağına inanıyorum.

Bir Mümin, İçinde Yaşadığı 
Toplumdan Kendini Kesinlikle 
Yalıtamaz

Çok değerli kardeşlerim,

Bizler bir birini Allah için seven, bura-
da Allah’ın rızası için toplanan insanla-
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rız. Rengimiz, dilimiz, kültürümüz farklı 
olsa da, bizler aynı dine inanan, aynı Pey-
gambere, aynı mukaddes kitaba tabi olan 
insanlarız. Aramızdaki farklılıklar asla 
kardeşliğimize, muhabbetimize mani de-
ğildir. Binlerce kilometre ötede olsak da 
kıblemizin ve kalplerimizin yönü birdir. 
Pasaportlarımız, ülkelerimiz ayrı olsa da 
aynı ümmetin mensuplarıyız. Rabbimiz bu 
hakikati Hucurat Suresinde “İnnemel mü-
minune ihvetun”, “Müminler, ancak kar-
deştirler” diyerek ifade ediyor. Aynı ayetin 
devamında Yüce Mevla, bu hukukun gere-
ği olarak “Öyleyse kardeşlerinizin arasını 
düzeltin” buyuruyor. Evet, Müslümanlara 
kardeş olduklarının hatırlatılmasından 
hemen sonra “arabuluculuk” vazifesinin 
de verilmesi çok dikkat çekidir.

Biz de ayrım yok. Ancak şu an Müslüman-
lar arasında ayrım var mı? Ne yazık ki var. 
İşte bu ayrımı İslam dünyasının belli böl-
gelerinde acımasızca yaşıyoruz. Hep söylü-
yoruz, öldüren “Allahu ekber” diyor, ölen 
de “Allahu ekber” diyor. Bunu anlamak 
mümkün değil. Tarihe şöyle bir baktığımız 
zaman; mızrakların ucuna Kur’an-ı Kerim 
sayfalarını yerleştirmek suretiyle nasıl bi-
zim önderlerimiz öldüler ve öldürüldüler-
se, şimdi de tekrar aynı olayları yaşıyoruz.  
Bunları düzeltmeliyiz. 

Hayatın doğal akışı içerisinde Müslüman-
lar arasında ayrılıkların, anlaşmazlıkların, 
kimi zaman dargınlıkların, hatta kavga-
ların, çatışmaların olması kaçınılmazdır. 
Habil ile Kabil’den bu yana “Kardeş kav-
gası”, her ne kadar hiç istenmese de, insan 
hayatının bir parçası olmuştur. Peygamber 

Efendimizin Hakk’a irtihalinden sonra da 
İslam ümmeti arasında farklı meseleler 
üzerinden tartışmalar vuku bulmuştur. 
Maalesef bu gerilimlerin Sıffin Savaşı ve 
Cemel Vakasında olduğu gibi sıcak çatış-
maya dönüştüğü, kardeşin kardeşe kılıç 
çektiği dönemler de yaşanmıştır. 

Dinimiz İslam, insanın dünya imtihanının 
bir parçası olan bu durumu görmezden 
gelmek yerine, sorunun çözüm yollarını 
göstermiştir. İslam’da kardeşlik hukuku 
mümin kardeşine destek olmak yanında, 
sıkıntılarına taraf olmayı, müdahil olmayı 
da gerektirir. Bir mümin, içinde yaşadığı 
toplumdan kendini kesinlikle yalıtamaz. 
Bir mümin, hangi saikle olursa olsun, ne-
melazımcılığa, boş vermişliğe asla tevessül 
edemez. Mümin aktif olmakla; kardeşleri, 
komşuları, arkadaşları arasındaki sıkıntı-
lara çözüm aramakla mükelleftir. Türkçe-
mizdeki ifadesiyle “Bana değmeyen yılan 
bin yıl yaşasın”, yani “Ne kimse bana karış-
sın, ne de ben kimseye karışayım” anlayışı, 
bir Müslümana, gerçek bir mümine yakı-
şan bir anlayış değildir.

Müslüman; hayatın bizatihi içinde olan; 
yaşayışıyla, çalışmasıyla, eğitimiyle, tica-
retiyle, tavır ve ahlakıyla diğer insanlara 
örnek olan insandır. Müslüman; çevresine 
güven aşılayan, insanların elinden ve di-
linden emin olduğu insandır. Müslüman, 
komşusu açken tok yatamayacak kadar 
etrafıyla hemhal olması gereken insandır. 
Dinimizin, kılıçtan ziyade kalemle, ticaret 
ve ilim erbabının gayretleriyle yayılması-
nın sebebi budur.  Asırlar boyunca gönül 
ve hikmet erlerinin İslam’ın sancaktarlı-
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ğını yapmasının altında yatan saik budur. 
Bu açıdan, bizlerin nerede olursak olalım, 
hangi konumda bulunursak bulunalım, 
hayatın içinde olmamız, aktif bir tavır ser-
gilememiz gerekiyor. Kardeşlerimizden 
başlayarak halka halka etrafımızda vuku 
bulan gerilimlere, sorun ve sıkıntılara mü-
dahale etmemiz önem arz ediyor.

Biz Müslümanlar, aramızdaki meseleleri, 
çatışmaları kendi kendimize  çözemiyo-
ruz. İslam’ın dışındakiler bizim meseleleri-
zi çözmek istiyor.  Onlara kaldığı zaman da 
ne oluyor? İşte varil bombaları yağmaya 
başlıyor. Adını da koyuyorlar; bunun adı 
zaman zaman kimyasal, zaman zamanda 
konvansiyonel silah oluyor. Adı koymak 
kolay. Neymiş, anlaşmalar varmış! Bu an-
laşmalar sadece kimyasal silahlar için ge-
çerliymiş!  Neticesi ölüm olduktan sonra, 
sebebi hangi silah olursa olsun bu suçtur. 
Kimyasal silahlarla Ortadoğu’da bin kişi 
öldüyse, konvansiyonel silahlarla yüz-
binler öldürüldü. Ama bu ölümleri gören 
yok. 

Batı Dünyası, İslam Karşıtlığı 
Üzerinden Kendi İdeolojisini 
Tahkim Etmek İstiyor

Değerli dostlarım,

Bu tespitlerimizin özellikle içinde yaşadı-
ğımız süreçte son derece mühim olduğu-
nu düşünüyorum. 11 Eylül terör saldırıla-
rından bu yana Müslümanlar olarak çok 
taraflı, çok katmanlı bir saldırı dalgasıyla 
yüzleşiyoruz. Eli kanlı çeteler üzerinden 

istikbalimizin karartılmaya çalışıldığını, 
hak ve hürriyetlerimizin gasp edilmek is-
tendiğini görüyoruz. DEAŞ, Boko Haram, 
Eş Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin terör 
eylemleri,  bize zarar vermesinin yanında 
İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledik-
leri fırsatı da veriyor. Bu örgütlerin hun-
harca katlettiği veya hayatını kararttığı 
Müslümanların masumiyeti görmezden 
gelindiği gibi, işlenen vahşi cinayetlerin fa-
turası da dinimize ve müminlere kesiliyor. 
Birçok Batı ülkesi de kendi iç sorunlarını 
perdelemek için adeta bu ateşe benzin dö-
küyor. Çok temizler ya, ahlaksızlığın danis-
kası onlardadır. Katliamların daniskasını 
onlar yaptılar; utanmadan, sıkılmadan kal-
kıp bir de fatura kesiyorlar. Siz Cezayir’de 
5 milyon insanı katletmediniz mi? Önce 
bunun hesabını verin. Daha hesap vere-
cekleri çok katliamlar var. 

Batı dünyası, İslam karşıtlığı üzerinden 
kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini 
tahkim etmek istiyor. Modern insanın 
buhranlarına cevap verebilecek yegâne 
din olan İslam, proje mahsulü teröristler 
üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye ça-
lışılıyor. Dünyanın birçok gelişmiş ülke-
sinde kültürel ırkçılık, yabancı düşmanlığı 
ve Müslüman karşıtlığı gibi hastalıkların 
yayılmasının, Neonazi partilerin iktidara 
ortak olacak konuma gelmesinin sebebi 
budur.

Bugün, demokrasi ve hukuk havariliği 
yapan birçok devlette, Müslümanlara ve 
mültecilere yönelik saldırılar sıradan hale 
gelmiştir. Müslümanların işyerleri, evleri, 
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ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların 
ve faşist grupların hedefi oluyor. Alman-
ya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ül-
kelerde Müslamanlara yönelik saldırılar 
devam ediyor.  Müslüman kadınlar sırf 
başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, 
işyerlerinde tacize uğruyor. Bunun da en 
önemli örneği Fransa’da yaşanıyor.  Fran-
sa, Avrupa Birliği müktesebatının tam 
tersine Romanları sınır dışı etti. Bunların 
nazarında insanların tefrik edilmesi hak-
tır. Ama biz böyle bakmadık, bakmıyoruz. 
Adı Ahmet, Muhammed, Ali, Mustafa olan-
ların resmi kurumlarda ve özel sektörde iş 
bulma imkânları kısıtlanıyor. Müslüman 
çocukların hiç olmadık bahanelerle eği-
tim-öğretim hakları ellerinden alınıyor. 
Peygamber-i Zişan Efendimiz bir hadisi 
şeriflerinde adeta günümüzü tasvir eder-
cesine; “Öyle bir zaman gelecek ki, dininin 
gereklerini yerine getirme konusunda sa-
bırlı davranıp müslümanca yaşayan kimse, 
avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır” 
buyurmaktadır. Billhassa Müslüman azın-
lıklar, Resulü Ekrem Efendimizin bu tasvi-
rini andıran baskılara ve zulümlere maruz 
kalmaktadır. Daha da ötesi, sırf Müslüman 
oldukları için katledilen; evlerinden, yurt-
larından kovulan yüzbinlerce Müslüman 
var. Arakan, Türkistan, Sri Lanka, kimi 
Orta Afrika ülkeleri başta olmak üzere bir-
çok yerde etnik ve dini kimliğinden dolayı 
şiddet gören, eziyet çeken milyonlarca kar-
deşimiz var. Misyonerler tarafından din 
değiştirilmeye zorlanan, evlatları kendile-
rinden koparılan on milyonlarca Müslü-
man bulunuyor.

Kardeşlerim,

Sizler, dünyanın farklı köşelerinde yaşa-
yan Müslüman azınlıklar olarak bu sorun-
ların ekseriyetini bizzat tecrübe ediyorsu-
nuz. Sizler, bulunduğunuz ülkelerde İslam 
karşıtı dalgaya doğrudan muhatap olan, 
herkesten önce göğüsleyen insanlarsınız. 
Bu süreçte sizlerin duruşu tavrı ve müca-
delesi çok önemlidir. Bakınız giderek kö-
tüleşen bu tablo karşısında Müslümanlar 
olarak bize düşen görev bellidir. Konuş-
mamın başında da ifade ettiğim üzere biz 
asla saldırılar karşısında sinemez, kendi 
kabuğumuza çekilemeyiz. Müslüman-
ların başka din mensuplarıyla bir arada 
barış içinde yaşama problemi yoktur, ta-
rih boyunca da hiçbir zaman olmamıştır. 
Endülüs’ten İstanbul’a, Şam’dan Kahire’ye, 
Timbuktu’ya, Kudüs’e kadar kadim İslam 
beldelerinin tamamı faklı inançlara ev sa-
hipliği yapmıştır.

Bize kurulan kumpası dağıtmamız için 
öncelikle bir araya gelmeli, diyaloğumu-
zu artırmalı, işbirliğimizi daha da güçlen-
dirmeliyiz. Proje sahiplerinin, bilhassa 
gençlerimizi çekmek istediği “pasifizm” 
veya “şiddet” ikilemine kesinlikle düşme-
meliyiz. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, 
ne toplumdan kopacağız, ne de meydanı 
hukuk ve ahlak tanımazlara bırakacağız. 
Meşruiyetten sapmadan ellimizdeki tüm 
imkânlarla haklarımızı korumanın mü-
cadelesini vereceğiz. Tecrübelerimizden 
istifade edecek, kendimizi her konuda ge-
liştirecek, siyaset, eğitim, ticaret ve kültür 
alanında söz sahibi, etki sahibi olmanın 
yollarını arayacağız.
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Müslüman Ülkelerin Liderleri 
Dahi ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ 
Tezimizi Hala Kavrayamadı

Etnik ve kültürel farklılıklarımızın kar-
deşlik hukukumuzu zedelemesine, müste-
bitlerin elinde fitne aracına dönüşmesine 
müsaade etmemeliyiz. Milletini, milliye-
tini bilmek ile kavmiyetçilik yapmak ara-
sında ince ama derin bir ayrım vardır. Her 
kim etnik aidiyetini dini kimliğinin önüne 
koyuyorsa, o “Asabiyyet-i cahiliyye” yani 
kavmiyetçilik hastalığına yakalanmış de-
mektir. Çünkü biz; Türk, Arap, Acem, Afri-
kalı,  Peştun, Somali, Malay, Hintli, Kürt ol-
maktan önce Müslümanız. Bu kimliklerin 
tamamı İslam kardeşliğimizin karşıtı, al-
ternatifi değil; tamamlayıcısı, mütemmim 
cüzüdür. Biz inancımız gereği “Yaratılanı 
Yaratandan ötürü severiz.” Biz insanı, in-
san olduğu için, eşrefi mahlûkat olduğu 
için severiz. Kuranı Kerim’de buyruldu-
ğu üzere;  “İnsanların farklı kavimlere ve 
kabilelere ayrılmasının sebebi birbirle-
riyle tanışmaları”dır. Bu hakikati Resulü 
Kibriya Efendimiz Veda Hutbesinde; “Ne 
Arap’ın Arap olmayana, ne de Arap olma-
yanın da Arap olana üstünlüğü vardır; 
üstünlük ancak takvadadır” diyerek ifade 
etmiştir. Müslüman ortak paydasında bu-
luşmaktan, birbirimizi Allah için, O’nun 
rızası için sevmekten başka bir çıkış yo-
lumuz yoktur. Bu temel düsturları hayata 
geçirdiğimiz takdirde hem kendi aramızda 
birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğimi-
ze, hem de küresel planda çok daha güçlü 
bir konuma geleceğimize inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Kıymetli misafirler,

Müslüman, pergel gibi ayağının birini 
kendi toplumuna, kendi meselelerine sa-
bitleyen, diğeriyle dünyayı dolaşan insan 
demektir. Biz, inançta 1,7 milyarlık İslam 
dünyasının, yaratılışta ise 7 milyarlık in-
sanlık âleminin bir parçasıyız. Ümmetin 
bir ferdi olarak şahsımızla, ailelerimiz ve 
komşularımızla beraber, milyarlarca kar-
deşimizin de mesuliyetini taşıyoruz. Bizler 
Suriyeli mazlumların, açlıktan ve hastalık-
tan kırılan Yemenli çocukların, Filistinli 
yetimlerin hukukunu da korumakla mü-
kellefiz. Bizler İslam ümmetinin harim-i 
ismeti, namusu, gözbebeği olan Kudüs’ün 
hakkını, canımız pahasına savunmak zo-
rundayız. Kendi sorunlarımızla ilgilenir-
ken kardeşlerimizin sıkıntılarına bigâne 
kalamayız. Müslümanların kanı, canı ve 
hayatı söz konusu olduğunda sergilenen 
çifte standart karşısında, bizim sahada ol-
mamız gerekiyor. 

Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına doku-
nunca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl aya-
ğa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Me-
sele petrol, altın, elmas, pazar payı olunca 
bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek 
balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup 
geldiklerini de çok iyi biliyoruz. Ama aynı 
ülkelerin Filistin’deki katliamlara, Ara-
kan’daki soykırıma, komşumuz Suriye’de 
yüzbinlerce masumun hayatına mal olan 
zulme nasıl sırtlarını döndüklerinin de 
gayet iyi farkındayız. Burada sorun sadece 
masumların feryatlarına kulak tıkama da 
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değildir. Asıl mesele, bu ülkelerin insani 
krizleri, çatışma ve iç savaşları engellemek 
yerine fırsata çevirme gayretleridir. Asıl 
mesele, DEAŞ bahanesiyle bir ülkenin kay-
naklarına çökme, bunun için yeni terör ör-
gütlerini palazlandırma düşüncesidir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi 
kâğıt üzerindeki görevi küresel istikrarı 
sağlamak olan kurumların, barış ve gü-
venliğin önünde en büyük engele dönüş-
meleri de bir başka sorundur. Biz, ülke 
olarak dünya sistemini esir alan bu çifte 
standarttan rahatsızlığımızı “Dünya 5’ten 
büyüktür” diyerek her platformda ifade 
ediyoruz. Ama gel gör ki, Müslüman ülke-
lerin liderleri dahi ‘Dünya 5’ten büyüktür’ 
tezini hala kavramış değildir. Çünkü köle-
leştirilme politikalarına onlar da alıştılar. 
Müslüman ülkelerin liderleriye yüz yüze 
görüştüğümüzde, “Doğru söylüyorsun, 
haklısınız” diyorlar. O zaman çıkışımızı ya-
palım, yoksa bu iş çözülmeyecek. 

Asıl Güç Kemmiyette Değil, 
Niteliktedir

Diğer yandan, terörle mücadelemizden sı-
nır ötesi operasyonlara kadar pek çok ko-
nuda dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerin 
riyakârlığıyla karşılaşmaya devam ediyo-
ruz. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı 
şehit eden, 2 bin 193 insanımızı da yarala-
yan FETÖ örgütüne yönelik aldığımız meş-
ru tedbirler, batı ülkeleri tarafından sürek-
li eleştiri konusu oluyor. 34 yıldır yaklaşık 
50 bin insanımızı katleden PKK’ya karşı 
yürüttüğümüz mücadelede yaptığımız 

fedakârlıklar, aynı şekilde örgütün harf 
oyunlarına kurban edilmeye çalışılıyor. 
Buna karşılık, aynı çevreler, İsrail’in Gazze 
sınırında katlettiği gençler karşısında tek 
bir kelime dahi etmiyor. Meşru mücadele-
miz sebebiyle bizi kıyasıya eleştirenler, Fi-
listinlilerin kameraların önünde kurşuna 
dizilmesine ses çıkarmıyor. Ülkemizi, kimi 
hırsızlık, kimi gasp, kimi terör suçundan 
hapse atılan sözde gazeteciler üzerinden 
suçlayanlar, tek suçu İsrail’in katliamla-
rını belgelemek olan gazetecilerin infaz 
edilmesine adeta alkış tutuyorlar. İslam 
ülkelerini azınlık hakları konusunda sıkış-
tıranlar, birçok Afrika ve Asya ülkesinde 
Müslümanlar azınlıklara yönelik etnik te-
mizlik faaliyetlerini görmüyorlar.

Kardeşlerim,

Bu riyakârlıkların bizi yolumuzdan ve 
haklı mücadelemizden alıkoymasına izin 
veremeyiz. Müslüman, İlayı Kelimatullah 
için, tüm dünyada hak ve adaletin tecellisi 
için çalışmak zorundadır. Biz zaferle değil, 
seferle mükellefiz. Biz hakkın sancağını en 
yükseğe taşımakla mükellefiz. Bu yolcu-
lukta en büyük kuvvet kaynağımız kardeş-
liğimizdir. Kardeşliğimiz ne kadar kaviyse, 
Müslümanlığımız da o muhkemdir. Müs-
lümanlar, emrolundukları gibi olurlarsa, 
Allah’ın inayetiyle, önlerinde durabilecek 
hiçbir fani güç yoktur. 

Kalpleri bir, hedefleri bir, inançları, umut 
ve sevdaları bir olan topluluğun aşama-
yacağı engel yoktur. Sizin bir ülkede azın-
lıkta olmanız, asla bir dezavantaj değildir. 
Rabbimizin müjdelediği gibi “Nice az top-
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luluklar, Allah´in izniyle nice çok topluluk-
lara galip gelmişlerdir.” Tarihte de sayıca 
nice az ama örgütlü topluluk, kendisinden 
katbekat üstün topluluğa hâkim olmuş, yö-
netmiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif ’in 
ifadesiyle;

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. 

 Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Evet, mesele bir olmak, beraber olmak, bir 
duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenet-
lenmektir. Asıl güç kemmiyette, yani nü-
fusta değil; keyfiyette, yani niteliktedir. 

İnşallah bu zirvenin Müslüman azınlıklar 
açısından uhuvvet ve dayanışma iklimi-
nin güçlenmesine vesile olacağını düşü-
nüyorum. 4 gün sonunda daha güçlü, çok 
daha ümitvar bir şekilde buradan ayrılaca-
ğınıza inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Allah kardeşliğimizi daim kılsın, muhab-
betimizi ebedi kılsın diyorum. Rabbim 
bizi Kur’an-ı Kerimizin nurundan, Habibi 
Muhammed Mustafa’nın mübarek yolun-
dan ayırmasın diye dua ediyorum. İdrak 
etmekte olduğumuz Mübarek üç aylarınızı 
gönülden tebrik ediyorum. Ülkelerinize ve 
toplumlarınıza, bizim dostluk ve kardeşlik 
mesajlarımızı iletmenizi, selamlarımızı gö-
türmenizi sizlerden özellikle istirham edi-
yorum.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yor hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Başkan, Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulumuzun değerli üyeleri, iş dünyamızın 
kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum.  Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lumuz DEİK’in Genel Kurulu’nun ülkemiz, 
milletimiz, işadamlarımız ve siz değerli 
üyelerimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Kuruluşundan bu yana DEİK’in 

faaliyetlerine katkıda bulunan tüm arka-

daşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Türk özel sektörüne, dış ekonomik ilişki-

leri yürütmek, imkânları araştırmak, ih-

racatı artırmak gibi hususlarda yardımcı 

olmak üzere kurulan Konseyimizin çalış-

malarını yakından takip ediyorum.

Hiçbir İş Adamımıza Karşı Art 
Niyetli Bir Yaklaşımımız Yok

DEİK Genel Kurulu | İstanbul | 21 Nisan 2018
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Kurucu 101 kuruluşu, 135 ikili ekonomik 
konseyi, 5 sektörel iş konseyi, 2 özel amaçlı 
iş konseyi ile DEİK, gerçekten çok önemli 
hizmetlere imza atıyor. Biz de, yurt dışın-
da gittiğimiz her yerde, işadamlarımızın 
DEİK çatısı altında gerçekleştirdikleri faa-
liyetlere tüm gücümüzle destek oluyoruz. 
Gerek kurumsal düzeyde, gerekse de şirket 
bazında bize bildirilen sorunların çözümü 
için muhataplarımız nezdinde her türlü 
gayreti gösteriyoruz. Ülkemizde, işadam-
larımızın meseleleriyle bu kadar yakın-
dan ilgilenen ve yurt dışı temaslarında 
kendilerini bu kadar önde tutan bir başka 
Cumhurbaşkanı var mıdır, doğrusu bilmi-
yorum. Üstelik işadamlarımız arasında 
asla ayrımcılık da yapmadık. Biz isimler-
le, bu isimlerin meşrepleriyle, fikirleriyle, 
kökenleriyle, siyasi duruşlarıyla ilgilen-
miyoruz. Bizim için önemli olan önümüze 
getirilen konunun ülkemiz için, milletimiz 
için, devletimiz için taşıdığı ehemmiyettir. 
Gerisine teferruat gözüyle bakıyoruz. 

İş dünyamızla yakın işbirliği halinde geçir-
diğimiz 15 yılda kat ettiğimiz mesafe orta-
dadır. Buradaki her bir arkadaşımın, yap-
tıkları işlerin hacmi, şirketlerinin değeri, 
15 yıl öncesine göre onlarca kat artmıştır. 
Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için, 
dün ulaşılmaz gibi gözüken hedefler, ham-
dolsun, bugün sadece zaman ve planlama 
meselesi haline dönüşmüştür. Nitekim, 
ihracatımızın 36 milyar dolardan 160 mil-
yar dolara çıkmasını, bu gelişmenin, bu 
özgüvenin bir neticesi olarak görüyorum. 
Ama bizim hedeflerimiz çok daha büyük. 
Türkiye’yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 tril-
yon dolar milli gelir düzeyine çıkartma he-

defimiz var. Bu konuda iş dünyamızla ka-
villeştik. İnşallah durmadan, yorulmadan, 
bıkmadan çalışacak ve 2023 hedeflerimize 
ulaşacağız. 

Yatırımları Daha Çok Artırmamız 
Gerekiyor

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, tarihin her döneminde cazibe 
odağı olmuş, önemini hiç yitirmemiş bir 
coğrafyanın tam kalbinde yer alıyor. Sa-
dece Avrupa ile Asya ve Afrika kıtalarını 
değil, aynı zamanda farklı medeniyetleri, 
farklı kültürleri ve elbette farklı ekonomi-
leri de birleştiren bir konumda bulunuyo-
ruz. Bu bakımdan, ülkemizin ekonomik 
potansiyeli, sadece kendi pazarımızla sı-
nırlı değildir. Türkiye merkezli bir ticari 
girişim, birkaç saatlik uçuşla 30 trilyon 
dolar milli gelire sahip 1,6 milyar insana 
ulaşma imkânını elde edebiliyor. Böyle bir 
ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey 
olabilir mi? Nitekim, sadece 2006 yılından 
2017 yılı sonuna kadar Türkiye’ye 180 mil-
yar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım 
gelmiştir. Ama bu da bize yetmiyor. Çünkü 
hedeflerimiz büyük. Yatırımları daha çok 
artırmamız gerekiyor. Kendi kaynakları-
mızı sonuna kadar kullanacak, bunun ya-
nında uluslararası yatırımcıları da ülkemi-
ze daha çok çekeceğiz.

Bu yönde geçtiğimiz haftalarda çok önemli 
bir adım attık. Proje Bazlı Teşvik Sistemi-
mizi, yatırım bedeli 135 milyar lira olan 
23 projeyle başlattık. İhracatımızda 6,3 
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milyar dolarlık artış, ithalatımızda 12,3 
milyar dolarlık azalışa yol açmasını bek-
lediğimiz bu yatırımlar sayesinde, 34 bini 
doğrudan, 134 bini de dolaylı istihdam ar-
tışı da sağlayacağız. 

Biliyorsunuz, 2023 hedeflerimize ulaşmak 
için, Türkiye’nin mevcut büyüklüğünü 
yaklaşık 2 kat daha artırmamız gerekiyor. 
Türkiye’nin, bu hedefine ulaşabilmesi için 
aşması gereken teknik ve psikolojik bir 
takım engeller var. Yurt içinde ve yurt dı-
şında ekonomimizle ilgili değerlendirme 
yapan kimi çevrelerin önümüze çıkardığı 
soru işaretlerini etkisiz hale getirmenin 
yolu, teknoloji ve sermaye konusunda yeni 
yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. Yük-
sek teknoloji yatırımları, bunların başında 
geliyor. Bu yatırımlar aynı zamanda, yük-
sek teknolojiye dayalı ürünlerin ithalatını 
azaltarak, cari açığımızın iyileşmesine de 
önemli katkı sağlayacaktır. Akkuyu Nük-
leer Güç Santralinden yenilenebilir enerji 
kaynaklarına, yerli otomobilden savunma 
sanayine kadar pek çok alanda başlattığı-
mız hamlelerin gerisinde işte bu anlayış 
vardır. 

Yüksek teknoloji yatırımlarının çok büyük 
sermaye, çok ciddi kapasite ve bunlarla 
birlikte yeni ihracat bağlantıları kurmak 
demek olduğunu elbette biliyoruz. Proje 
Bazlı Yatırım Teşvik Sistemini, bu ihtiya-
cı karşılamak üzere geliştirdik. Özellikle 
100 milyon doları aşan büyük projeler 
için uygulayacağımız bu teşvik sistemiy-
le, yatırımcılara gerçekten cazip imkânlar 
sağlıyoruz. Gümrük vergisi muafiyetinden 

makine, teçhizat ve inşaat harcamalarının 
KDV istisnasına, kurumlar vergisi indi-
rimlerine, personel desteğine, finansman 
katkısına, hatta kamu arazilerinin ücretsiz 
devrine kadar, gerçekten çok önemli teş-
viklerle yatırımcıların karşısına çıkıyoruz. 
Sizler aracılığıyla tüm girişimcilerimizi, 
tüm uluslararası yatırımcıları bu teşvik-
lerden faydalanmak üzere Ekonomi Ba-
kanlığımızla temasa geçmeye davet edi-
yorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, hem siyasette, hem de ekonomi-
de, kendisine bir adım yaklaşana, bırakınız 
3-5 adımı, adeta koşarak giden bir ülkedir. 
Bugüne kadar ülkemizle yol yürüyüp de 
bundan pişman olan kimse yoktur. Özel-
likle yatırımcıların memnuniyetini, gitti-
ğimiz her yerde bizzat dinliyor, görüyoruz. 
Buna karşılık, son günlerde birileri ısrarla, 
Türkiye’deki kimi firmaların ve işadam-
larının varlıklarını yurt dışına çıkardığı 
yönünde tezviratlar üretiyor. Biz bugüne 
kadar hep, ülkemizde yapılan yatırımlar 
kadar, kendi işadamlarımızın yurt dışında 
gerçekleştirdiği yatırımlarla da iftihar et-
tik. Bugün yurt dışında yaklaşık 233 mil-
yar dolar varlığı olan bir ülke durumunda-
yız. Afrika’dan Balkanlara kadar gittiğimiz 
her yerde işadamlarımızın yatırımlarını 
izliyor, destekliyor, teşvik ediyoruz. Küre-
sel düzeyde iş yapan, bunun için dünyanın 
dört bir yanında yatırıma girişen ticari 
markalarımızın her birine, bayrak taşıyıcı 
kuruluşlarımız gözüyle bakıyoruz. 
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Türkiye’de Hiç Kimsenin 
Çözülemeyecek Bir Sorunu Yoktur

Ekonomik büyüklüğümüz arttıkça, küre-
sel düzeydeki yatırım trafiğimiz de elbette 
hızlanacaktır. Bu konuda en küçük bir so-
run yoktur. Ancak, her kim, işini, ticaretini, 
yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yay-
gınlaştırmak için değil de, para kaçırmak 
için böyle bir yola tevessül ediyorsa, kimse 
kusura bakmasın, onu da affetmeyiz. Sade-
ce bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın 
eli, böyle bir yola tevessül edenlerin hem 
bu dünyada, hem öteki dünyada yakasın-
da olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin 
imkânlarıyla büyüyüp gelişen herkese ya-
kışan, kazancını da aynı yolda kullanmak-
tır. Bir kez daha söylüyorum, bu sözlerim 
yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt 
dışına varlık kaçıranlar varsa, onlaradır. 
Böyle bir davranışın hiçbir makul, geçerli 
izahı olamaz. Çünkü Türkiye’de hiç kimse-
nin çözülemeyecek bir sorunu yoktur. 

Cumhurbaşkanı olarak şahsen muttali ol-
duğum her meselede, kimliğine bakmak-
sızın, iş adamlarımızın önünü açmanın 
gayreti içinde bulundum. Başbakanımız, 
zaten iş dünyasıyla çok yakın ilişkileri olan 
bir arkadaşımız. Başbakan Yardımcımız, 
makroekonomi konusundaki uzmanlığını 
herkesin takdir ettiği bir arkadaşımız. Eko-
nomi Bakanımız, bizzat iş dünyasının için-
den gelen bir arkadaşımız. Aynı şekilde 
diğer bakan ve bürokrat arkadaşlarımız, 
daima iş dünyamıza destek olmayı şiar 
edinmiş bir kadrodur. Sistemde eksiklikler, 
aksaklıklar, hatta yanlışlar elbette olabilir. 

Önemli olan, bu tür sıkıntıların doğru ka-
nallar üzerinden muhataplarına iletilme-
sidir. Şayet, buna rağmen netice alamayan 
arkadaşlarımız varsa, işte ben buradayım. 
Herhalde Türkiye’nin en kolay, en rahat 
ulaşılabilir Cumhurbaşkanıyımdır. Çünkü, 
hemen her gün, farklı kesimlerin kamuya 
açık programlarına katılıyor, bu vesileyle 
çok sayıda kişiyle görüşme, konuşma im-
kanı buluyorum. 

DEİK ve çeşitli işadamları derneklerimiz 
başta olmak üzere, iş dünyamızın temsilci-
si durumundaki kuruluşlarla da sık sık bir 
araya geliyorum. Sektörel bazda daha dar 
kapsamlı görüşmeleri de ihmal etmiyo-
rum. Daha geçen gün, TURSAB çatısı altın-
da temsil edilen turizmcilerimiz geldiler, 
kendileriyle oldukça verimli bir görüşme 
yaptık. Hülasaten, bu ülkede iş adamları-
mızın dertlerini Cumhurbaşkanı düzeyine 
kadar her kademede anlatma, çözüm ara-
ma imkânları vardır. Tabii bizim işimiz, 
yanlışlara siper olmak değil, doğru yapılan 
işleri desteklemektir. Doğru işi için destek 
isteyen herkesin sonuna kadar yanında ol-
dum ve olmaya da devam edeceğim. Buna 
rağmen, ülkesini ve devletini karalayarak 
yurt dışına gidenler çıkabiliyorsa, orada 
başka bir problem var demektir. 

Değerli arkadaşlar,

İş yapmak, para kazanmak, tesis ve imkân 
sahibi olmak belli bir noktaya kadar kişi-
sel ihtiyaçlar içindir. Bu aşama geçildikten 
sonra atılan her adımın ise, ülkeye ve mil-
lete karşı sorumluluk boyutu vardır. Sade-
ce kazanmak, daha çok kazanmak, daha da 
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çok kazanmak gibi bir fasit dairenin içine 
giren iş adamı, işte bu sorumluluğunun 
farkında değil demektir. Yanlış anlaşılma-
sın, burada mesele kazanmak değil, kaza-
nılan parayla ne yapıldığıdır. Ülkenin yatı-
rıma ihtiyacı olduğu bir dönemde, iş adamı 
parasını yastık edip üstünde uyumayı veya 
bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi ter-
cih ediyorsa, sorumluluklarının farkında 
olup olmadığını bir düşünmesi lazım. Hele 
hele parasını alıp yurt dışına gidene, zaten 
diyecek bir sözümüz kalmıyor. Dünyanın 
hangi büyük ekonomisini incelerseniz in-
celeyin, gerisinde, en kritik dönemde ülke-
sinde en doğru alanlarda yatırım yapan in-
sanların hikâyelerini görürsünüz. Bugün 
hepsi dünya çapında yıldız olan otomotiv, 
elektronik, beyaz eşya, gıda, tekstil, finans, 
petro-kimya, medya, metal, turizm marka-
larının her biri, hep böyle dönemde, ülkesi-
ne ve milletine katkıda bulunmak idealiyle 
yola çıkan girişimciler tarafından kurul-
muştur. Otomotiv sanayinde Türkiye’nin 
bugüne kadar yerli ve milli otomobilini 
üretememesi, kusura bakmayın, girişimci-
lerimizin bu noktadaki hassasiyetinin ne 
noktada olduğunu çok net göstermektedir. 
İnşallah şimdi yerli otomobil üretimi ko-
nusunda imza safhasına geldik. 

Ülkemiz tarihinde de, bir yanda fırsatları 
değerlendirip işini büyütmüş girişimcile-
rimiz varken, bir yanda da, maalesef önü 
kesilmiş, cesareti kırılmış girişimcilerimi-
zin hikâyeleri mevcuttur. Biz, tarihimiz-
den ibret almayı, yönetim anlayışımızın 
merkezine oturtmuş bir siyasi kadroyuz. 
Bunları gördükten sonra, hiçbir iş adamı-
mıza art niyetli yaklaşmamız söz konusu 

olamaz. Ülkemizin içinden geçtiği sürecin 
nezaketi, tabii ki bizi çok dikkatli hareket 
etmeye mecbur bırakıyor. Son 4-5 yılda 
yaşadığımız hadiselerden sonra, herhalde 
kimse bu dikkatli hareket tarzını bize çok 
görmez. 

