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Cumhurbaşkanı’nın doğrudan milletin oyuyla belirlendiği 10 Ağus-
tos 2014 seçimleri, Cumhuriyet dönemi siyasi tarihimizin en önemli 
dönüm noktalarından biridir. Özellikle de darbe dönemlerinin etki-
siyle, ülkemizde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’da sahip olduğu geniş 

yetkinin tersine, adeta vesayet rejiminin bekçisi haline dönüştürülmüştür. 
2007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesini ön-
gören 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 edemeyece-
ği, 15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. 
Milletimizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoy-
laması ile nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle yü-
rürlüğe giren Anayasa değişikliğine göre Türkiye, 2019 yılı Kasım ayında ya-
pılacak seçimlerle yeni yönetim sistemine geçecekti. Muhalefetin erken seçim 
çağlarına uygun şekilde erken seçim kararı alınmasıyla, yeni yönetim sistemi, 
24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte devreye girmiştir. 

Bu kitap, 2014 yılı Ağustos ayından 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. Adını “Yeni 
Türkiye Vizyonu” olarak belirlediğimiz eseri, 4 kitap halinde hazırladık. Bi-
rinci kitap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde-
ki programlarımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap 
“2023’e Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuş-
malarımızı kapsıyor. Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt 
içinde ve dışında yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. 
“Yeniden Diriliş Yolunda” başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, AK Parti Ge-
nel Başkanlığına seçilmemizin ardından, parti faaliyetlerinde yaptığımız ko-
nuşmalardan 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 ka-
lıcı bir kaynak olacağına inanıyorum. 

      Recep Tayyip ERDOĞAN  
       Cumhurbaşkanı



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

9

Değerli Valilerimiz, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.  Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesine, milletin evine, bu Gazi mekâna 
hoş geldiniz. Türkiye’nin 81 vilayetinin, 
devlet adına en üst düzey yöneticileri olan 
sizlerin şahsında, 79 milyon vatandaşımın 
her birine ayrı ayrı selamlarımı sunuyo-
rum. 

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde 
ebediyete uğurladığımız şehitlerimize 

Allah’tan rahmet, gazilerimize Rabbimden 
şifalar diliyorum.

Bu vesileyle konuşmamın başında, Antal-
ya Milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı Ah-
met Denizolgun’a Allah’tan rahmet temen-
ni ediyorum.

Ülkemizdeki mevcut idari yönetim siste-
mi, bir yönüyle 2 bin 200 yıllık Türk devlet 
geleneğinin, diğer yönüyle de 1.400 yıllık 

Güneyde Terör Değil,
Barış Koridoru Oluşturacağız

Valiler Toplantısı | Ankara | 8 Eylül 2016
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medeniyetimizin birikimini ifade ediyor. 
Millet olarak bizim özelliklerimizden biri 
de, gittiğimiz coğrafyalarda karşımıza çı-
kan iyi, güzel, faydalı ne varsa onları kendi 
bünyemize katma konusundaki esnekliği-
mizdir. Bu bizim için, tarih ve kültür geç-
mişimizi gölgeleyen değil, tam tersine zen-
ginleştiren bir vasıftır. Cumhuriyetin ilk 
döneminde görülen toptancı anlayış dahi, 
bu tarihi sürekliliği kesmeyi başaramamış-
tır. Nitekim bugün kurumlarımızın geçmi-
şine baktığımız zaman, 93 yıllık Cumhu-
riyetimize karşılık, 200 yıllık, 300 yıllık, 
500 yıllık, bin yıllık, 2 bin yıllık kuruluş 
yıldönümleri olduğunu görüyoruz. Sade-
ce eski değil, aynı zamanda çok büyük bir 
devlet birikimimiz vardır. Bakınız, Osman-
lı Devleti’nin 33 vilayeti vardı, ama aynı 
topraklar üzerinde bugün 64 farklı dev-
let hüküm sürüyor. Daha geriye gidersek, 
Orhun Abidelerinde ne diyor: “Üstte gök 
çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini, 
töreni kim bozabilir?” Evet, bizim devlet 
yönetim anlayışımız işte böylesine eskidir, 
işte böylesine güçlüdür. 

Sizler, işte bu kadim geleneğin 81 şehri-
mizdeki en üst düzey temsilcileri olarak, 
çok büyük bir sorumluluk üstlenmiş bulu-
nuyorsunuz. Valiliklerimiz ve bağlı birim-
leri, devletin, hükümetin o şehirdeki tutan 
eli, yürüyen ayağı, gören gözü, duyan ku-
lağı, hisseden kalbi konumundadır. Şayet 
Valiliklerimiz bu görevlerini hakkıyla ye-
rine getiremezlerse, tıpkı bu uzuvlarından 
birini kaybeden insanın engelli durumuna 
düşmesi gibi, devlet çarkı da teklemeye, 
aksamaya başlar. 

Valilik, bir icraat makamıdır. Dolayısıyla, 
hiçbir mazeretin başarılı bir icraatın yerine 
tutmayacağı yerlerin başında gelir. Hayat, 
günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 
günü kesintisiz sürdüğüne göre, valilikle-
rimizin hizmetlerinin de aynı esasa göre 
yürütülmesi gerekir. Valilerimizin de, aynı 
anlayışla çalışması şarttır. Sizler devleti 
temsil ediyorsunuz; ama, sabah 9-akşam 
6 mesaisi yapan o klasik devlet memuru 
anlayışıyla asla çalışamazsınız. Memurun 
sorumluluğu size karşıdır, sizin sorumlu-
luğunuz ise tüm millete karşıdır. Millete 
hizmetin saati, mekânı, sınırı olmaz. 

Türkiye, son 200 yıldır pek çok şeyi kaçı-
ran, geriden takip eden, bu yüzden de bü-
yük bedeller ödeyen bir ülkedir. Biz, 14 yıl-
dır Türkiye’yi bu kısırdöngüden çıkartıp, 
“takip eden” değil, “takip edilen” bir ülke 
haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. 
Sizlerden de bu hedefe uygun çalışmalar, 
başarılar bekliyorum. 

Tüm Terör Örgütleriyle 
Mücadele Etmeliyiz

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, her dönemde olduğu gibi bu-
gün de pek çok sorunla aynı anda baş et-
mek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Bu 
dönemde, karşı karşıya bulunduğumuz 
meseleler arasında iki husus öne çıkıyor. 
Bunlardan biri terörle mücadeledir, diğe-
ri ise Suriye ve Irak krizlerinin bir parçası 
olarak ortaya çıkan sınır güvenliğimizin 
sağlanması konusudur. Aslında bunlar, bir 
yönüyle de içiçe girmiş sorunlardır. 
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Bilindiği gibi Türkiye, 1984 yılından beri 
bölücü terör örgütü PKK’yla mücadele 
ediyor. Aynı şekilde, 1980 öncesi dönemin 
kötü bir mirası olarak günümüzde de et-
kinliğini sürdüren DHKP-C gibi çeşitli ör-
gütler, ciddi bir tehdit olarak varlıklarını 
sürdürüyor. Suriye kriziyle birlikte, dini-
mizi istismar ederek kendine alan açmaya 
çalışan DEAŞ belasıyla karşı karşıya kal-
dık. Son olarak da, 15 Temmuz’da, eskiden 
beri ülkemize ve milletimize karşı tehdit 
oluşturduğunu bildiğimiz Fetullahçı Te-
rör Örgütü’nün kanlı yüzüyle muhatap ol-
duk. Bu terör örgütlerinin tamamı da, arka 
planda, Türkiye’ye karşı düşmanlık yapma 
konusunda ittifak halindedir. Bakıyorsu-
nuz, bir hücre evinde PKK’lılarla birlikte 
FETÖ’cüler yakalanıyor. Gaziantep’teki son 
canlı bomba saldırısı başta olmak üzere, 
pek çok eylemde DEAŞ ile PKK’nın ortak 
çabasını, gerisinde de FETÖ’cülerin örtülü 
desteğini görüyoruz. Diğer örgütler konu-
sunda da benzer durumlar söz konusudur. 
Bu durum, devlet olarak bizim, tüm terör 
örgütleriyle aynı dikkatle ve hassasiyetle 
mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Hani 
diğer devletleri, “İyi terörist-kötü terörist 
yoktur” diye ikaz ediyoruz ya; işte ülke-
mizde de aynı anlayışla hareket etmemiz 
gerekiyor. 

PKK ile FETÖ’nün, DEAŞ ile DHKP-C’nin 
bizim nezdimizde bir farkı yoktur. Hep-
si de ülkemizin düşmanıdır, milletimizin 
düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır, 
vatanımızın düşmanıdır, devletimizin düş-
manıdır. Öyleyse, hepsinin de kökünü kazı-
yana kadar, azimle, kararlılıkla yolumuza 
devam edeceğiz. Bu can bu tende olduğu 

müddetçe mücadeleyi sürdüreceğim. Çün-
kü cemaat kisvesi altındaki bu örgüt, bizle-
re ve vatana ihanet etmiştir. 

Değerli arkadaşlar,

15 Temmuz darbesi, Türkiye için, 1960 
darbesinden, 1980 darbesinden çok daha 
büyük bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu 
darbe, diğerlerinden farklı olarak, milleti-
mizin inanç, eğitim, hayırseverlik gibi de-
ğerlerini istismar eden, kullanan, çarpıtan 
anlayışa sahip bir çetenin ürünüdür. Diğer 
darbelerde milletimiz, karşısındaki gücün 
kim olduğunu, neyi amaçladığını bildiği 
için, gardını alma, savunma mekanizma-
larını harekete geçirme imkânına sahipti. 
Fetullahçı Terör Örgütü ise, 40 yıl boyunca 
yavaş yavaş milletin kanına girerek, mille-
tin kanını emerek büyümüş ve bu şekilde 
sinsice her tarafa yayılmıştır. 

Bilindiği gibi ülkemizde, inanç değerle-
rimiz etrafında toplanmış insanların yü-
rüttüğü pek çok faaliyet var. Bu grupların 
gerçekleştirdikleri eğitim, hayır, kültür, 
dayanışma, irşad faaliyetleri milletimizin 
ilgisine mazhar olduğu gibi, esasen bazı 
dönemler hariç, devletimizi de rahatsız et-
memiştir. Şimdi bu hain örgüt sebebiyle, o 
insanlar da lekelenmek istenmektedir. Bu 
yapılar genel olarak hesabı değil, hasbi ça-
lışmalarına rağmen kara bulutlar bunların 
üzerinde de dolaşmaktadır. Allah’ın rızası-
nı, milletin gönlünü kazanmayı hedef alan 
çalışmalar içinde olanlarla, paralel örgütü 
birarada tutmamız mümkün değildir. Bu-
rada hassas davranmamız gerekiyor.
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Sadece FETÖ, en başından itibaren tüm 
gücünü, imkânını ve zamanını devleti ele 
geçirme stratejisi üzerine kurmuştur. 15 
Temmuz darbe girişimine karışan subay-
ların kıdemlilerine, rütbelilerine baktığı-
mızda 1980’li, 1990’lı yıllarda Türk Silahlı 
Kuvvetlerine sızdıklarını görüyoruz. 30 
yıl boyunca, çift kişilikli, bir hayat süren, 
sürekli takiyye yapan, sürekli karşındaki 
aldatacak şekilde münafıkça davranan bu 
insanların halet-i ruhiyelerinin sağlıklı 
olabilmesi zaten mümkün değildir. İşte bu 
hastalıklı yapı, 17-25 Aralık’ta polis ve yar-
gı içindeki mensupları, 15 Temmuz’da da 
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki eleman-
ları vasıtasıyla harekete geçti. Açık konuş-
mak gerekirse, 17-25 Aralık’ta biz bu ya-
pının karanlık yüzünü tamamen gördük, 
ama anlaşılan o ki, kimseye meramımızı 
anlatamadık. Biz “Bunlar terör örgütü-
dür” dedikçe, karşımızdakiler ne diyordu 
biliyor musunuz? “Terör örgütü dediğin 
silahlı olur, kan döker, can alır” diyorlardı. 
Milletimiz bizim mesajımızı aldığını gerek 
mahalli seçimlerde, gerekse Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde gösterdi. Ama, pek 
çok kişiye bu gerçeği anlatmadığımızı çok 
iyi biliyorum. 

Paralel Çeteye Karşı Milletimin 
Ferasetine İnanıyorum

15 Temmuz’da ise, bu ihanet şebekesi, si-
lahlarıyla ortaya çıktı, kan döktü, can aldı. 
Çünkü bunlar sıradan bir projenin ürünü 
değildi. Bizim yıllardır söylediğimiz bir 
gerçeği, o gece, kendi elleriyle tescil ettiler. 
FETÖ’nün gerçek niyetini zaten keşfetmiş 

olan milletimiz, 15 Temmuz gecesi, dev-
letten çok daha hızlı, çok daha etkili, çok 
daha kararlı bir şekilde bu kanlı ihanet şe-
bekesinin karşısına dikildi. 

Bu örgütün teşkilat şemasına şöyle bakıl-
dığında; en baştaki şahsın sadece Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni ele geçirme hesabı 
içinde olan bir meczup olmadığı anlaşılı-
yor. Terör örgütü liderliğinin yanında bir 
sıfatı daha var. Peki bu sıfat nedir? Kainat 
imamı… Mısır gazetesine verdiği mülakat-
ta ne diyor? “Biz şu anda 170 ülkede eği-
tim-öğretim çalışmaları yapıyoruz” diyor. 
Yani kılıf bu. Bu ne demektir biliyor musu-
nuz? Bu örgütün niyeti açıktır. 170 ülkeyi 
ele geçirmenin gayreti içindedirler. 

Onların okullarında kimler okuyor biliyor 
musunuz? O ülkelerin en ileri gelenlerinin 
çocukları bu paralel örgütün okulların-
da eğitim görüyorlar. Tehlike gayet açık 
meydandadır. Zaten bir çok ülkede, bu 
okullarda yetişenler kritik yerlerde görev 
yapmaya başladılar bile. Özellikle Türk 
Cumhuriyetlerinde bu tür aktif görevler-
lerde olanlar var. Kardeş ülkelerimizin 
liderlerini sürekli olarak bu konuda uya-
rıyorum. Şimdi bizi anlamakta zorlanı-
yorlar, haklı olarak da, “Onlara daha önce 
sizler referans olmuştunuz” diyorlar. Bizi o 
zaman kandırmışlar. Bunlar, okul isimleri-
nin önüne koydukları “Türk” sıfatıyla biz-
leri yanıltmışlar. Dünkü Bakanlar Kurulu 
Toplantısında bu konuyu gündeme getir-
dim. Dünyada bilgimiz dışında ne kadar 
Türk-Türkiye unvanı okul varsa, hepsini 
yasaklama cihetine gideceğiz. 
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Bu terör örgütünün kainat imamının ya-
nında, kıta, ülke, meslek imamları var. 
Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. 
Bakıyorsunuz, sanayide, ticarette, birçok 
alanda örgütlenmişler. Bunlara karşı mil-
letimin ferasetine inanıyorum. Zaten o 
feraset 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı. Va-
tandaşımızın şehadete yürüyüşü bunların 
hesaplarını alt-üst etti. Bu millet tankların 
önüne siper oldu, F-16’lardan kaçmadı. 
Şu Külliye’nin etrafında 29 şehidimiz, 36 
da yaralımız var. Onlar Allah’a yürüdüler, 
şahadete yürüdüler. İstanbul’da 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü’nün üzerinde 39 
şehit verdik. Yine Özel Harekat’ta 55-56 
aslanımız şehit oldu. Parlamento binamızı 
F-16’larla bombaladılar. 