Olağanüstü Hal’in, Terörle 
Mücadele Dışında Kullanılması 
Mümkün Değildir

Bununla birlikte, iş dünyasına bakışımız-
daki temel mantığı, yani ön açma, destek 
olma anlayışını asla kaybetmedik. Zaman 
zaman kulağımıza, birilerinin, Olağanüstü 
Hal uygulamasını bahane ederek, iş dün-
yasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı 
yönünde şikâyetler geliyor. Buradaki arka-
daşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dün-
yamıza sesleniyorum. Olağanüstü Hal’in, 
terörle mücadele dışında kullanılması ke-
sinlikle mümkün değildir.

Bir hatırlayın, 15 yıl önce hükümete geldi-
ğimizde Türkiye’de olağanüstü hal uygu-
laması vardı. Şöyle 20 yıl öncesine doğru 
gidin, sanayi sektöründe grevlerin olduğu 
o günleri hatırlıyor muyuz? Acaba bu grev-
ler niye oluyordu? Grevler karşısında sana-
yicilerimizin içine düştükleri durumu her-
halde hatırlıyoruz. Eğer 15 Temmuz’dan 
sonra olağanüstü hal uygulanmamış ol-
saydı, bir takım yollara tevessül etmek is-
teyenler olabilirdi. Bu süreçte yatırımcı-
larımızın önüne kesmek isteyenlere karşı 
olağanüstü hal uygulamasından faydalan-
dık. 
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Şundan emin olun, olağanüstü halin tek 
gayesi terörle mücadeledir. Olağanüstü 
hal uygulamasının, girişimcilerimiz ve 
işadamlarımızın faaliyet alanlarını kısıt-
layıcı bir yönü yoktur. Buna rağmen, bazı 
işadamları derneklerinin “Olağanüstü 
hal kalkması gerekir” şeklinde açıklama 
yapması ise bizi üzüyor.  Türkiye’deki ola-
ğanüstü hal demokrasi mücadelesini mi 
engelliyor? Hak ve özgürlükleri mi engel-
liyor? Olağanüstü halin gayesi terör örgüt-
lerini yok etmektir. Ülkemizin huzuru için 
olağanüstü hal uygulmasını uzatmaya de-
vam edeceğiz. 

Nerede ve ne sebeple olursa olsun, her kim, 
iş adamlarımızı bu tür bahanelerle sıkıştı-
rıyor, tehdit ediyor, yönlendiriyorsa, lütfen 
en yakınındaki yetkiliden başlamak üzere, 
gerekiyorsa şahsıma kadar bu durumu bil-
dirsin. Haksız ve mesnetsiz yere böyle bir 
davranışın içine giren hiç kimsenin, adı, 
sanı, unvanı ne olursa olsun gözünün yaşı-
na bakmayız. Türkiye bir hukuk devletidir. 
Hukukun dışında iş yapmaya kalkan veya 
elindeki yetkileri ve sahip olduğu ilişki-
leri kumpas kurmak için kullananlardan 
hesap sormak, bu ülkenin yöneticileri ola-
rak bizlerin boynunun borcudur. Bizim bu 
makamlarda bulunmamızın bir sebebi de, 
ülkemizi ve milletimizi işte bu tür alçaklar-
dan, bu tür tefecilerden korumaktır. 

Geçmişte, FETÖ bu yöntemi kullanarak 
çok kişinin başını yakmıştı. Aynı yanlışın 
tekrarlanmasına kesinlikle müsaade ede-
meyiz. Şayet böyle bir gafletin içine düşer-
sek, tarih de, milletimiz de bizi affetmez. 

Bu konudaki hassasiyetimi, işte burada 
sizlerle, en samimi şekilde paylaşıyorum. 
Yeter ki sizler gönül huzuru içinde yatı-
rımlarınızı yapın, çarkları çevirin, istih-
damı artırın, ihracatı yükseltin; biz, ilgili 
arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen-
leri yapmaya hazırız.

Değerli arkadaşlar, 

Biliyorsunuz, 24 Haziran tarihinde bir 
erken seçime gidiyoruz. Aslında Cumhur-
başkanlığı ve Parlamento seçimleri Kasım 
2019’da yapılacaktı.  Eğer koltuk hırsım ol-
saydı, bu makamda 17-18 ay daha durma 
imkânım vardı. Ana muhalefetin ısrarla 
‘hodri meydan’ diyerek erken seçim istek-
leri vardı. Ayrıca Sayın Bahçeli’nin açıkla-
masından sonra arkadaşlarımı topladım 
ve konuyu değerlendirdik. Bu değerlendir-
me sonucunda, erken seçime bir an önce 
gidilmesi yönünde görüş birliğine vardık. 
Daha sonra Sayın Devlet Bahçeli’yle olan 
görüşmemizde, seçimlerin 24 Haziran 
2018’de yapılmasını kararlaştırdık. 

Seçim sözü bir defa ağızlardan çıktıktan 
sonra, artık bunun önünü almak gerçek-
ten çok zor. MHP Genel Başkanının bu 
teklifi tabi ki bizim için de önemliydi ve te-
meli atılan Cumhur İttifakının yol haritası-
nın hassas şekilde çalışması anlamına ge-
liyordu. Bunun için, önümüzde henüz 1,5 
yıllık bir Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet 
süremiz olmasına rağmen, hakkımızdan 
fedakârlık yaparak, ülkemizi bir an önce 
asli gündemine döndürmek üzere, erken 
seçim kararı aldık. 
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İşadamlarımızın Kabinede 
Olmasından Memnuniyet 
Duyarız

Seçimin ardından devreye girecek yeni yö-
netim sistemimizle, önümüzdeki sorunları 
çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözme 
imkânına kavuşacağımızdan şüpheniz ol-
masın. Şu anda sizleri rahatsız eden pek 
çok husus, seçimin ardından yeni yönetim 
mimarimizi hayata geçirmemizle, kendi-
liğinden ortadan kalkacaktır. Yürütmenin 
tüm yetkilerinin Cumhurbaşkanına geçe-
cek olması bize, mevcut sistemde çok da-
ğınık ve açıkçası verimsiz bir şekilde yü-
rütülen işleri, derli-toplu ve etkin şekilde 
gerçekleştirme fırsatı sağlayacaktır. Seçim-
lerin ardından inşallah sizlerle çeşitli ve-
silelerle bir araya gelmeye devam edecek, 
sorunları ve çözüm yollarını konuşacak, 
ardından da mutabık kaldığımız hususları 
hemen kolları sıvayıp hayata geçireceğiz. 

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sisteminde dışarıdan bakan ataması 
yapılabilecek.  Bu sistemde, iş dünyamızın 
içindeki pehlivanları da göreceğiz.  Bazı 
işadamlarımızı kabineye davet ettiğimiz 
de, görevi kabul edecekler mi göreceğiz.  
İşadamlarımızın kabinede olmasından 
memnuniyet duyarız.  

Bugün Türkiye, her alanda, 20 yıl öncesi-
nin Türkiye’siyle mukayese kabul edileme-
yecek bir yerdedir. Her ne kadar, özellikle 
gençlerimize eski Türkiye’yi anlatmakta 
zorlanıyorsak da, orta yaş ve üzeri kuşak, 

bu sözümün anlamını çok iyi takdir ede-
cektir. İnşallah, yarının Türkiye’si de, bu-
günden çok daha ileri bir noktada olacak-
tır. 

Bugünlere iş adamlarımızla birlikte geldik, 
bundan sonra da yine iş adamlarımızla bir-
likte yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin 
gelişmesine, büyümesine, milletimizin re-
fahına yaptığınız katkılar için her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuz DEİK’in 
Genel Kurulu’nun, bir kez daha sizler ve 
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Başkan, Özbekistan Âli Meclisi’nin 
kıymetli üyeleri, çok değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum.

Sizleri Merhum Erkin Vahidov’un şu güzel 
dizeleriyle selamlamak istiyorum.

Tarihindir bin asırlar içinde gizli Özbeğim, 

Sana yaşıttır pamir ve aksaçı tiyanşan, Özbeğim 

Söylesin afrasiyab ile söylesin Orhun Yazısı, 

Eski tarih halkasında 

Bir tane inci, Özbeğim.

El-Biruni, El-Harezmî, El-Farab soyundan, 

Aslı nesli belki uzluk, belki tarhan Özbeğim.

Özbekistan’ın Yeniden 
Yükselişine Her Türlü Desteği 

Vermeye Hazırız

Özbekistan Ali Meclisi’ne Hitap | Taşkent, Özbekistan | 30 Nisan 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

378

Evet, buradan Özbekistan halkının siz kıy-
metli temsilcileri şahsında bütün  Özbek 
kardeşlerimi selamlıyorum.

Ata yurdumuz, gözbebeğimiz Özbekistan’a 
yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz 
değerli kardeşlerime hitap etmekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Şahsıma 
Özbekistan Âli Meclisi’ne hitap etme fır-
satı verdiğiniz için her birinize teşekkür 
ediyorum. Asya’nın kalbinde, doğuyla ba-
tının, güneyle kuzeyin buluştuğu, mümbit 
Maveraünnehir bölgesinin merkezinde 
yer alan Özbekistan’da kendimizi evimiz-
de, hatta evimize dönmüş hissediyoruz. 

Türk-İslam medeniyetinin doğduğu ve ge-
liştiği bu topraklar, Biruni, Mirza Uluğbek, 
İbn-i Sînâ, Harezmî, Ali Kuşçu gibi, dünya-
yı aydınlatan, insanlığın ufkunu genişle-
ten bilim adamlarını yetiştirmiştir. İmam 
Buharî, İmam Mâturîdî, İmam Tirmîzî, 
Bahâuddin Nakşibendî gibi manevi önder-
lerimiz buranın, bu toprakların armağanı-
dır. Onlar ebediyete göçmüş olsalar da geride 
bıraktıkları miras sadece Özbekistan’ı değil, 
Anadolu’yu da aydınlatmaya devam ediyor. 
Taşkent ile Ankara, Semerkant ile Konya, Bu-
hara ile Bursa, Hiva ile Edirne, asırlardır işte 
bu manevi havayı teneffüs ediyor.

Ülkelerimiz Arasındaki İlişkileri 
Stratejik Ortaklık Düzeyine 
Çıkarttık

Kıymetli kardeşlerim,

Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri, 
yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiç-

bir anlamı yoktur. Bizim inancımızda, bi-
zim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli 
hazinedir. Özbekistan’ın 01 Eylül 1991 ta-
rihinde bağımsızlığını yeniden kazanması, 
Özbek kardeşlerimiz kadar Türk milleti 
için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur.  
Türk hükümetleri Özbekistan’ın güçlenip 
gelişmesine destek olabilmek için imkan-
larını seferber etmiştir. 1996 yılında im-
zalanan “Ebedi Dostluk ve İşbirliği Antlaş-
ması” günümüzde de değerini ve anlamını 
koruyor. Bugün hem Türkiye, hem Özbe-
kistan 1990’lı yıllara nazaran hamdolsun 
çok daha güçlüdür. 

Değerli Kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın 
Şevket Mirziyoyev ile beraber ülkelerimizi 
daha ileri taşımak için “Amelde birlik” ru-
huyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın 
Mirziyoyev’in 25-27 Ekim 2017 tarihle-
rinde Türkiye’ye yaptığı ziyareti sırasında 
ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine 
çıkarmıştık. Bugün imzaladığımız Ortak 
Açıklama ile de Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyini ihdas ettik. Bu meka-
nizmanın sağladığı imkânlarla ekonomi-
den savunma sanayiine; eğitimden kültü-
re; çevreden enerjiye; tarımdan turizme 
her alanda işbirliğimizi daha da güçlendi-
receğiz. Bugün burada 25 anlaşmayı imza-
ladık. Bugüne kadar herhalde Özbekistan 
böyle büyük bir anlaşmalar paketini im-
zalamamıştır. İnşallah güç birliği yaparak 
ilişkilerimizi kardeşliğimize yakışır nokta-
ya süratle getireceğiz. 

Hem ikili işbirliğimizin gelişmesi hem de 
Özbekistan’ın hak ettiği konuma ulaşması 
için Kardeşim Mirziyoyev’in yürüttüğü ça-
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lışmaları takdirle takip ediyoruz. Özbekis-
tan Âli Meclisi’nin ve devlet idarelerinin 
2017-2022 Eylemler Stratejisi çerçevesin-
de gösterdiği gayret ve çabaların daha bi-
rinci yılında meyvelerini vermeye başla-
dığını görüyoruz. Sayın Mirziyoyev’in iş 
ve yatırım ortamını iyileştirmeyi esas alan 
kararlı adımları, Özbekistan’ı yatırımcıla-
rın gözünde daha cazip bir ülke ve güveni-
lir bir ortak haline getiriyor. 

Özbekistan, kalkınma ve refah yolunda 
çok hızlı mesafeye kaydediyor. Şüphesiz 
ekonomik kalkınma tabiatıyla bugünden 
yarına gerçekleşecek bir hadise değildir. 
Bunun için çok çalışmak, planlı hareket et-
mek, azim, inanç ve özgüvenle davranmak 
gerekir. Kalkınmada özellikle istikrar ve 
güven önemlidir.  İnanıyorum ki, bunu ba-
şardığınız anda milli geliriniz katlanarak 
artacaktır. Zira yeraltı-yerüstü zenginlik-
leriyle Özbekistan önemli bir potansiyele 
sahiptir. Yeter ki azmedelim… 

Özbekistan’ın bu yeniden yükseliş döne-
minde Türkiye, her türlü desteği vermeye 
hazırdır. Hamdolsun bu yönde son yıllarda 
çok önemli bir ivme yakaladık. Ortak çaba-
larımız neticesinde 2017 yılında ticaret 
hacmimiz yüzde 25 oranında artarak 1,5 
milyar dolara ulaştı. Elbette bu rakamı ye-
terli görmüyor, ticaret hacmimizi en kısa 
zamanda 5 milyar dolara çıkarmayı hedef-
liyoruz. Aynı şekilde Özbekistan’daki Türk 
ve Türkiye’deki Özbek yatırımlarını arttır-
mak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız. 

Bugün buraya bir işadamı grubuyla geldim. 
Biraz sonra Şevket Mirziyoyev kardeşimle 

birlikte işadamlarımıza hitap edeceğiz. İşa-
damlarımızın burada çeşitli alanlarda yatı-
rım yapmalarını teşvik edeceğiz. 

Diğer yandan vatandaşlarımız, her zaman-
kinden daha büyük bir coşkuyla ortak me-
deniyetimizin doğup yeşerdiği bu toprakla-
rı ziyaret ediyor. Buhara’nın, Semerkant’ın 
manevi iklimini teneffüs etmek, yaşamak 
için insanlarımız buraya geliyor. Değerli 
kardeşim Mirziyoyev’e Türk vatandaşla-
rına vize muafiyeti sağladığı için bir kez 
daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan 
sonra beşeri bağlarımızın daha da güçlene-
ceğine inanıyorum.

Bölgesel İşbirliği, İstikrarın ve 
Kalkınmanın Kilit Taşıdır

Aziz kardeşlerim,

Küresel anlamda gerçekten son derece çal-
kantılı günler yaşıyoruz. Bugün, dünyanın 
birçok köşesinde savaşın ve terörün çirkin 
yüzüne şahit oluyoruz. Maalesef, gerek 
Türkiye gerek Özbekistan, bölgelerindeki 
istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkele-
rin başında geliyor. Suriye, Irak, Yemen, 
Somali ve Afganistan’a barış ve istikrarın 
en kısa zamanda hakim olmasını, hem bu 
ülkelerdeki kardeşlerimizin selameti, hem 
bölgelerimizin esenliği için canı gönülden 
istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile 
işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Geç-
tiğimiz ay Afganistan ve Özbekistan’ın or-
taklaşa düzenlediği Uluslararası Taşkent 
Konferansı’nın başarıyla sonuçlanmış ol-
ması da bizleri ayrıca sevindirmiştir.    
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Pasifik’ten başlayıp Anadolu’ya uzanan 
kadim İpek Yolu’nun tam merkezinde yer 
alan Özbekistan, asırlardır farklı kültür-
leri huzur ve emniyet içinde yaşatmış bir 
ülkedir. Bu tarihi birikim, uluslararası 
barışın tesisinde, bölgesel kalkınmada ve 
İslam medeniyetinin dünyaya daha iyi an-
latılmasında Özbekistan’ı önemli bir aktör 
haline getiriyor. Köklerini bu topraklarda 
olan “Birlikte yaşama anlayışının” bölgele-
rimizde ve dünyada barışı hâkim kılmamı-
za imkân vereceğine inanıyorum.

Bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirli-
ği, istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır. 
Değerli kardeşim Mirziyoyev’in komşu 
ülkelerle sorunları çözme ve yakın işbir-
liği geliştirme vizyonunu bu minvalde 
memnuniyetle izliyoruz. Türkiye olarak, 
her biriyle ayrı bir gönül bağımız bulunan 
Orta Asya’daki kardeş ülkeler arasındaki 
işbirliği ve dayanışmayı güçlendirecek gi-
rişimlere elimizden gelen desteği sunmaya 
hazırız. İnşallah ortak çabalarımızla me-
deniyetlerin beşiği bu kadim coğrafyayı, 
tarihte olduğu gibi tekrar sulh ve huzurun 
membaı haline getireceğimize inanıyo-
rum.

Âli Meclisin kıymetli üyeleri,

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkile-
rin geliştirilmesine Özbek halkının temsil-
cisi olan siz değerli kardeşlerimin ve Türk 
halkının temsilcisi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin de katkı yapaca-
ğından şüphe duymuyorum. Geçtiğimiz 
hafta açılışının 98’inci yıldönümünü kut-

ladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
İstiklal Harbimizin karargâhı olan Gazi bir 
Meclis’tir. Bu vesileyle İstiklal Harbimize 
canlarıyla, mallarıyla ve dualarıyla destek 
olan Özbek kardeşlerimizi rahmet ve min-
netle yâd ediyorum. Kurtuluş Savaşımız, 
Türkiye ile Özbekistan arasındaki muhab-
bet ve dayanışmanın örnekleriyle doludur. 
Hac vazifesini ifa ettikten sonra Türkiye 
üzerinden memleketlerine dönerken, Çu-
kurova bölgemizde Kuvayı Milliye’ye katı-
lan Türkistanlı gönüllüler, Hacı Yoldaş ve 
arkadaşlarının aziz hatırasına sonsuza dek 
sahip çıkacağız.  Buhara Emirliği’nin hazi-
nesinden Türkiye’ye yardım gönderilmesi-
ni tereddütsüz onaylayan Buhara Meclisi 
üyelerini de hiçbir zaman unutmayacağız. 
Özbek kardeşlerimiz Türk ordusunun za-
ferini kendi zaferleri olarak görmüşler ve 6 
Ekim 1922 tarihinde Taşkent’in Eskişehir 
semtindeki Cuma Meydanı’nda tertiple-
dikleri büyük bir mitingle bu zaferi kutla-
mışlardır. 16 Temmuz 1922 tarihli Buhara 
Ahbarı gazetesinde; “Yaşasın vatanlarını iş-
gal eden düşmana karşı öz vatanlarını mü-
dafaa eden Türk askerleri” şeklinde man-
şet atılmıştır. Minare-i Kelan meydanında 
Buharalılar, “Anadolu’daki kardeşlerimi-
zin zaferi kutlu olsun” sloganlarıyla bir 
hafta kutlama yapıp, aynı meydandaki 
Cuma Mescidinde şehitler için hatimler in-
dirmişlerdir. O günlerde Özbekistan’daki 
duyguları en güzel şekilde yansıtan 20’nci 
yüzyılın büyük şairlerinden Abdulhamit 
Süleyman Çolpan’ın Anadolu’nun muzaf-
fer ordularına ithaf ettiği “Tufan” şiirinden 
bir bölüm okumak istiyorum:
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Ey inönü, ey sakarya, ey istiklal erleri,

Milli misak alınğança toktalmastan ilgeri!

Bilemez kim katar katar kışlaklar,

Sinesige nan toldırgan kışlaklar,

Ot içinde şunın için ölişni,

Artıv körüp anı otka saldınız,

Anı kanga, okka, otka saldınız,

Fakat bu kün tatlı bir öç aldınız,

Yene bir kor tarihlerde kaldınız!

Ey istiklal, ey Sakarya, ey İnönü erleri,

Yür, mazlumlar tufanının öç alguçi selleri!

Evet, ebedi kardeşliğimizin her daim kaim 
ve güçlü olmasını diliyorum. Bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken Özbekistan’a 
gerçekleştirmekte olduğum devlet ziya-
retinin hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum.

Bildiğiniz gibi bu akşam Berat Gecesi… 
Tüm İslam dünyasının Leyle-i Berat’ını 
tebrik ediyorum. Bu gecenin birliğimize, 
beraberliğimize vesile olmasını özellikle 
diliyorum. 

Şahsıma ve heyetime gösterilen Özbek mi-
safirperverliği için sizlere en kalbi şükran-
larımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardım-
cımız olsun diyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.
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Sevgili Filistin ve barış dostları, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. Toplan-
tımıza yurt dışından iştirak eden misafirle-
rimize, ülkemize ve İstanbul’a hoş geldiniz 
diyorum. 

Yıllardır zulme uğrayan… Evlerinden, 
yurtlarından zorla uzaklaştırılan… Hak ve 
özgürlükleri ellerinden alınan… Kendileri 
yaralanıp gazi olan… Yakınları can verip 
şehitlikle şereflenen… Filistinli kardeşle-
rimizin her birine buradan selamlarımı, 
sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyo-

İnsanlığın Tamamı Zalimlere 
“One Minute” Deme Noktasına 

Gelirse, Zulüm Bitiyor Demektir

Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni | İstanbul | 7 Mayıs 2018
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rum. Buradan bir kez daha, davalarını da-
vamız, mücadelelerini mücadelemiz, dire-
nişlerini direnişimiz bildiğimiz Filistinli 
kardeşlerimize, sonuna kadar yanlarında 
olduğumuzun mesajını, müjdesini iletmek 
istiyorum. 

Biraz sonra Uluslararası Zeytindağı Barış 
Ödüllerini takdim edeceğimiz;

Çizgileriyle zulme meydan okuyan mer-
hum Naci el Ali adına, dostu Sayın Hani 
Muthir’e…

Gönüllü çalışmalarıyla hayatını Filistin da-
vasına adayan, Endonezyalı hanımefendi 
Sayın Nûr Fitri’ye…

Batıdaki tüm vicdanlı insanların temsilcisi 
olarak İsveç’ten Kudüs’e kadar yürüyen, Fi-
listin davasının sesi Benjamin Ladraa’ya…

Genç yaşında, haksızlığa ve zulme direnir-
ken İsrail buldozerleri tarafından alçakça 
katledilen Raşel Kori’nin anne ve babasına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Filistin ve Kudüs meselesi, sadece bir mil-
letin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası 
değildir. Maruz kaldıkları zulümler, katli-
amlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinliler, 
dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. 
Tarih boyunca, Musevilerin, Hristiyanla-
rın ve Müslümanların kutsal şehri olan Ku-
düs ise, insanlığın ortak değerler etrafında 
toplanabilme idealinin sembolüdür. Do-
layısıyla, Filistin’i ve Kudüs’ü savunmak, 
kadim insanlık tarihi boyunca iyi olan, 

güzel olan, doğru olan, hak olan ne varsa, 
hepsini de savunmak demektir. Onun için 
burada farklı dinlerden, farklı kültürler-
den, farklı coğrafyalardan bireyler olarak 
bir aradayız. 

İnsanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs 
meselesinde verdiği imtihanda elde edece-
ği netice belirleyecektir. Şayet bu imtihan-
dan alnımızın akıyla çıkabilirsek, insanlık 
olarak, geleceğimize güvenle ve umutla 
bakabiliriz. Tam tersi olursa, o zaman hak-
ların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdani tüm 
ölçülerin ortada kalktığı, zulmün hakim 
olduğu karanlık bir gelecek bizi bekliyor 
demektir. Çünkü, Filistin’de, özellikle de 
Kudüs’te yaşananlar, zalimlerin zulümleri-
ni meşrulaştırma, hatta kurumsallaştırma 
çabasından başka bir şey değildir. 

Filistin Davası, Kadınlarımızın 
da Omuz Vermesiyle Zafere 
Ulaşacaktır

İsrail yönetiminin, daha yakın zamanda, 
kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka 
hiçbir suçları olmayan Filistinlilere kar-
şı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin 
her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu sal-
dırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı 
veren Filistinlilerin yaşadıkları karşısında 
uluslararası toplumun sergilediği kayıtsız-
lık, hiçbir halkın, hiçbir bireyin güvende 
olamayacağı bir geleceğin işaretidir. Biz, 
insanlığın barış merkezi olması gereken 
Filistin’in ve Kudüs’ün adını zulümle yan 
yana yazan İsrail yönetiminden, iki cihan-
da da davacı olacağız. 
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Filistin’le birlikte, Suriye’de yaşananlar, 
bize acı bir gerçeği gösterdi. Uluslarara-
sı toplumun, özellikle de görevi barışı ve 
güveni temin etmek olan uluslararası ku-
ruluşların riyakârlığı artık gizlenemez, 
saklanamaz, daha önemlisi tahammül 
edilemez bir boyuta ulaşmıştır. İşte bu çar-
pıklığa karşı itirazımızı biz, “Dünya 5’ten 
Büyüktür” diyerek dile getiriyoruz. Dün-
yadaki tüm ülkelerin güvenliğini, sadece 
5 ülkenin çıkarına ve hatta keyfine bıra-
kan bir sistemin sürdürülebilirliği yoktur. 
Türkiye olarak, bu çarpıklığın düzeltilme-
si konusunda, bir yol açmak için harekete 
geçtik. Görüştüğümüz tüm liderlere hep 
bunu anlatıyoruz. Tabii teklifimiz 5 ülke-
nin işine gelmediği gibi, diğer liderler de 
korkuyorlar, çekiniyorlar. “Böyle bir şeye 
tevessül edersek, acaba akıbetimiz ne olur” 
diyorlar. Çünkü tüm ülkelerin, bu 5 ülke-
den çıkarları var. Hamdolsun, bizim böyle 
bir bağlantımız yok. Biz sadece Hakk’a ve 
halkımıza bağlıyız. Onun için de, doğru 
bildiklerimizi sonuna kadar savunuyoruz, 
savunacağız. İnsanlığın tamamına hizmet 
edecek bir uluslararası güvenlik mimarisi 
kurulana kadar, inşallah bu mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 

Kardeşlerim,

Şu anda bizleri bir araya getiren ödül tö-
reninin de düzenleyicisi olan Kudüs Plat-
formu, kadınlarımızın öncülüğünde ku-
rulmuştur. Bir meseleye kadınlar sahip 
çıkmışsa, başarı yolunun yarısı kat edilmiş 
demektir. Filistin davası, inşallah kadın-
larımızın da omuz vermesiyle yükselecek 
ve zafere ulaşacaktır. Bugün ödül tevdi et-

tiğimiz isimler arasında da, her biri birer 
irade, cesaret, azim sembolü olan kadınlar 
öne çıkıyor. Dünyaya baktığımız zaman, 
kadınların yaşanan trajedilerde, hem en 
önemli hedef olduğunu, hem de ortaya 
çıkan ağır sonuçların en büyük mağduru 
durumunda bulunduklarını görüyoruz. 
Kadınlar ve onlarla beraber çocuklar, ço-
ğunlukla kendi kararları olmayan savaşla-
rın ve krizlerin bedelini ödemek zorunda 
kalıyorlar. Filistinli kadınlar ve çocuklar, 
İsrail yönetiminin zulmüne en çok maruz 
kalanların başında geliyor. Filistinli ço-
cukların önemli bir bölümü, vatanlarının 
dışında, mülteci kamplarında veya başka 
ülkelerde hayatlarını sürdürüyor. Vatanla-
rında kalabilmeyi başarmış olanlar ise, her 
gün evlerinden okullarına giderken, ara-
ma noktalarından bindiği toplu taşım ara-
cına, kapısından girdiği eğitim kurumuna 
kadar adımını attığı her yerde ayrımcılığa, 
psikolojik ve fiziki şiddete maruz kalıyor. 

Sokakta fanatiklerin tacizine uğrayan, 
okul çantasındaki kitabı, defteri, kalemi 
defalarca yerlere dökülüp aranan Filis-
tinli çocuk, kendisine nasıl bir gelecek ta-
hayyül edebilir? Evinin ne zaman başına 
yıkılacağının, ekmeğini kazanmak için 
kapıdan çıkan eşinin, okula giden çocu-
ğunun dönüp dönmeyeceğinin endişesi 
içindeki Filistinli kadın, nasıl geleceğine 
güvenle bakabilir? Hayatı bu şekilde geçen 
hangi Filistinli birey, kendini haksızlığı, 
hukuksuzluğu, korsanlığı politika haline 
getirmiş bir zulüm devletinin parçası ola-
rak hissedebilir? Bırakınız kendi devleti-
ne sahip olmayı, kendi toprağının, kendi 
mülkünün göz göre göre yağmalandığını 
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gören hangi Filistinli çiftçi, esnaf, işadamı 
üretimin, kalkınmanın, gelişmenin peşine 
düşebilir? Kulaklarını Filistinli kadınların, 
çocukların, erkeklerin çığlıklarına kapatmış 
olanlar, eğer kendilerini daha huzurlu ve 
güvenli bir dünyada hissediyorlarsa, ortada 
çok daha vahim bir durum var demektir. 

Bizim İnancımız, Umutsuzluğu 
Yasaklıyor

Vicdanların nasır tuttuğu bir dünya daha 
güvenli değil, sadece daha acınacak du-
rumda demektir. Allah’a şükür, bir kısmını 
bugün burada ağırladığımız gibi, maşeri 
vicdanın temsilcileri ortaya çıkıyor da, 
umutlarımızı koruyabilmemizi sağlıyor. 
Tıpkı bembeyaz karın içinden çıkmayı ba-
şarıp baharın müjdecisi olarak bizleri se-
lamlayan kardelen çiçekleri gibi, zulmün 
ortasından birer vicdan ve adalet abidesi 
olarak yükselen bu insanlara müteşekki-
riz. Her gün hayatta kalma ve geleceğine 
sahip çıkma mücadelesi veren Filistinli-
lere destek olan her birey, sadece kendisi 
saygıyı hak etmekle kalmıyor, aynı zaman-
da tüm insanlığın da onurunu kurtarıyor. 

Bizim inancımız, umutsuzluğu yasaklıyor. 
İhtiyacımız olan sadece yalnız olmadığımı-
zı hissetmektir. Nûr’ların, Benjaminlerin, 
Raşellerin sayısı arttıkça, Filistinli maz-
lumlarla birlikte bizler de dünyada yalnız 
olmadığımızı görüyoruz. Hangi inançtan, 
hangi coğrafyadan, hangi milletten, hangi 
kültürden, hangi dilden olursa olsun, umu-
dumuzu diri tutan ve yükselten herkese, 
buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Barış, insanoğlunun bu dünyada ilk varol-
duğu günden beri aradığı, peşinden koştu-
ğu, özlemini çektiği bir idealdir. Habil’le 
Kabil’in hikâyesi, güçsüzle güçlünün değil, 
haklıyla haksızın, mazlumla zalimin hi-
kayesidir. Çünkü Habil, aslında Kabil’den 
daha güçlüydü. Sadece Kabil, Habil’den 
daha hırslı, daha vicdansız, daha fesattı. 
Evet, bunlar kötü, ama kabul etmeliyiz ki 
hepsi de insana dair hasletlerdir. İyi ve 
kötü, doğru ve yanlış, hak ve batıl arasında 
seçim yapma iradesi, insanı diğer varlık-
tan ayırarak mahlukatın en şereflisi yapan 
temel farktır. Binlerce yıldır insanlık tari-
hinde yaşanan savaşların, çatışmaların, 
haksızlıkların gerisinde hep bu irade var-
dır. 

Bugün de, birileri tercihini kötülükten, 
haksızlıktan, yanlıştan yana kullanıyor. 
Bize düşen, daima hakkın ve haklının ya-
nında yer almaktır. Barışın anahtarı işte 
burada yatıyor. Gözümüzün önündeki bu 
hakikate ulaşmak, genellikle öyle kolay ol-
muyor. Maalesef, önce tüm olmazlar dene-
niyor, sonra da barış yoluna giriliyor. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını hatırla-
yın. Tek dertleri pastadan daha çok pay al-
mak isteyen muhterisler, dünyamızı yakıp 
yıkarken, geride on milyonlarca kurban 
bıraktılar. Bugün de benzer hırslar, özellik-
le de coğrafyamız üzerinde oynanan oyun-
larda kendini gösteriyor. Filistinlilerin 70 
yıldır maruz kaldığı insanlık dışı saldırılar, 
Suriyelilerin, Iraklıların, Yemenlilerin son 
yıllarda yaşadığı trajediler hep bu oyun-
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ların birer tezahürüdür. Gerisinde insani 
hiçbir amacın olmadığı meydan okumalar, 
sadece bitip tükenmek bilmeyen bir güç 
iştahıyla yapılıyor. Fransızlar, Cezayir’de 
5 milyon Müslümanı katletti. Fransa, 
Libya’da da büyük katliamlar yaptı.  Dün-
yanın bu katliamlara sesi çıktı mı? Çıkma-
dı, yine sessiz kaldılar. 

Bugün Türkiye, dünyanın 17’inci büyük 
ekonomisi olmasına rağmen, insani yar-
dımlarda, geçtiğimiz yılın rakamları itiba-
riyle muhtemelen ilk sırada yer alıyor. Peki 
ekonomik, siyasi ve askeri güç dendiğinde 
birbirleriyle yarışan, bizim 2 katımız, 5 ka-
tımız, 10 katımız büyüklüğündeki devlet-
ler niye insani yardım dendiğinde gerimi-
ze düşüyorlar dersiniz? Çünkü, tamamen 
bir vicdan, ahlak işi olan insani yardım 
para getirmez, petrol getirmez, altın getir-
mez, siyasi güç getirmez. İnsani yardım 
size sadece ve sadece, en yakınınızdaki-
lerden başlayarak, diğer insanlara karşı 
sorumluğunuzu yerine getirmiş olmanın 
huzurunu verir. Anlaşıldığı kadarıyla böy-
le bir anlayışın, parası ve silahı çok olanlar 
nezdinde bir karşılığı yok. 

Türkiye olarak biz Suriye ve Iraklı toplam-
da 4,5 milyon kişiyi yıllarca ülkemizde 
misafir ederken, Avrupa devletleri bir ara 
paniğe kapıldılar. Bu mültecilerin kendi 
topraklarına yönelebilme ihtimali hep-
sinin de muvazenesini bozdu. Bize gelip 
yardım istediler. Türkiye olarak biz, zaten 
hiçbir karşılık beklemeden bu kardeşleri-
mizle evimizi ve ekmeğimizi paylaşıyor-
duk. Yaptığımız bu çalışmalara destek ol-
mak üzere 3 milyar avro ve ardından bir 

3 milyar avro daha yardım sözü verdiler. 
Ayrıca, Avrupa Birliği tam üyelik müzake-
relerimiz çerçevesinde yapmaları gereken 
ama sürekli geciktirdikleri, serbest dola-
şım hakkı ve fasılların açılması başta ol-
mak üzere çeşitli konularda ilerleme taah-
hüdünde bulundular. Biz, ülkemizde hala 
3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir 
etmeyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptı-
ğımız harcamaların tutarı 31 milyar doları 
buldu. Buna karşılık Avrupa Birliğinden 
gelen para 1,8 milyar avro düzeyindedir. 
Diğer tüm ülkelerden ve kurumlardan ge-
len yardımlar da 550 milyon doları dahi 
bulmuyor. 

Adil Olacaksın, Dürüst Olacaksın, 
Zulmetmeyeceksin

Buna karşılık aynı kesimler, Suriye’de yap-
tıkları birkaç saatlik operasyonda bilmem 
kaç yüz milyon dolarlık bomba kullanmış 
olmayı böbürlenerek anlatıyorlar. İnsan-
ları öldürmek için gösterdikleri gayretin, 
harcadıkları paranın onda birini insanla-
rı yaşatmak için kullansalar, muhtemelen 
bütün sorunlar çözülecek. Biz Türkiye 
olarak, kim ne yaparsa yapsın, elimizde-
ki gücü ve imkânları, Filistinli, Suriyeli, 
Afrikalı kardeşlerimiz başta olmak üzere, 
insanlığın yararı için kullanmayı sürdüre-
ceğiz. Rabbimizin emrine ve ecdadımızın 
bıraktığı mirasa uygun şekilde, nerede bir 
mazlum varsa yanında olmak için daha 
çok çalışacağız. 

Değerli arkadaşlar,
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Şu hususu bir kez daha vurgulayarak söz-
lerime son vermek istiyorum. Birey ve top-
lum olarak, Filistin meselesi konusunda 
gösterilen duruş, insanlığa karşı sorumlu-
luklarımızı ne düzeyde yerine getirdiğimi-
zin ölçüsüdür. Biz, Davos’ta “One minute” 
derken, sadece kendimizin değil, milleti-
mizin ve dünyanın neresinde yaşarsa ya-
şasın Filistin meselesine vicdani bakış sa-
hibi herkesin hissiyatını dile getirdik. Ne 
zaman ki insanlığın tamamı zalimlere 
“One minute” deme noktasına gelirse, işte 
o zaman bu zulüm bitme sürecine girmiş 
demektir. 

Geçmişte bir İsrail seyahatim oldu. Filis-
tin tarafına geçmek için bize bayağı bir 
çile çektirdiler. O ziyarette ikili görüşmede 
Ariel Şaron ilginç şeyler anlattı. “Hayatta 
en çok zevk aldığım şey, bir tankın üzeri-
ne çıkıp Filistinlileri öldürmektir” dedi. 
Düşünebiliyor musunuz, bu insanların ka-
rakteri budur. Peki, sonra ne oldu? O maz-
lumları ahı onlardan çıktı. Onun için adil 
olacaksın, dürüst olacaksın, zulmetmeye-
ceksin.

Bizlere düşen o güne kadar mücadeleyi 
sürdürmek, her platformda Filistinli kar-
deşlerimizin seslerini duyurmak, yanların-
da olmaktır. Ünlü şair Nizar Kabbani’nin 
mısralarıyla ifade edecek olursak:

Ey Kudüs, 

Ey hüzünler şehri

Ey gözlerinden kocaman yaşlar akan

Kim durduracak düşmanları

Üzerine çullanan, 

Ey dinlerin incisi

Kim silecek kanları duvarlarından

…

Ey Kudüs, ey şehrim

Ey Kudüs, ey sevgilim

Yarın, yarın çiçek açacak limon

Sevinecek yeşil sümbüller ve zeytin 

Gözler gülecek

Geri dönecek göçmen güvercinler 

Tertemiz yuvasına

Ve geri dönecek çocuklar oynamaya

Buluşacak babalarla oğullar

Ey memleketim

Ey barış ve bereket şehri

Evet… Barış ve bereket şehri Kudüs için, 
Filistinliler için mücadele eden tüm 
dostları bir kez daha tebrik ediyorum. 
Zeytindağı’ndan Kudüs’e baktığımızda hu-
zuru ve barışı göreceğimiz günlerin yakın 
olmasını Rabbimden diliyorum. 

Bu toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili öğrenciler, dünyanın dört bir yanın-
dan gelip ülkemizde eğitimlerini sürdüren 
kıymetli misafirlerimiz, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. Uluslararası Öğren-
ci Dernekleri Federasyonumuz UDEF’e, 
11’incisini gerçekleştirdiği Uluslararası 

Öğrenci Buluşmaları vesilesiyle bizleri bir 
araya getirdiği için teşekkür ediyorum. 

Bünyesinde 62 derneği ve 25 temsilciliği 
barındıran UDEF’in, misafir öğrencileri-
mizle ülkemizin bağını güçlü şekilde de-
vam ettirmeye yönelik faaliyetlerini takdir-

Misafir Öğrencilerimizi, 
FETÖ’nün İstismarından 

Kurtaracak Tedbirleri Aldık

UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması | İstanbul | 12 Mayıs 2018
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le takip ediyorum. Türkiye olarak bizim, iş 
yapma konusunda değil ama yaptığımız 
işin icmalini tutma ve sonrasında takibini 
yapma konusunda ciddi bir eksiğimizin ol-
duğunu kabul etmek durumundayım. Es-
kiden beri ülkemizde yüzbinlerce misafir 
öğrenci eğitim görmüş ve bunlar ülkeleri-
ne dönmüşlerdir. Bizim ilk dönemimizde 
dahil, bu öğrencilerle eğitimleri sonrasın-
da ilişkiyi devam ettirecek bir mekanizma 
kurulmamıştır. Misafir öğrenci sayımız, 
bireysel irtibatlarla takip edilemeyecek ka-
dar çoktur. Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığımızın kurulmasıyla, 
bu konuda da önemli bir adım atılmıştır. 
Daha önce farklı gönüllü kuruluşlar çatısı 
altında yürütülen misafir öğrencilerimizi 
dernekleşme yoluyla bir araya getirme ça-
lışmaları, UDEF’in kuruluşuyla daha güçlü 
bir çatıya kavuşmuştur. Ülkemizdeki eği-
tim-öğretimleri döneminde barınmadan 
kaynaştırmaya kadar her konuda yardımcı 
olunan misafir öğrencilerimizle, ülkeleri-
ne döndükten sonra da mezun dernekleri 
aracılığıyla irtibat devam ettiriliyor. 

Buradan bir kez daha ifade etmek istiyo-
rum. Biz, ülkemize gelen öğrenci kardeş-
lerimize, sadece okullarımızı değil gönül 
dünyamızı da açıyoruz. Hangi coğrafyadan 
gelirse gelsin, burada eğitim görüp ülke-
sine dönen veya bir başka yere giden tüm 
kardeşlerimizle, hayatın her alanında bir-
likte yol yürümek istiyoruz. Bu kardeşleri-
mizin, gerek ülkemizle, gerek kendi arala-
rındaki ilişkiyi güçlü tutmaları, hepimizin 
faydasınadır. 

Türkiye, tarihi boyunca, hiçbir topluma 
ve hiçbir bireye tahakküm etme anlayışıy-

la hareket etmemiştir. Biz ülke ve millet 
olarak, sadece kendimize yol arkadaşları, 
kader arkadaşları arıyoruz. Sizler gibi yol 
arkadaşlarına sahip olmaktan dolayı da 
bahtiyarız. Rabbim birliğimizi, beraberli-
ğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. 

Hedefimiz, Misafir Öğrenci 
Sayısını 350 Bine Çıkarmaktır

Sevgili dostlar,

Ülkemizde, Türkiye Bursları adıyla kurum-
sallaştırdığımız program vasıtasıyla gelen 
ve kendi hesabına okuyan 115 bin misafir 
öğrencimiz bulunuyor. Dünyanın neredey-
se her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hede-
fimiz, ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 
350 bine çıkarmaktır. Böylece, dünyada en 
çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke 
arasına gireceğiz. 

Gayretlerimiz ve desteklerimiz sayesinde 
Türkiye Bursları, kendi alanında günbe-
gün bir marka haline geliyor. 2011’den 
itibaren ortaya koyduğumuz yoğun mesai-
nin ve emeğin meyvelerini hamdolsun top-
lamaya başladık. Daha önce her yıl açılan 
4 bin burs kontenjanı için 8 bin civarında 
başvuru oluyordu. Şimdi, 5 bin konten-
jan için 120 bin başvuru yapılıyor. Çünkü 
biz, başvuru yollarını çeşitlendirdik, ko-
laylaştırdık, objektif hale getirdik. Elbette 
bu süreçte nitelikli, alanının uzmanların-
dan oluşan insan kaynağı ile teknolojinin 
imkânlarından da istifade ettik. Böylece 
burs programları konusunda ülkemizin 
dış politika önceliklerine uygun bir çerçe-
ve geliştirirken, aynı zamanda da çok ciddi 
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tecrübe kazandık. Sadece Türkiye Bursla-
rına müracaat eden öğrencilerin sayısında 
değil,  öğrencilerimizin başarı oranlarında 
da ciddi sıçramalar yaşadık.

Biliyorsunuz Türkiye son yıllarda, FETÖ 
terör örgütünün, darbe girişimi dahil, pek 
çok saldırısına maruz kaldı. FETÖ’nün en 
çok üzerinde durduğu konulardan biri de, 
yurt dışından gelen öğrenciler, yani sizler-
diniz. Misafir öğrencilerimizi, kabulden 
eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her 
aşamada, İslam’ın ve Türkiye’nin düşmanı 
bu terör örgütünün istismarından kurtara-
cak tedbirleri aldık, alıyoruz.

Az önce, Sabahattin Zaim Üniversitesinde 
eğitim gören Arnavut kızımızı dinlerken 
çok duygulandım. Maalesef Arnavutluk 
FETÖ terör örgütünün adeta istilası altın-
dadır. Bu konuda görüşmelerimiz oluyor. 
Er veya geç Arnavutluk’ta da müstevli ha-
reketini çökerteceğiz. Maarif Vakfımız, 
Arnavutluk’ta okulları teslim alma süreci-
ni devam ettiriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığımız, öğrenci seçimine çok ob-
jektif ve adil kriterler getirdi. Maarif Vak-
fımız, özellikle Afrika’da, bunun yanında 
biraz da yavaş da olsa Balkanlarda yürüt-
tüğü faaliyetlerle, mahallinde eğitim-öğ-
retim konusunda önemli mesafe kat etti. 
Vakfımızın, kısa sürede hayata geçirdiği 
projelerle, sadece Afrika’da 10 bin öğrenci-
ye eğitim-öğretim veriyor olmasını önem-
li görüyorum. Aynı şekilde Yunus Emre 
Enstitümüz, dünya çapında sayıları 55’e 
ulaşan Türk Kültür Merkeziyle çok güzel 

faaliyetler yürütüyor. Esasen, hepsi de bir-
biriyle ilişkili olan bu faaliyetleri, inşallah 
yeni dönemde çok daha koordineli, çok 
daha yakın işbirliği içinde ve sürekli çıtayı 
yükselterek sürdüreceğiz. Bu kurumları-
mızla, gerek ülkemizde, gerekse kendi ül-
kelerinde eğitimden kültüre tüm çalışma-
lar için kardeşlerimizin hizmetindeyiz. 

Ey Fransa, Bize Karşı Dürüst Olun

Kardeşlerim, 

Bu toplantıya hazırlık yaparken, Çad’lı iki 
öğrencimizin hikâyesini öğrenme fırsatı 
buldum. Tüm gençlerimize örnek olması 
için bu hikâyeyi sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Çad’da birbirlerine husumet besleyen 
iki ayrı kabileye mensup bu kardeşlerimiz, 
eğitim için ülkemize geliyorlar. Ancak, gel-
meden önce, ülkelerindeki Fransızca öğret-
menleri Türkiye’yi onlara öyle kötülüyor 
ki, dönüş biletlerini de ceplerine koyarak 
İstanbul’a ayak basıyorlar. Ülkemizde 
başlarına her türlü felaketin gelebilece-
ği, hayati tehlikelerinin dahi bulunduğu 
telkinleri, rakip kabilelerden olmalarına 
rağmen, onları yakınlaştırıyor, aynı yurtta, 
aynı evde yaşamaya zorluyor. Aradan bir 
süre geçince, Fransızca öğretmenlerinin 
kendilerine anlattığı Türkiye ile, hakiki 
Türkiye’nin uzaktan yakından bir ilgisi ol-
madığını görüyorlar. Bunun üzerine, Çad’ı 
yıllarca sömüren gücün, kendilerine nasıl 
bir oyun oynadığının farkına varıyorlar. 
Sadece eğitimleri süresince birlikte olmak-
la kalmıyor, dönüşte kabileleri arasındaki 
husumeti de sona erdirecek adımlar atı-
yorlar. 
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Fransa, Afrika’yı az mı sömürdü? Fransız-
lar, Cezayir’de 5 milyon masumu katletti. 
Yine Ruanda’da da yüzbinleri katlettiler. 
Ama şimdi Fransa’nın Türkiye’ye karşı son 
dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Ya 
size ne yaptık, bizimle alıp-veremediğiniz 
nedir? Biliyorum, güçlenmemizden rahat-
sız oluyorsunuz. Siz isteseniz de, istemesi-
niz de güçleneceğiz. Siz, bize karşı dürüst 
olun. Zaten biz dürüst bir yol takip ediyo-
ruz. Ama dürüst olmazsanız, gereğini de 
yaparız. 

Türkiye Bursları konusunda, benzer o 
kadar çok hikâye var ki, inanın dehşete 
kapılmamak elde değil. Sömürdükleri ül-
kelerin sadece maddi zenginliklerini de-
ğil, tarihini, kültürünü, insan varlığını da 
kendi amacına göre dizayn edenlere karşı 
en büyük gücümüz, işte buradaki birlikte-
liğimizdir. Bizim, kimseye karşı böyle kötü 
niyetimiz olmadığı için, siyasi ilişki de kur-
sak, ticaret de yapsak, sosyal-kültürel ya-
kınlık da tesis etsek, hep aynı samimiyetle, 
aynı hüsnü zanla hareket ediyoruz. Çünkü 
inancımız böyle emrediyor. 

Avrupa Birliği’nde Romanları bir kenara 
koyamazsınız. Mesela Fransa Romanları 
dışladı. Halbuki bu durum AB mükteseba-
tına aykırı. Ama ben Romanların içinden 
çıktım ve bugünlere geldim. İşte bizim 
inancımızın güzelliği buradadır.  

Afrika başta olmak üzere, mazlum coğraf-
yalara gittiğimizde, sadece ve sadece “Gelin 
beraber kazanalım” çağrısı yapıyor, bunun 
ötesinde bir adıma asla tevessül etmiyo-
ruz. Bu tür ülkelerle ticaret hacmimizde 
kendi lehimize bir dengesizlik varsa, he-

men arkadaşlarıma, “Buradan alabileceği-
miz neler var, bakın, araştırın” talimatı ve-
riyorum. Birlikte kazanmanın bereketine 
inanan bir ülke olarak, tüm ilişkilerimizi 
bu doğrultuda kurmanın gayreti içindeyiz. 

Ülkemizden mezun olan öğrenci kardeş-
lerimiz, kendi vatanlarına döndüklerinde 
kimi özel sektörde, kimi kamuda, kimi si-
vil toplum kuruluşlarında önemli görevler 
üstleneceklerdir. Sizler, ülkelerinize dön-
düğünüz zaman Türkiye’nin adeta misyon 
şefleri, büyükelçileri olacaksınız. Sizlerden 
ricam, hem ülkemizle, hem de diğer tüm 
devletlerle ilişkilerinizi işte bu anlayışla te-
sis etmek için çalışmanızdır. 

Allah tüm insanları aynı yaratmıştır. Fark-
lılıklar, daha sonradan ve insanlar eliyle 
ortaya çıkmıştır. Gelin bu farklılıkları bir-
likte en aza indirelim. Bizim çok kazan-
mak gibi bir derdimiz yok. Bizim amacı-
mız, kendimizle birlikte kardeşlerimizi de 
siyasi ve ekonomik olarak yükseltmektir. 
Birlikte çalışırsak, bunu başarabiliriz. En 
azından çocuklarımıza, bizden sonraki ne-
sillere bunu borçluyuz. Gönül sultanları-
mızdan Yunus Emre’nin dediği gibi: 

“Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim

Dünya kimseye kalmaz”

Kimseye kalmayacak bu dünyayı tüm in-
sanlık için daha güzel, daha güvenli, daha 
adil, daha müreffeh hale getirmek için her 
platformda mücadele veriyoruz. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

394

BM’nin 5 Daimi Üyesi, Diğer 
Ülkeleri Korkutuyorlar

Güya tüm devletlerin, tüm toplumların 
hakkını, hukukunu koruma yeri olan Bir-
leşmiş Milletlerdeki temsil adaletsizliğini 
“Dünya 5’ten büyüktür” diyerek dile geti-
ren biz olduk. Neden? Artık dünya, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasının şatlarını yaşamı-
yor. Bugün başka bir dünya var. Öyleyse 
Birleşmiş Milletleri reforme etmemiz şart. 
Peki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
daimi üyeleri böyle bir duruma ‘evet’ der-
ler mi? Çok zor. Niye? Çünkü yakaladıkla-
rı fırsatı kolay kolay bırakmazlar. Ancak 
buna rağmen BM’nin reforme edilmesi 
konusundaki görüşlerimizi her platform-
da dile getiriyoruz, getireceğiz. Ancak dün-
yada bütün ülkeler bir korku atmosferinin 
içinde yaşıyorlar.  Çünkü BM’nin 5 daimi 
üyesi, diğer ülkeleri korkutuyorlar. Tabi 
onlar da çekiniyor.  Ama biz inandığımızı 
söylüyoruz.  Türkiye olarak adalet istiyo-
ruz. Çünkü Birleşmiş Milletler adaleti tesis 
etmek için kuruldu.  Bu konudaki adalet 
isteğimiz hep sürecek. İnşallah, belki he-
men değil ama bir gün mutlaka, dünya 
mazlumlarının adalet talebinin yerine gel-
diğini göreceğiz. Bize düşen, o güne kadar 
mücadeleyi kesintisiz sürdürmektir. 

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin geçtiğimiz 16 yıldaki seren-
camı, bir ülkenin doğru politikalarla kısa 
sürede nasıl kalkınabileceğinin, nasıl güç-
lenebileceğinin en çarpıcı örneğidir. Sade-
ce eğitimde kat ettiğimiz mesafe dahi, başlı 
başına bir başarı hikâyesidir. 2000’li yılla-

rın başına kadar Türkiye’de, eğitim sistemi 
çok sorunlu, sıkıntılı bir görüntü içindey-
di. Bırakınız dışarıdan gelen yüzbinlerce 
öğrenciye kapılarını açmayı, kendi evlatla-
rımızın talebini dahi karşılayamaz durum-
daydık. 

Ülkemizde 2002 yılında 76 üniversite ve 
ön lisansı, lisansı dâhil 384 bin öğrenci 
kapasitesi vardı. Halbuki her yıl, ortaöğ-
retim kurumlarından mezun olan öğrenci 
sayısı bu rakamın iki katına yakındı. Öyle 
olunca da, milyonlarca öğrencinin üniver-
site kapısında biriktiği bir fotoğraf ortaya 
çıkıyordu. Biz, mevcut 76 üniversitemizin 
üzerine, son düzenlemeyle 131 üniversite 
daha ilave ettik ve sayıyı 207’ye çıkardık. 
Üniversite kontenjanlarının sayısı da bir 
milyona yaklaştı. Böylece, kendi mezunla-
rımız yanında, dünyanın dört bir yanın-
dan kardeşlerimize de yükseköğretim fır-
satı verebilecek düzeye geldik. 

Aynı şekilde yükseköğrenim yurtlarımızda 
182 bin yatak vardı, biz 452 bin daha ilave 
ederek 634 bine yükselttik. Bu imkândan 
misafir öğrencilerimiz de istifade ediyor. 
Şu anda, 161 farklı ülkeden 10 bin civa-
rında öğrencimiz yurtlarımızda barınıyor. 
Yurt kapasitesini artırdıkça, bu sayıyı da 
artırıyoruz. 

Eskiden ülkemize gelen misafir öğrenci-
lerimizin önemli bir kısmı, barınma so-
rununu çözemedikleri için eğitimlerini 
yarım bırakmak durumunda kalıyorlardı. 
Şimdi, kamu ve vakıf yurtları yanında, ça-
lışma izinleri konusunda da çok önemli 
düzenlemeler yaparak, öğrencilerimizin 
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eğitimlerini sürdürmelerine destek oluyo-
ruz. Sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını çok 
yakından takip ediyorum.

Bugün burada bir müjdeyi sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Biliyorsunuz, kendi nam 
ve hesabına okuyan misafir öğrencileri-
miz, belli dönemlerde ikâmet belgelerini 
yenilemek mecburiyetindeler. İçişleri Ba-
kanlığımıza bağlı Göç İdaresi tarafından 
verilen bu belge için, kurum önünde çok 
ciddi yığılmalar yaşanıyordu. Şimdi, 115 
bin misafir öğrencimizin tamamı da, ika-
met belgelerini, Göç İdaresine gitmeden, 
kendi üniversitelerinden alabilecekler. 
Böylece, hem işlemler daha hızlı olacak, 
hem de yığılmaya meydan verilmeyecek. 
Yeni ikamet belgesi uygulamasının tüm 
misafir öğrencilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Misafir Öğrencilerimiz Hiç 
Beklemeden Genel Sağlık 
Sigortası Kapsamına Alınacaklar

Aynı şekilde, bir başka önemli düzenle-
me de, genel sağlık sigortası konusunda-
dır. Türkiye, dünyadaki en gelişmiş genel 
sağlık sigortası ve sağlık hizmeti sistemi-
ne sahip ülkedir. Ülkemize gelen tüm mi-
safir öğrencilerimiz artık, eskisi gibi 3 ay 
beklemeden, derhal genel sağlık sigortası 
kapsamına dahil olabileceklerdir. Eskiden 
kalma sigorta pirim borcu olan öğrencile-
rimizin de gecikme faizleri silindi, sadece 
anaparalarını ödeyerek, bu yükten kurtu-
labilecekler.

Bir başka önemli düzenleme de, çalışma 
izinleri konusunda yapıldı. Eskiden misa-
fir öğrencilere çalışma izni verilmiyordu. 
Bir süre önce bu konuda hazırlıklara başla-
dık, inşallah yakında hem öğrenciler, hem 
mezunlar için çalışma izni sorununu orta-
dan kaldırıyoruz. 

Kardeşlerim,

Bizim “Birlikten kuvvet doğar” diye bir 
atasözümüz var. Öğrenci ve mezun der-
neklerimizin başlattığı birlik sürecini, 
UDEF’le bir adım daha öteye taşıdığımıza 
inanıyorum. Bu hayırlı teşebbüsü hep bir-
likte desteklemeliyiz. Şayet bu alanı birlik-
te doldurmazsak, FETÖ ve DEAŞ gibi terör 
örgütlerine ve sömürge ayıbını alınlarının 
ortasında taşıyan güçlere fırsat vermiş olu-
ruz. Aynı medeniyetin mensupları, aynı 
ideallerin sahipleri olarak, kendi geleceği-
mizi kendimiz belirlemeliyiz. 

Sizlerden ricam, kendi ana dilinize, kendi 
öz kültürünüze, kendi gerçek tarihinize 
sahip çıkmanızdır. Aynı tavsiyeyi kendi 
evlatlarımıza da yapıyoruz. Maalesef, tıp-
kı batılı ülkelere gidenler gibi, sayıları çok 
az da olsa Türkiye’ye gelen öğrencilerimiz 
arasında da, ahlaki yozlaşmadan suç çete-
lerinin pençesine düşmeye kadar yolunu 
kaybedenler çıkabiliyor. Bu gençler, zaten 
eğitim hayatlarını bitiremedikleri gibi, ge-
leceklerini de karartarak ülkemizden ay-
rılmak zorunda kalıyorlar. Halen misafir 
ettiğimiz 115 bin öğrencimizden tek biri-
nin böyle bir duruma düşmesine gönlüm 
rıza göstermez. Kendi evlatlarımızın gele-
ceği konusunda ne hissediyorsak, onların 
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üzerine ne kadar titriyorsak, sizler için de 
aynı duygular içindeyiz. Herkese ulaşmak, 
herkese kol-kanat germek, elbette müm-
kün değil... Ama sizler kendi aranızdaki 
dayanışmanızı güçlü tutarsanız, biz de eli-
mizden gelen tüm desteği sağlayarak, bu 
sıkıntıları en aza indirebiliriz. 

Sizlerin her birini, ülkelerinizin, bölgele-
rinizin, toplumlarınızın seçkin ve saygı-
değer birer temsilcisi olarak görüyor, bu 
şekilde davranıyoruz. Türkiye’yi ikinci 
vatanınız olarak kabul etmenizden büyük 
memnuniyet duyarız. Ülkelerinize döndü-
ğünüzde, her birinizi fahri temsilcilerimiz 
olarak göreceğimizden şüpheniz olmasın. 
Bu ağı ne kadar genişletir, ne kadar sıkı 
tutarsak, hep birlikte o kadar kazançlı çı-
karız. Küresel düzende, özellikle de cari 
siyasi ve ekonomik sistemde, bu ilişkilerin 
taraflar için katlanarak artan olumlu so-
nuçları olduğunu biliyoruz. 

Unutmayın, yönetmezsek yönetiliriz. Ar-
tık önce kendi kendimizi, onunla birlikte 
bölgemiz ve nihai olarak da dünyayı, öz-
gürlük, adalet, demokrasi, refah ve güven-
lik temelinde yönetme zamanının geldiği-
ni düşünüyorum. Gelin, hem kendimizin, 
hem ülkelerimizin, hem de tüm dünyanın 
iyiliği için bu fırsatı değerlendirelim. 

Bu düşüncelerle her birinize eğitim-öğre-
tim hayatınızda başarılar diliyorum. Ül-
kelerinize döndüğünüzde ailelerinizden 
başlayarak tüm halkınıza selamlarımı, mu-
habbetlerimi götürmenizi sizlerden rica 
ediyorum. 

Hepinize bir kez daha selamlarımı, saygıla-
rımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum.

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun 7’inci 
toplantısı vesilesiyle sizlerle birlikte ol-

maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Bilindiği gibi Türkiye’de yakında Cumhur-
başkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 
yapılacak. Bu seçimle, geçtiğimiz yıl kabul 
edilen halkoylamasında milletimizin aldı-

“Brexit” Sonrası Dönemde de 
Birleşik Krallık’la Her Alanda 
Daha Fazla İşbirliği Yapmaya 

Hazırız

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu Kapanış Hitabı
Londra,İngiltere | 13 Mayıs 2018
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ğı karara uygun şekilde, Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Cumhur-
başkanlığı için şahsım da adaydır. Seçim 
sürecine rağmen, önceden planlanan bu 
ziyareti gerçekleştirmeyi ve sizlerle bir 
araya gelmeyi özellikle istedim. Biraz önce 
heyetimle birlikte uçaktan indim ve ayağı-
mın tozuyla sizlere hitap etmek üzere hu-
zurlarınıza geldim. 

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun be-
nim gönlümde ayrı bir yeri var. Birleşik 
Krallık’la mevcut stratejik ortaklığımızın 
da, Tatlıdil Forumu’nun da temelleri Baş-
bakanlığım dönemimde atıldı. İkili ilişki-
lerimize önemli katkı sağlayan bu platfor-
mu 2011 yılında gerçekleştirdiğim Londra 
ziyaretim sırasında dönemin Başbakanı 
David Cameron’la birlikte kurmuştuk. Tat-
lıdil Forumu her yıl daha da güçlendi, ku-
rumsallaştı ve işte bugünlere geldi. 

Burası, siyasetçilerin yanısıra işadamla-
rımızın, akademisyenlerimizin ve medya 
mensuplarımızın iki ülke ilişkilerinin ge-
liştirilmesine katkılar sunabildikleri bir 
platformdur. Forum’un güçlenmesi ve ge-
lişmesi için destek vermekle yetinmedim, 
fırsat buldukça toplantılara da katıldım. 
Geçtiğimiz yıl, ülkemizin en güzide şe-
hirlerinden Antalya’da geniş katılımlı bir 
foruma ev sahipliği yapmıştık. Bu yıl da, 
ilişkilerimizin tarihi köklerinden izler taşı-
yan bir atmosferde toplantımızı gerçekleş-
tirdik. Forumun düzenlenmesinde emeği 
geçen Sayın Jack Straw, Sayın Sir Julian 
Horn-Smith, Sayın Reha Denemeç ve Sayın 
Bülent Göktuna’yı tebrik ediyorum. York 
Dükü Prens Andrew’a da, Türk-İngiliz Tat-

lıdil Forumu’na kuruluşundan beri sağla-
dığı değerli destek için teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler,

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin beş yüz 
yıla yakın köklü bir tarihi geçmişi vardır. 
Bu süre zarfında ülkelerimizin birbirine 
yakınlaştığı sayısız dönem yaşandı. Bun-
ları arasında Napolyon’un Mısır’ı işgali ve 
Kırım Savaşı gibi hafızamızda yer etmiş ta-
rihi olaylar da bulunuyor. İşte bu derin tari-
hi ilişkilerin en önemli vesikalarından biri, 
Tatlıdil Forumu’nun yapıldığı bu salonun 
girişinde sergilenen Osmanlı Nişanı’dır. 
İngiltere’nin milli kahramanı Amiral Lord 
Nelson, Osmanlı İmparatoru’nun Müslü-
man olmayan bir kişiye verdiği ilk nişanın 
sahibi olmuştur. Sultan III. Selim, Mısır’ın 
1798’deki işgali sırasında gösterdiği çaba-
lar için kendisine bu nişanı hediye etmiş-
tir. Amiral Nelson da “çelenk” olarak ad-
landırılan bu nişanı, Trafalgar Savaşı’nda 
son nefesini verdiği ana kadar gururla ta-
şımıştır. Bu vesileyle, bu eserin replikasını 
kamuoyuyla buluşturan Golfsmith’e teşek-
kür etmek istiyorum.  

Birleşik Krallık, 15 Temmuz 
Sonrasında Gerçek Bir Dost 
Olduğunu Gösterdi

Böylesine köklü bir tarihi geçmişe sahip 
Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, işbirliği-
mizin her alanda daha da geliştiği, derin-
leştiği ve ivme kazandığı bir dönemden 
geçiyor. İlişkilerimizin bugün ulaştığı 
yüksek düzeyde, yakın zamanda her iki 
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ülkede gerçekleştirilen halkoylamalarının 
önemli etkisi vardır. Türkiye geçen yılki 
Anayasa değişikliğiyle yönetim sistemini 
değiştirme kararını almıştır. Bu değişik-
likle Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak 
daha etkin ve verimli bir yönetim modeli 
oluşturuyoruz.  Birleşik Krallık ise 2016 
yılındaki halkoylamasında alınan “Brexit” 
kararını uygulamak konusunda adımla-
rı atıyor. Bunun için bir yandan Avrupa 
Birliği’yle müzakerelere devam ediyor, bir 
yandan da kendisini “Brexit”  sonrası dö-
neme hazırlayacak reformlar üzerinde ça-
lışıyor. 

İlişkilerimizi yakınlaştıran bir başka önem-
li husus ise, Birleşik Krallık’ın, FETÖ’nün 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ül-
kemizle gösterdiği samimi dayanışmadır. 
Türk demokrasisini, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni, seçilmiş Hükümeti ve doğru-
dan şahsımı hedef alan bu alçak darbe giri-
şiminin ardından ülkemizle sergilenen da-
yanışmayı asla unutmayacağız. Birçok Batı 
ülkesi bu hain saldırıyı kınamaktan dahi 
acizken, İngiliz makamları anında gerekli 
destek açıklamalarını yaptı ve demokra-
siden yana tavır koydu. Böylece Birleşik 
Krallık, 15 Temmuz sonrasında, müttefik-
liğimizin ve stratejik ortaklığımızın yanı 
sıra, gerçek bir dost olduğunu da gösterdi. 

Değerli katılımcılar, 

Ticari ve ekonomik çıkarlarımızın giderek 
daha da örtüşmesi ve işbirliği alanlarının 
genişlemesi de ilişkilerimizi yakınlaştıran 
bir başka husustur. Esasen tarihsel olarak 
baktığımızda, ticaret her dönemde ikili 

ilişkilerimizin lokomotifi olmuştur. İngi-
liz İmparatorluğu’nun Osmanlı Devleti 
nezdinde 1583’ten itibaren görevlendirdi-
ği Büyükelçiler, uzunca bir süre “Levant 
Şirketi”nin temsilciliğini yapmışlardır. 
Osmanlı’nın yurtdışına gönderdiği ilk Bü-
yükelçilerden Yusuf Agâh Efendi 1793’te 
Londra’ya gelmiştir. 1851 yılında dünya-
nın ilk uluslararası sergisi, bugünkü Hyde 
Park’ta düzenlendiğinde, Osmanlı Devleti-
nin sergide önemli bir katkıyla yer aldığını 
görüyoruz. Hatta serginin en çok ziyaret 
edilen alanlarından biri Osmanlı Devleti-
nin bölümü olmuştu. 

Bugün de ticaret ve ekonomi alanında 
parlak bir karneye sahibiz. Birleşik Kral-
lık bizim için Avrupa’daki en büyük ikinci 
ihraç pazarıdır. Toplam ticaret hacmimiz 
16 milyar doların üzerindedir. Başbakan 
Sayın Mey, geçen yıl ülkemizi ziyaret etti-
ğinde koyduğumuz 20 milyar dolarlık he-
defe ulaşmak için de elbirliğiyle çalışmaya 
devam ediyoruz. Ekonomik ve ticari ilişki-
lerimizde yakaladığımız ivmeyi korumak 
ve değişen şartlara uyum sağlamak konu-
sunda kararlıyız. Uzmanlarımız düzenli 
aralıklarla bir araya geliyorlar ve iki ülke 
arasında serbest ticaret anlaşması imza-
lanması da dahil olmak üzere tüm seçe-
nekleri değerlendiriyorlar. 

Bugün burada olan İngiliz iş dünyasının 
değerli mensuplarına seslenmek istiyo-
rum. Ülkemizde 3 binden fazla İngiliz 
şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şir-
ketlerimiz ile Birleşik Krallık şirketleri ara-
sında en ufak bir ayırım gözetmiyoruz. Bu 
sayede sizler de, sadece son 15 yılda ülke-
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mizde yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım 
gerçekleştirdiniz.  Bu durumu ülkemize 
olan güveninizin bir tezahürü olarak de-
ğerlendiriyoruz. Biz de sizlere en iyi şekil-
de ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. 