Hamdolsun milletimiz o gece, 241 vatan-
daşımızın şehadeti, 2 bin 194 kardeşimi-
zin yaralanması pahasına, bu katillerin 
oyununu bozdu. Bu vesileyle bir kez daha 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, 
gazilerimize şükran duygularımı ifade 
ediyorum. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi 
üzerine düşeni yapmıştır. Artık sıra devlet 
olarak, hükümet olarak, devletin şehirle-
rimizdeki temsilcileri olarak sizlerdedir, 
bizlerdedir. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, 15 Temmuz darbesini geride bı-
raktığında, içeride ve dışarıda pek çok kim-
se şöyle bir beklentiye kapılmıştı: “Bu ülke-
nin, böylesine bir badirenin etkilerinden 
kurtulması yıllar sürer.” Evet, herkes böy-
le düşünüyordu, böyle bekliyordu. Ama 

biz ne yaptık, darbenin üzerinden 40 gün 
geçmeden, Suriye’de, uzun süredir planla-
dığımız Cerablus operasyonunu başlattık. 
Bununla kalmadık, PKK terör örgütüne, 
sınır içinde ve dışında tarihinin en büyük 
operasyonlarını yürüttük, yürütüyoruz. 
Bazı arkadaşlar ve dostlar “Niye cepheyi 
genişletiyoruz?” dediler. Bu işleri çok iyi 
bildiğini iddia edenlerin de, televizyon 
ekranlarından buna benzer çıkışları oldu. 
Cephelerin genişlemesi veya daralması bir 
iman meselesidir. Bu ülkede askeriyle, po-
lisiyle 1 milyona yakın güvenlik görevlimiz 
vazife başındadır. 15 Temmuz’da bu millet 
“Ben de varım” dediğine göre, bu cephele-
rin hepsi bizim için çok çok dar kalır. 

Gaziantep’teki elim patlamaya kadar 
DEAŞ saldırıları karşısında hep sabrettik. 
Gaziantep saldırısı bardağı taşıran son 
damla oldu. Bütün imkânlarımızı seferber 
ederek Cerablus Operasyonunu başlattık. 
Cerablus’u DEAŞ’tan temizledik. Şimdi on-
lar kaçacak biz kovalayacağız. Ayrıca Rai’yi 
de bu örgütlerden temizleyeceğiz. 

Cerablus’ta Türkmenlere ve 
Araplara Yapılan Zulmü Def 
Etmek Görevimizdir

Bu operasyon, Türkiye’nin sınırlarını gü-
vence altına alma planıdır. Sınırımızda 
terör koridoru oluşturulma gayretlerine 
‘evet’ diyemeyiz. Askeri operasyonlarımı-
zın yanı sıra diplomatik faaliyetlerimizle 
de, sınırlarımızı terör koridoru olmaktan 
çıkartıp, barış koridoru haline getireceğiz. 
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Bizim Suriye’nin topraklarında zerre ka-
dar gözümüzün olmadığı da çok iyi bilin-
melidir. 20 milyon kilometrekareden 780 
bin kilometrekareye kadar küçülmüş olan 
bir devletiz. Biz tokluğu gördük ve şu anda 
da kimsenin topraklarında asla gözümüz 
yok. Adımlarımızı kararlılık içerisinde atı-
yoruz.  Cerablus’ta Türkmenlere ve Arapla-
ra yönelik olarak bir zulüm yaşanıyordu. 
Onlara yapılan bu zulmü def etmek de 
bizim görevimizdir. Bizim topraklarımız 
780 bin kilometrekare, ama bizim gönül 
topraklarımız çok geniştir. O yüzden gönül 
coğrafyamızdaki mağdurları tek başlarına 
bırakamayız. 

Cerablus operasyonunun başarısı, Suri-
ye’deki tüm dengeleri alt-üst etti. Tabii 
başarı beraberinde yeni imkânları, yeni 
fırsatları da getiriyor. Türkiye’nin Suriye 
operasyonlarının, hiç umulmayan ve he-
sap edilmeyen bir şekilde hızlı ve başarılı 
yürümesi, dünya kamuoyunun bölgeye ba-
kışını da değiştirdi. Bundan sonra bölgede, 
Türkiye’nin içinde olmadığı, Türkiye’nin 
rızasının alınmadığı hiçbir senaryonun 
devreye sokulması mümkün değildir. 
PKK’nın yoğunlaşan eylemlerinin, bugün 
Suriye’de kaybettiği, yarın Irak’ta kaybe-
deceği kazanımlarının sancısı olduğu çok 
açıktır. Bölge halkı da örgütü yalnız bırak-
mıştır. PKK gerek eleman temini noktasın-
da, gerek eylemlerine yerel destek bulma 
konusunda ciddi sıkıntı içindedir. Çünkü 
bölge halkı da artık, örgütün kimlerin ta-
şeronluğunu yaptığını, kendi evlatlarını 
kimler için ölüme gönderdiğini gördü, gö-
rüyor. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında çe-
şitli ilçelerimizde yaşanan hadiseler, zaten 

bölge halkının örgütle arasına mesafe koy-
masına yol açmıştı. Şimdi de PKK’nın, 15 
Temmuz’da FETÖ’nün başaramadığı kan 
dökme işini devraldığını tüm milletimizle 
birlikte bölge halkı da yakından takip edi-
yor. 

Darbe girişimi gecesi, bölgedeki pek çok 
şehrimizde vatandaşlarımızın Türk Bay-
raklarıyla sokaklara dökülmesi, demokrasi 
nöbetlerine yoğun ve samimi katılım sağ-
laması, bu durumu gösteriyor.  

İnşallah, PKK ve iltisaklı kuruluşların de-
virlerinin kapanmaya doğru gittiği bir dö-
nemdeyiz. Terörle mücadelede verdiğimiz 
her şehidimiz, yüreğimizde açılan bir ya-
radır. Ama şunu da biliyoruz ki; “Bayrakla-
rı bayrak yapan üstündeki kandır, toprak 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Memurları Açığa Alma 
Noktasında Bir Yarışa 
Girmeyiniz

Değerli arkadaşlar,

Gerek FETÖ, gerekse PKK terör örgütüy-
le mücadelenin önemli bir boyutunu da, 
bunların kamu görevlileri içindeki uzan-
tılarının tasfiyesi oluşturuyor. FETÖ ko-
nusunda, ilan ettiğimiz Olağanüstü Hal 
çerçevesinde süratli bir takım adımlar at-
tık, atmaya devam ediyoruz. Aynı süreci, 
PKK terör örgütünün kamu kuruluşları 
içindeki estekçileriyle ilgili de yürütmeye 
başladık. Sizlerden ricam, bulunduğumuz 
illerde, bu konuda kararlı ve dikkatli çalış-
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malar yapmanızdır. Sizlerden memurları 
açığa alma noktasında bir yarışa girmenizi 
istemiyorum. Bu konuda adil davranmanı-
zı istiyorum. 

Ne tek bir terör örgütü mensubunun devlet 
içinde kalmasına, ne de tek bir mazlumun 
zarar görmesine izin vermeyecek bir has-
sasiyetle çalışmalarınızı yürütmek mecbu-
riyetindesiniz. Devlet içinde bıraktığınız 
her bir terör örgütü mensubundan dolayı 
da, özensizlikten dolayı zarar gören her 
bir mazlumdan dolayı da çok büyük vebal 
altında kalacağınızı bilmelisiniz. Devletin 
devlet gibi davranmadığı yerde, meydan 
terör örgütü mensuplarına kalır. 

Birilerinin aklına devlet deyince hala o 
eski alışkanlıklar, o eski görüntüler geliyor 
olabilir. Hâlbuki Türkiye, “Ceberrut dev-
let” anlayışından “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışına geçeli çok oldu. En baş-
ta Valilerimiz olmak üzere, devleti temsil 
eden tüm görevlilerin bu anlayışla çalıştı-
ğına inanıyorum. Terör örgütleriyle müca-
delemizi de, kararlı, tavizsiz, kesintisiz ve 
aynı zamanda hakka, hukuka ve adalete 
riayet ederek sürdürmek durumundayız. 
Eğer en başta siz bu hassasiyeti göstermez-
seniz, aşağıya doğru hiçbir kamu görevli-
sinden bunu bekleyemezsiniz. Sizlerden, 
Yeni Türkiye’nin inşasına daha çok katkı 
sağlamanızı bekliyorum. Sadece terör ör-
gütleriyle daha iyi mücadele ederek değil, 
onunla birlikte vatandaşlarımıza daha çok 
hizmet ederek, daha çok yatırım yaparak, 
daha çok gönül kazanarak bu kutlu müca-
deledeki yerinizi almalısınız. 

Değerli arkadaşlarım,

Zaman zaman vatandaşlarımdan bazı 
şikâyetler alıyorum. Vatandaşlarımız, “Va-
limiz bize çok yukarıdan bakıyor, alçak gö-
nüllü değil, ulaşmakta çok zorlanıyoruz” 
diyorlar. Bu şikâyetlere yakışan valimizin 
olduğunu zannetmiyorum, ama bazı sıkın-
tıların olduğu da kesindir. Hepiniz adeta 
birer Mevlevi gibi davranın, toprak gibi 
mütevazı olun. Çünkü biz bu millete efen-
di olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. 
Şimdi hizmetkâr olmanın tadına ulaşalım. 

Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Şehirlerinizdeki 
vatandaşlarıma en kalbi selamlarımı gö-
türmenizi rica ediyorum. 
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 27’ncisinde 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Adıyaman, 
Ankara, Artvin, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanak-
kale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Isparta, Ka-
rabük, Kastamonu, Kırşehir, Niğde, Ordu 

ve Samsun illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz.

Muhtarlarımızla en son toplantımızı 8 
Haziran’da, mübarek Ramazan ayında, if-
tar sofrasında yapmıştık. Aslında, normal 
şartlarda, muhtarlarımızla her ay ortala-
ma 2-3 buluşmamız oluyordu. 15 Temmuz 
darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler 
sebebiyle 3,5 ayı aşkın süredir toplantıları-

15 Temmuz Başarılı Olsaydı, 
Bize Sevr’i Dayatacaklardı

27. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 29 Eylül 2016
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mıza ara vermek zorunda kaldık. İnşallah 
bundan sonra muhtarlarımızla olan buluş-
malarımızı yeniden sıklaştıracağız. Zira 
hedefimiz, Türkiye’deki tüm muhtarları-
mızı milletin evine en az bir kere olsun da-
vet etmek ve kendileriyle bu buluşmamızı 
gerçekleştirmektir. Bu vesileyle, 15 Tem-
muz’daki tüm şehitlerimizi bir kez daha 
rahmetle, minnetle yad ediyorum. 

Muhtarlarımız, mahalleleriyle birlikte ül-
kelerine, milletlerine sahip çıkma konu-
sundaki kararlılıklarını, 15 Temmuz’da 
canlarıyla, kanlarıyla ortaya koydular. 15 
Temmuz şehitlerimizin içinde 2 tane de 
muhtarımız var. Ankara-Kazan Ahi Ma-
hallesi Muhtarı Ali Anar ve İstanbul-Üs-
küdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete 
Sertbaş, darbecilere karşı verdikleri kah-
ramanca mücadele sırasında şehit oldular. 
Ayrıca, Ankara-Sincan Osmaniye Mahalle-
si Muhtarı Hakan Yiğit’in kardeşleri Erkan 
Yiğit ve Volkan Yiğit, o gece Külliyemizin 
önünde darbecilerin saldırısına uğradılar. 
Erkan Yiğit şehit olurken, Volkan kardeşi-
miz yaralı olarak kurtuldu ve kendisi şu 
anda Külliyemizde görev yapıyor. Şehit 
muhtarlarımızın ve yakınlarının aileleri 
ile tüm muhtarlarımıza tekraren başsağ-
lığı, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler 
diliyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Ne diyor Mehmet Akif:

“İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür

İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür”

Türkiye, 15 Temmuz’da bu gerçeğin sa-
yısız örneğini yaşadı. Ankara’da; Külliye-
mizin önünde, Genelkurmay kavşağında,  
Kızılay’da, MİT yerleşkesinde, Emniyet 
Müdürlüğü önünde, Gölbaşı Özel Ha-
rekat Daire Başkanlığında,  Kazan’da… 
İstanbul’da ise; Şehitlerimizin adını verdi-
ğimiz Boğaziçi Köprüsünde, Çengelköy’de, 
Saraçhane’de ve daha pek çok noktada 
adeta şehadete koşan kardeşlerimiz, mil-
letimizin imanının ne kadar güçlü oldu-
ğunu gösterdiler. Rabbim o gece şehitlik 
makamına ulaşan 241 kardeşimden razı 
olsun. Rabbim o gece yaralanan 2 bin 194 
kardeşimden razı olsun. Rabbim o gece 
Türkiye’nin dört bir yanında ve Avrupa’da 
sokaklara, caddelere, meydanlara dökülen, 
daha sonra günlerce demokrasi nöbetle-
ri tutan on milyonlarca kardeşimden razı 
olsun. Rabbim 79 milyon vatandaşımızın 
her birinden, yürekleri ve duaları bizimle 
olan dünyanın dört bir köşesindeki yüz 
milyonlarca kardeşimizden razı olsun. 

Değerli kardeşlerim,

Sizlerle toplantılarımızı başlattığımız 
2015 yılının Ocak ayından bu yana, muh-
tarımızla aramıza girmeye çalışan pek çok 
kişiye, pek çok hadiseye şahit olduk. Ama, 
açıkçası, aramıza bir darbe girişiminin 
de girmeye çalışacağı aklıma gelmemişti. 
Türkiye’nin son 14 yılında maruz kaldı-
ğımız ihanetler içinde bu darbe girişimi, 
gerçekten çok farklı bir yere sahiptir. Daha 
önceki ihanet girişimlerinde hedef, ge-
nellikle doğrudan biz oluyorduk, başında 
bulunduğumuz hükümet oluyordu. Ülke-
miz ve milletimiz, yaşananlardan dolay-
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lı olarak etkileniyordu. Bu defa, bizimle 
birlikte, canıyla, kanıyla, varlığıyla bizati-
hi milletimizin kendisi hedef alındı. Evet, 
adını doğru koymak lazım: 15 Temmuz’da 
Türkiye, hem bir darbe girişimine, hem bir 
dizi terör eylemine, hem de örtülü bir işgal 
girişimine maruz kaldı. 

15 Temmuz, Türk Milletinin İkinci Bir 
Kurtuluş Savaşıdır

15 Temmuz, Türk Silahlı Kuvvetleri için-
de yuvalanan bir grubun, bir cuntanın 
eseri olması dolayısıyla, elbette bir darbe 
girişimiydi. Darbecilerin milletimize karşı, 
hedef gözetmeksizin uyguladıkları şiddet, 
gerçekleştirdikleri eylemler ve kullandık-
ları yöntemler itibariyle, 15 Temmuz, aynı 
zamanda bir terör saldırısıydı. Hem proje-
nin gerisindeki siluetler, hem de darbenin 
başarılı olması halinde hayata geçirilecek 
niyetler itibariyle 15 Temmuz, 1912’den 
1923’e kadar geçen kısa sürede 5’te bire 
düşen topraklarımızdan elimizde kalan 
son parçanın işgali teşebbüsüydü. İşte mil-
let, o toprakları bunlara teslim etmedi.

Sonuçları itibariyle 15 Temmuz, Türk 
Milletinin ikinci bir Kurtuluş Savaşıdır. 
Bize 1920’de Sevr’i gösterip bizi 1923’te 
Lozan’a razı edenler, şayet bu darbe başarı-
lı olsaydı, herhalde Sevr’i dahi aratacak bir 
dayatmayla karşımıza çıkacaklardı. 

Birileri bugüne kadar Lozan’ı zafer diye 
yutturmaya çalıştı. Ama sonuç ortadadır. 
Ege’yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsak 
sesimizin duyulacağı adaları Lozan’da 
kaybettik. O adalar zamanında bizimdi. 

Bu adalarda camilerimiz, mabetlerimiz 
hala duruyor. Lozan’da masaya oturanlar, 
o anlaşmanın hakkını verememişlerdi.  Lo-
zan’daki yanlış yüzünden bugün kıta ve 
hava sahanlığı gibi sorunlar hiç gündemi-
mizden düşmüyor. Şayet 15 Temmuz dar-
besi başarılı olsaydı, herhalde Sevr’i dahi 
aratacak bir dayatmayla karşımıza çıka-
caklardı. 

Hamdolsun, milletimiz o gece, her kritik 
dönemde şaşmaz bir şekilde işlediğine şa-
hit olduğumuz engin ferasetiyle, sahneye 
konmaya çalışılan senaryonun tüm safha-
larını, perde arkasındaki tüm hazırlıkları 
anında deşifre etmiş, buna karşı tavrını 
da net bir şekilde göstermiştir. Şundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın: O gece Türk 
Milleti, sadece bir darbeyi önlemekle kal-
mamış, aynı zamanda ülkesini işgalden de 
kurtarmıştır. Biz de, milletimizden aldığı-
mız güçle darbecilerin karşısında dimdik 
durduk ve böylece oyunu bozduk. Şu ger-
çeği hiçbir zaman unutmayın; eğer lider 
taşın arkasına saklanmazsa, millet dağın 
arkasına saklanmaz. Ama lider taşın arka-
sına saklanırsa, millet de dağın arkasına 
saklanır. Hani şair diyor ya, “Yürüyecek-
sin, millet yürüyecek arkandan…” Ger-
çekten de biz o gece milletimizle birlikte 
yürüdük. Şayet, o gece, İstanbul’da milleti-
miz havalimanını ve bulunduğumuz şeref 
salonunu çepeçevre kuşatmamış olsaydı, 
FETÖ’nün gözü dönmüş katillerinin uçak-
ları, helikopterleri, tankları bize de ölüm 
kusardı. Şehadet nasibimizde yokmuş ki, 
bugün burada sizlerle birlikteyiz. Ne mut-
lu o kutlu makama ulaşan kardeşlerimize, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

20

ne mutlu onların yakınlarına, ne mutlu ga-
zilerimize.

Bugüne kadar şahsen görüştüğüm veya 
arkadaşlarımızın ziyaret ettikleri şehit ya-
kınlarımızın, gazilerimizin vakur duruş-
ları beni ayrıca duygulandırıyor. Şehitleri-
mizle ilgili öyle hikâyeler, öyle anekdotlar 
işitiyoruz ki, tüylerimiz diken diken olu-
yor. Milletimiz bu imanla, bu inançla, bu 
azimle, bu dirayetle mücadelesini sürdür-
düğü müddetçe, 7 düvel bir olup üzerimi-
ze gelse, Allah’ın izniyle bizi bir adım geri-
letemez. 

Ne diyor İstiklal Marşımızda: 

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, engilere sığmam, taşarım.”

Bu millet, gerektiğinde bendini de çiğner, 
gerektiğinde dağları da yırtar, gerektiğin-
de enginlerden de taşar. Onun için diyoruz 
ki, bu milletin sabrını zorlamayın. Onun 
için diyoruz ki, bu devletin sabrını zorla-
mayın. Bu milletin ve bu devletin sabrını 
zorlayanların akıbetlerini öğrenmek is-
tiyorsanız, açın tarih kitaplarına bakın, 
orada ziyadesiyle örnek göreceksiniz. Biz, 
kimseden hakkımız olmayan bir şeyi iste-
miyoruz. Ama kimseye hakkımız olan bir 
şeyi de vermeyeceğiz, bunu herkes böyle 
bilsin. Bunun için gereken her türlü yolu, 
yöntemi, aracı kullanıyoruz, kullanmaya 
devam edeceğiz. 

Olağanüstü Hal Uygulaması 
Speküle Ediliyor

Değerli kardeşlerim, 

Bilindiği gibi ülkemizde, Milli Güvenlik 
Kurulumuzun tavsiyesi, Hükümetimi-
zin kararı ve Meclisimizin onayıyla, 21 
Temmuz’dan itibaren, 3 ay süreyle Ola-
ğanüstü Hal ilan edilmişti. Olağanüstü 
hal uygulamasıyla ilgili olarak siz değerli 
muhtarlarımla bu mekânda, ekranı başın-
da da milletimle çok önemli bilgiler pay-
laşmak istiyorum. Çünkü olağanüstü hal 
konusunu speküle eden, sağa-sola çekme-
ye gayret edenler var. Bu uygulamanın, sa-
dece terör örgütleriyle mücadeleyle sınırlı 
kalacağı, günlük hayata hiçbir olumsuz 
yansıması olmayacağı, daha ilk günden 
açıkça ifade edilmişti. Biliyorsunuz, iktida-
ra geldiğimizde bu ülkede olağanüstü hal 
vardı. Güneydoğu’da olağanüstü hal uy-
gulaması nedeniyle belli saatlerde sokağa 
dahi çıkılamıyordu. Şimdi böyle bir şey var 
mı? Yok. Rahat rahat sokağa çıkıyorsunuz, 
alışverişinizi de yapıyorsun. Yani günlük 
hayat olağan akışında sürüyor.

Nitekim aradan geçen 2 ayı aşkın sürede, 
Olağanüstü Hal, tam da bu şekilde, yani 
terör örgütleriyle mücadelenin etkinliğini 
artırma amacıyla uygulandı. Tabi olağa-
nüstü hal uygulaması, FETÖ ve diğer terör 
örgütleriyle mücadelemize ivme kazandır-
dı. Terör örgütleriyle olan mücadelemizi 
daha da hızlandırmamız lazım. Bu işte re-
havet olmaz. Terör organlarının uzantıla-
rının devletten arındırılması için zamana 
ihtiyaç olduğu da bilinmeledir. Ancak, me-
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sele öylesine derin ve öylesine girift ki, 3 
aylık sürenin yeterli olmayacağı görülüyor. 
Bunun için, dün yaptığımız Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında, olağanüstü hal’in 3 
ay daha uzatılması Hükümete tavsiye edil-
di. Hükümetimiz de gerekli değerlendir-
meleri yapacak, gerekli adımları atacaktır. 

Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyo-
rum. Olağanüstü hal uygulaması, tamamen 
FETÖ ve PKK terör örgütleriyle daha etkin 
mücadele amacına yöneliktir. Ana muha-
lefet partisinin, olağanüstü hal yetkileriyle 
hayata geçirilen hususların Meclis’in rutin 
çalışmalarıyla çözülebileceği görüşüne ke-
sinlikle katılmıyorum. Her şeyden önce, 
Meclis’in mevcut iç tüzüğü, böyle pratik 
bir çalışma yürütülmesine imkân vermi-
yor. Daha da önemlisi, kolayca çözülebile-
cek nice meselenin Meclis’te nasıl aylarca, 
yıllarca sürüncemede bırakıldığını çok iyi 
biliyoruz. Üstelik Meclis’in mevcut günde-
mi zaten yeteri kadar yüklü, yeteri kadar 
ağırdır. Bir de buna olağanüstü hal kap-
samındaki işleri ilave etmeye kalkarsak, 
Meclis tamamen tıkanır, kilitlenir. Onun 
için, yine 3 aylık bir süreyle Olağanüstü 
Hal’in uzatılması, Türkiye’nin yararınadır. 

Fransa’da, 3 ay + 3 ay ve son olarak da 6 ay 
olmak üzere, toplamda bir yıllık olağanüs-
tü hal uygulaması var. Türkiye, Fransa’da-
ki terör olaylarıyla mukayese edilemeye-
cek kadar ağır terör saldırılarına ve daha 
önemlisi bir darbe girişimine sahne oldu. 
Bu bakımdan olağanüstü hal’in uzatılma-
sı kararını milletimin anlayışla karşılaya-
cağına ve destekleyeceğine inanıyorum. 
Şimdi burada bulunan 400 civarındaki 

muhtırama soruyorum, olağanüstü hal’in 
uzatılmasına ne dersiniz? İşte görüldüğü 
gibi ittifakla kabul çıktı. 

PKK, FETÖ ve DEAŞ İşbirliği 
İçinde

Değerli kardeşlerim,

Tabi ülkemizde ve bölgemizde süren mü-
cadele tek taraflı değil, tek aktörlü hiç de-
ğil. Bakıyorsunuz, FETÖ’yle PKK, Suriye 
rejimiyle PYD, müttefik dediğimiz ülkeler-
le DEAŞ el ele, kol kola vermiş, Türkiye’nin 
aleyhine çalışıyor. PKK’nın son dönemde 
artan eylemlerinin tek bir sebebi vardır; 
FETÖ’nün üzerinde oluşan baskıyı azalt-
mak ve Suriye’de Türkiye’nin dikkatini da-
ğıtmak.

Esasen, 2015 Temmuz ayında güneydo-
ğudaki bazı ilçelerimizde başlattığı çukur 
eylemleri, PKK’yı bölge halkı nezdinde 
neredeyse tamamen bitirdi. Bu örgütün 
ve uzantısı kuruluşların toplantılarına ka-
tılım, geçmiş yıllara göre, onda birin dahi 
altına düştü. Bölgedeki kardeşlerimiz, 
PKK’nın sadece belirli güçlerin taşeron-
luğunu yaptığını, örgütün kendisiyle ve 
çocuklarının geleceğiyle hiçbir ilişkisinin 
olmadığını, bu süreçte açık şekilde gördü. 
Daha da önemlisi, 15 Temmuz darbe girişi-
mine karşı en güçlü tavrın gösterildiği yer-
lerin başında bu bölgemiz geliyor. Çünkü 
çok çektiler, çok darbe yediler.

PKK ve FETÖ’nün, hatta PKK ve DEAŞ’ın 
nasıl derin bir işbirliği içinde olduklarına 
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dair sayısız ifade, belge, bilgi bulunuyor. 
Bölücü örgütün, 15 Temmuz’un ardından 
eylemlerini artırması, milletimiz ve böl-
ge halkı tarafından, isabetli bir teşhisle, 
“Başarısız darbe girişiminin PKK eliyle 
sürdürülmeye çalışılması” olarak değer-
lendirildi. Suriye’de de, bölücü örgütün 
PYD-YPG adıyla faaliyet gösteren unsur-
ları, Türkiye’ye karşı her türlü husumeti 
gösteriyor. 

Gerektiğinde rejimle, gerektiğinde mütte-
fik dediğimiz ülkelerle işbirliği yapan bu 
terör örgütü, Suriye’de başlattığımız Fı-
rat Kalkanı operasyonundan çok rahatsız 
oldu. Bünyesindeki FETÖ’cülerin temiz-
lenmesiyle safralarından kurtulan Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz, Cumhuriyet tarihi-
mizin en kapsamlı sınır dışı operasyonu-
nu başarıyla yürütüyor. Bu operasyonla, 
bölgede DEAŞ’la savaşan tek gücün ken-
dileri olduğu yalanı, bir balon gibi söndü. 
DEAŞ’la PYD-YPG ve rejimin birbirlerini 
besleyen, birbirlerinin varlıklarından güç 
alan yapılar olduğunu biz zaten biliyor-
duk, şimdi bunu tüm dünya da görmeye 
başladı. 

Halep’te ve diğer Suriye şehirlerinde kat-
ledilen çocukların, kadınların, sivillerin 
kanları ellerinde olanların işi giderek zor-
laşıyor. Bu ülkede DEAŞ bahanesiyle yürü-
tülen kanlı operasyonların meşruiyeti her 
geçen gün kayboluyor. 

Türkiye 3 milyon mülteciye ev sahipliği 
yapıyor. Bu mülteci kardeşlerimizi “Tekrar 
Suriye’ye göndereceğiz” diyenler kimdi? 
Bunlar değil miydi? Şimdi de utanmadan, 

sıkılmadan farklı farklı şeyler söylüyorlar. 
Bunlar, misafirperverliğin bu milletin ru-
hunda olduğunu bilmeyenlerdir. Benim 
milletim, yeri geldiğinde bir dilim ekmeği, 
bir tas çorbayı kardeşiyle, komşusuyla pay-
laşır. Bu millet böyle yetişti, böyle terbiye 
gördü. 

Türkiye’nin ve Özgür Suriye Ordusu’nun, 
yani Suriye’nin kendi evlatlarının DEAŞ’a 
karşı verdiği gerçek mücadele ortadadır. 
Her ne kadar bölgede hesabı ve çıkarı olan 
ülkeler şartları zorlamaya devam ediyor 
olsa da, Suriye meselesi artık yeni bir saf-
haya girmektedir. Yeni dönemin en belirle-
yicisi unsuru, Suriye halkının kendi içinde 
tesis edeceği birlik, beraberlik, dayanışma 
olacaktır. 