Türkiye, 81 milyonluk bir iç pazara sahip-
tir. Genç, dinamik, yetişmiş işgücümüzle, 
güçlü altyapımızla ve deneyimli özel sek-
törümüzle, bu pazarı sizler için daha cazip 
hale getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin ko-
numu sizlere 3-4 saatlik bir uçuşla 1,5 mil-
yar nüfuslu dev bir pazara ulaşma imkânı 
sağlıyor. Son dönemde iddialı ve kapsamlı 
teşvik programlarını yürürlüğe koyduk. 
Yenilerini açıklamak için de hazırlıkları-
mız sürüyor. Bu çerçevede daha fazla yatı-
rım için sizleri ülkemize bekliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Bu vesileyle bir konuya özellikle değin-
mek istiyorum. Önümüzdeki dönemde, 
firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye’de 
veya Birleşik Krallık’ta faaliyet gösterme-
siyle, mal ve hizmet alıp satmasıyla yetin-
meyelim. Katma değeri fazla ve yüksek 
teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme 
imkânlarını araştıralım. Savunma sana-
yii alanındaki ortaklığımız birlikte neler 
başarabileceğimizin en güzel örneğidir. 
“Milli Muharip Uçak” (TF-X) projemiz çer-
çevesinde beşinci nesil savaş uçağı üretme 
hedefimizle, artık çıtayı çok yukarı çıkar-
mış bulunuyoruz.  Ayrıca, ortak tasarladı-
ğımız ve imal ettiğimiz ürünleri üçüncü 
ülkelere gelin birlikte pazarlayalım. Dün-
yanın değişik coğrafyalarındaki iş ve tica-
ret imkânlarından birlikte yararlanalım. 

Türkiye’nin operasyonel imkânları ve Bir-
leşik Krallığın finans gücü bir araya geldi-
ğinde ortaya çıkacak sinerji, her iki taraf 
için de çok büyük kazançlar sağlayacaktır. 
Gelin bu büyük fırsatı birlikte değerlendi-
relim. 

Avrupa-Atlantik Bölgesinin 
Güvenliğine Önem Veriyoruz

Geçtiğimiz yıl Eximbank ile Birleşik 
Krallık’ın İhracat Finansman Kuruluşu 
UKEF aracılığıyla bu konuda önemli bir 
adım atıldı. Türk ve İngiliz firmalarının 
üçüncü ülkelerde birlikte üstlenecekleri 
projelere ortak finansman sağlanması-
na imkân veren kapsamlı bir işbirliği te-
sis edildi. Bu işbirliğinin, firmalarımızın 
üçüncü ülkelerde ortaklıklar kurmasını 
kolaylaştıracağını düşünüyorum. 

Turizm, önemli bir işbirliği alanımızdı 
ama bir süredir durgunluk yaşanıyordu. 
Bu sene ağırlamayı hedeflediğimiz 40 mil-
yon turist içinde sizleri özellikle görmek 
istiyoruz.  Bu tür temaslar, ekonomik faa-
liyetin ötesinde dostluğumuzu da pekişti-
recektir. 

Değerli misafirler,

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stra-
tejik ortaklığı, basit bir tercih olmanın çok 
ötesinde, her iki ülkenin ve aynı zamanda 
geniş bir coğrafyanın menfaatleri açısın-
dan bir gereklilik olarak değerlendiriyo-
ruz. Türkiye olarak; Avrupa-Atlantik böl-
gesinin güvenliğine önem veriyoruz. Orta 
Doğu’da kalıcı barış ve güvenliğin tesisi 
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için çalışıyoruz. Suriye, Irak, Afganistan 
ve Somali gibi ülkelerin istikrara kavuştu-
rulmasını hedefliyoruz. Terörizmin her tü-
rüyle ortak mücadele edilmesini istiyoruz. 
Tüm bu hususlar ülkelerimizin öncelikli 
gündeminde önemli yere sahiptir. Ülkemi-
zin yanı başında, tüm dünyayı etkileyen 
çok ciddi sınamalar yaşanıyor. Türkiye ve 
Birleşik Krallık, uluslararası toplumun iki 
sorumlu üyesi ve iki müttefik olarak, bu sı-
namalarla omuz omuza mücadele ediyor. 
Terör ve düzensiz göçün sebepleriyle kay-
nağında mücadele edilmesi konusunda 
karşılıklı olarak kararlıyız. 

Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine 
insani yardımlar ulaştırılması bakımından 
daha fazla işbirliği yapılması hususunda 
da ortak iradeye sahibiz. İnsanı yardımlar 
konusunda dünyada birinci ABD, İkinci 
İngiltere ve üçüncü olarak da Türkiye yer 
almaktadır. Yardımları milli gelire göre 
hesapladığımızda ise, ilk sırada Türkiye 
bulunmaktadır. Bizler eli açık ülkeleriz, bu 
dayanışmamızı devam ettirmeliyiz.

Türkiye, aynı anda çok sayıda terör örgü-
tüne karşı son derece etkili bir mücadele 
yürütüyor.  Biz, terörle mücadele alanın-
da aldığımız önlemlerle, kendi halkımız 
yanında, Avrupa’nın ve tüm dünyanın gü-
venliğini de sağlıyoruz.

Hassas olduğum ve bu vesileyle değinmek 
istediğim bir husus daha var. DEAŞ’ın “İs-
lam Devleti” olarak adlandırılması son 
derece yanlıştır. Çünkü DEAŞ, en büyük 
zararı Müslümanlara veren, masum Müs-
lümanları katleden eli kanlı bir çetedir. 
İslam lafzının kökünde barış vardır. Bizim 

dinimiz barış dinidir, kardeşlik dinidir. 
Birleşik Krallık’ın, pek çok Müslüman va-
tandaşıyla, çok kültürlü çoğulcu yapısıyla, 
diğer müttefik ve dostlarımıza kıyasla, bu 
konuda bizi daha iyi anlayabileceğini dü-
şünüyorum. Şunu samimiyetle söyleyebi-
lirim ki, Birleşik Krallık ile özellikle terö-
rizmle mücadele alanında yürüttüğümüz 
işbirliği, diğer ortaklarımızla kurduğumuz 
mekanizmaların çok ilerisindedir.

Kıymetli misafirler,

Birleşik Krallık’a yapmakta olduğum bu 
ziyaretim vesilesiyle Majesteleri Kraliçe 
II. Elizabeth ve Başbakan Sayın Mey’le de 
kapsamlı görüşmeler yapacağız. Bu görüş-
melerde vereceğim mesajı bir kez de bura-
da tekrar ediyorum. Birleşik Krallık, değer 
verdiğimiz ve güven duyduğumuz strate-
jik ortağımızdır. Türkiye olarak biz “Bre-
xit” sonrası dönemde de Birleşik Krallık’la 
her alanda daha fazla işbirliği yapmaya 
hazırız. Bu doğrultuda sizlerden destek ve 
katkı bekliyoruz. Türkiye’nin sahip olduğu 
potansiyeli, gelin bölgesel ve küresel dü-
zeyde birlikte değerlendirelim. 

Biz, zor zamanlarımızda yanımızda olan 
dostlarımızı asla unutmayan bir milletiz. 
Yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuz şu 
günlerde bizimle birlikte yol yürüyecek 
dostlarımıza vereceğimiz değer ise çok 
daha farklı olacaktır. 

Hepinize teşekkür ediyorum. Türk-İngiliz 
Tatlıdil Forumu’nun bir sonraki toplantısı 
için sizleri Türkiye’ye bekliyorum. Sağlı-
cakla kalın. 
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Kıymetli Başkan, TÜRKEN Vakfı’nın kıy-
metli üyeleri, saygıdeğer misafirler, sevgili 
öğrenci kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sev-
giyle, en kalbi muhabbetlerimle selamlıyo-
rum.

Birleşik Krallık ziyaretim dolayısıyla siz-
lerle beraber olmaktan çok büyük bir he-
yecan ve memnuniyet duyuyorum.

TÜRKEN ailesiyle son olarak 20 Eylül’de 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında 
New York’taki Gala Yemeği’nde bir araya 
gelmiştik. Orada, tıpkı bu salonda olduğu 
gibi, kardeşliğimizin adeta nişanesi olan 
bir toplulukla hasbihal etmiş, hasret gider-
miştik. Bugün, bu muhabbet sofrasında 
gönüllerimizi buluşturan herkese şükran-
larımı sunuyorum.

Zenofobi ve İslamofobi 
Avrupa’nın Bünyesini Çürütüyor

TÜRKEN Vakfı Yemeği | Londra, İngiltere | 13 Mayıs 2018
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Yurt dışı seyahatlerimizde, resmi progra-
mımız haricinde, o ülkede yaşayan, iş ya-
pan, tahsil gören kardeşlerimizle bir araya 
gelmeye çalışıyorum. Özellikle eğitimle-
rini ilerletmek için orada bulunan öğren-
cilerimizle sohbet etmeye, onların düşün-
celerini, varsa dertlerini dinlemeye gayret 
ediyorum. Hamdolsun gittiğimiz her yer-
de iftihar tablolarına, bir birbirinden de-
ğerli başarı hikâyelerine şahit oluyoruz. 
Anadolu’nun dört bir yanından gelen 
gençlerimiz, dünyanın en iyi okullarında, 
en büyük şirketlerinde Türkiye’nin adını 
gururla temsil ediyor. Akademideki ve iş 
dünyasındaki başarılarıyla bu gençler, bi-
zim ve milletimizin göğsünü kabartıyor. 
İnşallah sizlerin de bu başarı kervanında 
yerinizi alacağınıza inanıyorum.

Tahsilinizi TÜRKEN öğrencilerine yakışır 
bir şekilde tamamladıktan sonra, çok daha 
donanımlı bir şekilde ülkemize dönerek, 
Türkiye’nin kalkınma hamlesine omuz 
vermenizi, destek olmanızı bekliyorum. 
Buradaki her bir arkadaşımın gözünde 
ben bu ideali, bu şuuru ve kararlılığı görü-
yorum. TÜRKEN öğrencilerinin, büyük ve 
güçlü Türkiye davasına tıpkı hedefe giden 
bir ok gibi kilitlendiklerini biliyorum. Bir 
insanı büyük yapan düşünceleridir. İnsan 
hayal kurabildiği müddetçe vardır, canlı-
dır, diridir. Hiç kimsenin bizim cesareti-
mizi hırpalamasına müsaade etmeyeceğiz. 
İnşallah el birliği, güç birliği, gönül birliği 
içinde çalışarak hayallerimizi tek tek ger-
çeğe dönüştüreceğiz.

Sevgili gençler,

Bakınız burada her zaman ifade ettiğim 
bir prensibi tekrarlamak istiyorum. Bu il-
kenin, bilhassa da siz gençlerimize örnek 
olmasını, yolunuzu aydınlatan bir fener 
olmasını temenni ediyorum. Unutmayın; 
iman varsa, inanç varsa, imkân da vardır. 
Şayet bir kişi kendisini davasına vakfet-
mişse, üstesinden gelemeyeceği hiçbir 
engel yoktur. Başarının anahtarı, idealleri-
nizi gerçekleştirme yolunda ortaya koydu-
ğunuz azim, dirayet ve disiplindir. Elbette 
dünya hayatı dikensiz bir gül bahçesi de-
ğildir, asla da olmayacaktır. Dünya hayatı 
hepimiz için meşakkatlerle, sıkıntılarla, 
zorluklarla, kimi zaman da lütuflarla, ilahi 
ikramlarla dolu bir imtihan aracıdır. Kimi 
zaman bir sıkıntı bin hayır kapısını açar. 
Böylesi günlerde bize düşen şöyle demektir;

“Gamına gamlanıp olma mahzun,

Demine demlenip olma mağrur,

Ne dem baki ne gam baki, ya hû!”

Evet, bu dünyada ne gam, ne de dem bakidir.

TÜRKEN Vakfı, Çok Kısa Sürede 
Ciddi Mesafe Almıştır

Kalıcı olan yegâne varlık, bizi ve kâinatı 
yaratan yüce Allah’tır, bir de bu gök kubbe-
de baki kalan gönüllere diktiğiniz iyilik fi-
danlarıdır. Bunun için milletimiz tarih bo-
yunca kurduğu vakıflar aracılığıyla geride 
hoş bir sada bırakmanın gayreti içerisinde 
olmuştur. Bu müesseseler göçmen kuşlara 
yuva yapımından yolculara yemek dağı-
tımına, eğitimden sağlığa kadar yüzlerce 
farklı alanda hizmet etmiştir. Çünkü her 
insan geride bıraktığı eserlerle anılır.
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Bugün sizlerin de bir parçası olduğu 
TÜRKEN Vakfı, işte böyle yüce ve ince 
bir düşüncenin ürünüdür. Her ne kadar 
TÜRKEN’in kuruluşu 3-4 yıl öncesine da-
yansa da, köklerinde asırlık birikimin iz-
leri vardır. Hamdolsun bu güçlü geleneğin 
de etkisiyle TÜRKEN Vakfı’nın çok kısa 
sürede ciddi mesafe kat ettiğini görüyo-
ruz. Vakfımız kurumsallaşmasını süratle 
tamamlayarak, uzun yıllar FETÖ’cü alçak-
ların musallat olduğu yurt dışı eğitim ala-
nında hemen kolları sıvadı ve çalışmaya 
başladı. New York ve Londra gibi tutunma-
nın zor olduğu metropollerde açtığı şube-
lerle gençlerimize sahip çıktı. Eğitim için 
gurbete giden, ülkesinden, evinden, yur-
dundan uzakta ayakta kalmaya uğraşan 
siz gençlerimize aile sıcaklığını aratmayan 
imkânlar sundu. Bugün TÜRKEN, yeri 
geldiğinde yurtdışındaki gençlerimizin 
yuvası, ailesi, arkadaşı, dara düştüğünde 
kapısını çalacağı, zor zamanlarında sırtını 
dayayabileceği en yakın dostudur.

Öte yandan TÜRKEN İngiltere, sadece ev-
latlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşıla-
makla da kalmadı. Vakfımız aynı zamanda 
Birleşik Krallık’taki sivil toplum kuruluş-
larıyla samimi münasebetler kurarak, bu 
ülkedeki Müslümanlarla işbirliğimizin 
daha da gelişmesine, güçlenmesine katkı 
sağladı. Düzenlenen etkinlikler vasıtasıyla 
dünyanın farklı köşelerinden gelen kar-
deşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. 
Farklı vesilelerle bir araya gelerek aramız-
daki gönül köprülerini daha da perçinle-
dik. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonra-
sında Vakfımızın tesis ettiği bu ilişkilerin 
ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir 

kez daha gördük. Türkiye’nin gerçek dost-
larıyla sahtelerin ayrıştığı, maskelerin düş-
tüğü o kritik günlerde Birleşik Krallıktaki 
kardeşlerimiz bizimle tam bir dayanışma 
içerisinde oldu. Ben bu vesileyle, sizlerin 
şahsında herkese teşekkür ediyorum.

15 Temmuz gecesi, milletimiz darbecile-
rin karşısına dikilirken, burada da binler-
ce kardeşimizin büyükelçiliğimiz önünde 
toplanarak, duaları ve heyecanlarıyla onla-
ra destek olduğunu biliyoruz. Daha sonraki 
günlerde de buradan, hem kendi vatandaş-
larımızdan, hem de tüm kardeşlerimizden 
gerçekten duygu dolu mesajlar, temen-
niler aldık. Birleşik Krallık hükümeti de 
15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısında 
sergilediği duruşla, pek çok müttefikimiz-
den farklı bir konumda yer aldı. Başbakan 
Sayın MEY şahsımı, Dışişleri Bakanı John-
son da Dışişleri Bakanımızı arayarak dar-
beyi lanetlediklerini, ülkemizle tam bir da-
yanışma içerisinde bulunduklarını ifade 
ettiler. Ayrıca, darbe girişiminden hemen 
5 gün sonra Bakan Alan Duncan ülkemi-
zi ziyaret eden en üst düzey batılı yetkili 
oldu. Gerek Sayın Duncan’ın ziyaretlerini, 
gerekse Başbakan Sayın Mey’in geçen sene 
yaptığı resmi ziyareti, iki ülke dostluğu-
nun nişanesi olarak görüyoruz. İnşallah 
bu ziyaretimiz sonrasında Türkiye-Birleşik 
Krallık münasebetlerinin daha da güçlene-
ceğine inanıyorum.

Sevgili gençler,

Dünya, baş döndürücü bir şekilde değişi-
yor. Sizler gençler olarak teknolojide, ileti-
şim araçlarında bu değişimi ilk fark eden, 
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gören, yaşayan, takip eden bir nesilsiniz. 
Elbette her değişimin sancıları, sıkıntıla-
rı, zorlukları olur. Dünyamızın içinde bu-
lunduğu bu süreç de sorunsuz-problemsiz 
değildir. Müslümanlar olarak bizler bu de-
ğişim sürecinden en fazla etkilenen kesim-
lerin başında geliyoruz. Suriye, Irak, Ye-
men, Libya, Afganistan gibi kardeş ülkeler 
adeta emperyal güçlerin kozlarını paylaştı-
ğı bir deneme tahtasına dönüştü. Petrol ve 
yer altı zenginliklerinin kontrolü için veri-
len, hiçbir ahlakı olmayan bu kanlı müca-
delenin bedelini maalesef hep Müslüman-
lar ödedi, halen de ödüyor. Asırlar boyunca 
eman yurdu, ilim ve hikmet merkezi olan 
kadim şehirlerimizden bugün mazlumla-
rın yürek dağlayan feryatları yükseliyor. 
Humus’un, Halep’in, Basra’nın, Sana’nın 
kütüphanelerinin, camilerinin, çarşıları-
nın, mahallelerinin çoğu bugün vuruldu, 
yıkıldı, talan edildi. 2003’ten beri Irak’ta 
1,5 milyonun üzerinde kardeşimiz iç ça-
tışmaların ve bombaların kurbanı oldu. 
Suriye’de 7 senedir aralıksız devam eden 
kriz, çoğu kadın, çocuk ve yaşlı 1 milyon 
insanın canını aldı. Yaklaşık 3,5 milyonu 
Türkiye’de olmak üzere 13 milyona yakın 
Suriyeli evini, barkını, şehrini terk ederek 
başka yerlere sığındı.

Batıda Artık Dili, Dini, Ten 
Rengi Farklı Olanın Hayat Alanı 
Daralıyor

Bu mültecilerin bir kısmı da umudu ve 
kurtuluşu Avrupa ülkelerine yönelmekte 
aradı. Bu amaçla canlarını tehlikeye attık-
ları uzun ve zorlu yolculuklara katlandı-

lar. Derme çatma botlarında kimi zaman 
Akdeniz’in, kimi zaman Ege’nin azgın dal-
galarıyla boğuştular. Bu insanlar karaya 
ulaştıklarında ise hiç ummadıkları, asla 
tahayyül edemedikleri bir manzarayla 
karşılaştılar.  Demokrasinin beşiği iddia-
sındaki ülkelerde kendilerini ırkçılığın, 
İslam düşmanlığının, yabancı karşıtlığının 
karşıladığını gördüler. Sözde insan hak 
ve hürriyetlerinin hamisi gözüken birçok 
Batılı devletin, konu mülteciler olunca bu 
değerleri bir anda unuttukları ortaya çıktı. 

Bugün Avrupa ülkelerine şöyle bir göz 
attığımızda, Suriyeli, Asyalı, Afrikalı göç-
menlerin “mazlum” değil “tehdit” olarak 
kabul edildiğini görüyoruz. Zenofobi ve 
İslamofobi 1930’ların sonlarındaki anti-se-
mitizmden çok daha büyük bir toplumsal 
hastalık olarak Avrupa’nın bünyesini çürü-
tüyor. Batıda artık dış görünüşü, dili, dini, 
ten rengi farklı olanın hayat alanı da dara-
lıyor. Biz Türkiye olarak sadece Suriye’den 
ülkemize sığınan 3,5 milyon insanı bağrı-
mıza basarken, ekonomik gücü bizden kat-
bekat yüksek devletlerin göçmenleri getto-
lara, toplama kamplarına mahkûm etmesi, 
insanlık adına çok büyük utanç kaynağı-
dır. Mülteci meselesi, yeri geldiğinde bize 
insan hakları dersi vermeye yeltenen pek 
çok ülkenin yüzündeki makyajı akıtmış, 
gerçek suratları ortaya çıkarmıştır. Türki-
ye, son çeyrek asrın en çetin insanlık imti-
hanından alnının akıyla çıkarken, demok-
rasi havarisi batılı ülkelerin çoğu sınıfta 
kalmıştır.

Sevgili gençler,
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Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın… 
Sizler, büyük bir medeniyetin, büyük bir 
milletin evlatlarısınız. Siz, asırlar boyunca 
din, dil, ırk ayrımı gözetmeden mazlumla-
ra sahip çıkmış bir ecdadın çocuklarısınız.  
Siz, mazlumun da zalimin de kimliğine asla 
bakmayan bir medeniyetin temsilcilerisi-
niz. Sizin dedeleriniz, bundan 5 asır önce 
soykırımdan kaçan binlerce Musevi’ye 
kucak açmıştır. Siz, 600 yüzyıl boyunca 3 
kıta, 7 iklimde adalet dağıtmış bir cihan 
devletinin mirasçılarısınız. Bunun için 
bize, ne olursa olun insanları hor-hakir 
görmek asla yakışmaz. 

Yarın Kudüs için bir adım atılacak. Güya 
Kudüs, İsrail’in başkenti olacakmış…  Ame-
rika da Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ta-
nıyacakmış... Sizin bu kararınızın bir hük-
mü yoktur. Birleşmiş Milletler’de Kudüs 
ile ilgili karar alındı. 128 ülke, ABD’nin bu 
kararının aleyhinde oy kullandı. Sadece 
7-8 derme-çatma ülke lehlerinde oy kul-
landı. Siz istediğiniz kararı alın, bir defa 
Kudüs, hele hele Doğu Kudüs Filistin’in 
başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak 
böyle biliyoruz. 

Biz, mazlumların kanı üzerinden kendimi-
ze huzur ve refah inşa edemeyiz. Biz, biri-
leri gibi petrol, altın ve elmas için insanla-
rı bir birine kırdıramayız. Bir Müslüman 
kendisi için ne arzu ediyorsa, kardeşi, dos-
tu için de aynısı istemekle mükelleftir. Her 
hal ve şart altında Müslüman adaletle dav-
ranmak, Hakkın rızasına uygun hareket et-
mek zorundadır. Bu amaçla devlet olarak 
dün olduğu gibi bugün de barışın, adaletin, 
istikrarın tesisi için mücadele veriyoruz. 

Baskılar karşısında eğilip bükülmeden, kı-
nayıcıların kınamasına aldırmadan her ze-
minde hakkı ve hukuku savunuyoruz. Na-
sıl ortak geleceğimizi tehdit eden kültürel 
ırkçılığa ve faşizme karşı çıkıyorsak, aynı 
şekilde DEAŞ, FETÖ, El Kaide, PKK gibi eli 
kanlı çetelerle de mücadele ediyoruz. Kimi 
müttefiklerimizin yaptığı gibi teröristleri 
ideolojisine, kimliğine göre tasnif etmiyor, 
bu insanlık düşmanlarının tamamını la-
netliyoruz. Bizim gözümüzde DEAŞ’lı cani-
lerin alçakça katlettiği Manchester, Parisli 
siviller ile Esed rejiminin bombaları altın-
da can veren Hamalı, Humuslu kardeşleri-
miz arasında fark yoktur. Muarızlarımız, 
muhataplarımız ve hatta müttefiklerimiz 
bile ayrım yapsa da, bizler teröristler ara-
sında asla ayrım yapamayız. Ne teröre, ne 
de terör bahanesiyle Müslüman kardeşle-
rimizin terörist etiketiyle yaftalanmasına 
rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Tehdit-
lere, baskılara, bizi susturma çabalarına al-
dırmadan küresel ölçekte hak, özgürlük ve 
adalet mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz.

Proje Ürünü Terör Örgütlerine 
Karşı Mücadele Etmelisiniz

Türkiye’nin mücadelesi tüm ezilenlerin, 
ötekileştirilenlerin mücadelesidir. Bizim 
mücadelemiz, geleceği elinden çalınan ses-
siz yığınların mücadelesidir. Türkiye’nin 
mücadelesi Filistinlilerin, Arakanlıların, 
Afrikalıların, Türkistanlıların, mazlum 
Asya halklarının mücadelesidir. Siz genç 
kardeşlerimden ülkemizin bu mücadele-
sine cansiperane bir şekilde sahip çıkma-
nızı bekliyorum. FETÖ’cü ve bölücü alçak-
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ların iftiralarına boyun eğmeden, gerçek 
Türkiye’yi anlatarak ülkemize yönelik pro-
pagandaları boşa çıkarmanızı istiyorum. 
Hele hele proje ürünü terör örgütlerine 
karşı mücadele etmenizi istiyorum.  

Özellikle 24 Haziran seçimleri öncesinde 
sizlerden yoğun bir gayret bekliyorum. 24 
Haziran, Türkiye için bir kırılma noktası-
dır. Yurt dışında ve gümrük kapılarında 
oy kullanma işlemi inşallah 7 Haziran ta-
rihinde başlayacak…  Biliyorsunuz, seçme 
ve seçilme yaşını 18’e indirdik. Belki bir 
kısmınız ilk defa bu seçimlerde oy kullana-
caksınız. Aynı şekilde arkadaşlarınız ara-
sında da ilk kez sandığa gidecekler olabilir. 
24 Haziran seçimleri, ülkemizin önünde 
yeni bir dönemin açılacağı gerçekten çok 
kritik seçimlerdir. Bu seçimlerde sadece 
Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belir-
lenmeyecek, aynı zamanda Türkiye’nin 
2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonu 
da oylanacak… Bu seçimin sonucuna göre, 
ülkemiz ya 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü 
demokrasi ve kalkınma hamlesini devam 
ettirecek, ya da çetin mücadeleler sonu-
cunda elde ettiği pek çok kazanımı heba 
olup gidecek… Sizlerden seçim sürecine 
işte bu hassasiyetle yaklaşmanızı istiyo-
rum. İnşallah sizin, ailenizin ve tüm arka-
daşlarınızın oy tercihlerinin büyük ve güç-
lü Türkiye’den yana olacağına inanıyorum.

Bu akşam sofranızı bizlere açtığınız için her 
birinize teşekkür ediyorum. TÜRKEN Vakfı-
na çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kalın 
sağlıcakla. 
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Değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri saygıyla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Birleşik Krallık ziyaretim ve-
silesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Bizlere bu imkânı sağlayan Chatham Hou-
se yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün 

burada sizlerle, “Türkiye’nin Bölgesel ve 
Küresel Vizyonu” başlığı çerçevesinde dü-
şüncelerimi paylaşmaya çalışacağım.  Sha-
kespeare eğer bugün hayatta olsa ve Ham-
let adlı eserini tekrar yazsaydı, inanıyorum 
ki Prens Hamlet’e yine aynı şeyi söyletirdi: 
“Dünyanın çivisi çıkmış!” Evet… Suriye’de 
yıllardır gözlerinin önünde çocukları 

Shakespeare Yaşasaydı, Prens 
Hamlet’e “Dünyanın Çivisi 

Çıkmış!” Dedirttirirdi

Chatham House Hitabı | Londra, İngiltere | 14 Mayıs 2018
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katledilen annelere, ebeveynlerinin ölü-
münü izleyen çocuklara bakıp da başka 
bir şey söyleyebilmek mümkün değildir. 
Filistin’de, sadece son birkaç haftada yak-
laşık 50 kişinin keskin nişancılar tarafın-
dan özellikle hedef alınarak öldürüldüğü-
nü, evlerine geri dönmekten başka talebi 
olmayan bin civarında insanın kasten vu-
rulduğunu görüp de başka bir şey söyleye-
bilmek mümkün değildir. Zulümden, bas-
kıdan ve şiddetten kaçmak zorunda kalan, 
bir gün evlerine dönebilme ümidiyle yaşa-
yan, yaklaşık 3,5 milyonunu da ülkemizde 
misafir ettiğimiz mültecilerin trajedilerine 
bakıp da “Dünyanın çivisi çıkmış” demek-
ten başka ne söz edilebilir? Afrika’da gün-
de bir doların altında para kazanıp, ailesini 
doyurmaya çalışan bir babaya sorun ba-
kalım, o başka bir şey söyleyebilecek mi? 
Somali’deki, Yemen’deki, Afganistan’daki 
milyonlarca insan için, ülkelerindeki içler 
acısı durumu anlatma konusunda kelime-
ler kifayetsiz kalıyor. 

Bu sorunların çözümüne öncülük etmek-
le sorumlu uluslararası toplum ise, henüz 
terörizmle mücadelede ortak bir paydada 
buluşmayı dahi başaramadı. “Senin terö-
ristin kötü, benim teröristim iyi” mantığıy-
la, bırakınız sorunların çözümünü, yeni 
sorunlar ortaya çıkartılıyor.

Sevgili dostlar, 

Türkiye’nin Suriye’de yaşadığı sıkıntı, işte 
tam da budur. DEAŞ’la mücadelede en et-
kin operasyonu Türkiye yapmıştır. Fırat 
Kalkanı Harekâtında 3 bin DEAŞ’lıyı etki-
siz hale getirerek, bu örgüte Suriye’de en 

büyük darbeyi vurduk. Bununla da kalma-
dık, DEAŞ bağlantılı 63 binden fazla kişiye 
ülkemize giriş yasağı koyduk. Terör örgüt-
leriyle ilişkisi olduğundan şüphelenilen ve 
yasadışı yollarla ülkemize giriş yapan yak-
laşık 6 bin 200 şahsı sınır dışı ettik. DEAŞ 
ve el-Kaide mensubu 11 binden fazla kişiyi 
gözaltına alarak bunlardan 3 bin 563’ünü 
tutukladık. Ama bizim karşımızda bir 
başka terör örgütü daha var. Suriye’deki 
boşluktan istifadeyle, sınırlarımız boyun-
ca bir terör koridoru oluşturmaya çalışan 
PYD-YPG teröristlerine karşı mücadele-
mizde karışımıza, güya müttefikimiz, güya 
terör karşıtı, ülkeler çıkıyor. Buna rağmen, 
Zeytin Dalı Harekâtıyla Afrin bölgesinden 
bu teröristleri temizledik. Şimdi sıra diğer 
bölgelerdedir. 

Küresel Meselelerin Çözümünde, 
Erdem, İrade ve Cesaretle Hareket 
Ediyoruz

Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve 
egemenliği konusunda en samimi ülkedir. 
Çünkü, halen sınırlarımız içinde yaşayan 
3,5 milyon Suriyeli sığınmacının kendi ev-
lerine dönebilmelerinin yolu, bu ülkenin 
yeniden güvenli hale gelmesidir. Bugüne 
kadar sığınmacılar için 31 milyar dolar 
para harcamamıza rağmen, Avrupa Birli-
ği başta olmak üzere, diğer ülkelerden ve 
kurumlardan ciddi bir destek alamadık. 
Suriye topraklarında Türkiye’nin güven-
li hale getirdiği yerlere yüzbinlerce insan 
geri dönüp yerleşirken, halen müttefikleri-
mizin desteklediği terör örgütlerinin kont-
rolü altındaki yerlere geri dönen kimse 
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yoktur. İnsanlar, karşılarındakilerin, tıpkı 
DEAŞ’lılar gibi eli kanlı teröristler olduğu-
nu biliyor, kendilerini güvende hissetme-
dikleri için de geri dönmüyor. 

Siz bakmayın, bu terör örgütünün Kürt 
kimliğini istismar ettiğine… Ayn El Arab 
veya Kobani denen bölge, PYD-YPG terö-
ristlerinin kontrolünde… İsmi üzerinde, 
Ayn El Arab bir Kürt bölgesi değildir. Ama 
bu bölgenin halkı ülkemizde, Şanlıurfa vi-
layetimizde yaşıyor. Eğer burada gerçekten 
Kürtlerin hakkı ve hukuku gözetilseydi, bu 
insanlar Şanlıurfa’da değil, sınırın karşı 
tarafında kendi evlerinde yaşıyor olurdu. 
Demek ki mesele Kürt meselesi değil, te-
rörizm meselesidir. Biz, terör örgütleriyle 
mücadelemizi ilkeli bir şekilde sonuna ka-
dar sürdüreceğiz. 

Ülkemizde teröre karşı sürdürdüğümüz 
kararlı ve özverili mücadelenin hedefle-
rinden biri de FETÖ terör örgütüdür. 15 
Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere 
FETÖ’nün işlediği suçlar, adeta buzdağı-
nın görünen yüzüdür. Bu örgütün ihtiras-
ları, tüm dünyayı tehdit edecek sapkınlık-
lara sahiptir. Ülkemizde bu örgütle ilgili 
kapsamlı davalar açılmış, adli takipler baş-
latılmıştır. İngiltere dahil tüm ülkelerden, 
bu örgüte karşı adım atmalarını, sınırları 
içindeki örgüt mensuplarının ülkemize ia-
desini bekliyoruz. 

Değerli katılımcılar,

Biz kendi bölgemizde bu krizlerle uğraşır-
ken, kıta Avrupası ve genel olarak Batı’da 
çok tehlikeli bir süreç işliyor. Avrupa’nın 

göbeğinde insanlar inançları, dinleri, kül-
türleri, hayat biçimleri yüzünden ötekileş-
tiriliyor. İnanca ve kültüre dayalı ayrım-
cılık yanında, insanlığın ortak geleceğini 
tehdit eden daha başka sorunlar da var. 
Küresel ısınma konusunda, hala küresel 
bir eylem planı ortaya konulamadı. Bu so-
runun ana müsebbibi bazı ülkeler, daha 
da bencilleşerek, küresel ekonomiyi koru-
macılık savaşlarının tehdidi altına soktu-
lar. Kitle imha silahlarının yayılmasının 
önüne geçme konusunda büyük emeklerle 
elde edilen diplomatik başarılar, tek taraflı 
tasarruflar ile göz göre göre heba ediliyor. 

Yine iç siyasi hesaplarla, üç semavi dinin 
de kutsalı olan Kudüs’ün statüsünü de-
ğiştirmeye yönelik adımlar, uluslararası 
toplumun tüm itirazlarına rağmen hayata 
geçiriliyor. Bu tablo karşısında kendimizi, 
İkinci Dünya Savaşı öncesinin karanlık 
günlerinde hissetmekten alıkoyamıyoruz. 
Gerçekten de, “İnsan insanın kurdudur” 
sözünü haklı çıkartmaya çalışan bir tab-
loyla karşı karşıyayız. Halbuki biz, “İnsanı 
yaradılmışların en şereflisi” olarak gören 
anlayışa sahip bir milletiz. Böyle olduğu 
için de, bize ve tüm insanlığa dayatılmaya 
çalışılan bu tabloya itiraz ediyoruz. 

“Dünya 5’ten büyüktür” haykırışımızın 
gerisinde, küresel güvenliğin sağlanması 
konusundaki işte bu haksızlıklara, adalet-
sizliklere, çifte standartlara, kayıtsızlıklara 
yönelik eleştirilerimiz bulunuyor. Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 5 dai-
mi üyenin kararlarıyla dünyayı yönetmesi-
ni asla kabullenemiyoruz. Dünyadaki diğer 
196 ülke de dönerli bir şekilde Güvenlik 
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Konseyi’nde temsil edilmelidir.  Susmak 
yerine, “Bana ne” demek yerine, dayatma-
ları kabullenmek yerine mücadeleyi tercih 
ediyoruz. Dünyanın çivisi çıktıysa, o çiviyi 
yerine sokacak olan sert bir çekiç darbesi 
değildir. İşleri düzeltecek olan umuttur, di-
yalogdur, zulme karşı ortak mücadele yü-
rütmektir, paylaşmaktır. 

İşte bu noktada bir seçim yapmak gereki-
yor. Ya birbirimizin kurdu olup birbirimizi 
yiyip tüketeceğiz, ya da dertlerimize bir-
likte derman bulacağız. Geçen hafta açık-
ladığım Seçim Manifestomuzun kilit kav-
ramlarını, işte bunun için Erdem, İrade ve 
Cesaret olarak ilan ettik. Bu kavramlar, 16 
yıllık iktidarımızın hem iç politika ve hem 
de dış politika vizyonumuzun temellerini 
oluşturmaktadır. Önümüzdeki tüm milli, 
bölgesel ve küresel meselelerin çözümün-
de, erdem, irade ve cesaret ile hareket etme 
sözünü milletimize vermiştik, burada siz-
lerin vasıtasıyla aynı ahdi tüm insanlığa da 
ifade ediyoruz. 

Suriye’de Yürüttüğümüz 
Operasyonlarda, Herkesten Farklı 
Bir Yöntem Kullanıyoruz

Sevgili dostlar, 

Türkiye olarak “girişimci” ve “vicdani” bir 
dış politika izliyoruz. İnsani yardım konu-
sunda dünyada en ön sıralarda geliyoruz. 
İnsani yardımın milli gelire oranında, Tür-
kiye olarak açık ara dünyanın en cömert 
ülkesiyiz. Bölgesel ve küresel vizyonumu-
zun özünde herkes için barış, herkes için 

güvenlik, herkes için refah ilkeleri vardır. 
“Çok taraflı işbirliği” bu bakımdan önem-
lidir. Türkiye olarak hem bölgemizde, hem 
de dünyada dostluklarımızı “Kazan-kazan” 
anlayışı etrafında kurmaya ve yükseltme-
ye çalışıyoruz. 

Bu vesileyle, kadim medeniyetlerin beşiği 
olan Ortadoğu bölgesindeki durum üze-
rinde biraz daha ayrıntılı olarak durmak 
istiyorum. Sekizinci yılına giren Suriye ih-
tilafı, siyasi, insani, güvenlik ve ekonomik 
boyutlarıyla İkinci Dünya Savaşından bu 
yana görülmemiş bir yıkıma yol açmıştır. 
En başından itibaren Suriye ihtilafının 
çözümü yolundaki gayretlere dâhil ol-
duk.  Cenevre sürecine aktif katkıda bu-
lunduk. Muhalefetin garantörü sıfatıyla, 
Cenevre’nin tamamlayıcı unsuru olarak 
gördüğümüz Astana Toplantılarından so-
mut neticeler çıkması için büyük gayret 
sarf ettik. Sahada, gerginliklerin azaltılma-
sı için gözlem noktaları tesisinden gerek-
tiğinde terör örgütlerine fiili müdahaleye 
kadar her türlü inisiyatifi üstlendik. Fırat 
Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı 
ile toplamda 4 bin kilometrekarelik alanı 
teröristlerden temizledik. İdlib bölgesinin 
güvenliği için Rusya ve İran’la birlikte baş-
lattığımız çalışmaları önemli bir noktaya 
getirdik. Doğu Guta ve özellikle Duma’da 
yaşanan vahşete engel olamamanın ise de-
rin üzüntüsü içindeyiz. 

Türkiye, Suriye’de yürüttüğü operasyon-
larda, rejim başta olmak üzere diğer her-
kesten farklı bir yöntem kullanıyor. Biz, 
sivillere asla zarar vermeyecek şekilde 
operasyonlarımızı yürütüyoruz. Sivilleri 
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kendilerine kalkan yapan teröristler karşı-
sında gerektiğinde biz kayıp vermeyi göze 
alıyoruz, ama sivillere kesinlikle zarar 
vermiyoruz. Buna karşılık, Suriye’nin her 
yerinde, hem rejim güçleri, hem terörist-
ler, hem de rejimle ve teröristlerle birlikte 
hareket eden ülkelerin güçleri kesinlikle 
böyle bir hassasiyete sahip değildir. Bu-
nun için ülkede, çoğunluğu çocuk, kadın, 
yaşlı olmak üzere bir milyona yakın insan 
hayatını kaybetmiş, tarihi şehirler yerle bir 
edilmiştir. 

Türkiye’nin El Bab ve Afrin’e girdikten 
sonra bu şehirlerde çekilen fotoğraflarla, 
Halep’te, Doğu Guta’da, Rakka’da yapılan 
operasyonlar sonrasındaki fotoğrafları 
lütfen bir karşılaştırın…  Hiçbir söze ge-
rek kalmadan, farkı orada göreceksiniz. 
Türkiye’nin güvenli hale getirdiği yerler, 
Doğu Guta ve Humus başta olmak üzere, 
rejiminin katliamlarından kaçan Suriyeli-
lerin sığındığı yerler haline dönüştü. 

Değerli katılımcılar,

Son günlerde giderek tırmanan bir başka 
sorun alanı da İran konusudur. Biz, bölge-
mizin istikrarı için İran’ın yapıcı katkıla-
rından istifade etmekte yarar görüyoruz. 
İran ile siyasi diyaloğumuzun, uluslararası 
toplumun da menfaatine olduğunu düşü-
nüyoruz. İran’ın nükleer programı konu-
sunda ortaya konan Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı, korunması gereken önemli bir dip-
lomatik başarıdır. Uluslararası Atom Ener-
jisi Ajansı’nın tüm raporlarında İran’ın 
bu plana uyduğu belirtiliyor. İran’la tesis 
edilecek iyi ilişkiler, aynı zamanda istik-

rarlı, demokratik, müreffeh ve birleşik bir 
Irak’ın geleceği bakımından da önemlidir. 
Seçimlerin henüz yeni yapıldığı bu ülkede, 
uzlaşma ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesin-
de bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz. 

Bölgemizdeki bir başka önemli sorun, 
Yemen ve Libya’daki gelişmelerdir. Ye-
men’deki kriz dördüncü yıla girmiştir ve 
giderek daha karmaşık bir hal almıştır. Ül-
kedeki insani kriz ve kaos en çok DEAŞ ve 
el-Kaide gibi terör örgütlerine yarıyor. Tür-
kiye olarak, Yemen’in toprak bütünlüğü 
temelinde, kapsayıcı bir siyasi çözümden 
yanayız. 

Libya da, birlik içinde olmayı ve hızla nor-
male dönmeyi hak eden bir ülkedir.  2015 
yılında imzalanan Libya Siyasi Anlaşması, 
bu konuda önemli bir imkândır. Libya’da 
uzlaşmayı sağlamak ve ülkeyi yeniden 
inşa etmek için çalışan Libya halkını, 
Başkanlık Konseyi’ni ve Milli Mutabakat 
Hükümeti’ni destekliyoruz. 

Körfez ülkeleri arasındaki gerilimi de ya-
kından takip ediyoruz. Dileğimiz, Körfez 
bölgesinde barışın ve huzurun kalıcı olma-
sıdır. 

Amerika, Ortadoğu Barış 
Sürecindeki Arabuluculuk 
Rolünü Yitirmiştir

İsrail-Filistin gerilimi, Ortadoğu bölgesi-
ni on yıllardır istikrarsızlığa sürükleyen 
en önemli sorunların başında geliyor. Biz, 
1967 sınırları dâhilinde, başkenti Doğu 
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Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi 
devamlılığa sahip bir Filistin Devleti’nin 
kurulmasının, bölgede kalıcı barış ve istik-
rarın tesisi için yegâne yol olduğunu hep 
söyledik. 

Bugün, ABD’nin Büyükelçiliğini Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşıma yönündeki ka-
rarını uygulaması bekleniyor. Uluslarara-
sı hukuku çiğneyen, Birleşmiş Milletler 
kararlarına aykırı bu kararı bir kez daha 
reddediyoruz. Son adımıyla Amerika, çö-
zümün değil sorunun bir parçası olmayı 
tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki 
arabuluculuk rolünü yitirmiştir. Ulusla-
rarası toplum bir an önce üzerine düşeni 
yaparak İsrail’in artan saldırganlığını ve 
Filistin halkına yönelik ihlallerini sona 
erdirmek için süratle harekete geçmelidir. 
Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanı olarak; bu atılan adımın, barışa 
hizmet etmediğini, tam aksine bölgeyi ka-
rıştıracak fitili ateşlediğini hatırlatmak is-
terim. 

Değerli katılımcılar,

Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri, tarihi 
derinliğe sahiptir. Avrupa’nın ve neredey-
se tüm Avrupa kurumlarının bir parçası, 
çoğunun da kurucusu bir ülkeyiz. Avru-
pa Birliğine tam üyelik, her şeye rağmen, 
stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. 
Türkiye olarak katılım sürecinde üzerimi-
ze düşeni en başından itibaren samimi bir 
gayretle yerine getirdik. Buna rağmen, tek-
nik bir konu olan müzakere süreci, ziyade-
siyle siyasileştirilmiş, zorlaştırılmıştır. 

Diğer yandan Türkiye’de Arnavutluk nü-
fusundan daha fazla Arnavut, Bosna Her-
sek’tekinden daha fazla Boşnak yaşıyor. 
Buna rağmen, bölgeye sınırı dahi bulun-
mayan bazı ülkeler Türkiye’yi Balkanlarda 
hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyor. 
Biz Balkanları bir nüfuz alanı olarak değil, 
işbirliği alanı olarak görüyoruz. 

Son olarak Kıbrıs meselesine de kısaca 
değinmek istiyorum. Kıbrıs Türk tarafı, 
Türkiye’nin güçlü desteğiyle, yarım asır-
dır hep çözüm yönünde çaba harcamıştır. 
Kıbrıs Rum tarafı ise, bir türlü Kıbrıslı 
Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık 
kurmaya yanaşmamıştır. Rum tarafı Doğu 
Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faali-
yetlerini sürdürmekte ısrar ederse, bölge-
deki güvenlik ve istikrar sürekli tehlikede 
olacaktır. 

Bir başka önemli kriz alanı olan Güney 
Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin, 
yerini barış atmosferine bırakmış olmasın-
dan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde yaptığımız Güney Kore ziyareti-
mizde, bu düşüncemizi muhataplarımızla 
da paylaştık. 

Çin, bölgede ve dünyada son derece önem-
li bir aktördür. Çin’in Kuşak ve Yol Girişi-
mi, uzun vadede son derece önemli etkileri 
olabilecek bir projedir. Türkiye olarak, Çin 
ile Avrupa arasında önemli bir ticari ve in-
sani bağlantı olacak Tarihi İpek Yolu’nun 
canlandırılması girişimine destek veriyo-
ruz. 
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Kafkasya ve Orta Asya’da da kalıcı barış, 
kalkınma ve refah için tüm girişimleri des-
tekliyoruz. Bu olumlu tabloda eksik olan 
tek ülke Ermenistan’dır. Ermenistan yöne-
timinde makul bir yaklaşım ve aklıselim 
göreceğimiz günleri bekliyoruz. 

Rohinga Müslümanlarına Daha 
Çok Destek Sağlanmalıdır 

Afganistan’daki güvenlik durumu kırıl-
ganlığını sürdürüyor. İstikrar ve güvenlik 
sağlanması için NATO’nun Afganistan’da-
ki Kararlı Destek Görevinde yer almaya de-
vam edeceğiz. Afganistan odaklı bölgesel 
işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da 
çalışmalarımız var. 

Rohingaların yaşadığı insani trajedi, bölge-
nin ötesinde küresel boyutta sorunlara ve 
güvenlik risklerine neden olabilecek nite-
liktedir. Bangladeş’te bulunan ve yakın bir 
gelecekte de evlerine dönmeleri pek müm-
kün görünmeyen Rohinga mültecilerinin 
hayat şartlarının iyileştirilmesi gayretle-
rini destekliyoruz. Uluslararası toplumun 
Rohinga Müslümanlarına daha çok destek 
sağlamasını bekliyoruz.

Değerli katılımcılar,

Bilindiği gibi Türkiye, 24 Haziran’da Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 
gidiyor. Ülkemizin geçtiğimiz 16 yılında 
iktidarda olan bir partinin genel başkanı 
olarak, vesayetten darbeye kadar maruz 
kaldığımız tüm saldırılara rağmen, de-
mokrasiden, hukuktan, hak ve özgürlük-
lerden asla geri adım atmadık. Türkiye, 

demokraside ve ekonomide tarihinin en 
büyük reformlarını bizim dönemimizde 
gerçekleştirdi. 24 Haziran’da, milletimizin 
bir kez daha teveccühüne mazhar olarak, 
reformlarımızı devam ettirmek kararında-
yız. Dış politikada da, aynı şekilde, bölge-
sel ve küresel barışın, istikrarın ve adaletin 
sağlanmasına yönelik çabalarımızı, bun-
dan sonra da sürdüreceğiz. İngiltere’yle 
yakın işbirliğimizi, yeni dönemde daha da 
ilerleteceğimize inanıyorum. 

Burada sözlerime son verirken, dikkatiniz 
ve sabrınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili öğrenciler, değerli genç kardeşle-
rim, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlı-
yorum.

Birleşik Krallık ziyaretim kapsamında ge-
leceğimizin teminatı, ülkemizin umudu 
olan siz genç kardeşlerimle Londra’da bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet du-
yuyorum. Bu güzel toplantıya vesile olan 
herkese  gönülden teşekkür ediyorum. 
Eğitim hayatınızın her aşamasında sizlere 

Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyo-
rum.

Sözlerimin hemen başında bugün İsrail te-
rörüne kurban verdiğimiz Gazzeli şehitle-
rimize Yüce Mevla’dan rahmet niyaz ediyo-
rum. Aynı saldırılarda yaralanan Filistinli 
kardeşlerimize de acil şifalar temenni edi-
yorum. Maalesef Filistin’de bugün yaşanan 
hadiselerde 55 kardeşimiz şehit olurken, 2 
bin 500’den fazla Filistinli de yaralandı. Bu 

İsrail Bir Terör Devletidir

İngiltere’deki Türk Öğrencileri Kabul | Londra, İngiltere | 14 Mayıs 2018
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yaralılar arasında yoğun bakımda olanlar 
da bulunuyor. Ne yazık ki onlara ilaç ulaş-
tırmakta bile sıkıntı çekiyoruz. 

Bu insanlık dramını, soykırımı yapanları 
hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika, 
ister İsrail lanetliyorum. Bu arada soykırı-
ma sessiz kalanları da lanetliyorum. Bizi 
terörle mücadelemizde hesaba çekenler, 
bugün Filistin topraklarını işgal edenlere 
karşı en ufak bir ses dahi çıkarmıyorlar. 
İsrail, devlet terörü estirmektedir. İsrail 
bir terör devletidir. Şu anda attığı adım-
larla da bunu ispatlamaktadır. Ne yazık ki 
Amerika, DEAŞ’a karşı mücadele ettiği ge-
rekçesiyle nasıl PYD-YPG ile işbirliği yapı-
yorsa, şimdi de İsrail’i acımasız bir şekilde 
desteklemektedir. İsrail’in yaptığı bir soy-
kırımdır. Üstelik bu soykırımı 1948’den bu 
yana yapıyor.  Filistinlileri, ellerinde kalan 
bir avuç topraktan da atmanın gayreti içe-
risindeler. 

Gayrimeşru bir karara karşı sadece demok-
ratik hakkını kullanan sivillere yönelik bu 
saldırılar, bir kez daha İsrail’in çirkin yü-
zünü ortaya koymuştur.

Saldırı haberlerini almaya başladıktan 
hemen sonra Sayın Başbakan’la ve diğer 
arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. İs-
tişarelerimiz neticesinde Türkiye olarak 
yaşanan vahşete tepkimizi ortaya koymak 
için bazı kararlar aldık. Filistinli kardeşle-
rimizle dayanışma için ülkemizde 3 gün 
milli yas ilan ediyoruz. Ayrıca dönem baş-
kanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği 
Teşkilatını da (İTT) olağanüstü toplantıya 
çağırıyoruz. Cuma günü sabah olağanüs-

tü toplantımızı yapacağız, öğleden sonra 
da Yenikapı Meydanında dev bir buluşma 
gerçekleştireceğiz. 

Bunun yanında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunu da acil olarak toplantıya davet 
ediyoruz. İnşallah yarın Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz de özel gündemle top-
lanacak... Ayrıca Filistinli kardeşlerimizle 
dayanışmamızı göstermek için Cuma günü 
İstanbul’da, Pazar günü de Diyarbakır’da 
mitingler tertip edeceğiz.

Washington ve Tel Aviv 
Büyükelçilerimizi Türkiye’ye 
Çağırıyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Ramazan 
ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kar-
deşlerimiz için yardım kampanyası düzen-
leyeceğiz. Kızılay’ımız Gazze’de bugün 100 
bin dolarlık acil alım yaparak, Gazze’deki 
hastanelere bu yardımları ulaştırmaya 
başladı. AFAD ve Genel Kurmay Başkanlı-
ğımızın koordinasyonunda Gazze’deki ya-
ralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara 
başladık.

Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere Was-
hington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi 
Türkiye’ye çağırıyoruz.

Öte yandan Sayın Abbas ve BM Genel Sek-
reteri başta olmak üzere pek çok liderle gö-
rüşmeler yapacağım.

Burada şunu özellikle belirtmek istiyo-
rum. Bugün zulme ve haksızlığa karşı in-
sanlığın dayanışma günüdür. Bugün sağ-
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duyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer 
inanç mensuplarından herkesi bu haksızlı-
ğa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. 
Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs’ü 
kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin 
vermeyeceğiz. Tüm imkânlarımızla Filis-
tinli kardeşlerimizin yanında olmayı ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz.

Sevgili gençler,

Devletimizin imkânlarıyla, dünyanın eği-
tim alanında marka şehirlerinden biri 
olan Londra’da, son derece ulvi bir gayeyle 
bulunuyorsunuz. Gerek lisansüstü çalış-
malarınızı, gerekse yabancı dil eğitiminizi, 
sizler ve ülkemiz açısından çok önemli bir 
fırsat olarak görüyorum. Bu fırsattan en iyi 
şekilde istifade ederek ülkemize döneceği-
nize inanıyorum. “Fırsatlar şimşek gibidir, 
çakar ve kaybolur” derler. Peygamber Efen-
dimiz, kaybedildikten sonra değeri anlaşı-
lan 5 şeyi sayarken, “Sağlık, varlık, hayat 
ve boş vakit” ile birlikte “gençliği” de ifade 
ediyor. Resul-ü Ekrem Efendimiz, bunların 
asıl kıymetinin sahip olunduğunda değil, 
ancak elden kaçınca bilindiğini söylüyor. 
Başta siz gençlerimiz olmak üzere hepimi-
zin, her biri mücevher değerindeki bu tav-
siyelere sıkı sıkıya sarılması gerekiyor. Şu 
an size sunulan fırsatların kadrini ve kıy-
metini bilerek, vaktinizi boşa geçirmeden 
hedeflerinize doğru kararlılıkla yürüyece-
ğinize inanıyorum.

Sevgili gençler,

Sizler eğitim ve tahsil için yurt dışına gi-
den ne ilk, ne de  son nesilsiniz... Millet 

olarak, özellikle son 2 asırdır “Batının 
fennini ve ilmini almak” için buralara 
öğrenci gönderiyoruz. Bunları da,  sizler 
gibi, evlatlarımızın en başarılılarından, 
en parlak, en zeki, en iştiyaklı olanlarının 
arasından seçiyoruz. Bugüne kadar devle-
timizin, gönüllü kuruluşlarımızın ve aile-
lerimizin imkânlarını seferber etmesi so-
nucu yüzbinlerce gencimiz işte bu şekilde 
tahsil gördü. Bu gençlerimizin bir kısmı 
vatanlarına dönerken, bazıları da gittik-
leri ülkeleri kendilerine yurt eyledi. Hem 
vatanlarına dönenlerin, hem yurt dışında 
kalanların içinde, başarıları ve duruşlarıy-
la ülkemizi gururlandıranlar olduğu gibi, 
benliğini ve yolunu kaybedenler de mev-
cuttur. Mehmet Akif ’in gençlerimize rol 
model olarak gösterdiği Asım ile, Tevfik 
Fikret’in eğitim için İskoçya’ya gönderip 
hayatını papaz olarak tamamlayan oğlu 
Haluk, bunun en çarpıcı örnekleridir. Mer-
hum Akif, “Zulmü alkışlayamam” diyerek 
gençlerimize nasihat ederken, adeta bu iki 
örneğin hikâyesini de anlatır.

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!..

- Boğamazsın ki!

- Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;

Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
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Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?

Asım ile Haluk kıyaslaması, bizi işte böy-
le bir gençlik özlemine götürüyor. Sizlerin 
Asım’ın yolundan giden gençler olduğu-
nu biliyorum. Onun için de geleceğimizi 
huzur-u kalple sizlere emanet edeceğimizi 
ifade etmek istiyorum. 

Başka Ülkelerin Lejyoneri Olmayı, 
‘İlericilik’ Diye Yutturmaya 
Çalışıyorlar

Sevgili gençler,

Bugün, kahir ekseriyeti Avrupa’da olmak 
üzere dünya genelinde 6,5 milyona yakın 
vatandaşımız, yani Diaspora’mız bulunu-
yor. Bunların arasında iş dünyasında, aka-
demide, siyasette, sinemada, edebiyatta, 
ticaret ve basın-yayın hayatında çok ciddi 
başarılara imza atmış olan da var. 2015 se-
nesinde Nobel Kimya Ödülünü alarak tüm 
milletimizin göğsünü kabartan Prof. Dr. 
Aziz Sancar hocamız, Türkiye’nin başarı 
sancağını tüm dünyada iftiharla dalgalan-
dıran vatandaşlarımız-dan sadece bir tane-
sidir. Siyasi kimliğine, ideolojisine, diline, 
dinine ve meşrebine bakmadan kendini 
Türk milletinin  bir parçası olarak gören, 
yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın 
başarılarından gurur duyuyoruz. Nerede 
ikamet ederlerse etsin, onların başarılarını 
kendi başarımız olarak görüyoruz.

Ancak bunların arasında kimi zaman ma-
alesef birilerine yaranmak için olsa gerek, 
ülkemize husumette yarışanlar da çıkabili-
yor. Türkiye’ye ve Türk Milletine düşman-
lığı görev addeden bir sürü mankurt tiple-
ri de üzüntüyle takip ediyoruz. Yabancılar 
ülkemizle ilgili değerlendirmeler-de en 
azından bazı ilkelere saygı gösterirken, bu 
tetikçiler her türlü yalanı ve iftirayı fütur-
suzca kullanıyorlar. Buldukları her fırsatta 
milletimiz hakkında hakaretamiz cümleler 
kurmayı maharet sanıyorlar. Başka ülkele-
rin lejyoneri olmayı bize gazetecilik, aka-
demisyenlik, ilericilik diye yutturmaya ça-
lışıyorlar. Sosyal medya üzerinden Türkiye 
karşıtı kampanya yürütmeyi, sahte, sanal 
hesaplar üzerinden iftiralar yaymayı mu-
haliflik olarak görüyorlar. Efendisine karşı 
ezik, kendi insanına karşı küstah, nobran 
ve acımasız bu karakterlerin tek bir vazi-
fesi vardır; o da tetikçiliktir, taşeronluktur. 
Bunların içinde bulundukları halet-i ruhi-
ye ise “Vatansızlık sendromu”dur. Kendi 
ülkelerinin, kendi milletlerinin başarıları 
yerine başkalarının başarılarıyla mutlu ol-
malarının sebebi budur.

Bugün Chatham House’da sözde bir ga-
zeteci, Türkiye’de 254 gazetecinin demir 
parmaklıkların arkasında olduğunu iddia 
etti.  Söyledikleri tamamen yalan...  Ayrıca 
hapiste olanlar gazeteci de değildirler. Te-
rör örgütleri, bunların eline bir basın kartı 
vermiştir. Bunlar gazeteci değil,  terörist, 
bankamatik soyguncusu ve katildirler. 
Bize soru soran sözde gazeteci “Biz böyle 
bir ülkeye nasıl gelelim” diyor. Yani yavuz 
hırsız ev sahibini bastırırmış ya, güya bizi 
sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ancak Türkiye’yi 
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hiç tanımıyorlar. Çık gel benim misafirim 
olursun… Bunların sesleri fazla çıktığı 
için, Türkiye’yi yaşanamaz bir ülke olarak 
gösterme çabasındalar. 

Bölücü terör örgütünü, 251 insanımızı 
şehit eden FETÖ’cü alçakları aklayacak 
kadar insanlıktan çıkmalarının yegâne ne-
deni de budur. Çünkü bu kesimlerin artık 
ülkemizle, milletimizle hiçbir gönül bağla-
rı kalmamıştır. Elde ettiği makamı,  ulaş-
tığı şöhreti, birileri tarafından el üstünde 
tutulmayı ülkemize olan düşmanlığına 
borçlu olan bu tiplere biz sadece acıyoruz. 
Çünkü bunlar, iradelerini ve şahsiyetlerini 
kısa vadeli ikbal hesaplarına kurban etmiş 
zavallılardır. İhanetleriyle ne milletimizin, 
ne de şirin gözükmeye çalıştıkları sahip-
lerinin gözünde hiçbir kıymetleri yoktur, 
asla da olmayacaktır.

Sevgili gençler,

Su-i misal, emsal olmaz. Yani kötü örnek, 
örnek olamaz. Bir avuç şahsiyet fukarası-
nın bize örnek olmasına, bizi meşgul etme-
sine, ülkemiz ve milletimiz adına ortalıkta 
söz söylemesine izin vermeyeceğiz.

Diğer konular yanında Türkiye’nin yurtdı-
şındaki temsilinde, tanıtımında da sizlere 
önemli görevler düşüyor. Meydanı buralar-
da FETÖ’cü, PKK’lı, türlü sapkın görüşlere 
sahip hainlere,  alçaklara asla bıkmayaca-
ğız. Unutmayın hakikatler, yalanların en 
büyük panzehiridir. Hakikat güneşinin eri-
temeyeceği hiçbir iftira yoktur. Bizler tıpkı 
ülkemizde olduğu gibi burada da sadece 
hakikatlere sarılarak gerçek Türkiye’yi 
muhataplarımıza anlatacağız.

Cambridge’de gayet güzel bir cami inşa 
ediyoruz. Yakın bir zaman içerisinde inşal-
lah bu camimiz bitecek. 

Bizim Gençlerimiz Uğraş 
Verdikleri Her Alanda Öncü 
Olmalıdır

Şüphesiz, özellikle TRT ve Anadolu Ajan-
sımızın destekleriyle gelerek, iletişim, hu-
kuk ve sosyal bilimler ağırlıklı tahsil gören 
gençlerimizin bu noktadaki sorumluluğu 
diğerlerine nazaran daha büyüktür. Bu-
nunla birlikte, iletişim teknolojileri saye-
sinde medyanın çeşitlendiği bir ortamda, 
herkesin önünde bu fırsatlar vardır. Mes-
leği gazetecilik olmayan, hatta iletişim ko-
nusunda hiçbir formasyonu dahi bulun-
mayan pek çok kişinin formlar, bloglar, 
vîloglar ve sosyal medya aracılığıyla asırlık 
haber ajanslarına adeta taş çıkartan işler 
yaptığını biliyoruz. Bizim gençlerimiz uğ-
raş verdikleri her alanda öncü olmak, lider 
olmak, zirveye oynamak zorundadır.

Özellikle milletimizin rızkından kısarak 
sağladığı kaynaklarla okuyan siz öğrenci-
lerimizin sorumluluğu çok daha yüksektir. 
Milletimiz sizden gerek akademik çalışma-
lar,  gerek tesis ettiğiniz sosyal ve kültürel 
münasebetler açısından, gerekse de işte 
bu tür mücadelelerde parmakla gösterilen 
kişiler olmanızı bekliyor. Çorum’daki çift-
çimizin, Zonguldak’taki madencimizin, 
Trabzon’daki balıkçımızın, Şırnak’taki as-
kerimizin, Hatay’daki polisimizin, burada 
eğitiminiz için yaptığı fedakârlığın karşı-
lığında sizlerden beklediği tek şey budur. 
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Anneleriniz ve babalarınızla beraber, ül-
kemize umut bağlamış yüzmilyonlarca 
mazlum ve mağdur da  sizlerin başarısı 
için dua ediyor, gözyaşı döküyor. Sizlere 
baktığımda bu bilince sahip olduğunuzu 
görüyorum.

Sevgili gençler,

Biliyorsunuz önümüzde kritik bir seçim 
var. Türkiye, 16 Nisan halkoylamasın-
da yönetim sistemini değiştirme kararı 
alarak, tarihi bir adım atmıştı. Şimdi, 24 
Haziran’da bu kararı fiilen hayata geçiri-
yoruz. Her seçim öncesi, Türkiye yurt dışı 
merkezli manipülasyonlara maruz kalıyor-
du. Son zamanlarda bu tür müdahaleler gi-
derek daha çirkin ve kasıtlı bir hal almaya 
başladı. Terör örgütlerinin cirit attığı Avru-
pa ülkeleri, demokrasiyle, hak ve özgürlük-
lerle kesinlikle bağdaşmayacak bir şekilde, 
seçimlere yönelik çalışmalarımızı engelli-
yorlar. Bilmiyorlar ki, gönüllerin arasına 
engeller koymak, bariyerler dizebilmek, 
setler kurabilmek mümkün değildir. Bi-
zim milletimizle kalpten kalbe, gönülden 
gönüle giden görülmeyen yollarımız var.

Yurt dışındaki her bir vatandaşımız, her 
bir kardeşimiz, her bir öğrencimiz, bura-
da çalışan her bir insanımız, bizim en gür 
şekilde çıkan sesimizdir, keskin gözümüz-
dür, duyan kulağımızdır. Avrupa başta ol-
mak üzere, dünyanın dört bir yanındaki 
milyonlarca kardeşimizden ricam, bulun-
dukları her yerde Türkiye’nin haklı davası-
nı anlatmalarıdır. Yönetimler ne derse de-
sin, halkları ikna edeceğimizden en küçük 
bir şüphem yoktur. Önce kendi vatandaşla-

rımızı, onlarla birlikte yaşadığınız ülkele-
rin halklarını ikna etme konusunda sizlere 
güveniyorum. Unutmayınız, sizler istikba-
limizin teminatı, istiklalimizin neferleri-
siniz. Bizim gençlerimize başarısızlık, yıl-
gınlık, bıkkınlık, pes etmek yakışmaz.

Bizler asırlar boyunca cihana yön ver-
miş, dünyayı adaletle yönetmiş bir ec-
dadın torunlarıyız. Biz daha 21 yaşında 
İstanbul’u fethederken gemileri karadan 
yürüten Sultan Fatih’in ahfadıyız. Biz tüm 
imkânsızlıklara ve yokluklara rağmen “Ça-
nakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşeden 
asil bir milletin mensuplarıyız. Bizim anla-
yışımıza göre “İnanç ve azim tekeden süt 
çıkarır.” Mermeri delen suyun gücü değil, 
damlaların sürekliliğidir. Disiplin, sabır ve 
gayretin önünde durabilecek hiçbir engel 
yoktur. Yeter ki inanalım, çalışalım, hedef-
lerimiz ve hayallerimiz için fedakârlık yap-
mayı göze alalım. Gerisi Allah’ın izniyle 
muhakkak gelecektir.

Bu düşüncelerle sözlerime  son vermeden 
önce başı rahmet, ortası mağfiret, sonu 
da cehennem azabından kurtuluş olan 
Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rab-
bim bu mübarek ay boyunca tutacağınız 
oruçları, eda edeceğiniz ibadetleri katında 
makbul eylesin.

Allah sizlere zihin açıklığı versin. Kalın 
sağlıcakla.
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Bugün İstanbul-Yenikapı’da, kalbi Kudüs 
için atan, öfkesi Kudüs için kabaran, yüre-
ği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi 
olarak bulunan tüm kardeşlerimi en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Olağanüstü 

Toplantısı vesilesiyle ülkemizi teşrif eden 
ve şu anda aramızda bulunan misafirleri-
mizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

“Kudüs davası hepimizin davasıdır” diye-
rek mitingimize iştirak eden MHP Genel 
Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere, 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanını ve si-

Müslümanlar Olarak, 
Zalimin Karşısına Tek 
Yürek Olarak Çıkalım

Yenikapı “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” Mitingi | İstanbul | 18 Mayıs 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

424

yasi partilerimizin kıymetli temsilcilerini 
hürmetle selamlıyorum. Ülkemizde, bölge-
mizde ve tüm dünyada medya aracılığıyla 
bizleri takip eden herkese İstanbul’dan se-
lamlarımı yolluyorum. Buradan Kabe’mi-
zin bulunduğu Mekke’deki… Peygamber 
Efendimizin emaneti Medine’deki… Gözü 
yaşlı, yüreği yaralı, şehitleri sebebiyle yaslı 
da olsa, dimdik ayakta duran Kudüs’teki, 
Gazze’deki tüm kardeşlerimizi selamlıyo-
rum. İsrail zulmü karşısında, sadece ve sa-
dece yüreklerindeki imanın gücüyle müca-
dele eden Filistinli kardeşlerimizi özellikle 
selamlıyorum. İnançlarını ve vatanlarını 
savunurken hunharca katledilen şehitle-
rimize Rabbimden rahmet diliyorum. Bu 
kutlu mücadelede yaralanan gazilerimize 
Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. 
İnsanlığın ve Müslümanların haysiyetini 
koruma görevini üstlenen mazlum Filistin 
halkına şükranlarımı sunuyorum. Essela-
mu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Bereka-
tuhu…

Kardeşlerim,

Kudüs, sadece bir şehir değildir. Kudüs, 
bir semboldür, bir imtihandır. Kudüs, kıb-
ledir. İlk kıblemizi koruyamazsak, son kıb-
lemizin geleceğine de güvenle bakamayız. 
Açık konuşmak gerekirse İslam dünyası, 
Kudüs imtihanından kalmıştır. Sadece İs-
lam dünyası değil, tüm insanlık da Kudüs 
imtihanından kalmıştır. Merhum bir şairi-
mizin dediği gibi; 

“Önce yüreklerimizdeki Kudüs´ü işgal ettiler.

Biz savaşı önce kendimizde kaybettik.” *

Zalimler İçin Yaşasın Cehennem

Müslümanlar olarak, yüreklerimizdeki Ku-
düs işgal edildiğinden beri zalime gerekti-
ği gibi karşı koyamaz olduk. Osmanlı Dev-
leti, 4 asır boyunca Kudüs’ü, diğer dinlerin 
mensupları için de barış, huzur ve esenlik 
şehri olarak yönetmişti. Birinci Dünya Sa-
vaşında yenilen tarafta yer alan Osmanlı, 
diğer pek çok coğrafya gibi, Kudüs’ü de 
terk etmek zorunda kalmıştı. İşte o günden 
beri Kudüs huzur yüzü görmedi. Şehrin 
tüm dinlere saygılı yapısı hızla bozuldu. 
Müslümanlarla birlikte Hristiyanların kut-
salları da İsrail’in tehdidi altına girdi. 

Şairin dediği gibi: 

Ey Kudüs, ey hüzünler şehri

Ey gözlerinden kocaman yaşlar akan

Kim durduracak düşmanları

Üzerine çullanan, ey dinlerin incisi

Kim silecek kanları duvarlarından **

O günden beri Kudüs’ün duvarlarından, 
Filistin’in topraklarından, kan izleri hiç si-
linmedi. 

Birleşmiş Milletlerin 1947 yılındaki kara-
rına göre Kudüs, özel statülü uluslararası 
bir şehir olacaktı. Bu karar, Filistin’in hızla 
işgali ve bölgenin binlerce yıllık sakinle-
rinin zorla tasfiyesi sonucunu doğurmak-
tan başka bir işe yaramadı. 1967 yılında 
Kudüs’ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş 
Milletler, İsrail’in gerçekleştirdiği haksız, 
hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylem-
leri sadece seyrederek, bu zulme zımnen 
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ortak olmuştur. Neden “Dünya 5’ten bü-
yüktür” dediğimi şimdi anlıyor musu-
nuz? Amerika’nın iki dudağının arasına 
mahkûm olan dünyada zulümden başka 
bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyo-
ruz? Zalimler için yaşasın cehennem. Bu-
gün de, Amerika’nın attığı adıma karşı et-
kili bir tavır koymayan Birleşmiş Milletler, 
zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine 
bir darbe daha vurmuştur. 

Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinden 2 yıl 
sonra, bir veya bir grup Yahudi tarafından 
Mescid-i Aksa’nın yakılması, aslında bar-
dağı taşıran son damla olmalıydı. Böyle 
bir felaket dahi, maalesef, Müslümanları 
kendilerine getirmeye yetmedi. Ben Siyo-
nistlerle Musevileri birbirinden ayırıyo-
rum. Asıl mücadele Siyonistlerledir. Siyo-
nistlerin, Müslümanlara olan düşmanlığı 
hiç affedilir gibi değildir. Dönemin İsrail 
Başbakanı, bu yangının yaşandığı günkü 
hissiyatını, “Sandım ki Müslümanlar dört 
bir yandan Kudüs’e girecek... Sabaha kadar 
korkudan uyuyamadım... Lakin sabah oldu 
ve hiçbir şey yaşanmadı... İşte o zaman an-
ladım ki, biz dilediğimizi yapabiliriz” diye 
anlatıyor. Acı ama durumumuz işte budur. 
Bir şairimiz halimizi ne güzel anlatıyor:

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu

Varıp eşiğine alnını koydum

Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu

Gözlerim yollarda bekler dururum 

Nerde kardeşlerim diyordu bir ses 

İlk kıblesi benim Ulu Nebi’nin 

Unuttu mu bunu acaba herkes ***

Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü ve Filistin’i belki 
dillerimiz unutmadı ama elleri kolları bağ-
lı bir seyirci olmanın ötesine geçemediği-
miz de ortadadır.

Ahlakı Olmayan Zalimin Anladığı 
Tek Dil Güçtür

Kardeşlerim, 

İsrail, 1947’den beri dilediğini yapıyor, 
bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam 
ediyor. İşte, Amerika’nın aldığı son kararla 
Kudüs’ün mahremiyetine bir kez daha el 
uzatıldı… Mescid-i Aksa, giderek sıklaşan 
bir şekilde radikal Yahudilerin çizmele-
riyle kirletiliyor… El Halil Camii hala işgal 
altında… Ve biz Müslümanlar kınamak-
tan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyo-
ruz. Halbuki önümüzde, Müslümanların 
Kudüs’ü nasıl eman yurdu haline getirdi-
ğinin örnekleri var. Hazreti Ömer Kudüs’ü, 
neredeyse kimsenin burnunu bile kanat-
madan fethetmişti. Ama Hazreti Ömer’in 
arkasında, gerektiğinde bu uğurda canını 
vermeye hazır dev bir ordu vardı. Asırlar 
sonra, Kudüs’ün üzerine yürümek için çok 
büyük ordular toplayan Haçlılar, 600 bin 
kişi olarak Anadolu’ya girip, sergiledik-
leri tüm vahşete rağmen, ancak 100 bin 
kişi olarak Torosları aşabildiler. Onlara 
karşı bu büyük mücadeleyi veren Selçuk-
lu Beyleri, düşmanın ne sayısından, ne de 
gerisindeki siluetten çekindiler. Haçlıların 
kalanlarından oluşan ordu Kudüs’e girdi-
ğinde, şehirde Müslüman, Musevi kimseyi 
bırakmadan hepsini katletti. Selahattin-i 
Eyyubi şehri yeniden fethettiğinde ise, 
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teslim olan herkesin gitmesine izin verdi. 
“Kudüs ve Allah’ın evi Mescid-i Aksa esa-
ret altındayken evinde yatmayı kendisine 
zül sayan” bu büyük komutanın verdiği 
mücadele, imanın ve cesaretin zulme kar-
şı direnişinin sembolü oldu.  Daha sonra-
ki Haçlı Seferlerinde de benzer hadiseler 
yaşandı. Karşı taraf zulümle, vahşetle, kı-
yımla Kudüs’e yürürken, Müslümanlar 
imanlarının ve bileklerinin gücüyle onları 
yenmiş, ama masum hiç kimseye de zarar 
vermemiştir. 

Bu saldırı dalgasının son büyük örneği 
Çanakkale’dir. Çanakkale’de, ufkumuzu çe-
lik zırhlı duvarlarla kapatmaya çalıştılarsa 
da, hamdolsun, milletimiz iman dolu göğ-
sünü siper ederek bu hayâsızca akını dur-
durmuştur. 

Dikkat ediniz… Bu örneklerin hepsinde 
zalimler tüm güçleriyle saldırırken, Müs-
lümanlar sadece dua etmekle, sadece göz-
yaşı dökmekle yetinmemişlerdir. “Zulme 
rıza zülümdür” diyerek karşılarındaki 
güçlerin sayısına, silahına, teknolojisine 
bakmadan, Allah’ın vaadine güvenip tüm 
güçleriyle, tüm imkânlarıyla mücadele et-
mişlerdir. Yüreklerin, bileklerin ve canla-
rın ortaya konduğu bir mücadele elbette 
zaferle sonuçlanacaktır. Bugün neyimiz 
eksik diye baktığımızda, işte bunu görü-
yoruz. Dualarımıza ve gözyaşlarımıza, 
yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü 
eklemediğimiz sürece zalimi durdurama-
yız. Çünkü, hak-hukuk tanımayan zalim, 
laftan, sözden, nasihatten zaten anlamaz. 
İçindeki korkuyu zulüm çıtasını sürekli 
yükselterek bastıran, ahlakı olmayan zali-

min anladığı tek dil güçtür. Şayet tüm dün-
ya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün 
karşısına dikilirse, inanın bana, sırtını da-
yadığı lobilerin desteği tek başına İsrail’in 
pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli ol-
maz. İstiklal şairimiz Akif, içinde bulundu-
ğumuz hali ne güzel tarif etmiş:

Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık

Silkin de: muhitindeki zulmetleri yak yık

Bir baksana: gökler uyanık yer uyanıktır

Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır

Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet

Ey derd-i cehalet, sana düşmekte bu millet

Bir hale getirdin ki: ne din kaldı, ne namus

Ey sine-i İslam’a çöken kapkara kâbus

Ey hasm-ı hakiki, seni öldürmeli evvel

Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el ****

İslam dünyasını, içinde bulunduğu işte bu 
halden çıkartmak hepimizin boynunun 
borcudur. 

Gelin, Ayaklarımızdaki Kudüs 
Gücüyle Bu Zulme Karşı Hep 
Birlikte Yürüyelim

Kardeşlerim,

Bu konuda en büyük görev, hiç şüphesiz 
günümüz Müslümanlarına düşüyor. Önce 
biz kendi aramızda birliğimizi, beraberli-
ğimizi, uhuvvetimizi temin edeceğiz ki, za-
lime karşı gerektiği şekilde güçlü durabi-
lelim…  Açık konuşacağım. Müslümanlar 
aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, 
ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şeditse, 
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ne kadar tahammülsüzse, hatta ne kadar 
vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece 
pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü için-
dedir. Öyle ki, içimize sokulan proje terör 
örgütlerini dahi engellemeyi başaramıyoruz. 

Bölgemizde, DEAŞ denen bir proje örgüt 
türedi. Soruyorum size; bu örgüt kimin ka-
nını döktü, kimi zulmüyle inletti, kimin şe-
hirlerini yerle yeksan etti? Bu örgüt sadece 
Müslümanların kanını döktü. Bu örgüt sa-
dece Müslümanlara zulmetti. Bu örgüt sa-
dece İslam coğrafyasının mirasına saldırdı. 
Güya bu örgütle mücadele için dünyanın 
dört bir yanından gelen güçler, adeta coğ-
rafyamızı işgal etti. El Kaide’den Boko 
Haram’a, PKK’dan FETÖ’ye kadar diğer ör-
gütler de aynı amaca hizmet ediyor. Ortaya 
çıkan tablo bize, bu tür örgütlerin tek ama-
cının Müslümanların birliğini ve dirliğini 
bozarak, kurumsal yapılarını yıkarak, böl-
gemizi işgale hazırlamak olduğunu göster-
miştir. Eğer bugün Kudüs’ün mahremiyeti 
bu kadar kolay çiğnenebiliyorsa, Filistinli 
kardeşlerimizin canları-kanları bu derece 
hiçe sayılabiliyorsa, gerisindeki sebepler-
den biri de işte budur. 

İslam dairesi içinde olmak, Müslüman 
sıfatı taşımak öyle kolay değildir. “Ben 
Müslümanım” diyen herkesin, Peygamber 
Efendimizin şu tavsiyesini çok iyi kavra-
ması gerekir: “Sizden herhangi biriniz bir 
kötülüğü gördüğünde onu eliyle değiştir-
sin, buna güç yetiremezse diliyle değiştir-
sin, buna da güç yetiremezse kalbiyle buğz 
etsin. Bu ise imanın en zayıf mertebesidir.” 
Bugün Müslümanlar olarak, bırakınız kö-
tülüğü elimizle değiştirmeyi, çoğu defa di-

limizle bile karşı çıkma konusunda ortak 
karara varamıyoruz. Kalpleri ise ancak Al-
lah bilir. 

Müslümanların bu gaflet halinin tecessüm 
ettiği husus, Kudüs meselesidir. Kendi top-
raklarını İsrail saldırılarına karşı savunan 
Filistinli kardeşlerimizi ayrı tutacak olur-
sak, acaba Kudüs meselesinde hangi Müs-
lüman kötülüğü eliyle düzeltme şuuruna 
sahiptir? Müslümanların çoğunun dille-
rinin dahi lal olduğu böyle bir meseleyi, 
sadece kalplere hapsetmek, Allah korusun, 
bizi o zayıf iman ikazıyla yüz yüze bırakır. 
Bu konuyu bir şairimiz çok güzel ifade 
ediyor:

Tur Dağını yaşa

Ki bilesin nerde Kudüs

Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum

Ayarlanmadan Kudüs’e

Boşuna vakit geçirirsin

Buz tutar

Gözün görmez olur

Gel

Anne ol

Çünkü anne

Bir çocuktan bir Kudüs yapar

Adam baba olunca

İçinde bir Kudüs canlanır

Yürü kardeşim

Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin *****

Evet… Gelin, ayaklarımızdaki Kudüs gü-
cüyle bu zulme karşı hep birlikte yürüyelim. 
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Müslümana umutsuzluk yakışmaz. Rabbi-
min müjdesi var: “Gevşeklik göstermeyin, 
üzülmeyin, eğer inanıyorsanız üstün olan 
sizlersiniz.” İşte bu ilahi müjdeye layık ola-
bilmek için, tüm Müslümanlara diyoruz ki, 
gelin birlik olalım ve zalimin karşısına tek 
bilek, tek yürek olarak çıkalım. Kendi içi-
mizdeki gafillerin üstesinden geldiğimiz 
gün, zalimin kalbine korkuyu saldığımız 
gün olacaktır. Kudüs, inşallah, tüm Müslü-
manların kurtuluşunun vesilesi olacaktır. 
Üzerimizdeki ölü toprağını, Kudüs davası-
na sahip çıkarak atacağımıza inanıyorum. 

Peygamber Efendimizin Mirac’a çıktı-
ğı bu kutsal şehri, Hazreti Ömer’in ve 
Selahattin-i Eyyubi’nin mirasını sahipsiz 
bırakmayacağız. Filistinli kardeşlerimiz, 
bugüne kadar vazifelerini yerine getirdi. 
Bundan sonra 1 milyar 700 milyon Müs-
lüman olarak, Kudüs nöbetini devralma sı-
rası bizlere gelmiştir. Nöbeti almaya hazır 
mıyız? Sağ olasınız.

Amerika Sorun Çözmüyor, Sorun 
Üretiyor 

Kardeşlerim,

Bu vesileyle bir kez daha Kudüs’ün işgali-
ni, Mescid-i Aksa’nın mahremiyetinin ihla-
lini, Filistinlilerin haklarının gaspını asla 
kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Ame-
rika, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kara-
rıyla, bölgede arabulucu değil taraf oldu-
ğunu, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak 
şekilde, bir kez daha göstermiştir. Amerika 
sorun çözmeden yana değil, sorun üret-
mekten yana olduğunu ortaya koymuştur. 

Birleşmiş Milletlerin icrai organı olan Gü-
venlik Konseyi, Amerika aracılığıyla, İsra-
il konusunda karar alamaz hale gelmiştir. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ka-
rarları ise, 1947 yılından beri İsrail tarafın-
dan tanınmamaktadır. Kudüs konusunda 
alınacak yeni bir Birleşmiş Milletler Genel 
Kurul kararı, elbette kimlerin hangi safta 
durduğunu göstermesi bakımından önem-
lidir. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Baş-
kanı olarak, üye ülkeleri olağanüstü top-
lantıya çağırdık. Mitingimizin ardından 
inşallah bu toplantımıza geçeceğiz. 

Son katliam, artık bölgedeki durumun 
kâğıt üzerinde kalan kararlarla geçiştiri-
lemeyecek boyuta ulaştığının habercisi-
dir. İsrail’in uyguladığı devlet terörünün 
durdurulmaması halinde, dünya hızla hiç 
kimsenin kendini güvende hissedemeye-
ceği bir noktaya doğru gidecektir. Bunun 
için gerek Birleşmiş Milletler, gerek İslam 
İşbirliği Teşkilatı, gerek diğer uluslararası 
kurumlar, gerekse de tek tek tüm devlet-
lerin, İsrail zulmüne karşı fiili bir duruş 
ortaya koymalarının zamanı gelmiştir. 
Buradan, İstanbul-Yenikapı Meydanından 
tüm Müslümanları ve tüm insanlığı, ken-
di dini fanatizmlerinin eseri kararlar ve 
katliamlarla bölgemizi ve dünyayı felakete 
sürükleyenlere karşı harekete geçmeye da-
vet ediyoruz. Mazlumların yanında yer al-
mayan bir küresel düzen, zalimlerin oyun-
cağı olmaya mahkûmdur. Hiçbir ülkenin, 
hiçbir uluslararası kuruluşun kendini 
İsrail’in oyuncağı konumuna düşürmeye-
ceğine inanıyoruz. 
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Tüm dinlerin kutsal mekânlarına ev sa-
hipliği yapan Kudüs’ü, fanatik Yahudilerin 
yerle yeksan etme niyetine karşı, Müslü-
man’ıyla, Hristiyan’ıyla, sağduyulu Muse-
vi’siyle, hep birlikte mücadele edeceğiz. İs-
rail halkını da, yönetimlerinin kendilerini 
sürüklediği felakete karşı harekete geçme-
ye davet ediyoruz. Holokost mağduru bir 
halkın, kendi devletlerinin bir başka halka 
karşı işlediği insanlık suçlarına rıza göster-
meyeceğini ümit ediyorum. Amerikan hal-
kının da, bu uygulamaların anlamı konu-
sunda yeteri kadar bilgilendirilmediğini 
düşünüyorum. Yönetimin, terör örgütleri 
konusunda olduğu gibi terör devleti İsra-
il hususunda attığı adımların, bir gün geri 
dönüp Amerika’yı vurması kaçınılmazdır. 
Bu vesileyle Amerikan halkına da yöneti-
min yanlışları konusunda seslerini yük-
seltmeleri çağrısı yapıyorum. 

Tabii asıl olan, bu coğrafyanın asli sahiple-
ri ve sakinleri olarak bizlerin ne yapacağı-
dır. Türkiye, hem diplomatik kanalları ça-
lıştırarak, hem de attığı somut adımlarla, 
Kudüs ve Filistin meselesi konusundaki 
duruşunu hep göstermiş bir ülkedir. Son 
gelişmelerin ardından da, tavrımızı açık 
bir şekilde ortaya koyduk. İsrail’in en çok 
hedef aldığı ülkenin Türkiye, en çok hedef 
aldığı liderin şahsım olması, bu tavrın doğ-
ruluğunu ve etkisini göstermektedir. 

Biz, ecdadımız gibi, kutsal bildiğimiz de-
ğerler uğrunda, gerektiğinde canımız pa-
hasına mücadele etmekten kaçınmayan 
bir milletiz. Sön dönemde, 15 Temmuz’dan 
Suriye operasyonlarına kadar fiilen bu 
mücadelenin örneklerini sergiledik. Ku-

düs konusu da, bizim için, aynı derecede 
önemli bir hadisedir. Bu mücadelede Müs-
lümanlara öncülük etmekten şeref duya-
rız. İsrail’i bu yanlış adımlarından geri 
çevirene, akıtılan masum kanlarının hesa-
bını sorana kadar mücadelemiz sürecektir. 

Filistin Topraklarının 
Bağımsızlığa Kavuşacağı Günler 
Yakındır

Buradan bir kez daha, İsrail zulmüne kar-
şı direnen Filistinli kardeşlerimize des-
teğimizi ifade ediyoruz. Dünyadaki tüm 
Müslümanları, silkinişe, yeniden dirilişe, 
yeniden ayağa kalkmaya davet ediyoruz. 
İnsanlığı, herkes için büyük bir tehdit oluş-
turan bu saldırılara, haksızlıklara, şımarık-
lıklara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. 

İslam İşbirliği Teşkilatını hemen toplantı-
ya çağırdık. Biraz sonra zirve toplantısına 
geçiyoruz. Bu akşam, bir sonuç bildirgesiy-
le İslam İşbirliği Teşkilatı bir karar alacak. 

Bu vesileyle herkesi, İslam İşbirliği Teşki-
latı üyesi tüm ülkelerde başlatılacak olan 
Filistin’e yardım kampanyasına katılmaya 
davet ediyoruz. İnşallah Kudüs’ün esen-
liğe, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğe, 
Filistin topraklarının bağımsızlığa kavuşa-
cağı günler yakındır. 

Sizlere ve bizi medya aracılığıyla takip 
eden tüm kardeşlerimize desteğiniz, sevgi-
niz, coşkunuz, ahde vefanız için şükranla-
rımı sunuyorum. 
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Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebe-
di azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şeri-
finizi tebrik ediyorum. Bu mübarek gün-
lerin Kudüs başta olmak üzere Suriye’den 
Yemen’e, Arakan’dan Afrika’ya kadar dün-
yanın dört bir ucundaki kardeşlerimiz için 
barışa, esenliğe ve selamete vesile olması-
nı diliyorum.

Mitingimize katılan Sayın Bahçeli’ye, Sa-
yın Destici’ye, Sayın Meclis Başkanıma, 
Sayın Başbakanımıza ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi tüm misafirlerimize huzur-
larınızda teşekkür ediyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla. 

KAYNAKÇA:
* Cahit Zarifoğlu

** Nizar Kabbani

*** Mehmet Akif İnan

**** Mehmet Akif Ersoy

***** Nuri Pakdil
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, 
Sayın Genel Sekreter, kıymetli misafirler, 
aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm Ve 
Rahmetüllahu Ve Berekatuhu. Allah’ın se-
lamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hürmetle selamlıyorum. Bugün kalbi 
bizimle birlikte çarpan dünyanın dört bir 
köşesindeki tüm Kudüs dostlarını da aynı 
şekilde sevgiyle selamlıyorum. Kudüs’ün 
sırdaşı, yoldaşı, kader arkadaşı İstanbul’a 
hoşgeldiniz.

İsrail’in Yaptığı 
Haydutluktur, Vahşettir, 

Devlet Terörüdür

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi | İstanbul | 18 Mayıs 2018
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Sözlerimin hemen başında Ramazan-ı Şe-
rifinizi tebrik ediyor, bu mübarek ayın tüm 
İslâm Âlemi için hayırlara vesile olmasını 
niyaz ediyorum. Ramazan ayı bizler için, 
dargınlıkların unutulup, ayrılıkların bir 
kenara bırakıldığı, kardeşlik bağlarının 
güçlendiği; birlik, beraberlik ve dayanış-
ma ikliminin en geniş şekilde hissedildiği 
müstesna bir dönemdir. Ramazanın da ru-
huna uygun bir şekilde dünyanın dört bir 
ucundan dayanışmalarını göstermek ama-
cıyla İstanbul’a gelen siz misafirlerimize 
kardeşliğiniz, hassasiyetiniz için teşekkür 
ediyorum. İslâm coğrafyasının siz değerli 
temsilcilerini aramızda görmek Filistinli 
kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Ku-
düs sevdalılarına güç ve cesaret veriyor.

Bugün İstanbul’da, ilk kıblemiz, gözbebe-
ğimiz Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne 
bir kez daha yapılan hoyratça saldırı ne-
deniyle bir araya geldik. Bu tarihi toplan-
tının ve alacağımız kararların Kudüs ve 
tüm Filistin için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Zirve Dönem Başkanı olarak üç 
gün önce yaptığımız davete çok kısa süre-
de icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün İsrailli haydutlar tarafından kat-
ledilen Filistinliler için harekete geçmek, 
tüm dünyaya insanlığın halen ölmediğini 
göstermek demektir. Bugün Kudüs’e sahip 
çıkmak, barışa, insanlığa sahip çıkmaktır. 
Çünkü Kudüs, bütün Müslümanların onu-
ru, izzeti, harim-i ismetidir. Kudüs, Müslü-
manların ortak hafızası, ortak mirası, ortak 
emeğidir. Kudüs, aynı zamanda üç semavi 

dinin de mukaddes beldesidir. Kudüs’e yö-
nelik her saldırı aynı zamanda bu değerle-
rin, bu hassasiyetlerin tamamına yapılmış 
demektir. Bizler bugün buradaki toplan-
tımızla sadece Kudüs’ü işgal teşebbüsüne 
karşı tepkimizi ortaya koymuyoruz, aynı 
zamanda üç semavi dinin barış içinde bir 
arada yaşama idealine de sahip çıkıyoruz. 
Bizler bugün bölgemizi kan ve gözyaşına 
boğmak isteyenlere “dur” diyoruz. Burada-
ki toplantımızla Filistinli kardeşlerimizin 
mücadelelerinde asla yalnız olmadıklarını 
da haykırıyoruz. 

ABD, Gerilim ve Çatışmadan 
Beslenen Çevrelerin Esiri Oldu

Bir kez daha şu gerçeğin herkes tarafından 
bilinmesini istiyorum. Kudüs davası tüm 
Müslümanların davasıdır. Kudüs, elinde 
on binlerce masum Filistinlinin kanı olan 
bir terör devletinin insafına bırakılmaya-
cak kadar mukaddes ve mübarek bir belde-
dir. Müslümanlar, Doğu Kudüs üzerindeki 
haklarından tek bir geri adım dahi atma-
yacaktır. Nasıl 14 Mayıs Pazartesi insanlık 
tarihine kara bir gün olarak kazınmışsa, 
18 Mayıs Cuma da inşallah müşterek çaba-
larımızla insanlık onurunun kurtarıldığı 
bir gün olarak yazılacaktır. Ben bu salonda 
bulunan her bir kardeşime Kudüs’ün iz-
zetine, onuruna ve tarihi statüsüne sahip 
çıktıkları için şükranlarımı sunuyorum. 
Bu tavrınızın sadece din kardeşlerimiz 
nezdinde değil, Hristiyanlar, Museviler ve 
diğer inanç sahipleri için de çok kıymetli 
olduğuna inanıyorum. Kudüs’te yaşanan 
olayların arkasında Siyonistlerin olduğu 
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iyi bilinmelidir. İnşallah bugün alacağımız 
kararlarla da bu duruşumuzu perçinleye-
ceğiz.

Aziz kardeşlerim,

Biliyorsunuz ABD’nin hukuk dışı Kudüs 
kararının ilk işaretleri gelmeye başladığı 
andan itibaren, ABD yönetimine gerek-
li uyarılarda bulunduk. Böyle bir adımın 
bölgede tansiyonu yükselteceğini, yeni 
gerginliklere, yeni çatışmalara neden ola-
cağını söyledik. Kutsal topraklarda bir taşı 
yerinden oynatmanın bile ciddi sorunlar 
doğuracağını ifade ettik. Bu tip tek taraflı, 
uluslararası hukuku çiğneyen, BM’nin al-
tını oyan adımların sadece Müslümanlara 
ve Hıristiyanlara değil, Yahudilere de zarar 
vereceğini defalarca dile getirdik.  Yanlışta 
ısrar edilmesi halinde tüm bölgenin çatış-
ma iklimine gireceğini, bunun sorumlu-
sunun da kararı uygulayanlar olacağını 
belirttik. Maalesef iyi niyetli ikazlarımız, 
adeta büyük bir akıl tutulması yaşayan mu-
hataplarımızda karşılık bulmadı. Tüm uya-
rılara rağmen ABD, gerilim ve çatışmadan 
beslenen çevrelerin esiri oldu. İslam İşbir-
liği Teşkilatı ile BM Genel Kurulu’nun ira-
delerini nazarı dikkate almayan Amerikan 
yönetimi, İsrail Başbakanı Netenyahu’nun 
ve bazı radikal Evanjeliklerin kuyruğuna 
takılmayı tercih etti.

14 Mayıs Pazartesi günü Amerika,  dün-
yadan yükselen tepkilere rağmen İsrail 
Büyükelçiliğini Tel Aviv’den, Filistin’in 
de başkenti olan Kudüs’e taşıdı. Aynı gün 
kararı protesto eden Filistinli kardeşleri-
mize yönelik de bir katliam gerçekleştiril-

di. İsrail, demokratik haklarını kullanan, 
çıplak elleriyle işgale direnen, aralarında 
çocukların ve kadınların da bulunduğu 
62 Filistinli kardeşimizi vahşice şehit etti. 
İsrail’in saldırıları sonucunda bir kısmı 
ağır 2 bin 700 Filistinli de yaralandı. Ben 
bir kez daha ilk kıblemiz Kudüs’ün muha-
faza ve müdafaası için canlarını feda eden 
tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, 
yaralanan kardeşlerimize ise acil şifalar 
diliyorum.

Açık ve net söylüyorum… İsrail’in yaptığı 
haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür. 
75 yıl önce Avrupa’da Musevilere yapılan 
zulümle, bugün Gazzeli kardeşlerimizin 
maruz kaldıkları vahşet arasında hiçbir 
fark yoktur. İkinci Dünya Savaşı sırasında 
toplama kamplarında türlü işkenceye uğ-
rayan insanların çocukları, maalesef bu-
gün adeta Nazilere taş çıkartan yöntemler-
le masum Filistinlilere saldırıyor. İki ayağı 
olmayan tekerlekli sandalyedeki insanları 
katletmek başka türlü nasıl açıklanabilir? 
Anasının kucağındaki 8 aylık bebeğe kur-
şun sıkmak, başka nasıl tarif edilebilir?

Kadınları, çocukları, masum göstericileri 
vahşice öldürmenin tek bir geçerli maze-
reti olabilir mi? Mahmut Derviş’in “Süt ve 
bal akan ülkem” dediği bereketli Filistin’i, 
kan ve gözyaşına boğmak başka nasıl izah 
edilebilir? İsrail hem tüm dünyanın gözü 
önünde bu cinayetleri işliyor, hem de ka-
nını döktüğü insanları suçlayarak kendini 
aklamaya çalışıyor. İsrail yönetimi, katli-
amlarını yalanlarla örtebileceğini zannedi-
yor. Çünkü hesabı hukuk önünde sorulma-
yan her cinayet, faili daha da azdırır. İsrail 
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de yıllardır Filistinlilere yönelik şiddet po-
litikalarının hesabını hukuk önünde ver-
mediği için gün geçtikçe pervasızlaşıyor, 
azgınlaşıyor. Kimi batılı ülkelerin mahcu-
biyetini fırsat bilerek katliamlarına her 
gün bir yenisini ekliyor. 15 Mayıs 1948’de 
Nakba ile başlayan sürgünler, katliamlar 
ve baskılar tam 70 yıldır katlanarak devam 
ediyor. 14 Mayıs Pazartesi de Filistin’in 
makûs tarihine yeni bir Nakba Günü ola-
rak kaydolmuştur.

Amerika’nın Kudüs Kararı, 
İslam Dünyasına Yönelik Yeni 
Operasyonların Habercisidir

Değerli kardeşlerim,

Bugün gelinen noktada ABD, işgal poli-
tikalarıyla Apartheid rejimine taş çıkar-
tan İsrail’i ödüllendirmiş, barış istediğini 
defalarca kanıtlamış olan Filistin’i ise ce-
zalandırmıştır. Kudüs kararıyla İsrail’in 
katliamlarına zemin hazırlayan ABD’nin 
eline masum Filistinlilerin kanı bulaşmış-
tır. ABD artık Ortadoğu’da çözümün değil, 
sorunun parçası haline gelmiştir. Yeni ak-
törlerin sürece dâhil olması, barış süreci-
nin yeniden sağlam bir zeminde işlerlik 
kazanması şarttır.

Bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanı olarak, Filistinli kardeşlerimizle 
eşgüdüm içerisinde adımlar atmaya baş-
ladık. İsrail’in zulüm ve katliamlarının 
cezasız kalmaması için yine Filistinli kar-
deşlerimizle birlikte çalışmalıyız. İsrail, 
katlettiği masumların hesabını uluslara-

rası yargı önünde mutlaka vermelidir. Bu 
konunun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
nezdinde de takipçisi olacağız. Maalesef 
adaletin tecellisi için atılan her adım Gü-
venlik Konseyinde Amerikan yönetimi 
tarafından veto ediliyor. Meseleyi yine 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na götü-
recek, inşallah burada tüm İslam ülkeleri-
nin ve vicdan sahiplerinin desteğini alaca-
ğız. Ramazan ayı boyunca kendi ülkemiz 
başta olmak üzere, tüm İslam ülkelerinde 
Filistinli kardeşlerimiz için yardım kam-
panyaları düzenleyeceğiz. Ayrıca diploma-
tik kanalları kullanarak tepkimizi ortaya 
koyacağız.

Geldiğimiz noktada hepimiz şu gerçeği çok 
iyi biliyoruz. Kınamak, kızmak, bağırmak 
bugüne kadar işgal ve zulmü durdurmadı-
ğı gibi bundan sonra da durdurmayacaktır. 
Müslümanlar kendi haklarını alana kadar, 
hiç kimse bize hakkımızı altın tepside ik-
ram etmeyecektir. Bosna’da, Suriye’de, 
Arakan’da ve daha pek çok yerde Müslü-
manlar haklı olmasına rağmen, kazanan-
lar hep gücü elinde bulunduran zorbalar 
olmuştur. Artık bu bozuk ve adaletsiz dü-
zeni değiştirmenin zamanı gelmiştir.

Amerika’nın Kudüs kararı, İslam dünya-
sına yönelik yeni operasyonların haber-
cisidir. Eğer bu konuda bizler yeterli tep-
kiyi göstermezsek, inanın bana, bunun 
çok daha kötüleri gelecektir. Bu meselede 
elde edeceğimiz başarı ise, Müslümanlar 
için bir dönüm noktası olacaktır. Bunun 
için önce kendimizi toplayacağız, sonra 
toplanacağız, birbirimizle kenetleneceğiz. 
“Hepiniz toptan Allah’ın ipine yapışınız! 
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Tefrikaya düşmeyiniz! Bölünüp parçalan-
mayınız!” İlahi emrine hep birlikte ram 
olacağız.

İslam ülkeleri olarak, başkenti Kudüs olan, 
1967 sınırları içinde egemen ve bağımsız 
Filistin Devleti talebinden asla vazgeçme-
yeceğiz. Bugün burada verdiğimiz me-
sajların tüm dünya tarafından ciddiyetle 
değerlendirileceğine inanıyorum. İştirak-
leriniz için sizlere bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

İnşallah açıklayacağımız sonuç bildirgesi 
tüm İslam dünyası ve dünyada çok farklı 
bir tesir uyandıracaktır.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Esselamu Aleyküm Ve Rahmetüllahu Ve 
Berekatuhu.
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi 
Başkanı aziz kardeşim Sayın Bakir İzetbe-
goviç, saygıdeğer bakanlar, Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği’nin kıymetli Başkanı 
ve yöneticileri, Avrupa’da yaşayan sevgili 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler,  

sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hasretle selamlıyorum. Allah’ın selamı, 
rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. 

Sizlere 81 vilayetimizin, 81 milyon vatan-
daşımızın selamlarını getirdim. Sevginiz, 

Dünyanın Neresinde Bir 
Vatandaşımızın Başı Dara 
Düşse, Tüm İmkânlarımızı 

Seferber Ederiz

UETD 6. Olağan Genel Kurulu | Saraybosna, Bosna Hersek | 20 Mayıs 2018
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coşkunuz, kadirşinaslığınız için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avru-
palı Türk Demokratlar Birliği UETD’nin 
6’ncı Olağan Kurulu’nun hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugü-
ne UETD çatısı altında, Avrupa’daki vatan-
daşlarımıza hizmet eden tüm kardeşleri-
mize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 
Kongremizde görev alacak arkadaşlarımı-
za Yüce Mevla’dan muvaffakiyetler diliyo-
rum. 

Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden 
anlı-şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kal-
dığı bir dönemde, Bosna-Hersek, bizlere 
burada bir araya gelme imkânı sağlaya-
rak, sözde değil özde demokrat olduğunu 
göstermiştir. Gerçek dostluk, gerçek kar-
deşlik, gerçek yoldaşlık işte bugünlerde 
belli olur. Bosna-Hersek halkı attıkları bu 
adımla, asırlara sâri kardeşliğimizin halen 
sürdüğünü, gelecekte de devam edeceğini 
ispatlamışlardır. 

O bilge insan, ahirete irtihalinin bir gün 
öncesinde şahsıma çok önemli bir nasi-
hatte bulunmuştu.  Demişti ki, “Bu top-
raklar Evladı Fatiha’ndır. Tayyip evladım, 
buralara sahip çıkın.” Biz de hiçbir zaman 
Bosna’yı Türkiye’den ayrı düşünmedik. 
Bosna Hersek’le beraber bu yola devam et-
tik, devam edeceğiz.

Kardeşlerim,

Avrupa bizim için nevzuhur bir yer de-
ğildir. Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır. 
Anadolu’ya gelen atalarımızın ilk işi, bo-
ğazı geçip Avrupa içlerine doğru ilerlemek 

olmuştur. Özellikle Osmanlı’nın yönü, 
mücbir sebepler hariç, daima Avrupa ol-
muştur. Osmanlı’nın yıkılışının ardından 
Trakya’ya kadar geri çekilmiş olmamıza 
rağmen, Avrupa’yla ilişkilerimiz hep sür-
dürdük. İkinci Dünya Savaşı’nda çok bü-
yük insan kayıpları veren Avrupa ülkele-
rinin işgücü ihtiyacını karşılamak üzere 
bu defa “gurbetçi” olarak Avrupa yollarına 
düştük. Avrupa’ya istihdam amaçlı gidişi-
mizin üzerinden de 65 yılı aşkın bir süre 
geçti. Çalışmak için gidenlerin yanında, 
ülkemizde darbeler ve baskılar sebebiy-
le de Avrupa’ya ayrıca bir yöneliş oldu. 
Zıpkın gibi bir delikanlı olarak Avrupa’ya 
giden ilk kuşak, zamanla ailesini yanına 
aldı, orada çocukları doğdu, sonra onların 
çocukları oldu. İlk kuşak yerini ikinci ku-
şağa, üçüncü kuşağa, hatta dördüncü kuşa-
ğa bırakmaya başladı. İlk gelenler, bir süre 
çalışıp, elde ettikleri kazançla Türkiye’de 
kendilerine bir gelecek kurmayı hayal 
ediyorlardı. Bunun için onlara “gurbetçi” 
diyorduk. Çünkü bir gün dönüp gelecek-
lerdi. Elbette gelenler oldu. Ama önemli 
bir kısmı da Avrupa’ya yerleşti. Onun için 
artık bu kıtada yaşayan kardeşlerimize 
“gurbetçi” değil, “Avrupalı” diyoruz. Dün 
“acı vatan” olan Avrupa, bugün artık “yeni 
yurt” haline geldi. 