Cerablus operasyonun ardından, geçmişte 
DEAŞ zulmünden kaçarak Türkiye’ye ve 
belki bir kısmı da Batı ülkelerine giden, 
gitmeye çalışan Cerabluslular, evlerine, 
yurtlarına dönmeye başladılar. 

Suriye’de bizim ilk etapta 5 bin kilomet-
rekare olarak öngördüğümüz güvenli ve 
uçuşa yasak bölge, tam manasıyla oluştu-
rulabilirse, en azından yeni göç dalgaları-
nın önü kesilmiş olacaktır. Eğer Batılı ülke-
ler bizim uyarılarımızı dinleselerdi birçok 
badireden kurtulacaklardı. Geçenlerde bir 
siyasi, Batılı ülkelere, “Siz Türkiye’ye yan-
lış yapıyorsunuz. Eğer Türkiye 3 milyon in-
sanı şu anda topraklarında barındırmasa, 
kapıları açmış olsa ne yapacaksınız?” diye 
sordu. Tabi hiçbir tatmin edici cevap vere-
mediler. 
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Bu bölge genişledikçe, yani Suriye halkı 
kendi topraklarında güvenli bir şekilde 
yaşama imkânı buldukça, göç ve mülteci 
sorunu kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 
Görüldüğü gibi, gayet insani, gayet ahlaki, 
gayet vicdani bir zemini olan bu projenin 
hayata geçmesini istemeyenler ise rejim 
güçleri, DEAŞ ve PYD-YPG’dir. Bunlar ve 
arkalarındaki devletler dışında herkes, 
Türkiye’nin güvenli bölge projesine gayet 
sıcak bakıyor. Biz, her yerde, her platform-
da, görüştüğümüz herkese hakkı ve haki-
kati anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah, 
Suriye halkının başındaki kara bulutların 
dağılacağı günler yakındır. İşte o gün, aynı 
zamanda Türkiye’nin de Suriye kaynaklı 
tehditlerden kurtulduğu gün olacaktır. 

Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama 
orada bir terör koridoru oluşturulmasına 
da asla müsaade etmeyeğiz. Çünkü ülkemi-
ze Suriye’nin kuzeyinden herhangi bir teh-
dit gelsin istemiyoruz. Kilis’e, Gaziantep’e 
ve diğer yerleşim yerlerimize roketler düş-
sün istemiyoruz. 

Türkiye’nin Önünü, Ekonomi 
Kartını Masaya Sürerek Kesmek 
İstiyorlar

Değerli kardeşlerim,

Biraz önce de ifade ettiğim, ülkemize yöne-
lik saldırılar çok farklı mecralar üzerinden 
yürütülüyor. Bunlardan biri de ekonomi-
dir. Türkiye’nin önünü terörle, terör örgüt-
leriyle, darbe girişimleriyle, uluslararası 
alanda sergilenen ayak oyunlarıyla kese-

meyeceklerini görenler, ekonomi kartını 
masaya sürüyorlar. 

Esasen, Türkiye bu tehditle ilk defa karşı-
laşmıyor. 2002 yılı Kasım ayından beri, sa-
yısız kez ekonomik taarruza maruz kaldık. 
Allah’ın yardımı, milletimizin dirayeti ve 
ilgili arkadaşlarımızın gayretiyle, bu taar-
ruzların hepsini de boşa çıkardık. Sadece, 
tamamen bizim dışımızdaki şartların ürü-
nü olan küresel krizin ilk yılı olan 2009’da, 
o yıla mahsus bir küçülme yaşadık. Aldığı-
mız tedbirlerle, küresel krizin ülkemizi, be-
nim deyimimle, teğet geçmesini sağladık. 

2013 yılından beri, Gezi olaylarıyla, 17-25 
Aralık darbe girişimiyle, geçen yıl yaşadı-
ğımız iki seçimle, 20 Temmuz 2015’ten 
itibaren hızlanan bölücü terör olaylarıyla, 
DEAŞ saldırılarıyla ve son olarak 15 Tem-
muz darbe girişimiyle sürekli teyakkuz ha-
lindeyiz. Buna rağmen, ekonomide hayati 
bir kırılma yaşamadık. Ekonomimiz geliş-
meye, büyümeye devam etti. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
birileri yine kriz beklentisine girmişti ama 
hayal kırıklığına uğradılar. Milletimiz, 
devletiyle birlikte ekonomisine de sahip 
çıktı. Darbe girişiminin ertesi günü 2,5 
milyar dolar, bugüne kadar da 12 milyar 
dolar para bozduran milletimiz, döviz üze-
rinden bir oyun oynanmasına izin verme-
di. Bunun üzerine, eskiden beri siyasi sa-
iklerle hareket ettiklerini bildiğimiz kredi 
derecelendirme kuruluşları devreye girdi. 
İki gün önce ülkemizle ilgili herhangi bir 
olumsuzluk olmadığını söyleyen bir kredi 
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derecelendirme kuruluşu, iki gün sonra 
notumuzu indirdi. Aradan geçen iki günde 
Türkiye’de kritik herhangi bir gelişme mi 
yaşandı? Hayır. Türkiye aynı Türkiye, ama 
notu verenlerin kafasındaki hesap başka… 

Not ekonomik verilere değil de siyasi saik-
lere dayalı olarak verilince, kimse o notu 
dikkate almadı. Ne iç piyasalarda, ne dış 
piyasalarda not düşürmeden kaynaklanan, 
ciddiye alınacak bir dalgalanma görül-
medi. Bu kuruluşların işi yalancı çobanın 
hikâyesine dönmeye başladı. Türkiye’yle il-
gili o kadar çok yalan-yanlış adımlar attılar 
ki, kimse artık onları ciddiye almıyor. 

Tabii bizim ölçümüz bu kuruluşların ra-
porları, notları değil. Biz, reel ekonomiye 
bakıyoruz. Üretimi, istihdamı, ihracatı ar-
tıracak, markalaşmayı, yüksek teknolojiyi, 
kaliteyi teşvik edecek önlemleri alıyoruz, 
almaya devam edeceğiz. Bu konuda üç aşa-
malı bir eylem planı hazırlamıştık. Birinci 
aşaması, Meclis kapanmadan hemen önce 
görüşülüp kabul edildi. Özellikle geri kal-
mış bölgelerimizdeki yatırımlara çok ciddi 
teşvikler içeren, yerli ve yabancı yatırım-
cılara yeni destekler getiren bu düzenle-
meyi yenileri takip edecek. İhracatta geri-
ye gidişin durduğunu, hatta yavaş da olsa 
yukarıya doğru bir yükselişin başladığını 
görüyoruz. Aynı şekilde, turizmde ciddi bir 
kıpırdanma başladı. Önümüzdeki sezon 
için çok daha ümitliyiz. Okulların açılma-
sı, yaz tatilinin sona ermesi, kriz senaryola-
rının çökmesiyle birlikte piyasada yaşanan 
durgunluğun da ortadan kalkacağına ina-
nıyorum. 

Ülkesini, milletini seven, çocuklarının ge-
leceğini düşünen herkes, ekonominin can-
lanmasına, üretimin, yatırımın, istihda-
mın artmasına destek vermelidir.  Hepimiz 
aynı gemideyiz. Geminin bir tarafı su alır-
ken, diğer tarafındakilerin kendilerini gü-
vende hissetme imkânı yoktur. Onun için, 
Türkiye’yi siyasi, sosyal, ekonomik, kültü-
rel, diplomatik her alanda hızlı bir kalkın-
ma sürecine sokmak mecburiyetindeyiz. 

2016’nın ilk 6 ayındaki yüzde 3,9’luk büyü-
me oranı, elbette önemlidir, ama ülkemizin 
gerçek potansiyeli yanında hiçbir şeydir. 
Türkiye, yüzde 5’in altında büyümeyi hak 
eden bir ülke kesinlikle değildir. Bu oranı 
yakalamak elimizdedir. Hep birlikte çalışır, 
gayret gösterirsek, 2016’yı da kurtarırız, 
2017’yi tarihi bir sıçrama yılı haline de dö-
nüştürebiliriz. 2023 hedeflerimize ulaşa-
bilmemiz için bunu başarmak zorundayız. 
Bu millete, bu ülkeye, bu topraklara, ecda-
dımıza ve daha önemlisi gelecek nesillere 
borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. 

Halkı ve Muhtarları 
Küçümseyenlerden Kimseye 
Hiçbir Hayır Gelmez 

Değerli kardeşlerim,

Bir konu daha var ki, aslında hiç girmek, 
hiç sözünü etmek istemiyorum ama, muh-
tarlarımıza olan saygımdan ötürü değin-
meden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz, 
geçtiğimiz hafta, ülkemiz adına Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’na katıldık. Orada 
yaptığımız konuşmada, küresel ve bölgesel 
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gündeme ilişkin görüşlerimizi ifade ettik. 
Genel Kurul’da yaptığımız konuşmada, 
bizimle birlikte faaliyet gösterdiği 170 ül-
keyi de ilgilendiren FETÖ tehdidini, Su-
riye krizini, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin yapısına ilişkin görüşlerimizi 
ifade ettik. Hatta konuşmamız bayağı da 
ilgi uyandırdı.

Ülkemizde bir siyasi parti genel başkanı 
bu konuşmamız üzerine çıkıp ne diyor bili-
yor musunuz? “Birleşmiş Milletler’de dün-
ya liderlerine mi, yoksa muhtarlara mı ko-
nuşuyorsun belli değil” diyor. Bilmiyor ki, 
benim her muhtarım kendi mahallesinin 
lideridir. Bilmiyor ki, benim her muhtarım 
bir dünya lideri seviyesinde bilgiye, biriki-
me, kabiliyete, dirayete sahiptir. Muhtarı 
küçümseyen, halkı küçümseyen, ülkesini 
küçümseyen bir siyasi parti liderinin ne 
kendi partisine, ne de bu millete hayrının 
dokunması mümkün müdür? Ondan son-
ra diyorlar ki, 14 yıldır bu ülkede iktidar 
niye değişmiyor? Ana muhalefetin her gün 
yatıp kalkıp halka hakaret ettiği, halkı ve 
temsilcilerini küçümsediği bir yerde, ikti-
dar nasıl değişecek? “Kader, gayrete aşık-
tır” derler.  Bunlar da gayret yok ama ka-
derlerine isyan had safhadadır. Bu konuda 
daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. 

Muhtarlarımız, her şeyi görüyor, her şeyi 
duyuyor, hepsinin değerlendirmesini de 
en güzel şekilde yapıyor. Ben sizlere güve-
niyorum, inanıyorum, sizlerle birlikte ol-
maktan, sizlerle beraber yol yürümekten, 
adımın sizlerle birlikte anılıyor olmasın-
dan da büyük şeref duyuyorum. Allah bir-
liğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi 

artırsın. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesini, bu gazi mekânı teşrifleriniz 
için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum.  Mahallelerinizdeki kardeşle-
rime sevgilerimi, selamlarımı iletmenizi 
rica ediyorum. Biraz sonra yemekte tekrar 
bir arada olacağız.

Şimdilik sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili canlar, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesine, milletin evine hoşgeldiniz.

Böylesi mübarek bir günde, Âşûra günün-
de siz kıymetli dostlarımla, kardeşlerimle 
beraber olmaktan, bu mübarek iftar sof-

rasını paylaşmaktan büyük bahtiyarlık 
duyuyorum. Bizleri, Peygamberi Zişan 
Efendimizin “Şehrullah-Allah’ın ayı” ola-
rak tarif ettiği Muharrem ayına ulaştıran 
Rabbime hamd ediyorum.

Muharrem, tıpkı Ramazan gibi, içerisinde 
manevi hazinelerin barındığı, mübarek 

Birlik Ruhunu Diri Tuttuğumuz 
Müddetçe, Milletimizi Kimse 

Bölemez

Muharrem Ayı İftarı | Ankara | 11 Ekim 2016
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günlerin olduğu bir aydır. Peygamberimiz 
bizlere, Ramazan’da tutulandan sonra en 
faziletli orucun Muharrem ayında tutulan 
oruç olduğunu müjdeliyor. Bu ayın kıyme-
tini bilen, oruçla, nefis terbiyesiyle, dua 
ve tefekkürle bu mübarek günleri idrak 
eden tüm kardeşlerimin ve sizlerin iba-
detlerinin kabul olmasını niyaz ediyorum. 
Rabbim ülkemize, milletimize,  dünyadaki 
tüm kardeşlerimize bu günler vesilesiyle 
huzur versin, sükûn versin. 

Kıymetli dostlarım,

Muharrem’in 10’uncu günü, tüm semavi 
dinlerin müntesipleri için ibretlerle dolu 
son derece önemli bir gündür. Rivayetle-
re göre, Hazreti Âdem’in tövbesi bu gün-
de kabul olmuş, Hazreti Musa Firavunun 
zulmünden bugün kurtulmuş, Hazreti 
Yunus balığın karnından bugün çıkmıştır. 
Hazreti Yakup, oğlu Yusuf aleyhisselâma 
bugün kavuşmuş, Hazreti Nuh’un gemisi 
tufandan yine bugün kurtulmuştur. Hazre-
ti Eyüp uzun yıllar süren, vücudunu lime 
lime eden hastalığından bugün şifa bul-
muştur.

Bugün aynı zamanda İslam tarihindeki 
kara bir günü, bir matem gününü de bü-
yük bir teessürle yâd ediyoruz. Bu ay, rah-
met, merhamet ayı olmanın yanında, aynı 
zamanda bizleri hüzünlendiren, gönülleri-
mizi dağlayan, büyük bir acının, Kerbela 
katliamının da ayıdır. Kerbela’da, İmam 
Hüseyin başta olmak üzere, pek çoğu Ehl-i 
Beyt’ten 72 mümin açlık ve susuzlukla iş-
kenceye maruz kalmış, ardından da Hicri 
61 yılında, Muharrem onuncu gününde 

hunharca şehit edilmişlerdir. Küçük kızı 
Sekîne’nin aktardığına göre Hz. Hüseyin 
Efendimiz, bu sırada şu sözleri terennüm 
etmiştir. “Dostlarım, tatlı bir su içtiğinizde 
beni de anın! Bir şehidi veya bir garibi duy-
duğunuzda, bana da yanın!” 

Biz de şehadetlerinin 1377’nci sene-i dev-
riyesinde şehitlerin efendisi, Peygambe-
rimizin reyhan çiçeği Hazreti Hüseyin 
Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rah-
metle, minnetle ve hürmetle yâd ediyoruz. 
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi onla-
rın üzerine olsun.