Dininize ve Dilinize Çok İyi 
Sahip Çıkın

Bin yıl önce Orta Asya’dan gelip 
Anadolu’yu kendilerine yurt edinen ata-
larımız, bununla kalmamışlardı. Bir ayak-
larını Anadolu’ya sabitleyip, öteki ayak-
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larıyla Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar 
geniş bir coğrafyaya yayılmışlardı. Bugün 
Anadolu’dan giden 6 milyonu aşkın karde-
şimiz Avrupa’da yaşıyor… Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu coğrafyasında yaşayan Türkiye 
kökenli insanların sayılarının 20 milyonu-
nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Batı 
Trakya’dan Doğu Avrupa’ya kadar pek çok 
yerde, hala bir asır önce bıraktığımız kar-
deşlerimizin hayatlarını sürdürdüğünü 
biliyoruz. Tuna’dan çocuklar gibi şen bir 
şekilde geçtiğimiz o günlerden bugünlere 
çok şeyler yaşadık. Özellikle son iki asırda 
çok büyük kayıplar verdik. Buna rağmen 
geride kalanlar dahi, başlı başına büyük 
bir hazinedir. Bir bölümünü de sizlerin 
oluşturduğu bu hazineyi gözümüz gibi ko-
rumakta kararlıyız. Her ne kadar birileri 
bizleri ayırmak için ellerinden geleni yap-
sa da, başaramayacaklar. 

Kardeşlerim, 

Biliyorsunuz, Cumhuriyetin kuruluşun-
dan sonra, tek parti CHP’si döneminde, 
milletimizin tarihiyle bağları kopartılma-
ya çalışıldı. Çocukluğumuzdaki ders kitap-
larında, Anadolu’da binlerce yıl önce yaşa-
mış uygarlıkları öğrenirdik, sonra birden 
20’nci yüzyıla gelirdik. Aradaki bin yıllık 
dönem, neredeyse yok sayılıyordu. Tarih 
derslerindeki Selçuklu ve Osmanlı bahisle-
ri dahi bize, afaki bir konu gibi anlatılırdı. 
Medeniyetimizin ve tarihimizin binlerce 
yıllık birikimini yok sayan bu anlayışı biz 
yıktık. Milletimizi yeniden geçmişiyle, kül-
türüyle, değerleriyle buluşturduk. 

Üzerinde önemle durduğumuz hususlar-
dan biri de, sizler, yani Avrupalı Türkler-
siniz. Sizlerle her buluşmamızda ifade 
ettiğim şu hususları, burada bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum. Yaşadığınız ülke-
lerin vatandaşlığını mutlaka alın. Çifte va-
tandaşlığa izin veren ülkelerde zaten bir 
sorun yok. Bu konuda farklı uygulaması 
olan ülkeler için Mavi Kart başta olmak 
üzere, Türkiye’deki haklarınızı hiçbir ka-
yıp olmadan kullanabileceğiniz formüller 
geliştirdik. 

Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. 
Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz. 
Çocuklarınıza ana dillerini en iyi şekilde 
öğretmenin yanında, bulunduğu ülkenin 
en iyi eğitimini almasını sağlamaya çalışın. 
İyi Türkçe bilmeyen, iyi Almanca, iyi Fran-
sızca, iyi İngilizce, velhasıl diğer dilleri de 
iyi bir şekilde öğrenemez, konuşamaz, kul-
lanamaz. Tabi bu arada Boşnakçayı da bir 
kenara koyamayız. 

Münhasıran yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımızın sorunlarıyla hemhal olmak 
üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı ismiyle bir teşkilat kur-
duk. Dünya çapında büyükelçiliklerimizin 
ve konsolosluklarımızın sayılarını artıra-
rak, vatandaşımızın devletine erişimini 
kolaylaştırdık. Büyükelçiliklerimizdeki ve 
konsolosluklarımızdaki çalışma anlayışı-
nı, Türkiye’deki devletin yönetim zihniye-
tindeki dönüşüme uygun şekilde kökten 
değiştirdik. Teknolojinin imkânlarını kul-
lanarak, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
işlemlerini mümkün olduğunca elektronik 
ortamda yürütebilmesini temin ettik. De-
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mokrasinin en temel unsuru olan seçme 
hakkınızı rahatça kullanabilmeniz için, 
gümrükler yanında yurt dışı temsilcilik-
lerimizde de sandık kurduk. Bu uygula-
madan, 24 Haziran’da, inşallah 5’nci defa 
istifade edeceksiniz. Her seçimde elde et-
tiğimiz tecrübeler ışığında, bu sistemi ge-
liştiriyor,  oturtuyoruz. Askerlikten tapuya, 
pasaport harcından diplomaya kadar pek 
çok işlemi kolaylaştırdık, basitleştirdik, 
maliyetlerini düşürdük. 

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sivil 
toplum örgütleri çatısı altındaki faaliyetle-
rini hep destekledik. Bu konuda UETD’nin 
büyük gayretleri oldu. 

Eğitim konusunda, ister bulundukları ül-
kelerde, ister kendi ülkemizde olsun, evlat-
larımıza üniversiteye girişten barınmaya 
kadar her alanda kolaylıklar sağladık. Ha-
len, ortaöğrenimini yurt dışında yapmış 
evlatlarımızdan 4 bini ülkemizdeki devlet 
üniversitelerinde eğitim görüyorlar. Yine 
yurt dışındaki evlatlarımızdan binlercesi-
ni, düzenlediğimiz programlarla ülkemize 
getirerek tarihlerini, kültürlerini, mede-
niyetlerini yakından görmelerini temin 
ettik. Yaşadıkları ülkelerdeki araçlarıyla 
Türkiye’ye gelen vatandaşlarımızın, bunla-
rı sınırlarımız içinde kullanabilme sürele-
rini 2 yıla çıkartarak, önemli bir sıkıntıyı 
ortadan kaldırdık. Bunların dışında daha 
pek çok alanda vatandaşlarımıza hizmet 
veriyoruz. Elbette eksikler vardır, aksaklık-
lar yaşanıyordur. Bunları da süratle çözü-
me kavuşturacağız. 

Yurtdışı Vatandaşlar 
Koordinasyon Kurulu Tesis 
Ediyoruz

Kardeşlerim, 

Şimdi buradan sizlerle, diasporadaki vatan-
daşlarımıza vereceğimiz yeni hizmetlerle 
ilgili bazı müjdeleri paylaşmak istiyorum: 
Yurt dışındaki çocuklarımızın anadilimiz 
Türkçeyi öğrenmeleri için proje ve des-
teklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsam-
da, hafta sonu okulları ile çocuklarımızın 
anadilleri Türkçeyi ve kültürümüzü öğ-
renmelerini teşvik edeceğiz. Diasporada-
ki gençlerimize ayrılan üniversitelerdeki 
kontenjanları 2 katına çıkarıyoruz.

Bir başka önemli çalışmamız, yurtdışın-
daki vatandaşlarımıza yönelik kamu hiz-
metlerini basitleştirmeye yönelik atacağı-
mız yeni adımlardır. Mesela, birkaç hafta 
içinde vatandaşlarımız, konsolosluk işlem-
leriyle ilgili tüm harçları, banka kartıyla 
doğrudan başkonsolosluklarda ödeyebile-
cekler. Bu uygulamayla, bankayı aradan çı-
kartarak, vatandaşlarımızın gereksiz yere 
komisyon ödemesinin önüne geçiyoruz. 

Boşanma kararlarının, başka bir yere ihti-
yaç kalmaksızın, başkonsolosluklarımızca 
yapılacak işlemle tanınması konusunda 
başvurular alınmaya başlandı.  Türkiye’de 
tekrar dava açıp yıllarca bekleme ve binler-
ce avro ödeme dönemi artık geride kaldı.

Dövizle askerliği 6 bin Euro’dan bin Euro’ya 
düşürmekle kalmadık, 38 yaşını aşmış 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür-2

441

ama dövizle askerliğe başvuramamış kişi-
lerin sorunlarını da yakında çözüyoruz. 

Farklı kurumlarımız tarafından yürütülen 
hizmetlerin koordinasyonunu çok daha 
etkin ve hızlı hale getirmek için Yurtdışı 
Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu tesis 
ediyoruz. Konsolosluk bölgelerinde, sekre-
taryası Yurtdışı Türkler Başkanlığımız ta-
rafından yürütülecek Yurtdışı Vatandaşlar 
Danışma Meclisleri oluşturacağız. 

Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi bünyesinde Yurtdışı Türkler Komisyo-
nu adıyla bir daimi komisyon kurulmasını 
tavsiye edeceğiz. Yurt dışındaki Türkçe ye-
rel medyayı güçlendirmek için, Basın İlan 
Kurumunun yurt dışındaki Türk medyası-
na da ilan ve reklam verebilmesinin önünü 
açacağız. Kişisel verilerin korunması, ulu-
sal ve uluslararası hukuka uygun olarak, 
en önemlisi de vatandaşlarımızın menfaati 
esas alınacak şekilde gerçekleştirilecektir.  
Kimse bu konudaki kirli propagandalara 
kanmasın ve endişe etmesin. 

TRT Türk yeniden yapılandırılarak yurt 
dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hiz-
met sunacak.

Bir başka önemli müjdemiz, yurt dışından 
emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde 
yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda-
dır. Seçimlerin hemen ardından bu konu-
da beklediğiniz adımları atmaya başlıyo-
ruz. 

Gördüğünüz gibi, Türkiye Cumhuriyeti, 
Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, büyü-

kelçilikleriyle, konsolosluklarıyla, tüm ku-
rumlarıyla sizin yanınızdadır. Dünyanın 
neresinde bir vatandaşımızın başı dara 
düşerse, tüm imkânlarımızla orada olmak 
bizim boynumuzun borcudur. 

Yaşadığınız Ülkelerdeki Siyasi 
Partilerde Aktif Şekilde Görev 
Alın

Kardeşlerim,

Birlikten güç doğar. Avrupalı Türkler, ken-
di aralarında ne kadar birlik içinde olurlar-
sa, o kadar güçlü hale gelirler. Bizim vatan-
daşlarımızın sayısından çok daha küçük 
toplulukların, siyasetten ekonomiye, sivil 
toplumdan kültürel çalışmalara kadar çok 
daha etkin olmaları, aralarındaki birlik-be-
raberlik sebebiyledir. Bugün kimi Avrupa 
ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbi-
yesizlik düzeyine varan tavırlar sergileye-
biliyorsa, bunun sebebi, oradaki Türklerin 
dağınıklığıdır. Gerçek gücümüzü ortaya 
koyamayalım diye, ya Türk diyerek, Kürt 
diyerek, Çerkez diyerek, ya da Sünni diye-
rek, Alevi diyerek bizleri kasten bölüyor-
lar. Sadece bölmekle kalmıyor, birbirimize 
düşürüyorlar. 

Avrupa ülkelerine gittiğimizde, kaldırımın 
bir tarafında Türk bayraklarıyla, öteki tara-
fında örgüt paçavralarıyla karşı karşıya ge-
len kalabalıklarla karşılaşıyoruz. Chatham 
House’un önünde PKK’lılar gösteri yaptı-
lar. Tabi bizi sevenler de oradaydı. Bir Ka-
radenizli hanım kardeşimin elindeki Türk 
bayrağını, bir terörist almak istedi. Ancak 



Recep Tayyip ERDOĞAN

442

hanım kardeşim bayrağımızı kaptırmadı. 
Bu alçakların, hanım kardeşlerimize bile 
gücü yetmez. Bizi bu hale düşürenlerin 
oyunlarının farkına varmalı ve artık buna 
bir son vermeliyiz. 

Türkiye’den gelmiş olan herkesin, kökeni-
ne, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine 
bakmaksızın ortak değerler etrafında bir-
leşmesinin zamanı gelmiştir. Bu birliktelik 
herkesin faydasınadır, herkesin çıkarına-
dır. Bizleri küçük gruplar halinde tutarak, 
hakkımızı, hukukumuzu kolayca çiğne-
yenler, karşılarında tek yürek, tek beden 
olmuş bir Türk toplumu gördüklerinde, 
emin olun, çok farklı davranacaklardır. 
Avrupa devletlerindeki parlamentolar-
da ülkemize en büyük husumeti, Türkiye 
kökenlilerin gösteriyor olması, bize karşı 
kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını 
gösteriyor. İnşallah bu oyunu hep birlikte 
bozacağız. 

Sizlerden ricam, yaşadığınız ülkelerdeki si-
yasi partilerde aktif şekilde görev almanız-
dır. O parlamentolarda, ülkemize hainlik 
edenler değil, sizler yer almalısınız. Türk 
toplumu bu güce sahiptir. Yeter ki, aramız-
daki küçük farklılıkları, büyük hedeflere 
yürümenin önüne bir engel olarak koyma-
yalım. Peygamber Efendimizin, “Birlikte 
rahmet, ayrılıkta azap vardır” emri muci-
bince hareket ettiğimizde, önümüzün ken-
diliğinden açıldığını göreceğiz. 

Buradan, tüm Avrupa’daki kardeşlerimize 
sesleniyorum:

Bir olmaya var mıyız?

İri olmaya var mıyız?

Diri olmaya var mıyız?

Kardeş olmaya var mıyız?

Hep birlikte Avrupa’da hak ettiğimiz yere 
ulaşmaya var mıyız?

Ne diyor Âşık Veysel: 

“Allah birdir Peygamber hak 

Rabbül âlemindir mutlak 

Senlik benlik nedir bırak 

Söyleyim geldi sırası

Kürt’ü Türk’ü ne Çerkez’i 

Hep ademin oğlu kızı 

Beraberce şehit gazi 

Yanlış var mı ve neresi”

Evet… Dün beraber şehit, beraber gazi ol-
duğumuz tüm kardeşlerimizle, inşallah 
ülkemizde olduğu gibi Avrupa’da da ye-
niden kucaklaşacak, helalleşecek, ortak 
hedeflere doğru yürümeye başlayacağız. 
İşte az önce Bakir kardeşim ifade ettiler, 
Çanakkale’de biz Boşnak kardeşlerimizle 
birlikte savaştık, birlikte şehitler verdik. 
Bu ruhu yeniden yakalamalıyız.

Türkiye’de Nelerin Yapıldığını 
Bilmeyenlere, Gözlemlerinizi 
Anlatın

Kardeşlerim,

Türkiye, 24 Haziran’da tarihi bir seçime 
hazırlanıyor. 24 Haziran’da, sadece Cum-
hurbaşkanı seçmekle, Milletvekili seçmek-
le kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin 
gelecek bir asrının tercihini de yapacağız. 
AK Parti Genel Başkanı olarak, Başbakan 
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olarak, Cumhurbaşkanı olarak, geçtiğimiz 
16 yılda neler yaşadığımızın, neler yaptığı-
mızın en yakın şahidi sizlersiniz. Bizlerin 
bazen, içinde yaşadığımız hadiseleri ger-
çek boyutlarıyla kavrayabilmesi zor ola-
biliyor. Sizlerin yurt dışından, ülkemizde 
olup bitenleri çok daha rahat bir şekilde 
görme, değerlendirme imkânına sahip ol-
duğunuza inanıyorum. Bazı cumhurbaş-
kanı adaylarının, ülkemizde yaptığımız 
atımlardan haberleri yokmuş. Zira yurdu-
nuza her gelişinizde, Türkiye’de nelerin 
değiştiğini en iyi sizler gözlemliyorsunuz. 
Türkiye’de nelerin yapıldığını bilmeyen-
lere, lütfen bu gözlemlerinizi anlatın. Bu 
cumhurbaşkanı adayları denizdeki balık-
lar gibidir, anlamazlar. Onları ancak deniz-
den alıp da karaya attığın zaman, denizin 
kıymetini anlarlar. 

Ülkemizin, özellikle son 5 yıldır yaşadığı 
her hadise, gören gözler, duyan kulaklar, 
hakkı konuşan diller, vicdan sahibi yürek-
ler için ibretlik vesikalarla doludur. Gezi 
olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık emniyet-
yargı darbe girişimiyle süren, terör olayla-
rıyla kanlı bir hale dönüşen, 15 Temmuz 
darbe teşebbüsüyle ihanetin tüm çıplaklı-
ğıyla ortaya çıktığı bir süreci hep birlikte 
yaşadık. Bu öyle bir dönemdi ki, yeri gel-
di en yakınımızdakilere, yıllarca birlikte 
yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza dahi 
hakikatleri anlatmakta zorlandığımız an-
lar oldu. Ülkemize kurulan tuzağı en iyi 
gören milletimiz oldu, sizler oldunuz. Şah-
sımıza yönelik gibi gözüken, ama aslında 
milletimize ve devletimize diz çökertmeyi, 
istiklalimizi ve istikbalimizi esir etmeyi 
hedefleyen bu saldırılara hep birlikte gö-

ğüs gerdik. Türkiye, bu dönemdeki müca-
delesiyle ikinci bir kurtuluş savaşı veriyor. 
Kurtuluş Savaşında ne yaptık? Mehmet 
Akif ’in veciz ifadesiyle ifade edelim: 

“Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

‘’Medeniyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

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”

Evet… Biz de iman dolu serhaddimize 
güvenerek, yurdumuza alçakları uğrat-
mamak için gövdemizi siper ettik. Önce 
darbecileri, teröristleri, onların gizli-açık 
destekçilerini durdurduk. Ardından, Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla, 
ülkemizin güney sınırları boyunca oluştu-
rulmaya çalışılan terör koridorunu delik 
deşik ettik. İnşallah yakında, yeni kaza-
nımlarla, açtığımız bu yolda kararlılıkla 
ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ülkemize silah 
doğrultan son teröristi de imha edene ka-
dar bize durmak yok. 

Kardeşlerim,

Tabii sadece terör örgütleriyle ve onların 
gerisindeki güçlerle mücadele etmekle 
kalmadık. Aynı zamanda ülkemizi, mevcut 
sıkıntılarıyla daha kolay baş edebileceği, 
geleceğine güvenle bakabileceği yeni bir 
yönetim sistemine kavuşturacak adımları 
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da attık. 16 Nisan halkoylamasında mil-
letimiz tarafından kabul edilen Anayasa 
değişikliğiyle kararı verilen yeni yönetim 
sistemini, 24 Haziran seçimlerinin ardın-
dan tümüyle yürürlüğe sokuyoruz. Biz 
Türkiye’yi ileriye doğru götürmek istedik-
çe, birileri de sürekli durdurmaya, hatta 
geriletmeye çalışıyor. Bunu tek başlarına 
başaramayacaklarını bildikleri için işi, si-
yasi mahremiyetlerinden bile vazgeçerek, 
milletvekillerinden seçmenlerine kadar 
her şeylerini paylaşmaya kadar vardırdı-
lar. Normal şartlarda yolda karşılaşsalar 
birbirlerine selam vermeyecek olanlar, el 
ele, kol kola girip karşımıza dikildiler. 

Biz ise, 16 yıldır hep olduğu gibi bugün 
de, sadece ve sadece milletimizle birlikte 
yol yürüyoruz. Bu yolculuğu, yerli ve milli 
olan herkesle birlikte sürdürmeyi, milleti-
mize karşı sorumluluğumuzun bir gereği 
olarak görüyoruz. İşte bu anlayışla, 24 Ha-
ziran seçimlerine, MHP ile birlikte oluştur-
duğumuz, BBP’nin de desteklediği Cum-
hur İttifakı ile girmeye karar verdik. Yerli 
ve milli olan herkese bu kapı açıktır. 

Avrupalı Türklerin Gücünü, Tüm 
Dünyaya Göstermeye Var mısınız?

Avrupalı Türkler olarak, Cumhurbaşkan-
lığı seçiminde, 1 Kasım seçimlerinde, 16 
Nisan halkoylamasında, açık ara farkla 
bizlere destek oldunuz. Şimdi, 24 Haziran 
seçimleri için bir kez daha sizlerin desteği-
ne ihtiyacımız var. Şimdi soruyorum size… 
Ama öyle bir cevap verin ki, Almanya’sın-
dan Fransa’sına, Belçika’sından Avustur-

ya’sına, Hollanda’sına kadar Avrupa’nın 
her yerinden duyulsun. Türkiye’yi yeni-
den kaosa, belirsizliğe, istikrarsızlığa sü-
rüklemek için kurulan şer ittifakına karşı, 
24 Haziran’da bizim yanımızda olmaya 
var mısınız? Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
rekor bir oyla şahsımı desteklemeye var 
mısınız? Milletvekilliği seçiminde oyunu-
zu Cumhur İttifakı içindeki AK Parti’ye 
vermeye var mısınız? Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemini güçlü bir şekilde haya-
ta geçirerek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
ulaştırmaya var mısınız? İstiklalinize ve 
istikbalinize sahip çıkmaya var mısınız? 
Terör örgütlerine, onların yerli ve yabancı 
işbirlikçilerine şöyle sağlamından bir Os-
manlı tokadı atmaya var mısınız? Avrupalı 
Türklerin gücünü, tüm dünyaya gösterme-
ye var mısınız?

Maşallah… Saraybosna’dan yükselen bu 
ses, 24 Haziran’daki zaferimizin müjdeci-
sidir. Rabbim hepinizden razı olsun. Yolu-
nuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yar-
dımcımız olsun. 

Bir kez daha UETD 6’ncı Olağan 
Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. 
Sizlerden, gittiğiniz yerlerdeki tüm kardeş-
lerimize selamlarımı, saygılarımı, muhab-
betlerimizi iletmenizi rica ediyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi’nin Sayın Başkanı, Bosna Hersek 
Bakanlar Konseyi’nin Sayın Başkanı, Ulus-
lararası Saraybosna Üniversitesi’nin değer-
li mensupları, kıymetli misafirler, sevgili 
öğrenciler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum.

3 yıllık hasretin ardından tekrar 
Saraybosna’da bulunmaktan büyük mem-
nuniyet duyuyorum. Uluslararası Saray-
bosna Üniversitesi’ne şahsıma tevcih ettik-
leri fahri doktora unvanı için şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah bu anlamlı unvanı 
hayatım boyunca gururla, iftiharla taşıya-
cağım. 

Farklılıklardan Güç Alarak,
Balkan Ruhunu Birlikte

İnşa Edeceğiz

 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Fahri Doktora Tevcih Töreni 
Saraybosna, Bosna Hersek | 20 Mayıs 2018
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Sözlerimin hemen başında başta bu salon-
da bulunun siz kıymetli kardeşlerim ol-
mak üzere tüm İslam Âleminin Ramazan-ı 
Şerifini tebrik ediyorum. Rabbim bizi ve 
İslam ümmetini barış, huzur ve selametle 
idrak edeceğimiz Ramazanlara kavuştur-
sun diye dua ediyorum. Hamdolsun bu-
gün Saraybosna’da Ramazan’ın bereketine, 
ruhuna ve manasına uygun bir gün yaşa-
dık, yaşıyoruz.

Bugün önce Bosna Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzzetbe-
goviç, Bakanlar Konseyi Başkanı Sayın 
Denis Zvizdiç ve Bakanlar Konseyi’nin de-
ğerli Bakanlarıyla ülkelerimiz arasındaki 
işbirliği projelerini ele aldık. Ekonomiden 
eğitimde, turizmden kültüre kadar farklı 
alanlarda muhataplarımızla her açıdan ve-
rimli görüşmeler gerçekleştirdik. Sizlerin 
de bildiği gibi Türkiye ile Bosna-Hersek 
arasındaki ilişkiler mükemmel düzeyde 
ilerliyor. İnşallah bu münasebetleri çok 
daha ilerilere taşıyacağız.

Elbette birileri Türkiye’nin Balkan ülke-
leriyle işbirliğinin bu derece güçlü, bu 
derece yakın olmasından rahatsızlık du-
yuyorlar. Kendi geçmişlerine, kendi müna-
sebetlerinin derinliğine bakmadan ülke-
mizin Balkanlardaki varlığını sorgulamaya 
yelteniyorlar. Oysa Türkiye, aynı zamanda 
bir Balkan ülkesidir. Bizim bu topraklarda 
yüzlerce yıllık tarihimiz, en ücra köşeleri-
ne kadar serpilmiş eserlerimiz var. Burada 
evladı Fatihanlar yatıyor. 

Türkiye’de, Bosna Hersek’tekinden daha 
fazla Boşnak, Arnavutluk nüfusundan 

daha fazla Arnavut bulunuyor. Türkiye’nin 
hemen her şehrinde Balkanlardan, Kafkas-
lardan, Türkistan coğrafyasından kardeş-
lerimiz yaşıyor. Hal böyleyken Balkanlarla 
sınırı dahi olmayan ülkeler Türkiye’yi Bal-
kanlarda adeta hasım bir güç gibi göster-
meye çalışıyor. Tabii biz bunların asıl ka-
rın ağrısını çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin 
Balkanlarda barış ve istikrarı koruma ça-
balarının bunların planlarına, projelerine 
ket vurduğunun farkındayız. Bunlar Bal-
kanları kendi nüfuz alanları olarak görü-
yor. Biz ise bu coğrafyanın kalıcı istikrara 
kavuşmasını, gerilimle değil daima huzur-
la, istikrarla anılmasını istiyoruz. İnşallah 
bundan sonra da mücadelemizi aynı şekil-
de sürdüreceğiz. Boşnak kardeşlerimizle 
beraber Sırpları, Hırvatları, Arnavutları, 
Makedonları da kucaklamaya devam ede-
ceğiz. Son dönemde bu doğrultuda çok 
önemli adımlar attık, çok önemli mesafe-
ler kat ettik. İnşallah gelecekte, farklılıklar-
dan güç alarak yükselen bir Balkan ruhu-
nu hep birlikte inşa edeceğiz. 

Sırtı Sıvazlanan Zalimler, 
Dünyayı Hepimiz İçin 
Yaşanılmaz Hale Getiriyor

Kıymetli dostlarım,

Son birkaç yıldır yaşadıklarımız bize, 
Türkiye’nin dış politikada kendine belirle-
diği misyonun ne kadar doğru ve aynı za-
manda ne kadar zor olduğunu göstermiş-
tir. Gerilim yerine işbirliğini, kavga yerine 
dayanışmayı, sömürü yerine paylaşmayı, 
zülüm yerine adaleti savunmak; bu ilke-
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lerin idamesi için samimiyetle mücadele 
etmek gerçekten çok zahmetli bir çabadır. 
Aslında lafa gelince hemen herkes bu kav-
ramları diline doluyor. Bugün bölgemizin 
ve dünyanın farklı köşelerinde adaletin, 
barışın, demokrasinin, ekonomik kalkın-
manın, işbirliği çabalarının altını oyanlar, 
bu kavramları kullanmadan tek bir cümle 
dahi kurmayanlardır. Her fırsatta demok-
rasi havarisi kesilen, herkese insan hakları 
karnesi düzenleyen bu ülkelerin tek mese-
lesi kendi çıkarlarıdır. Bunların çıkarları 
uğruna vazgeçemeyecekleri değer, çiğne-
meyecekleri ilke yoktur. Menfaatlerini ko-
rumak için Balkanlar dâhil dünyanın pek 
çok bölgesinde katliamlara nasıl ses çıkar-
madıklarını hepimiz biliyoruz. Afrika’da 
altın ve elmas için hangi soykırımların altı-
na imza attıklarını da çok iyi biliyoruz. Te-
rör örgütlerinin, devlet terörü uygulayan 
zalimlerin vahşetlerine önce göz yumup, 
sonra onlarla mücadele bahanesiyle ülke-
leri ve toplumları nasıl mahvettiklerine ga-
yet yakından şahidiz.  

Bugün benzer tavırları Suriye’de, Irak’ta, 
Yemen’de, Libya’da ve son olarak Filistin’de 
yaşanan zülüm karşısında sergiliyorlar. 
Aralarında 8 aylık bebeklerin, tekerlekli 
sandalyedeki engellilerin bulunduğu 62 
Filistinlinin vahşice öldürülmesine doğru 
dürüst tepki dahi göstermiyorlar. Kimisi 
ağır 2 bin 700 Filistinli sivilin yaralanma-
sını basit birkaç kınama cümlesiyle savuş-
turmaya çalışıyorlar. Başını kuma gömen 
deve kuşu misali, İsrail’in şiddet politikala-
rına karşı gözlerini kapattıklarında, sanki 
bunların hiç yaşanmadığını varsayıyor-
lar. Kendi konforlu dünyalarını güvende 

tutarak, bu süreci idare edebileceklerine 
inanıyorlar. Oysa hakikati görmezden gel-
mek mümkün değildir. Bugün siz kabul et-
mesiniz de, Filistinliler kurşunların hedefi 
olmaya, çocuklarını kaybetmiş annelerin, 
annelerini kaybetmiş çocukların feryatları 
yükselmeye devam ediyor. 

Siz sırtınızı dönseniz de, bugün dünyada 
milyonlarca insan açlık ve kıtlığın pençe-
sinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. 
Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı 
hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. 
Onun için biz de diyoruz ki; zalimler için 
yaşasın cehennem. Evet, onlar görmek, 
duymak, kabul etmek istemeseler de bu 
adaletsizliklerin, bu zulümlerin hepsi şu 
an dünyanın farklı köşelerinde yaşanıyor.

Kıymetli dostlarım,

Bize düşen yeise düşmek, darılmak, ken-
di kabuğumuza çekilmek yerine, hak ve 
adaletin tecellisi için cesaretle mücadele 
etmektir. Karanlığa kızmanın hiç kimseye 
bir faydası yoktur, olmayacaktır. Mesele 
karanlığı delecek bir umut ışığı yakabil-
mektir. Bunun için bakacağımız yer, güç 
sahiplerinin cüsseleri değil, kendi yüreği-
mizdeki inanç olmalıdır. Kibir abideleri-
nin tehditlerine boyun eğerek, coğrafya-
mızı kana bulayan şiddet sarmalına sessiz 
kalarak, geleceğimize umutla bakamayız. 
Hazreti Ali Efendimiz “Haksızlık önünde 
eğilmeyiniz, o zaman hakkınızla birlikte 
şerefinizi de kaybedersiniz” buyuruyor. 
Hangi inançtan, hangi dinden olursa ol-
sun, vicdan ve şahsiyet sahibi insanların, 
bırakın haksızlık karşısında boyun eğme-
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yi, tam tersine seslerini yükseltmesi, tepki-
lerini en net bir şekilde ortaya koymaları 
gerekiyor. Türkiye olarak biz son 16 yıldır 
işte bunu yapmaya çalışıyoruz. Coğrafya-
mızı etkileyen hadiseleri tribünden sey-
retmek yerine, elimizdeki tüm imkânları 
kullanarak çözüm için çalışıyoruz. Neme-
lazımcılığın sahte konforuna tevessül et-
meden, aktif ve girişimci bir dış politika 
takip ediyoruz.

İTT Zirvesinde Alınan Kararlar 
İslam Dünyasının Kararlığını 
Gösterdi

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’da gerçek-
leştirdiğimiz Olağanüstü İslam Zirvesi, bu 
çabalarımızın örneklerinden biridir. Bu 
zirveyi, Amerikan yönetiminin hukuk dışı 
kararından ve İsrail katliamlarından sade-
ce 72 saat sonra liderler düzeyinde düzen-
ledik. Böylece, zulüm karşısında tepkimizi 
gösterdik, hem de Kudüs başta olmak üze-
re kutsallarımıza sahip çıkma konusunda 
güçlü bir irade sergiledik. İslam İşbirliği 
Teşkilatı olarak ekonomik, diplomatik, ti-
cari ve siyasi alanda Filistinlilerin kanını 
dökenlerini canını acıtacak birçok karar 
aldık. Müslümanların ilk kıblesi, 3 sema-
vi dinin mukaddes şehri Kudüs’ün, İsrail 
tarafından işgal edilmesine fırsat verme-
yeceğimizi bir kez daha ilan ettik. Gerek 
13 Aralık’ta, gerekse 18 Mayıs’ta yapılan 
Kudüs konulu Olağanüstü Zirveler, İslam 
dünyasının bu konudaki kararlığının ifa-
desidir. Bu zirveler aynı zamanda İslam 
dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağı-
nı yavaş yavaş üzerinden atmaya başladı-

ğının da işaretleridir.  Bunu, geleceğimiz 
adına atılmış son derece ümitvar bir adım 
olarak görüyorum. Benzer bir dayanışmayı 
Suriye’den Irak’a, İslam düşmanlığından 
kültürel ırkçılığa kadar diğer sorunlarımız 
konusunda da göstereceğimize inanıyo-
rum.

Değerli kardeşlerim,

Nitelikli, iyi yetişmiş, değerlerini özümse-
miş, ufku açık, vizyonu geniş bir insan kay-
nağına sahip olmadan, bu çabalarımızın 
çoğu akim kalmaya mahkûmdur. Ülkemiz, 
milletimiz ve işte bugün Bosna Hersek’te 
olduğu gibi kardeşlerimiz için müreffeh 
bir gelecek inşa etmek konusunda genç-
lerimize güveniyoruz. Bu anlayışla, genç 
kuşakların eğitim-öğretimine çok büyük 
hassasiyet gösteriyoruz. Sadece kendi ev-
latlarımızın değil, dünyanın farklı köşele-
rindeki dostlarımızın gençlerinin de he-
deflerimize uygun şekilde yetiştirmeleri 
için çaba harcıyoruz. Bakınız bugün Tür-
kiye Burslarıyla dünyanın 160 ülkesinden 
17 bin öğrenci ülkemizde lisans, yüksek 
lisans ve doktora seviyesinde eğitim görü-
yor. Bunun yanında dünyanın her yerin-
den 115 bin öğrenci, kendi imkânlarıyla 
Türk Üniversitelerinde eğitim alıyor. Şim-
diye kadar Türkiye Bursları kapsamında 
860 öğrencimiz mezun olarak, Bosna-
Hersek’e döndüler ve ülkelerine hizmet 
etmeye başladılar. Diğer yandan, Bosna 
Hersek’te Saraybosna, Mostar, Tuzla ve 
Zenitsa’daki üniversitelerde Türkoloji Bö-
lümleri faaliyet gösteriyor. Bu bölümlerde 
500’e yakın öğrenci eğitim alıyor.
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Türkiye’yi, Türkçeyi, Türk kültürünü ve 
sanatını Bosna Herseklilere tanıtan Yunus 
Emre Enstitüsünün Mostar ve Foynitsa’da 
şubeleri var. Bosna Hersek’teki sertifikalı 
kurslarına yaklaşık 6 bin öğrenci katılan 
Yunus Emre Enstitüsü, “Tercihim Türk-
çe” projesi kapsamında Bosna Hersek’te 
seçmeli yabancı dil olarak Türkçe hizmeti 
vermeye de başladı. 2011-2012 eğitim öğ-
retim yılında 43 okulda yaklaşık bin öğren-
ciyle başlayan projede, bu yıl 150 okulda 8 
bin 243 öğrenciye ulaşıldı. Bu çalışmaları, 
devletimizin kurumları yanında, sivil top-
lum kuruluşlarımızın, vakıf ve dernekleri-
mizin desteğiyle yürütüyoruz.