Bu Sancılı Dönemde 
Kerbela’nın Manasını Daha Çok 
Kavramalıyız

Değerli kardeşlerim, 

Kerbela çölünde yaşanan bu elim hadise 
hepimiz için, tüm Müslümanlar için ger-
çekten büyük bir ders niteliğindedir. Haz-
reti Hüseyin Efendimiz zulme rıza göster-
meyeceğini, zalime boyun eğmeyeceğini, 
taşıdığı emanete ihanet etmeyeceğini canı 
pahasına ispat etmiştir. Hazreti Hüseyin 
Efendimiz, Kerbela’da bize, diğergâmlığı, 
ilkeli duruşu, inançlarından taviz verme-
meyi, sabrı ve dayanışmayı öğretmiştir. 
Kerbela, fitneye karşı ortaya konmuş bir-
lik, beraberlik ve kardeşlik tablosudur. 

Kim Kerbela hadisesini ümmeti ayrıştır-
manın, bir birine düşürmenin aracı haline 
getiriyorsa, o Kerbela ruhuna ihanet etmiş 
demektir. Kim her biri göz bebeğimiz olan, 
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önderlerimiz olan Ehli Beyt’i günlük çıkar-
larının, politikalarının vasıtası yapıyorsa, 
o büyük bir delalet içindedir. Ülkemizin ve 
bölgemizin içinden geçtiği bu sancılı dö-
nemde Kerbela’nın manasını kavramaya, 
verdiği bu dersleri idrak etmeye daha çok 
ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum.

Yakın dönemde Çorum’da, Maraş’ta, 
Sivas’ta sahnelenen senaryoları, oynanan 
oyunları hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bu-
gün de fitne odaklarının boş durmadığı-
nın, Kürt-Türk, Alevi-Sünni diyerek ara-
mıza ayrılık tohumları ekmek istediğinin 
farkındayız. Birileri, bu milletin en büyük 
zenginlik kaynağı olan farklılıklarını, ade-
ta yumuşak karnı gibi görüyor, göstermeye 
çalışıyor. Bu farklılıkları kaşıyarak da 79 
milyonun arasına girebileceklerine, karde-
şi kardeşe, komşuyu komşuya düşürebile-
ceklerine inanıyor. Ama hamdolsun mille-
timiz artık bu provokasyonlara, bu bayat 
senaryolara prim vermiyor.

En son 15 Temmuz gecesi yaşananlar, mil-
letimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini 
koruma noktasında ne kadar kararlı, ne ka-
dar cesur olduğunu dost-düşman herkese 
göstermiştir. O gece milletin emaneti olan 
tankları, helikopterleri, uçakları milletin 
üzerine sürenler karşısında, tek yürek-tek 
bilek olarak ülkemizi, demokrasimizi hep 
birlikte savunduk. 15 Temmuz ihanetini 
Alevi-Sünni, Türk-Kürt, 79 milyon el ele 
vererek hep beraber başarısızlığa uğrattık. 
Tıpkı 96 yıl önce İstiklal Harbinde olduğu 
gibi, tüm ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı 
bir tarafa bırakarak, darbeciler karşısın-
da adeta ikinci Kurtuluş Savaşını beraber 

verdik. İnşallah bu ruhu diri tuttuğumuz 
müddetçe, milletimizi kimse bölemez, 
kardeşi kardeşe hiç kimse düşüremez. 
Kerbela’yı, Hazreti Hüseyin Efendimizin 
ne için can verdiğini, ne için mücadele et-
tiğini unutmadığımız sürece, bu topraklar-
da fitne kendine yer bulamayacaktır. 

Ben bu duygularla, mübarek Âşûra iftarı 
vesilesiyle soframızı paylaştığınız için her 
birinize teşekkür ediyorum. Muharrem 
ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ehl-i 
beytin tüm mensuplarını, hassaten şehit 
İmam Hazreti Hüseyin’i hürmetle, rahmet-
le yâd ediyorum. Allah birliğimizi, dirliği-
mizi, muhabbetimizi daim kılsın. Teşek-
kür ederim.
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Üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, 
değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, çok 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

Üniversitelerimizin 2016-2017 Akademik 
Yılının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum. Hocalarımıza, öğren-
cilerimize ve ailelerimize, yeni akademik 
yılda başarılı, verimli, huzurlu bir öğretim 

dönemi temenni ediyorum. Yükseköğre-
tim Kurulumuzun Sayın Başkan ve üyele-
rini, ülkemizdeki 181 üniversitenin tama-
mının katılımıyla böyle güzel bir akademik 
yıl açılışı düzenledikleri için kutluyorum. 
Bu açılış töreninin her yıl tekrar ederek ge-
lenekselleşeceğine inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Sadece Alim Değil, Arif Olan Bir 
Nesil Yetiştirmelisiniz

2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni
Ankara | 18 Ekim 2016
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Yükseköğretim konusu, Türkiye’nin ya-
şadığı sorunların çözümü ve hedeflerine 
ulaşması bakımından hayati bir mesele-
sidir. 2002 yılı sonunda ülkeyi yönetme 
sorumluluğunu üstlendiğimizde, eğitim 
meselesini önceliklerimizin ilk sırasına 
yerleştirdik. Eğitimin fiziki altyapısın-
dan personeline, araç-gerecinden müfre-
datına kadar tüm alanlarında çok büyük 
reformlar gerçekleştirdik. Bu çerçevede 
yükseköğretim konusunda da ülkemiz çok 
önemli ilerlemeler sağladı. 

Eğitim sistemimiz yıllarca, yükseköğreti-
me geçişte yaşanan tıkanıklığın yol açtı-
ğı sorunlarla boğuşmak mecburiyetinde 
kaldı. Öyle ki, öğrenci daha ilkokula adım 
atmadan üniversiteye girişte yaşayacağı 
sıkıntıların hesabı yapılmaya, ona göre 
çözümler üretilmeye çalışıldı. Veliye de, 
öğrenciye de, okula da yük olan bu çarpık 
sistemi ortadan kaldırmak için, tıkanıklık 
noktalarını tespit edip çözüme öncelikle 
oralardan başladık. 

Bakınız, 2002 yılında ülkemizde üniversite 
sınavına 1 milyon 817 bin 590 kişi başvur-
muştu. Sınav sonunda bunlardan yüzde 
35’i, yani 662 bin 336’sı bir yükseköğretim 
programına yerleştirilmişti. 2015 yılında 
bu oran yüzde 46’yı, yükseköğretim prog-
ramına yerleşen öğrenci sayısı da 983 bini 
buldu. Çünkü biz, ülkemizde 2002 yılında 
75 olan yükseköğretim kurumu sayısını, 
bu yıl itibariyle 181’e çıkardık. Her şeyden 
önce bugün, ülkemizin 81 ilinin tamamın-
da üniversite vardır. Öğrencinin üniversi-
teye ulaştığı değil, üniversitenin öğrenciye 
ulaştığı bir sistemi kurduk. Mesela artık 

Hakkari’deki anne-baba, çocuğunu oku-
sun diye Ankara ve İstanbul’daki üniver-
sitelere göndermek zorunda değildir. Üni-
versiteyi Hakkarili vatandaşımın ayağına 
getirdik. 

Yükseköğretim kurumlarımızdaki toplam 
öğrenci sayımız 2002 yılında 1 milyon 700 
bini bile bulmazken, bugün bu rakam 7 
milyon 194 bine, öğretim elemanı sayımız 
da 67 bin iken 156 bine ulaştı. Bu büyük 
değişimin bir boyutunu da ülkemizdeki 
uluslararası öğrenci sayısı oluşturuyor. 
2002 yılında yaklaşık 16 bin olan ulusla-
rarası öğrenci sayımız, bu yıl 95 bini geçti. 
Bugün dünyanın 203 farklı ülkesinden öğ-
renci, ülkemizde eğitim görüyor.

Yükseköğretime Geçişteki 
Tıkanıklığı Aştık 

Tüm bu rakamlar gösteriyor ki, Türkiye’nin 
artık yükseköğretime geçişte herhangi bir 
tıkanıklık yaşanma ihtimali yoktur. Bun-
dan sonra mücadele, herhangi bir üniver-
siteye, herhangi bir bölüme girmek için 
değil, daha kaliteli eğitim veren üniversi-
telere, bölümlere girmek için yaşanacaktır. 
Bu da demektir ki, üniversitelerimizin ara-
sında daha kaliteli eğitim verme konusun-
da bir yarış başlamıştır, başlayacaktır. 

Esasen bu dünyanın her yerinde böyledir.  
Talep eden ve belirli bir ortalamanın üze-
rinde bulunan her öğrenciye yükseköğre-
tim imkânı sağlamak esastır, ama asıl yarış 
her alanda en kaliteli eğitimi veren yer ne-
reyse, oraya girebilmek için olacaktır. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

33

Tabi bir eksikliğimizi açıkça dile getirme-
miz gerekiyor. Öğretim elamanı sayımız 
az. Bir an önce öğretim elamanı sayımızı 
yükseltmeliyiz.  Yani öğretim elemanına 
düşen öğrenci sayısını azaltmak mecburi-
yetindeyiz. Öğretim elemanına düşen öğ-
renci sayısını ne kadar azaltabilirsek kalite 
de o kadar artacaktır. Bunu başaracağımı-
za inanıyorum.

Değerli misafirler,

Kaliteyi yükseltmenin yollarından biri 
de “Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma” 
olarak ifade edilen uygulamadır. Bir başka 
ifadeyle üniversitelerimizin belirli alanlar-
da, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak 
şekilde uzmanlığa yönelmelerini sağlama-
mız gerekiyor. YÖK’ün bu konuda, Kalkın-
ma Bakanlığı ile işbirliği halinde başlattığı 
bir proje var. 

Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen bu 
proje kapsamında, 5 üniversitemiz pilot 
üniversite olarak belirlendi. 2006 yılında 
kurulan 40 üniversitemiz arasından se-
çilen bu 5 yükseköğretim kurumumuz, 
bölgesel kalkınma için ihtiyaç duyulan 
alanlarda özel olarak teşvik edilecek, des-
teklenecektir. Şimdi burada, işte bu 5 üni-
versitemizi ve desteklenecekleri alanları 
açıklıyorum. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 
hayvancılık alanında; Düzce Üniversite-
si, sağlık ve çevre alanında; Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi, tarım ve jeotermal 
alanında; Bingöl Üniversitesi, tarım-hav-
za bazlı kalkınma alanında; Uşak Üniver-

sitesi, tekstil, dericilik, seramik alanında 
“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Fark-
lılaşması Projesi”nin pilot yükseköğretim 
kurumları olarak belirlenmiştir. Üniversi-
telerimize ve şehirlerimize hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Tabii, pilot üniversiteler, gereken gayreti, 
çalışmayı, üretkenliği ortaya koymaları 
halinde bu projenin içinde yer alabilecek-
ler. Şayet, yeterli çaba gösterilmezse, aynı 
konuda bir başka üniversite projeye dâhil 
olabilir. Bu 5 üniversitemize, elde ettikleri 
fırsatı iyi değerlendirmelerini tavsiye edi-
yorum. Diğer 35 üniversitemizin de, daha 
çok çalışarak, daha iyi projeler üreterek, 
bölgesel kalkınma alanındaki bu avanta-
jı yakalama imkânları her zaman vardır. 
İnşallah bu güzel yarış, üniversitelerimiz 
için de, bölgelerimiz için de, ülkemiz için 
de hayırlı olacaktır. 

Değerli misafirler,

Yaşadığımız tecrübeler bize, yükseköğre-
tim sistemimizi, hem üniversite yönetim-
leri, hem de YÖK bakımından yeniden bir 
yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu göste-
riyor. Üniversitelerimizde halen var olan, 
rektör adaylarının öğretim üyelerinin oy-
larıyla tespit edildiği sistemin kendisi bir 
sorun haline dönüşmüştür. Görünüşte 
demokratik olan rektörlük seçimleri, üni-
versitelerde gruplaşmaları, hizipleşmeleri, 
kırgınlıkları artıran bir işleve bürünmüş-
tür. Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir 
şekilde yaşanan bu süreç, YÖK’ün ve Cum-
hurbaşkanının takdiriyle daha da sıkıntılı 
bir boyut almaktadır. Bunun için, rektör 
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atamalarındaki mevcut usulden vazgeçil-
mesi, üniversitelerimizin de, ülkemizin de 
yararına olacaktır diye düşünüyorum. 

Aynı şekilde, genel olarak yükseköğretim 
sistemimizin ciddi bir yeniden yapılan-
dırılmaya tabi tutulması gerekiyor. Biraz 
önce de ifade ettiğim gibi, yükseköğretim-
de yatay büyümede hedeflerimize ulaştık, 
artık dikkatimizi dikey büyümeye çevir-
meliyiz. Bu konuda kontenjanların göz-
den geçirilmesinden, belli alanlarda taban 
puan uygulamasına kadar pek çok çalışma-
nın yapıldığını biliyorum. Yükseköğretim 
yeni dönemde kalite odaklı bir büyüme yo-
luna girecekse, bu çalışmalarla ilgili karar 
alma ve uygulamaların kontrolü süreçleri 
büyük önem kazanacak demektir. Bunun 
için, YÖK’ten, bağımsız ve şeffaf bir Kali-
te Kurulu oluşturmasını bekliyorum. Bu 
kurulun görevini hakkıyla yürütebilmesi 
için, idari-mali açıdan YÖK’ten bağımsız ve 
üniversitelerimizin tamamını da çok uzun 
olmayan periyotlarla değerlendirebilecek 
kapasiteye sahip olması gerekiyor. YÖK’ün 
halen yürüttüğü başarılı öğrencilerin ve 
akademisyenlerin teşviki projelerinin, di-
ğer kurumlarımızın benzer çalışmalarıyla 
koordinasyon içinde ve onları tamamlayı-
cı bir şekilde sürdürülmesi çok önemlidir.

Gençlerimizin Fikir Dünyasını İyi 
Beslemeliyiz

Akademik insan kaynağımızı zenginleştir-
memiz, dikey büyümenin bir diğer önemli 
şartıdır. Halen 8 üniversitemizde ve 9 fark-
lı öncelik alanında öğretim elemanı yetiş-

tirme programları yürütülüyor. YÖK’ün 
“100 alanda 2 bin burs projesi” kapsamın-
da başlattığı uygulama, doktoralı insan 
kaynağımızı geliştirmeye katkı sağlayacak-
tır. Üniversitelerimizin uluslararası işbir-
likleri kurmaları mutlaka gereklidir. Ama 
bu çalışmalar, üniversitelerin kapasiteleri, 
uzmanlık alanları ve hedefleriyle uygun 
bir şekilde yürütülmelidir. Aksi halde bu 
tür girişimlerden, kaynak israfı dışında bir 
sonuç çıkmayacağını düşünüyorum. 

Bugün burada YÖK’e yeni bir hedef göste-
riyorum. Bölgesel kalkınma için seçtiğimiz 
5 üniversite gibi, ülkemizin bilim hayatını 
uluslararası alanda en üst düzeyde temsil 
edecek 5 araştırma üniversitesi belirleyip, 
bunları özel olarak destekleyelim. Diğer ta-
raftan mesleki yüksek eğitim de rehabilite 
edilerek, ülkemizin gerçek anlamda yetiş-
miş insan kaynağı haline dönüştürülmeli-
dir. Üniversitelerimizi, devlete ve millete 
yük olan değil, ürettikleri bilgiyle topluma 
değer katan kurumlar haline getirmedik-
çe, hedeflerimize ulaşamayız. 

Değerli kardeşlerim,

Bir husus daha var ki, bana göre, diğer tüm 
konulardan çok daha önemlidir, öncelik-
lidir. Üniversitelerimiz asli görevlerini ya-
parken, yeni neslin fikir dünyasını besle-
yecek altyapıyı asla ihmal etmemelidirler. 
Bunun için tarih şuuru ve anadil sevgisi 
aşılayacak çalışmaların, yasak savma kabi-
linden değil, samimi bir sahiplenişle yürü-
tülmesi gerekiyor. Tarihini bilen, Türkçeyi 
hakkıyla konuşan ve yazan nesiller yetişti-
remiyorsak, geleceğimiz karanlık demek-
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tir. Geçmişle gelecek arasında kuracağımız 
köprünün en önemli ayaklarından biri 
üniversiteler olmak zorundadır. 

Gençlerimizin Suriye ve Irak’ta yaşanan-
lardan hareketle bir takım gerçekleri iyi 
kavramaları gerekiyor. Mesela Misak-ı Mil-
li çok iyi bilinmelidir. Misak-ı Milliyi anlar-
sak, Suriye ve Irak’ta sorumluluğumuzun 
ne olduğunu anlarız. Ama Misak-ı Milliyi 
bilmezsek, Suriye ve Irak’ta yaşananları 
kavrayamayız.  

Bugün Musul üzerinde bizim sorum-
luluğumuz var. Onun için hem masada 
olacağız, hem de arazide olacağız diyor-
sak bunun bir sebebi vardır. Bunu durup 
dururken söylemiyoruz. Yani birileri 10 
binlerce kilometre mesafeden çıkıp gelip, 
orada hak iddia ediyorlar. Peki, bunların 
bölgeye gelme gerekçeleri neymiş? Bağdat 
çağırıyormuş. Seni Bağdat çağrıyor, ancak 
benim Irak’la 350 kilometre sınırım var, 
üstelik de tehdit altında.  O yüzden burada 
tarihi bir mesuliyetimizin olduğu çok iyi 
bilinmelidir.  

Aynı şekilde Suriye üzerinden ülkemi-
ze gelen tehditlere karşı da hep sabrettik. 
Ancak Gaziantep’te düğün esnasında ya-
şanan ve 56 vatandaşımızın canına mal 
olan saldırı sabrımızın taşmasına neden 
oldu. Bu saldırıdan sonra Özgür Suriye 
Ordusu’yla birlikte, Cerablus’ta DEAŞ var-
lığına son vermek için bir operasyon baş-
lattık. Cerablus’u DEAŞ’tan kısa bir zaman 
zarfında temizledik. Arkasından Rai’ye 
girdik, orasını da terör unsurlarından arın-
dırdık. Şimdi hedefimizde El Bab var. 

Ayrıca Koalisyon Güçlerini, Münbiç’teki 
terör örgütü PYD ve YPG varlığı konusun-
da sürekli uyarıyoruz. Bu terör unsurla-
rının da Münbiç’i terk etmesi gerekiyor. 
Rakka’ya yönelik operasyon konusunda da 
ABD’nin başını çektiği koalisyon güçleriy-
le görüşmelerimiz oluyor. 

Biz dürüst ve samimi hareket ediyoruz. 
Bizim ne Suriye’nin, ne de Irak’ın bir karış 
toprağında gözümüz var. Irak’ta şu anda 
yürütülmekte olan bu mezhep çatışmala-
rına kesinlikle taraf olmak istemiyoruz. 
Ama oradaki Sünni Arap kardeşlerimizle 
birlikte Türkmen kardeşlerimizi de birile-
rine yedirtmek istemiyoruz. 

Üniversitelerimiz, Sanatta ve 
Sporda Farklı Bir Konuma 
Gelmelidir

Değerli kardeşlerim,

Huzurlarınızda şu samimi özeleştiriyi 
yapmak istiyorum. Biz, 2002 yılı Kasım 
ayından itibaren Türkiye’nin öncelikleri 
arasına eğitimi yerleştirirken, bunu sadece 
okul binaları yapmaktan, personel eksiğini 
gidermekten ibaret bir faaliyet olarak asla 
düşünmedik. Bizim hayalimiz; evlatları-
mızı, ülkesini ve milletini seven, dünyayı 
bilen, eğitimle birlikte sanattan spora her 
alanda kabiliyetlerini geliştirebilen fertler 
olarak yetiştirecek bir eğitim sistemiydi. 
Sanatta, sporda artık üniversitelerimizin 
çok farklı bir konuma gelmesi lazımdır. 
Mesela basketbolda finalleri zorlayabile-
cek bir ülke konumuna geldik. 
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Şimdi buradan tüm rektörlerimize sesleni-
yorum: Futbol, basketbol, voleybol, masa 
tenisi vb. tüm branşlarda gerekli alt yapı-
ları kururak, öğrencilerimizi teşvik ediniz. 
Böylece gençlerimiz sporla beraber ilmi de 
tahsil etsin. 

Altyapı meselesinde Cumhuriyet tarihinin 
en büyük atılımlarını gerçekleştirdik, ama 
içerikte maalesef aynı mesafeyi kat edeme-
dik. Hâlbuki bana göre, bizim ilkokulları-
mızda, ortaokullarımızda, mesela İstiklal 
Marşı’nın tamamını ezbere bilmeyen, bu 
marşın ifade ettiği ruh halini tüm hücrele-
rine kadar hissetmeyen tek bir evladımız 
bile kalmamalıdır. Liselerimizde terör ör-
gütlerine destek verebilecek derecede şuur 
eksikliği, milli ve manevi eğitim eksikliği 
olan hiçbir gencimiz olmamalıdır. Üniver-
sitelerimizde, elbette her görüş, her fikir 
tartışılmalıdır, ama buralardan asla vatan 
haini çıkmamalıdır. 

Bu milletin gençliği elinde silahla, palay-
la dolaşmaz. Elinde silahla ve palayla do-
laşanlar vatan hainidir.  Öğrencinin tek 
meşgalesi kalem, kitap  olmalıdır. Elinde 
silahla gezen gençlik Yunus terbiyesi alma-
mıştır. Eğer Yunus’un, “İlim ilim bilmektir, 
ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez-
sen ya nice okumaktır” sözünün anlamı-
nı anlasalardı hiçbir sıkıntı yaşamazdık. 
Hocalarıma diyorum ki; sadece âlim değil, 
arif ve irfan sahibi bir gençlik yetiştirelim. 
Eğitim sistemimiz bunları sağlayamıyorsa, 
orada ciddi bir sorun var demektir. 

Bunun için, bir yandan öğretmen ve öğre-
tim elemanı yetiştirme sistemi, diğer yan-

dan öğrencilerimize vereceğimiz eğitimin 
niteliği üzerinde kafa yormalı, hedefleri-
mize uygun yöntemler geliştirmeliyiz. Bu 
devlet ve bu millet, kendi imkânlarıyla 
kendine düşman nesiller yetiştirilmesine 
müsaade edemez. Milletine, bayrağına, va-
tanına, devletine sahip çıkmayan nesiller 
yetiştiren bir eğitim sistemi, milli de ola-
maz, bilimsel de olamaz. 

Bu noktada şu hususu da ifade etmemiz 
gerekiyor. Bazı üniversitelerimizde terör 
örgütleriyle iltisaklı grupların, farklı gö-
rüşteki diğer öğrencilerimize baskı uy-
guladığına dair haberler alıyoruz. Eğitim 
hakkının, gençlerimizin öğrenim özgürlü-
ğünün engellenmesine yönelik hiçbir te-
şebbüse izin veremeyiz. İnşallah önümüz-
deki dönem, tüm bu sorunların üzerine 
gittiğimiz, gereken adımları attığımız ve 
netice aldığımız bir dönem olacaktır. Bu 
konuda en büyük sorumluluk üniversite-
lerimize, üniversite hocalarımıza, geleceği-
mizin teminatı olan gençlerimize düşüyor. 
Sizlere güveniyorum, inanıyorum. Cum-
hurbaşkanı olarak bu yönde atacağınız her 
adımda desteğimin sizinle olduğunu bil-
menizi istiyorum.

Kredi Derecelendirme Kuruluşları 
Sipariş Üzerine Not Veriyor

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, tarihinin en önemli dönüm nokta-
larından birini yaşıyor. Hiç şüphesiz, bura-
daki konunun uzmanı olan hocalarım çok 
daha iyi bilirler, çok daha iyi analiz eder-
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ler. Ama şu gerçeği, diğer tüm farklılıkla-
rımızı bir kenara bırakarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Kurtuluş Savaşımızı 
verdiğimiz, Cumhuriyetimizi kurduğu-
muz 1920-1923 arasındaki dönemden bu 
yana geçen sürede, pek çok şeyi unutmuş, 
pek çok hesaplaşmayı geride bırakmış ola-
biliriz. Bu tavrı asla doğru bulmayan birisi 
olarak diyorum ki, buna rağmen, biz değil 
ama başka birileri 100 yıl önceki hesapları 
hala açık tutuyor, hala emellerinin peşinde 
koşuyor.

O sıkıntılı dönemde yaptığımız 
fedakârlıklar, verdiğimiz tavizler yeterli 
görülmemiş olacak ki, 93 yıldır hiç rahat 
bırakılmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrası 
yeniden şekillenen Batı paktında yer ala-
bilmek için, Cumhuriyet sonrası kazanım-
larımızdan dahi vazgeçirildik. Tüm zorluk-
lara, yokluklara rağmen kurduğumuz uçak 
fabrikalarımızın, silah fabrikalarımızın, 
sanayi kuruluşlarımızın kapılarına ken-
di elimizle kilit vurdurdular. Bu vesileyle, 
Vecihi Hürkuşları, Nuri Demirağları, Nuri 
Killigilleri ve sanayimizin daha nice gizli 
kahramanlarını rahmetle anıyorum. 

Tabii bu meselenin bir siyasi yönü var, bir 
de teknik yönü var. Siyasi yönü, ülkemi-
zin bağımsızlığının, özgürlüğünün, gele-
ceğinin belirli güçlerin insafına terk edil-
miş olmasıdır. Teknik yönü ise, altyapısı 
yok edilen bu alanlarda, daha sonra yeni-
den varlık gösterebilmek için çok büyük 
fedakârlıklara katlanmak zorunda kalma-
mızdır. Biliyorsunuz, savunma sanayimizi 
dışa bağımlılıktan kurtarmak için, 10 yılı 
aşkın bir süredir pek çok proje yürütü-

yoruz, bu alana çok ciddi kaynak aktarı-
yoruz. Mesafe kat ettiğimiz pek çok proje 
bulunmakla birlikte, eksiklerimizin, zor-
luklarımızın da çok olduğunun farkında-
yız. Çünkü bu tür çalışmalar uzun zaman 
ve kaynak gerektiriyor. Biz artık mühim-
matlı insansız hava aracını üretir duruma 
geldik. Bunun için 2023 hedeflerimiz çok 
önemlidir. Geçtiğimiz 14 yıl Türkiye’nin 
silkiniş dönemi ise, 2023 olumlu yönde 
asıl kırılma noktası olacaktır. Biz hazırlık-
larımızı yapıyoruz, ama bölgemizle ve ül-
kemizle ilgili hesapları olanlar da boş dur-
muyor. 

Son 3 yıldır, artık hiç kimsenin inkâr ede-
meyeceği bir devamlılık içinde süregelen 
olaylar, krizler, saldırılar, asırlık hesapların 
günümüzdeki tezahürlerinden başka bir 
şey değildir. İşte ben Amerika’da iş adamla-
rıyla bir görüşme yapıyorum. Orada bana 
“Kredi derecelendirme kuruluşları size 
niye bu kadar saldırıyor?” şeklinde sorular 
yöneltiliyor.  Ben de kendilerine “Bunlar 
sipariş üzere kredi notu verirler. Bunlara 
kafanızı takmayın” diyorum. Gerçekten 
de kredi derecelendirme kuruluşları, bir 
takım güç odaklarının istek ve arzularına 
göre, yani sipariş usulü not veriyor. Bu si-
pariş usulü notlara rağmen Türkiye’nin 
ekonomisi hızla büyüyor.  Türkiye sapa-
sağlam ayakta duruyor. Eğer bunların ver-
miş olduğu notlar gerçekçi olsa Türkiye, 
Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Avrasya Tüneli ve daha birçok 
yatırımı hayata geçirebilir miydi?

Daha modern bir ülke olma yolundaki he-
defleri bir bir aşıyoruz. Türkiye’nin bu iler-
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leyişinde siz değerli ilim adamlarından da 
destek bekliyorum. 

Her kim, PKK’yı Kürt kardeşlerimizin hak-
larını savunan bir örgüt olarak görüyorsa, 
onun aklından da, izanından da şüphe ede-
rim. Her kim, FETÖ’yü kendi halinde in-
sanların oluşturduğu bir hizmet hareketi 
olarak değerlendiriyorsa, onun sadece iza-
nından değil, niyetinden de şüphe ederim. 
Her kim, DEAŞ’ı bölgenin kendi dinamik-
lerinin ürünü olarak ifade ediyorsa, ya hiç-
bir şey bilmiyordur, ya da derdi başkadır. 
Suriye krizi başladığından beri, özellikle 
de 2013’ten beri ne zaman somut bir adım 
atmaya kalksak, karşımıza başka bir engel 
çıktı. Geldiğimiz noktada anlıyoruz ki, as-
lında bunların hepsi aynı amaca yönelik 
olarak kullanılan farklı araçlarmış. Terör 
örgütleri vardiya usulü çalıştırılarak, dik-
katimiz ve enerjimiz başka alanlara yönel-
tilmek istendi. 

Bölgemizde Kurulmaya Çalışılan 
Denklemleri Görüyoruz

Değerli arkadaşlar,

15 Temmuz gecesi, bu oyunun en kanlı, en 
cüretkâr sahnesi sergilendi. Hamdolsun, 
milletimizin dirayeti ve cesaretiyle, diğer 
oyunlar gibi, 15 Temmuz darbe girişimi-
ni de başarısızlığa uğrattık. O gece beni 
öldürmeye gelenler, şahsımı Marmaris’te 
bulamayınca ormanda saklandılar. Uzun 
bir müddet saklandıktan sonra askerimiz 
ve polisimiz bu hainleri sağ olarak yakala-
dılar. Yani bu hainler öldürülmedi, şimdi 

Türk yargısına hesap verecekler.  Ey Batı, 
bu millet öyle şanlı bir millettir ki, hainleri 
bile öldürmüyor.