Bugün çatısı altında bulunmaktan büyük 
onur duyduğum Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi, bu vizyonumuzun en güzel 
meyvelerindendir. Ağırlığı Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi’nde olmak üzere 
çeşitli şehirlerde bin 500’ün üzerinde Türk 
üniversite öğrencisi öğrenim görüyor.  
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin 
kurucusu olan Sedef Vakfı, Bosna Hersek’te 
ayrıca bir ilköğretim ve bir ortaöğretim 
okuluyla da gençlerimize hizmet sunuyor.

FETÖ, Bosna’daki Eğitim 
Kurumlarını Çeşitli Ülkelerin 
Himayesine Sokmanın Gayretinde

Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı da, Bosna 
Hersek’teki kuruluş sürecini tamamladı. 
Vakfımız, Bosna Hersekli öğrencilere eği-
tim desteği vermek için kısa sürede hare-
kete geçecektir.  Bu kurumlarımızın Bosna 
Hersek’teki eğitim seferberliğini, FETÖ’yle 

mücadele bakımından da kritik önemde 
görüyoruz. Malumunuz olduğu üzere, ül-
kemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde te-
şebbüs edilen hain darbe girişimiyle, uzun 
süredir mücadele ettiğimiz FETÖ’nün kirli 
yüzü açıkça ortaya çıkmış, haklılığımız is-
patlanmıştır. Darbe girişimi esnasında pek 
çok ülke sessiz kalırken, Bosna Hersek Dev-
let Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir 
İzzetbegoviç’in şahsında Bosna Hersek’in 
göstermiş olduğu kararlı ve samimi daya-
nışmayı asla unutmayacağız. 

Sayın Bakir İzzetbegoviç’in de ifade ettiği 
gibi FETÖ, toplumun her alanına kollarını 
dolamış bir ahtapot olarak varlığını sür-
dürmeye çalışıyor. Bu alanların başında ise 
eğitim geliyor. FETÖ’nün Bosna Hersek’te-
ki eğitim kurumlarını farklı isimler altın-
da sürdürmeye çalıştığını ve çeşitli ülkele-
rin himayesine sığınma gayreti içerisinde 
olduğunu biliyoruz. Bu okulların ileride 
Bosna Hersek’e zarar vermemesi için Bos-
na Hersekli kardeşlerimizden FETÖ’nün 
okullarını kapatmalarını isterken, Bosna 
Hersekli öğrencilere de alternatifler sun-
mayı görev addediyoruz. Hem Türkiye Ma-
arif Vakfı, hem de Sedef Vakfı, açtıkları ve 
açacakları eğitim yuvalarıyla bu ihtiyaçla-
rı giderecektir. 

Sevgili öğrenciler,

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki siya-
si ve ekonomik ilişkiler parlak bir gelecek 
vaat ediyor. Bu gelişme, her iki ülkenin di-
lini bilen ve hayatın her sahasında faaliyet 
gösteren gençlere duyulan ihtiyacı giderek 
artırmaktadır. Toplumların birbirine gide-
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rek daha yakınlaştığı, bilginin, bilişimin ve 
teknolojinin öneminin katlanarak arttığı 
bir dönemde yaşıyoruz. Bosna Hersek gibi 
güzel bir ülkede ve böylesine güzide bir ku-
rumda eğitim gören siz gençlere tavsiyem, 
çok merak etmeniz, çok araştırmanız, en 
az iki yabancı dili rahatça konuşabilmeniz, 
kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizdir. 
Okuldaki eğitimle yetinmeyip ülkemizin 
ve insanlığın tarihini, dünyada olup biten 
hadiseleri öğrenmek için ayrıca gayret sarf 
etmelisiniz. Çalışmaktan yılmamak, öğren-
mekten usanmamak, karşımızdakini anla-
maya gayret etmek ve empati yapmak düs-
turumuz olmalıdır. Merhum, Üstad Necip 
Fazıl’ın da dediği gibi, “Devler gibi eserler 
bırakmak için karıncalar gibi çalışmak la-
zım.”

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor, tahsil hayatınızda ve sonrasında ba-
şarılar temenni ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kalın 
sağlıcakla.
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Değerli Büyükelçiler, değerli diplomatik 
misyon temsilcileri, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. İftar buluşmamızı teşrifleriniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu güzel Ramazan akşamında siz kıy-
metli dostlarımla birlikte olmaktan duy-
duğum memnuniyeti belirtmek isterim. 

Ramazan-ı Şerif ’in, ülkemiz ve milletimiz-
le birlikte tüm insanlık için de barışa, hu-
zura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. 

Ramazan; yardımlaşma ve dayanışma ayı-
dır. Bu ay, yoksulların, gariplerin, mazlum 
ve mağdurların sevindiği, sevindirildiği 
bir rahmet ve bereket ayıdır. Bugün etra-
fında toplandığımız şu iftar sofrası zengin-
fakir, yönetici-memur, işveren-işçi, bütün 

Amerika’nın Eline Filistinli 
Çocukların Kanı Bulaşmıştır

Büyükelçiler İftarı | Ankara | 21 Mayıs 2018
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statülerin anlamını yitirdiği, herkesin Hak 
katında eşitlendiği bir muhabbet sofra-
sıdır. Oruç ibadeti, sadece bir süre aç ve 
susuz kalmanın ötesinde, bizim için nefis 
terbiyesinin, bu dünyadaki varoluş gaye-
mizi sorgulamanın aracıdır. Müslümanlar 
olarak her Ramazan ayında murakabe, 
muhasebe ve tefekkürle insani tarafları-
mızı tekrar keşfediyor, kendi iç dünyamızı 
yeniliyor, kul olmanın şuuruna varıyoruz. 
Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu bu-
luşmamızı mübarek ayın manasına, ihti-
va ettiği değerlere her zamankinden daha 
fazla muhtaç olduğumuz bir zaman dilin-
de gerçekleştiriyoruz. Rabbim hepimize 
Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde bu 
ayı idrak etmeyi, bu mukaddes günlerden 
istifade etmeyi nasip eylesin diyorum.

Kıymetli misafirler,

Dünyamız çok zorlu ve sancılı bir süreçten 
geçiyor. Karşı karşıya olduğumuz sorunlar 
sadece belirli bir bölge için değil, küresel 
anlamda herkes için, farklı düzeylerde de 
olsa, tehditler arz ediyor. Terör, şiddet, ırk-
çılık, ayrımcılık, açlık, yoksulluk, düzensiz 
göç, insani krizler, doğal felaketler tüm in-
sanlığı büyük sınamalarla karşı karşıya bı-
rakıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, 
hiç kimse kendini tam olarak emniyette 
hissedemiyor. Geleceğe dönük umutlar 
bilhassa gerilim, fakirlik ve kaosun hakim 
olduğu ülkelerde giderek yok oluyor. Belir-
sizlik ve güvensizlik uluslararası sistemin 
adeta alameti farikası, yani belirleyici ni-
teliği haline geldi. Dünyamız adeta kendi 
içinde hastalıklarla kıvranan, ıstırap çeken 
dev bir organizmaya dönüştü. Biz ise tüm 

insanlık olarak sosyal, siyasal ve beşeri ha-
yatımızı giderek daha fazla saran bu hasta-
lıklara şifa bulmakta yeterli başarıyı halen 
göstermiyoruz.

Hal Yoluna Konmuş Krizlerin 
Yeniden Köpürtülmesini Kabul 
Etmiyoruz 

Şüphesiz küresel anlamda barış ve istik-
rarın anahtarı diplomasidir. Dünyadaki 
mevcut krizleri çözmenin, yenilerinin de 
önüne geçmenin yolu öncelikle diploma-
siden geçiyor. Fakat son dönemde krizlere 
çözüm vasıtası olarak diplomasinin ciddi 
anlamda erozyona uğradığını, uğratıldığı-
nı görüyoruz. Diplomasinin imkânlarına 
daha çok başvurmamız gereken bir dö-
nemde, ne yazık ki, bunlardan yeterince 
istifade edemiyoruz. Diplomasinin ikili ve 
çok taraflı sorunları çözmeye, işbirliği ve 
diyaloğu geliştirmeye, dünyamızı herkes 
için daha yaşanılır bir yer kılmaya dönük 
araçlarını etkin şekilde kullanamıyoruz. 

Yakın coğrafyamız başta olmak üzere, ma-
alesef, bu yetersizliğin pek çok acı örneği 
var. Mesela, Rum tarafının kaprisleri se-
bebiyle Kıbrıs sorununda bir türlü mesafe 
alınamıyor. Filistin meselesi, giderek daha 
çok masum insanın hayatını kaybettiği bir 
trajediye dönüşüyor. 7 yıldır 13 milyon Su-
riyeliyi evinden eden, 1 milyondan fazla 
insanın hayatına mal olan Suriye krizinde 
çözüm yolları birileri tarafından hep tı-
kanıyor. Yemen’de devam eden kaos, Lib-
ya’daki sıkıntılar, Ukrayna’daki çatışmalar 
diğer örneklerdir. Tüm bu krizlerde yeterli 
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irade gösterilmediği, diplomatik çabalar 
sabote edildiği için, masum insanlar bedel 
ödemeye devam ediyor.

“Diplomasiyi kullanmama” sorunundan 
çok daha büyüğü, çok uzun uğraşlar so-
nucu elde edilen diplomatik kazanımların 
dinamitlenmesi sorunudur. Özellikle po-
pülist kaygılarla hareket eden kimi politi-
kacıların, bu konuda “Zücaciye dükkânına 
giren fil misali” hareket ettiğini görüyoruz. 
Yerleşik teamüller ve uluslararası hukuk 
ayaklar altına alınırken, bölgesel barışın 
dinamosu olan çok taraflı anlaşmalar bir 
çırpıda rafa kaldırılabiliyor. Irkçı, göçmen 
karşıtı, İslam düşmanı, çatışmacı ve aşırı 
sağcı akımların siyaset üzerindeki baskı-
ları ve talepleri ise bu ateşe adeta benzin 
döküyor. “Popülizm eksenli iç ve dış politi-
ka”, batılı devletler başta olmak üzere dün-
yanın pek çok ülkesini giderek daha fazla 
esir alıyor.

Değerli büyükelçiler,

Küresel barışa zarar veren bu yıkıcı dış po-
litika anlayışının tezahürlerinden biri de, 
İran Nükleer Anlaşması ve Kudüs mesele-
sinde atılan adımlardır. Sizler Türkiye’nin 
nükleer enerji ve nükleer silahlar konu-
sundaki tavrını yakinen biliyorsunuz. 
Enerji açığı olan bir ülke olarak, biz nükle-
er enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanıl-
masını sonuna kadar savunuyoruz. Her ül-
kenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. 
Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak is-
teyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı 
göstermesi gerektiğine inanıyoruz. 

Rusya Federasyonu ile geçen ay inşası-
na başladığımız Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali, Türkiye’nin artan enerji ihtiya-
cının önemli bir kısmını karşılayacaktır. 
Türkiye’yi nükleer enerji konusunda bir 
üst lige taşıyacak bu önemi santralin ilk 
reaktörünü, inşallah Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılı olan 2023 senesinde hizmete 
alacağız.  Nasıl dünyanın 31 ülkedeki 450 
nükleer santral bizim için tehdit değilse, 
çok sıkı denetlendiği sürece, başkalarının-
ki de tehdit oluşturmayacaktır. Ülkemiz ve 
bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlar-
dır. Ortadoğu öncelikle bu silahlardan te-
mizlenmelidir. Asıl 15 bine aşkın nükleer 
başlıklı silaha sahip olan ülkeler dünyayı 
tehdit etmektedirler. Nükleer silaha sa-
hip olduğu bilinen ülkelerin, nükleer güç 
santrallerini tehdit olarak göstermesinin 
dünya kamuoyunda hiçbir inandırıcılığı 
yoktur. Biz, Türkiye olarak, İran Nükleer 
meselesi dahil, hal yoluna konmuş krizle-
rin yeniden köpürtülmesini kabul etmi-
yoruz. Amerikan yönetiminin kararı kar-
şısında diğer imzacı ülkelerin anlaşmaya 
bağlılıklarını ifade etmelerini de son dere-
ce olumlu buluyoruz.

Bebek Katillerinin Sırtını 
Sıvazlayanlar Demokrasiden 
Bahsedemezler

Kudüs’te yaşananlar ise popülist aymazlı-
ğın ne tür vahim sonuçları olabileceğinin 
en acı ispatıdır. Amerikan yönetiminin, 
uluslararası hukuku, yerleşik teamülleri, 
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu’nun aldığı kararları 
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çiğneyerek 14 Mayıs’ta attığı adım, 62 Fi-
listinli kardeşimizin şehit olmasına, 2 bin 
700 Filistinlinin de yaralanmasına neden 
olmuştur. Ben burada bir kez daha işgale 
karşı demokratik haklarını kullanırken 
İsrail’in devlet terörüne kurban verdiğimiz 
Filistinli şehitlere Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Saldırılarda yaralanan kardeşlerimi-
ze de acil şifalar temenni ediyorum.

İsrail yönetiminin “terörist” diye yafta-
ladığı Filistinli şehitler arasında 8 aylık 
bebekler, kadınlar, gençler, tekerlekli 
sandalyedeki engelliler de bulunuyor. 
Attığı son provokatif adımla Amerikan 
yönetimi, İsrail’in katliamlarına da ortak 
olmuştur. Açık söylüyorum; Amerika’nın 
eline Filistinli çocukların kanı bulaş-
mıştır. Analarının kucağında katledilen 
bebeklerin utancı, o bebeklere kurşun 
sıkma alçaklığı gösterenlerle beraber, bu 
katillere suç işleme cesareti verenlerin 
de yüzüne yapışmıştır. Amerikan yöne-
timinin bundan sonra demokrasi, insan 
hakları, özgürlükler ve barış konusunda 
söyleyeceği sözlerin hiçbir kıymeti har-
biyesi olmayacaktır. Bebek katillerinin 
sırtını sıvazlayan bir anlayışının demok-
rasiden bahsetmesi, tam bir oksimoron-
luk örneğidir, kendi kendiyle çelişki ör-
neğidir. Uluslararası hukuku hiçe sayan 
bir zihniyetin, başkalarına hukuk telkin 
etmesi ise pişkinliktir, yüzsüzlüktür.

Kıymetli büyükelçiler,

Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Dö-
nem Başkanı sıfatıyla, gerek Amerika’nın 
kararına, gerekse İsrail’in işlediği katlia-

ma karşı tepkimizi açıkça ortaya koyduk. 
Ülkemizde Filistinli kardeşlerimizle daya-
nışmamızı göstermek amacıyla 3 günlük 
milli yas ilan ettik. Aynı gün Kızılay, AFAD 
ve TİKA vasıtasıyla yaralanan kardeşleri-
mizin tedavileri için çalışmalara başladık. 
İsrail saldırılarından etkilenen kardeşle-
rimize yine bu kurumlarımız vasıtasıyla 
sahadan tedarik yöntemiyle acil insani 
yardım ulaştırdık. Washington ve Tel Aviv 
Büyükelçilerimizi istişareler için ülkemize 
çağırdık.

Daha sonra Zirve Dönem Başkanı olarak 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplantıya 
çağırdık. Bu çağrımızdan 72 saat sonra 50 
ülkenin katılımıyla 18 Mayıs Cuma günü 
İstanbul’da yine bir “Olağanüstü İslâm 
Zirvesi” gerçekleştirdik. Kabul ettiğimiz 
bildiriyle, uluslararası barış gücü gönder-
me yolu dahil, Filistin halkına uluslara-
rası koruma sağlanması, işlenen suç ve 
cinayetlerin soruşturulması, ayrıca tüm 
ülkelerce Filistin Devleti’nin resmen ta-
nınması çağrılarında bulunduk. Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti ilan eden ülkelere karşı 
yürürlüğe konulabilecek önlemleri de ele 
aldık. Zirveye iştirak ederek bizimle birlik-
te insani duruş sergileyen tüm dostlarıma,  
kardeşlerime, burada sizler vasıtasıyla bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu zir-
ve, İslam dünyasının Kudüs meselesindeki 
hassasiyetini çok açık-net ortaya koymuş-
tur. Kudüs-ü Şerif üzerindeki haklarımız-
dan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıble-
mizi on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden 
beslenen bir devletin insafına asla terk et-
meyeceğiz.
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Zira biz, özellikle o Haremi Şerifi, o Kut-
si Şerifi çok farklı tanımış bir ümmet ve 
milletiz. Zira oradaki o kapı, sadece belli 
bir dininin mensuplarının girip-çıktığı bir 
kapı değildir. O kapıdan İbrahim dininin, 
İbrahim milletinin mensuplarının rahat-
lıkla girebileceğine inanılmıştır. Şimdi ise, 
ne yazık ki Siyonistler bu kapıyı sadece 
kendilerine mahsus görüyorlar ve Müslü-
manların burada ibadet etmesini engelle-
meye çalışıyorlar. 

Filistin’de yaşanan son gelişmeleri yine 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na götü-
receğiz. Genel Kurul’da da eminim ki tüm 
İslâm ülkelerinin ve vicdan sahiplerinin 
desteğini alacağız. Kudüs üç semavi dinin 
mensupları için de barış, huzur ve eman 
yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüre-
ceğiz. Devletlerinizin temsilcisi olarak ül-
kemizde bulunan siz değerli Büyükelçile-
rin de Türkiye’nin bu kutlu mücadelesine 
destek vereceğinize inanıyorum.

Avrupa’nın Birçok Ülkesi, Katiller 
İçin Güvenli Limanlara Dönüştü

Kıymetli dostlarım,

Dış politikamızın özünde “Girişimci ve 
insani” yaklaşım, bununla birlikte terör 
örgütlerine karşı da tavizsiz bir mücadele 
anlayışı vardır. PKK ve onun Suriye kolu 
PYD-YPG, DEAŞ, El-Kaide, en önemlisi yeni 
nesil hibrid bir terör örgütü olan FETÖ ile 
kararlılıkla mücadele yürütüyoruz. Ancak, 
uluslararası alanda terör konusunda çifte 
standardın halen devam ettiğini üzülerek 

söylemek durumundayım. DEAŞ’a gelince 
yükselen sesler, PKK ve türevleri ile FETÖ 
söz konusu olduğunda birden sus-pus kesi-
liyor. Hatta PYD-YPG konusunda tavırlar, 
örgütün adeta daha fazla zülüm ve baskı 
yapması için destek beyanına dönüşüyor. 
Ayrıca, PKK paçavraları yıllardır Batı ül-
kelerinde serbestçe kullanılabiliyor, baskı 
ve tehditle para topluyor, örgüt mensupla-
rı başkentlerin en merkezi meydanlarında 
terör propagandalarını rahatça yapabili-
yor. Benzeri bir durum FETÖ için de geçer-
lidir. 

Bir gecede 251 insanımızı şehit eden, ana-
yasal düzenimizi, bekamızı hedef alan 
FETÖ ihanet şebekesinin başı, Amerika’da-
ki “malikânesinde” güvenle terör impa-
ratorluğunu yönetebiliyor. Meclisimizi 
bombalayan, demokrasimizi yok etmek 
için kan döken caniler bugün dünyanın 
pek çok ülkesinde ellerini kollarını salla-
yarak gezebiliyorlar. Avrupa’da, daha önce 
PKK’lı, DHKPC’li teröristlere tanınan siya-
si sığınma hakkı, maalesef, bugün FETÖ’cü 
alçaklar için seferber edilmiş durumda. 
Avrupa’nın birçok ülkesi, eli masum kanı-
na bulaşmış katiller için adaletten kaçabi-
lecekleri güvenli limanlara dönüştü. Terör 
örgütleri karşısında böyle ikircikli bir tu-
tum sergiledikçe, kimse kusura bakmasın, 
terörle mücadelede bir arpa boyu yol alın-
ması mümkün değildir. Öncelikle, teröriste 
“terörist” demeyi bilmek, sonra da onlara 
karşı el birliğiyle mücadele etmek şarttır.   

Bu vahim tablo karşısında Türkiye, bekası-
na yönelik tehditleri kaynağında bertaraf 
etmek için kendi önlemlerini almaktadır. 
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Geçtiğimiz yıl “Fırat Kalkanı Harekâtı”, bu 
yıl da “Zeytin Dalı Operasyonu” ile toplam-
da 4 bin kilometrekarelik alanı teröristler-
den temizledik. Bu harekâtlar sırasında 3 
bin DEAŞ’lıyı, 4 bin 500 civarında da PKK-
YPG’liyi etkisiz hale getirdik. Etkisiz hale 
getirilen YPG’liler arasında bir kısmı Av-
rupa olmak üzere, farklı ülkelerden gelen 
yabancı teröristler de bulunuyor. 

Bununla birlikte, her iki harekât sırasın-
da da çok ciddi karalama kampanyalarına 
maruz kaldık. Bir merkezden yönetilmiş-
çesine ülkemiz hakkında olmadık iftiralar 
atıldı, akla ziyan yalanlar söylendi. Pek 
çok sözüm ona itibarlı uluslararası basın-
yayın kuruluşu, terör örgütünün yalanla-
rını sayfalarına, manşetlerine, televizyon 
ekranlarına taşıdı. Oysa müttefiklerimi-
zin DEAŞ’tan kurtardığı Rakka ile bizim 
YPG’den temizlediğimiz Afrin’in fotoğraf-
larını yan yana koymak bile gerçeği gör-
mek için kâfiydi. Terör örgütünden alınan 
Rakka hayalet şehre dönerken, Türkiye’nin 
kurtardığı Afrin’de insanlar hemen ertesi 
gün normal hayatlarına devam ettiler. Ce-
rablus, El Rai ve El Bab bölgesine dönen 
Suriyeli mültecilerin sayısı ise 160 bini aş-
mış durumda. Halihazırda Afrin’e de çok 
sayıda Suriyeli dönmeye devam ediyor.

Herkes İçin Barış, Adalet, Refah ve 
Kalkınma İstiyoruz

Değerli büyükelçiler,

Biliyorsunuz ülkemiz 24 Haziran’da Cum-
hurbaşkanını ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisini belirlemek için erken genel seçi-
me gidiyor. Bu seçimlerle, kriz ve kaos üre-
ten mevcut yapıyı terk ederek, istikrarı ve 
milli iradenin üstünlüğünü garanti edecek 
olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
ne de geçiyoruz. 

16 yıldır iktidarda olan bir siyasi partinin 
genel başkanı olarak, yeni yönetim mode-
lini en büyük reformlarımızdan biri ola-
rak gördüğümü belirtmek isterim. Biz 16 
yıldır kurucu değerlerimizden ve bizi biz 
yapan hasletlerden asla sapmadık. 2001 
yılı Ağustos ayında partimizi kurarken 
neyi savunuyorsak, bugün de aynı ideali, 
aynı davayı savunuyoruz. Bizim en büyük 
arzumuz; Türkiye’yi demokraside, özgür-
lüklerde, ekonomide, diplomaside ve diğer 
alanlarda muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine taşımaktır. Ülkemizi güçlendirir-
ken, aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin 
de ihtiyaç durumunda yardımlarına koş-
maktır. Biz paylaşmanın, dayanışmanın 
bereketine inanan bir medeniyetin tem-
silcileriyiz. Biz sadece birileri gibi kendine 
demokrat, kendine özgür bir ülke değiliz, 
asla da böyle olmayacağız. Biz komşuları-
mız başta olmak üzere herkes için barış, 
adalet, refah ve kalkınma istiyoruz.

Önceki hafta açıkladığımız seçim manifes-
tomuzda yeni döneme dair taahhütlerimi-
zi ve vizyonumuzu herkese ilan ettik. Eko-
nomide, özgürlüklerde, adalette, sağlıkta, 
elbette dış politikada nasıl bir Türkiye ta-
savvurumuz olduğunu kamuoyu ile pay-
laştık. Biz AK Parti olarak bugüne kadar 
söz veren ve seçimlerden sonra sözlerinin 
üzerine yatan bir siyasi hareket asla olma-
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dık. Tüm siyasi hayatımız boyunca mille-
timize neyi taahhüt etmişsek, hamdolsun 
onu hayata geçirmenin mücadelesini ver-
dik. İnşallah yeni dönemde de erdem, ira-
de ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağız. 
24 Haziran’da, hizmetkârı olmaktan şeref 
duyduğumuz milletimizin teveccühüyle, 
inşallah ülkemizi yepyeni ufuklara taşıya-
cağız. Bunun yanında sizin gibi dostlarımı-
zın katkılarıyla da daha adil, daha huzur 
dolu, daha müreffeh bir dünyanın inşası 
için çaba göstereceğiz. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın, ülkele-
rimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. İftar soframızı paylaş-
tığınız için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Aranızda oruçlu olan 
kardeşlerimin de Allah ibadetlerini kabul 
etsin diyorum.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Saygıdeğer devlet başkanları, kıymetli ba-
kanlar, enerji camiasının saygın temsilcile-
ri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 

Bugün bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi 
bir adım atıyoruz. Güney Gaz Koridoru’nun 
belkemiği olan, “Enerjinin İpek Yolu” ola-
rak tanımladığımız Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı’nın açılışını gerçekleştiri-

yoruz. Siz dostlarımı, böylesine stratejik 
bir projenin açılışı vesilesiyle Eskişehir’de 
misafir etmekten büyük memnuniyet du-
yuyorum. Bu devasa projenin, planlanan 
tarihten de önce hayata geçirilmesinde 
emeği olanları gönülden kutluyorum.

Bu projenin gerçekleşmesi, her şeyden 
önce Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 
karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde 

TANAP ile Enerjide Kritik Rol 
Oynayan Ülke Konumuna Geldik

TANAP Açılışı | Eskişehir | 12 Haziran 2018
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mümkün olmuştur. Ayrıca, üretici, transit 
ve tüketici ülkeler ile şirketler arasındaki 
uyum ve anlayış birliği de sürecin hızlan-
dırılmasına katkı sağlamıştır. Bu açıdan 
TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliği-
nin de nişanesidir. Enerjiyi “çatışma” değil 
“işbirliği zemini” olarak gören anlayışımız, 
TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe 
bürünmüştür.

Kıymetli dostlarım,

TANAP ile Hazar Gazı ilk kez Avrupa’ya 
ulaşmış oluyor. Şüphesiz, Hazar Havzasın-
daki geniş enerji kaynaklarının Avrupa’ya 
taşınması fikrinin yeni olmadığını hepi-
miz biliyoruz. Daha önce bu amaçla bir 
dizi dev projeyi hayata geçirmiştik. Bu 
yola Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru 
hattının inşasıyla başladık. “Asrın Proje-
si” olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Hattı daha sonraki çalışmaların da öncüsü 
oldu. Azerbaycan ve Gürcistan ile stratejik 
yol arkadaşlığımız, ülkemize ilk kez Azeri 
gazını getiren Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesiyle devam etti. İş-
birliğimiz enerjiyle de sınırlı kalmadı, son 
olarak ulaştırma alanında stratejik öne-
mi haiz Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Pro-
jesinin açılışını gerçekleştirdik.  Böylece 
Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağ-
lantısı kurmayı başardık. 

TANAP, ortak vizyonumuzun en son mey-
vesidir. Enerji piyasalarında yaşanan deği-
şime ve ihtiyaca cevap veren TANAP, aynı 
zamanda önümüzdeki yıllarda devreye 
alacağımız yeni projelerin de müjdesi ni-
teliğindedir. Nitekim projeyle ilgili ra-
kamlar bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. 

56 inçlik boru çapı ve 1.850 kilometrelik 
uzunluğu ile TANAP; Türkiye, Orta Doğu 
ve Avrupa’nın en uzun doğal gaz boru hat-
tıdır. TANAP; 20 il, 67 ilçe ve Çanakkale 
Boğazı’nı geçen bir güzergâha sahiptir. 
Bu projenin başlangıç kapasitesi yıllık 16 
milyar metreküp doğal gazdır. Bunun 6 
milyar metreküpü Türkiye’ye, 10 milyar 
metreküpü ise Avrupa’ya taşınıyor. Talebe 
bağlı olarak bu kapasiteyi önce 22 milyar 
metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 
milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. 
Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını ise 
Haziran 2019’da gerçekleştirmeyi planlı-
yoruz.

TANAP sadece arz güvenliği açısından 
değil, Hazar bölgesinden Avrupa’ya kadar 
tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve 
istihdamına da katkı verecektir. Bunun 
meyvelerini daha yatırım aşamasında al-
maya başladık. Yatırım döneminde, boru 
hattı güzergâhındaki 20 ilde yaklaşık 10 
bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam 
oluşturduk. Aynı zamanda bu illerde baş-
ta KOBİ’ler olmak üzere çok sayıda mües-
seseye yeni iş imkânı sağladık. Ayrıca TA-
NAP ile Türkiye, transit bir ülke olmaktan 
çıkıp üreticiden nihai tüketiciye uzanan 
değer zincirinin her aşamasında rol oyna-
yan kritik bir konuma geldi. Ülkemiz, böl-
gesel enerji hatlarının merkezi, yani HAB’ı 
olma vizyonuna TANAP ile bir adım daha 
yaklaştı.

Kıymetli misafirler,

TANAP, siyasi irade yanında aynı zaman-
da ekonomik istikrarın da ürünüdür. TA-
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NAP gibi büyük bir uluslararası altyapı 
projesinin kısa sürede hayata geçmesinde 
Türkiye’nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve 
ekonomik istikrarın çok önemli rolü var-
dır. Ülkemiz, bölgesindeki tüm sıkıntılara, 
çatışmalara, terör olaylarına,  hatta FETÖ 
ihanet çetesinin kanlı darbe girişimine 
rağmen, 16 yıldır istikrarını korumayı ba-
şarmıştır. Bu süreçte Türkiye, ulaşım, tica-
ret, yatırım, enerji gibi çok farklı alanlarda 
pek çok önemli projeyi de gerçeğe dönüş-
türmüştür.

Terörle Mücadele, Müslümanların 
İnanç ve İbadet Hürriyetlerini 
Kısıtlayarak Yapılmaz

Özellikle enerji alanında arz güvenliğimizi 
sağlamak ve kendi enerji kaynaklarımızı 
en verimli şekilde kullanmak için ciddi ya-
tırımlar yaptık. Milli Enerji ve Maden Po-
litikamızı oluşturarak, arz güvenliği, yerli-
leştirme ve öngörülebilir piyasa koşulları 
ile ülkemizin, yatırımlar için güvenli bir li-
man ve istikrar adası olduğunu gösterdik. 
İki adet yüzer LNG tesisi ve karadaki LNG 
tesislerimizin kapasite artışlarıyla son 2,5 
yılda ülkemizin LNG’den doğalgaz sağla-
ma kapasitesini günlük 36 milyon metre-
küpten 113 milyon metreküpe çıkardık. 
Arz güvenliği için altyapı güçlendirme pro-
jeleri yanında, doğalgaz ve petrol aramada 
da yeni bir dönemi başlattık. Yerli ve milli 
ilk sondaj gemimiz olan FATİH’i Akdeniz’e 
uğurladık. Dünyanın en ileri teknolojisine 
sahip bu gemimiz ile ülkemizin önemli bir 
eksikliğini de gidermiş olduk.

Ayrıca son 16 yılda elektrik enerjisi kurulu 
gücümüzü 31 bin 845 megavattan 87 bin 
megavata yükselttik. Yenilenebilir enerji 
kaynakları kurulu gücümüzü 12 bin 305 
megavattan 40 bin 838 megavata getirdik. 
Rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi, önem-
li elektrik kaynaklarımız haline geldi. Yeni 
bir enerji kaynağı olarak nükleeri enerjiyi 
de sepetimize dâhil edeceğiz. Akkuyu ve 
Sinop Nükleer Enerji Santrali projelerini 
inşallah önümüzdeki yıllarda etap etap 
devreye alacağız.

Değerli misafirler, 

Bizler, enerji gibi tarih boyunca rekabetin, 
gerilimin merkezi olmuş meseleyi işbirliği 
alanına çevirirken; Avrupa’da din, inanç ve 
ibadet hürriyetinin yeni bir çatışma alanı-
na dönüştürülmeye çalışıldığını görüyo-
ruz. Avrupa ülkelerinde son yıllarda artan 
ırkçı, yabancı karşıtı ve İslam düşmanı 
akımlar, maalesef giderek sosyal ve poli-
tik hayatı daha çok zehirliyor. Kısa vadeli 
çıkarlar uğruna kimi Avrupalı siyasetçiler 
de adeta yangına körükle gidiyor. 6 milyo-
nu aşkın vatandaşı Avrupa devletlerinde 
yaşayan bir ülke olarak, açık söyleyeyim, 
bu kötü gidişattan son derece rahatsızız. 
Müslümanları hedef göstermenin, yaban-
cı düşmanlığını kışkırtmanın, ibadethane-
lerin kapısına kilit vurmanın hiç kimseye 
faydası yoktur. Gerilim politikalarından 
siyasi rant devşirmeye çalışmak basitliktir, 
basiretsizliktir, ateşle oynamaktır. İkinci 
Dünya Savaş’ında Museviler, Romanlar ve 
Sintilerin çektiği acılar, yaşadıkları katli-
am ve işkenceler, bu tür sorumsuz politika-
ların ne gibi utanç sahnelerine sebep ola-
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bileceğini açıkça göstermiştir. Avrupa’daki 
toy siyasetçilerin insanların sinir uçları-
na dokunan manevralar yapmadan önce 
kendi tarihlerinden ders almaları gerekir. 
Aşırılıkla mücadele, meşru, legal yapıla-
rın kapısına kitli vurmakla olmaz. Terörle 
mücadele,  Müslümanların inanç ve ibadet 
hürriyetleri kısıtlayarak da olmaz. Bu tür 
provakatif adımlar, sadece DEAŞ gibi, El 
Kaide gibi terör örgütlerine yeni istismar 
alanları sunar. 

Terör örgütü PKK’nın Avrupa başkentle-
rinde cirit attığı, her yıl milyonlarca Avro 
haraç topladığı bir manzarada, cami ve 
mescitleri terör yuvası gibi göstermek tam 
anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Türkiye 
olarak Avusturya Hükümetinin yanlışta 
ısrar etmek yerine bir an önce aklıselime 
dönmesine fayda görüyoruz. Vatandaşla-
rımızın hak, hukuk ve menfaatlerinin ko-
runması hususunda hiçbir müsamahamı-
zın olmadığının da bilinmesini istiyoruz.

Kıymetli dostlarım,

Biliyorsunuz TANAP ilk gündeme gel-
diğinde kimi çevreler buna “rüya” dedi, 
“Gerçekleşmesi imkânsız” dedi. Ama biz 
sabrettik, sebat ettik, doğru bildiğimiz 
yolda ısrar ettik. Sonuçta işte bugün bera-
ber yaşadığımız gurur tablosuna şahitlik 
ediyoruz. Şimdi önümüzde daha büyük 
hedefler, yepyeni projeler var. Şimdi önü-
müzde buradan aldığımız ilhamla yeni ba-
şarı hikâyeleri yazmak var. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Değerli Kardeşim Aliyev’e göstermiş oldu-

ğu liderlikten dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Gerek bu davetimize iştirak 
eden değerli dostum Ukrayna Devlet Baş-
kanı Poroşenko’ya, gerek değerli dostum 
Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç’e,  gerekse 
de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, aramızda 
bulunan tüm bakanlara, milletvekillerine 
ve saygıdeğer halkımıza çok teşekkür edi-
yorum.

Bu süreçte AB ve ABD tarafından gösteri-
len destekten de memnuniyet duyduğu-
muzu özelikle ifade etmek istiyorum.

Bu tarihi açılış töreninde bizleri yalnız bı-
rakmayan, heyecanımıza ortak olan tüm 
devlet ve hükümet başkanlarına bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. 

Sağ olun, var olun. Sağlıcakla kalın.