Biliyoruz ki boş durmayacaklar. PKK’nın, 
DEAŞ’ın canlı bomba eylemleri, FETÖ’nün 
dünyanın her tarafında yürüttüğü karala-
ma kampanyaları, hep aynı amaca yönelik-
tir. Ama biz, bu oyunu deşifre ettik. Artık 
ağaçlarla değil ormanla ilgileniyoruz. Tür-
kiye, kullandığı yöntem ne olursa olsun, 
tüm terör örgütleriyle aynı anda mücadele 
edecek güce, imkâna, kararlılığa sahiptir. 

Bununla birlikte, bölgemizde kurulmaya 
çalışılan denklemleri de görüyor, siyasi 
ve fiili olarak müdahalelerimizi gerçek-
leştiriyoruz. Suriye sınırımızda oluşturul-
maya çalışılan terör koridorunu kırmak 
için, Cerablus operasyonuyla başlattığımız 
çalışmalar, başarıyla sürüyor. Son olarak, 
DEAŞ’ın, güya sembolik olarak ideolojisi-
nin merkezine oturttuğu Dabık da işgal-
den kurtarıldı. Şimdi sıra El Bab’ta. Orası 
da DEAŞ’tan temizlendikten sonra, Mün-
biç’teki PYD unsurları da oradan tamamen 
çıkartılacak. Bu konuda en küçük bir mü-
samahamız söz konusu değildir. Böylece 
yaklaşık 5 bin kilometrekarelik terörden 
arındırılmış güvenli bölge hedefimizi ger-
çekleşmiş olacağız. 

Diğer yandan Musul operasyonu da baş-
ladı. Bizim, bu operasyon konusunda en 
başından beri itirazımız şunadır. Musul, 
Arap ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşa-
dığı, ağırlıklı olarak Sünnilerden oluşan 
bir bölgedir. Musul operasyonunun, böl-
genin kendi halkından oluşan ve onlarla 
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uyum içinde hareket edecek güçler tara-
fından yürütülmesi şarttır. Musul’daki 
Arap ve Türkmen aşiretleri, bu meselede 
Türkiye’nin başından beri yanlarında ol-
masından memnuniyetlerini her fırsatta 
ifade ediyorlar. Kuzey Irak yönetimi de, 
Musul operasyonunda Türkiye’nin kendi-
lerine destek olması yönünde bir tavır için-
dedir. Buna karşılık Bağdat yönetimi, daha 
doğrusu, yönetimin Şii kanadı, cesaretleri-
nin kaynağını gayet iyi bildiğimiz bir tavır-
la, meseleyi alenen Türkiye düşmanlığına 
dökmüş durumda. Irak topraklarının bir 
kısmını işgal etmiş olan DEAŞ’a, bir başka 
kısmını işgal etmiş olan PKK’ya karşı gös-
terilmeyen çiğ bir tavır, Türkiye’ye sergile-
niyor. 

Musul’un geleceğine Musul halkı karar 
vermez, burası dışarıdan getirilen bir ta-
kım güçlerin hâkimiyetine sokulmaya ça-
lışılırsa, ortaya çok vahim görüntülerin 
çıkması kaçınılmazdır. Biz işte bu felaketi 
önlemek için Musul operasyonunda yer al-
mak istiyoruz. 

Buradan bir kez daha ifade ediyorum. 
Suriye’de sınırlarımız boyunca bir terör 
koridoru oluşturma projesine nasıl izin 
vermediysek, Musul merkezli bir mezhep 
çatışması projesine de müsaade etmeye-
ceğiz. Suriye’de yaşanan krizin yükünü, 2 
milyon 700 milyon göçmeni topraklarında 
barındırarak üstlenen Türkiye’nin sırtı-
na, bir de Musul merkezli yeni bir yükün 
bindirilmesini istemiyoruz. Gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Bölgede gereksiz 
yere tek damla kan dökülmesini istemiyo-
ruz. Bununla birlikte bölgedeki tek bir kar-

deşimizin hakkının, hukukunun çiğnen-
mesine de rıza gösteremeyiz. Bu çerçevede 
gereken hazırlıklarımızı yaptık. Irak’ta ve 
Suriye’de, Türkiye’nin mutlaka içinde ol-
duğu bir barış ve yeniden yapılandırma 
sürecine, bölge halkının tarihine, kültürü-
ne, gerçeklerine uygun her türlü katkıyı 
yapmakta kararlıyız. İnşallah önümüzdeki 
günler, hem Irak, hem Suriye halkı için, 
daha güzel, daha huzurlu bir döneme ge-
çilmesine vesile olacaktır. 

Bu duygularla üniversitelerimizin 2016-
2017 öğretim yılının bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. Hocalarımıza ve öğ-
rencilerimize yeni öğretim yılında tekrar 
başarılar temenni ediyorum. Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla 
kalın. 
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgel-
diniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 28’incisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Batman, Bingöl, 
Burdur, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İz-
mir, Kayseri, Konya, Manisa, Osmaniye, 

Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat ve Zon-
guldak illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz.

Sözlerimin hemen başında, 19 Ekim Muh-
tarlar Gününüzü kutluyorum. Bu önemli 
gün vesilesiyle, 10 ayrı Muhtarlar Fede-
rasyonu ve bunların bağlı olduğu Türki-
ye Muhtarlar Konfederasyonu ile Türkiye 
Muhtarlar Federasyonunun temsilcileri 

Bölücü Örgüte Destek 
Verenlerin Kökünü Kurutacağız

28. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 19 Ekim 2016
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de aramızda bulunuyor. Yine bugün, en 
genç muhtarımız, en uzun süre görev ya-
pan muhtarımız, aynı anda görev yapan 
karı-koca ve anne-oğul muhtarlarımız da 
bizlerle birlikteler. Sizlere de ayrıca hoşgel-
diniz diyorum. 

Muhtarlarımız, seçimle işbaşına gelinen 
görevlerin ilk basamağı olarak, demokrasi-
nin temel taşlarıdır. Bir hizmete talip ola-
rak, milletin gönlünü kazanmanın, oyunu 
almanın ne demek olduğunu bilmeyenlere 
bu işi anlatmak gerçekten çok zor. 

Malum olduğu üzere bir atanmışlar var, 
bir de seçilmişler. Aslında seçilmiş gibi 
görünenlerin bir kısmı da atanmış hük-
mündedir. Çünkü bunlar, kendi bilekle-
rinin hakkıyla değil, alavere-dalavereyle 
bulundukları yerlere gelmişlerdir. Öyle ol-
duğu için de, milleti, milletin tercihlerini, 
milletin değerlerini küçümserler. Halkın 
desteğini kazanmak için verilen mücade-
leyi, kendi akıllarınca önemsiz görürler. 
Hâlbuki bu kişilerin çoğu, gerçek anlamda 
bir seçime girseler, belki evlerindeki eş-
lerinin, çocuklarının, kapı komşularının, 
mahallesindeki esnafın dahi oyunu alama-
yacak durumdalar. 

Aynı şekilde, millete hizmet etmek üzere 
belirli görevlere atanmışların da benzer 
yanlışlara kapıldıklarını görüyoruz. Müs-
teşar, Genel Müdür, Vali, Kaymakam, Dai-
re Başkanından memuruna kadar atamay-
la gelen tüm kamu görevlileri, devletin 
imkânlarıyla millete hizmet etmekle mü-
kelleftir. İster seçilmiş olsun, ister atanmış, 
herkes için, üstlenilen görevlerin gereği 

olarak kendilerine tahsis edilen imkânlar 
birer “emanet”tir. Asıl olan bu emaneti na-
mus bilip korumak, görevin gereklerini bi-
hakkın yerine getirmektir. 

Muhtarlarımızın, seçildikleri mahallenin 
veya köyün emanetini üstlenmiş kişiler 
olarak, bu bilinçle hareket ettiklerini bi-
liyorum. Biz de ülkeyi yönetme sorumlu-
luğunu üstlendiğimiz günden beri, “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesini, kamu 
yönetiminin tüm basamaklarında hakim 
kılmanın mücadelesi içindeyiz.  Milletine 
efendilik yapan değil hizmetkâr olan bir 
yönetim anlayışının yerleşmesi konusun-
da çok önemli bir mesafe kat ettiğimize 
inanıyorum. 

15 Temmuz gecesi vatanına, bayrağına 
sahip çıkmak için yolları ve meydanları 
dolduran milletimiz, işte bu anlayışla dev-
letinin yanında yer almıştır. O gece darbe-
cilerin karşısına dikilen kahraman vatan-
daşlarımız, ancak istiklaline sahip çıkarsa 
güvenli bir geleceği olabileceğini biliyor-
du. İşte bunun için biz 15 Temmuz’a İkinci 
Kurtuluş Savaşımız diyoruz. 

Kurtuluş Savaşımızı Bütün 
Yönleriyle Anlamalıyız

Değerli kardeşlerim,

Kurtuluş Savaşımızı, öncesiyle ve sonra-
sıyla, çok iyi öğrenmek, çok iyi anlamak 
mecburiyetindeyiz. Onun için dün, Yük-
seköğretim Kurumunun toplantısında, 
akademisyen arkadaşlarıma, gençlerimize 
tarihimizi iyi öğretmeleri tavsiyesinde bu-
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lundum.  Çünkü birileri hep yalanlar üze-
rine kurulan tarihle bizleri aldattı. Bu ülke-
nin gençleri, Lozan ve Misak-ı Milli’nin ne 
anlama geldiğini çok iyi bilmelidir. Genç-
lerimizin Lozan’ı araştırmasından birileri 
rahatsız oluyor. Niye korkuyorsunuz? Lo-
zan tabii ki tartışılmalı ve incelenmelidir. 
Biz, sorgulayan ve araştıran bir gençlik is-
tiyoruz. Eğer gençler sorgular, araştırırsa 
hakikat ortaya çıkar. Hakikatlardan kor-
kulmamalıdır. 

Şimdi de Misak-ı Milli dedikçe birileri ra-
hatsız oluyor. Misak-ı Milliyi gündeme ge-
tiren kimdir? Gazi Mustafa Kemal… Niye 
rahatsız oluyorsunuz? Bakınız, biz rahat-
sız olmuyoruz. Misak-ı Milli de bu milletin 
geçmişi var. O nedenle bundan rahatsız 
olmayın. Onun için de Misak-ı Milliyi öğ-
renelim ve öğretelim.  Bu noktada Sayın 
Bahçeli’ye dünkü konuşması için teşekkür 
ediyorum.  Çünkü siyasi hareketler, doğru-
da bütünleşmeyi ortaya koyduğu sürece 
bu millet kazanacaktır, bunu başarmamız 
lazım.

Bugün geriye dönüp baktığımızda gördü-
ğümüz manzara şudur: Osmanlı, öylesine 
büyük, öylesine köklü bir devletti ki; bu 
devin yıkılışı, milletimiz üzerinde maddi 
ve manevi olarak derin yaralara yol açmış-
tır. 1914 yılında 2,5 milyon kilometrekare 
olan topraklarımızın büyüklüğü, 9 yıl son-
ra Lozan’ı imzaladığımızda, daha sonra 
topraklarımızla katılan Hatay’la birlikte, 
780 bin kilometrekareye düşmüştü. 

Kurtuluş Savaşımıza girerken hedefimiz 
“Misakı Milli” sınırlarımıza sahip çık-

maktı. Maalesef, hem batı, hem de güney 
sınırlarımızda Misakı Milli hedeflerimizi 
koruyamadık. Dönemin şartları itibariyle 
bu durumu mazur görenler, göstermeye 
çalışanlar olabilir. Bu yaklaşımı bir yere 
kadar mazur görmek mümkündür. Asıl 
vahimi, zorunluluklardan kaynaklanan bu 
durumu esas olarak kabul edip, kendimizi 
tamamen bu kabuğun içine hapsetme an-
layışıdır. Biz, işte bu anlayışı reddediyoruz. 
Türkiye’yi, 1923’ten beri böyle bir kısır-
döngüye hapsedenlerin amacı, coğrafya-
mızdaki bin yıllık varlığımızı, Selçuklu ve 
Osmanlı geçmişimizi bize unutturmaktır.

2016 yılında, 1923’ün psikolojisiyle hare-
ket edemeyiz. Bunda ısrar etmek, ülkeye 
ve millete yapılacak en büyük haksızlıktır. 
Cumhuriyetimizi kurduğumuzdan beri 
dünyada her şey değişirken, biz o tarihte-
ki konumumuzu korumayı kazanç olarak 
göremeyiz. Çünkü biz, Kurtuluş Savaşımı-
zı “Hattı müdafaa yoktur, sahtı müdafaa 
vardır, o satıh tüm vatandır” stratejisiyle 
kazanmış bir milletiz. İstiklalimizi bu anla-
yışla kazandığımız halde, bizi, Cumhuriyet 
tarihimizin tamamını hattı müdafaayla ge-
çirmeye zorlayan anlayışı geride bırakmak 
mecburiyetindeyiz. 93 yıldır başımıza ne 
geldiyse bu anlayıştan gelmiştir. 

Nitekim şöyle bir geriye dönüp baktığımız-
da, sorun kapıyı çalmadan, bıçak kemiğe 
dayanmadan, gırtlağımıza kadar bataklı-
ğa gömülmeden harekete geçemediğimizi 
görüyoruz. Bunun için de kapımız hiç boş 
kalmadı, rahat nefes aldığımız dönemimiz 
hiç olmadı ve her dönem büyük bedeller 
ödedik. Siyasette büyük bedeller ödedik; 
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darbelerle, muhtıralarla, vesayet yönetim-
leriyle çok zaman kaybettik. Ekonomide 
büyük bedeller ödedik; aynı kulvarda ya-
rışa başladığımız ülkelerin fersah fersah 
gerisinde kaldık. İnsani olarak büyük be-
deller ödedik; terörle mücadelede, kardeş 
kavgalarında binlerce evladımızı, genç 
nesillerimizi yitirdik. Artık bedel ödemek 
istemiyoruz. 

Artık Sorunların Üzerine Üzerine 
Gideceğiz

Değerli kardeşlerim,

Burada, siz muhtarlarımın huzurunda 
ilan ediyorum: Türkiye, artık bu yanlış 
güvenlik anlayışını terk etmiştir. Bundan 
sonra sorunların kapımızı çalmasını bek-
lemeyeceğiz. Bundan sonra bıçak kemiğe 
dayanana kadar sabretmeyeceğiz. Bundan 
sonra gırtlağımıza kadar bataklığa gömül-
meye rıza göstermeyeceğiz. Artık sorunla-
rın üzerine üzerine gideceğiz. Terör soru-
numuz mu var? Terör örgütlerinin gelip 
bize saldırmasını beklemeyeceğiz. Bu ör-
gütler nerede faaliyet gösteriyorsa, nerede 
yuvalanıyorsa, gidip orada tepelerine bi-
neceğiz. Suriye’de, Irak’ta bize yönelik teh-
ditler mi var? Bu tehditlerin sınırlarımıza 
dayanmasını beklemeyeceğiz. Tehditleri 
kaynağında yok etmenin, çözmenin çaresi-
ne bakacağız. Sineklerle uğraşmak yerine 
bataklığı kurutmanın yollarını bulacağız.

Bakınız, Türkiye 30 yılı aşkın bir süredir 
PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Bu 
örgütün yaklaşık 40 bin mensubunu imha 

ettik, ama eylemlerini durduramadık. Çün-
kü biz, uzun yıllar PKK bize saldırdığında 
karşılık veriyorduk. Bundan sonra, ülke 
içinde ve dışında, PKK’yı saklandığı inle-
rinde bulup bertaraf edeceğiz. Ülke içinde, 
bunların yıllardır gizlendiği, saklandığı, 
eylem hazırlığı yaptığı yerleri tespit ettik, 
birer birer hepsini de yok ediyoruz, ede-
ceğiz. Bölücü örgüte destek veren, imkân 
sağlayan kim varsa, hepsinin de kökünü 
kurutacağız. Bakınız şimdiden söylüyo-
rum; biz kendilerini bulup yok etmeden 
nereye gideceklerse gitsinler. 

Aynı şekilde, yurt dışında üstlendiği yer-
lerde, rahat nefes alabildikleri tek günleri 
olmayacak. DHKP-C ve benzeri örgütlerin 
mensuplarını, harekete geçemeden, inle-
rinde yakalayıp adalete teslim ediyoruz. 
FETÖ’yle de aynı şekilde mücadele yürü-
tüyoruz. Bu ihanet çetesinin kamudaki, 
sivil toplum kuruluşları içindeki, iş dün-
yasındaki tüm elemanlarını adım adım 
takip ediyoruz. Bu ülkede artık, kimsenin 
yaptığı ihanet yanına kar kalmayacak. Hiç-
bir terör örgütünü, hiçbir teröristi bu top-
raklarda barındırmayacağız. Ya imha ola-
caklar, ya teslim olacaklar, ya da defolup 
gidecekler. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, Suriye ve Irak’ta yaşanan hadi-
seler karşısında da, işte bu yeni güvenlik 
anlayışımıza uygun bir duruş sergiliyor. 
Yıllarca Suriye’de, hem mazlum Suriye 
halkının mağduriyetini giderecek, hem 
ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağla-
yacak bir çözüm bulunması için bekledik. 
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Ama baktık ki, biz bekledikçe, sorunlar 
üzerimize geliyor. Bir yanda DEAŞ terör 
örgütü, diğer yanda PYD-YPG terör örgü-
tü karşımızda bayrak sallamaya başlayınca 
anladık ki, kimseden bize fayda yok, kendi 
göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyor. 

Cerablus Operasyonu İçin 
Kimseden İzin Almadık

Türkiye, Cerablus Operasyonuna başlar-
ken elbette diğer ilgili ülkelere bilgi ver-
miştir, ama kimseden izin almamıştır. Öz-
gür Suriye Ordusu mensuplarıyla birlikte 
bu operasyonu başlattık ve hamdolsun 
başarıyla yürütüyoruz. Suriye’de bizim 2 
ayda elde ettiğimiz netice, daha önce 4 yıl-
da başarılamamıştı. Sahaya girince gördük 
ki, aslında Suriye’nin sorunu DEAŞ değil. 
Ortada bir taktik ve strateji oyunu var. Su-
riye halkı, bu oyunun kurbanı olarak se-
çilmiştir. 6 yılda 600 bin insanın canına 
mal olan bu oyunu bozan, Türkiye’nin 2 ay 
önce başlattığı hamle olmuştur. 

Şimdi benzer bir senaryo, bu defa mezhep 
çatışması çıkarmak üzere, Musul’da sergi-
leniyor. Kendi ülkesini terör örgütlerinin 
cirit attığı bir yer haline getiren Bağdat 
Hükümetinin bu oyunun gerçek aktörü ol-
madığı gayet açıktır. 

Türkiye’nin Musul operasyonuna girme-
sini engellemeye çalışanlar, Suriye’deki 
oyunlarını bozmamızdan rahatsız olanlar-
dır. İstiyorlar ki, Türkiye yerinde otursun, 
olup bitenleri seyretsin, sonra da payına 
düşen bedelleri ödesin. Çünkü daha önce 

aynı yöntemi, mülteci krizi üzerinden 
denediler. Suriye ve Irak’tan ülkemize 3 
milyon göçmeni yönlendirenler, bizim bu 
yükün altında ezileceğimizi sanıyorlardı.  
Sonuç bekledikleri gibi olmayınca, umut-
larını terör örgütlerine bağladılar. DEAŞ’la 
PYD-YPG aynı amaca hizmet eden, aynı 
güçler tarafından desteklenen birer piyon-
dan ibarettir. Türkiye içinde de PKK ile 
FETÖ, bu senaryoda kendilerine düşen rol-
leri oynuyorlar. Asıl mesele, bölgenin yeni-
den yapılandırılması meselesidir.

Bağdat Hükümeti ve Esed rejimi gibi yapı-
lar ile terör örgütleri eliyle hayata geçiril-
meye çalışılan bu proje, Türkiye’nin beka-
sını tehdit ediyor. Hiç kimsenin bu oyunda 
bize biçtiği role rıza göstermek zorunda 
değiliz. Türkiye olarak kendi planlarımızı 
uygulamaya başladık. Hem sahada hem de 
masada olacağız. Bu yeni yaklaşımın gere-
ği olarak da, Musul meselesini Musul’da 
çözmek mecburiyetindeyiz. Şayet Musul’u 
feda edersek, sorunun kendi sınırlarımıza 
dayanmasını engelleyemeyiz. 

Musullu kardeşlerimizle birlikte Kuzey 
Irak yönetimi, hatta tüm bölge bu süreçten 
çok büyük zarar görecektir. 

Suriye’de hangi amaçla ve nasıl harekete 
geçtiysek, Musul için de aynı şekilde dav-
ranmakta kararlıyız. Bölgede etkin olan 
ülkeler Türkiye’nin bu hakkına saygı gös-
termek mecburiyetindedir. Bu tavrımızın 
ne savaş çığırtkanlığıyla, ne Irak’ın ege-
menliğini ihlalle, ne de başka herhangi bir 
art niyetle ilgisi yoktur. Biz, kendi istikla-
limizi ve istikbalimizi korumak için mü-
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cadeleyi nerede yürütmemiz gerekiyorsa 
orada olmak istiyoruz. Şu anda bunun yeri 
Musul’dur, öyleyse biz Musul’da olacağız. 
Nitekim, hava unsurlarımızın Musul ope-
rasyonuna katılması konusunda mutaba-
kata varıldı. İnşallah diğer konularda da 
en kısa sürede bir ilerleme sağlanacaktır. 

Suriye’de ise El Bab’a kadar inerek, 
Münbiç’i tüm terör örgütlerinden temiz-
leyerek, 5 bin kilometrekarelik terörden 
arındırılmış bölge projemizi hayata geçir-
me konusunda önemli mesafe kat ettik. İn-
şallah bu meseleyi de en kısa sürede niha-
yete erdireceğiz. 

Halep’te Yanan Ateşi Söndürmek 
Boynumuzun Borcumuzdur

Diğer taraftan, Halep’te dökülen her dam-
la gözyaşı, yanan her yürek, yıkılan her ev 
bizim gönlümüzde açılan bir yaradır. Dün 
akşam Sayın Putin’le Halep meselesini ko-
nuştuk. Sayın Putin, saat 22 itibarıyla hava 
bombardımanlarını durduracaklarını ifa-
de ettiler. El Nusra’nın Halep’i terk etmesi 
noktasında kendilerinin ricaları oldu. Ar-
kadaşlarımıza bu konuda bazı talimatlar 
verdim. Önümüzdeki süreçte, El Nusra’yı 
Halep’ten çıkarma ve Halep halkının huzu-
runu sağlamak noktasında çalışmalarımız 
olacak. 

Suriye’deki, Irak’taki, Balkanlardaki, Kaf-
kaslardaki bütün yerler gibi, Halep’i de 
kendimizden ayrı görmedik, göremeyiz. 
Halep’te yanan ateşi bir an önce söndür-
mek, bizim oradaki kardeşlerimize olan 

borcumuzdur. Suriye’deki çatışmalar bit-
tiğinde, Halep’i hep birlikte yeniden ayağa 
kaldıracağız. İlk etapta geçici de olsa bir 
ateşkes tesis edilmesini önemli görüyoruz. 
Müteakiben, Halep’te kalıcı güveni ve hu-
zuru sağlayacak adımların atılması için 
üzerimize düşenleri yapacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemiz içindeki PKK ve DEAŞ saldırıla-
rının yoğunlaşması, FETÖ’nün hala diri 
tutulmaya çalışılması, Suriye’nin ardından 
Irak’ta da doğru yolda ilerlediğimizin işa-
retidir. Bu eylemleri teşvik edenler sanı-
yorlar ki, Türkiye PKK, DEAŞ ve FETÖ’yle 
uğraşırsa, bölgede hareket kabiliyeti kal-
maz. 15 Temmuz’da da aynı hevese kapıl-
mışlardı. Türk ordusunun, darbe girişimi 
sonrasında kendi içinde başlattığı temizlik 
çalışmaları sebebiyle, operasyonel kabili-
yetini yitirdiğini düşünüyorlardı. Darbe 
girişiminin üzerinden 40 gün geçmeden 
Cerablus harekâtını başlatarak, böyle ol-
madığını gösterdik. 

Şimdi, bizi PKK ve DEAŞ’la oyalayıp 
Musul’dan uzak tutmaya çalışıyorlar. Kü-
resel iletişim ağları Batılı ülkelerin kont-
rolünde olduğu halde, PKK da, DEAŞ da, 
FETÖ de inanılmaz etkin bir şekilde bu 
araçları kullanıyorlar. Hâlbuki Batının 
kendi içinde tehdit oluşturan hiçbir örgü-
tün, hiçbir akımın böyle bir şansı yok. Bu 
doğrultuda en küçük bir kıpırdanma gös-
terenlerin anında sesi kısılır, hareket alanı 
ortadan kaldırılır. Batı ülkelerine yönelik 
eylem yapmış olan ve yapma hazırlıkları 
yürüten herhangi bir terörist, nerede olur-
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sa olsun operasyona maruz kalır. Buna kar-
şılık, mesela, Türkiye’yi hedef alan terör 
eylemlerinin failleri, Batı ülkelerinde elle-
rini kollarını sallayarak gezer, her türlü fa-
aliyeti de yürütür. Şimdi tüm bu gerçekler 
ortadayken, bize söylenen yalanlara daha 
fazla tahammül gösterebilir miyiz?

Bizim geleceğimizi terör örgütleri eliyle 
biçimlendirebileceklerini sananlar yanılı-
yorlar. Tam tersine, terör silahının, çok ya-
kında, onları ellerinde tutanların canlarını 
yakmaya başlayacağını biliyoruz. Bugüne 
kadar binlerce DEAŞ’lıyı sınır dışı eden, 
onbinlercesine ülkemize giriş yasağı koyan 
bir ülke olarak, bu konuda birikimimizi ve 
öngörülerimizi kimse yabana atmasın. 

Türkiye’ye karşı PYD-YPG gibi terör örgüt-
lerinin, Bağdat yönetimi gibi mezhep fana-
tiklerinin, Esed yönetimi gibi kendi halkı-
nı katledenlerin yanlarında yer alanları bir 
kez daha ikaz ediyorum. Yanlış yoldasınız. 
Tutuşturmaya çalıştığınız ateş, bizden çok 
sizi yakar. 

Bağdat yönetimi önce kendi ordusunun 
mezhebi yapısını açıklasın. Başbakanlığım 
döneminde Sayın Maliki’ye, nüfuslarının 
mezhebi durumuna göre Irak ordusunun 
şekillendirilmesi yönünde telkinlerim ol-
muştu. O dönem, benim bu telkinlerimi 
dikkate almadılar ve bildiklerini okudular. 
İşte bugün durum ortadadır. 

Türkiye’nin kendi vatandaşlarının ve böl-
gedeki kardeşlerinin huzuru, güvenliği, 
esenliği dışında bir amacı yoktur. Bizi saf 
dışı bırakmayı amaçlayan her hamle, böl-

genin yeni acılara sürüklenmesine yöne-
lik atılan bir adım demektir. Demokrasi, 
özgürlükler, insan hakları gibi küresel de-
ğerlerin bölgemizdeki en önemli temsilcisi 
olan Türkiye’nin karşılaştığı bu tehditlerin 
sonuçları herkes için çok ağır olacaktır. 

Biz, ilişkilerimizde kalıcı tahribata yol aça-
cak adımlar atmama konusunda fevkalade 
dikkatli davranıyoruz. Aynı hassasiyeti, 
muhataplarımızdan da beklemenin hakkı-
mız olduğuna inanıyoruz. Meseleyi “İncel-
diği yerden kopsun” noktasına getirmedik, 
getirmek istemiyoruz. Ama yeni güvenlik 
anlayışımızın gereği olarak, sorunları ka-
pımıza dayanmadan çözmekte de kararlı-
yız. 2 bin 200 yılı aşkın devlet geleneğimiz-
le, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızla, 
kadim medeniyet birikimimizle, Allah’ın 
izniyle, biz bu zorlukların üstesinden geli-
riz. Yarın, her şey geride kaldığında, bu zor 
günlerde, sıkıntılarımızın çözümünde bize 
destek olan dostlarımızı da, yollarımıza 
mayınlar döşeyenleri de unutmayacağız. 

Aliya Gibi Liderler, İnsanlara 
Niçin Savaştıklarını Öğretirler

Değerli kardeşlerim,

Bugün, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaş-
kanı, büyük mücadele ve fikir adamı Aliya 
İzzetbegoviç’in 13’üncü vefat yıldönümü. 
Kendisini bir kez daha rahmetle, hasretle, 
minnetle yâd ediyorum. Aliya’nın Bosnalı 
Müslümanların mücadelesine yaptığı li-
derlik, belki de, Avrupa’nın ortasındaki en 
önemli İslam toplumunun hala ve inşal-
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lah ilelebet varlığını sürdürüyor olmasını 
sağlamıştır. Boşnakları, maruz kaldıkları 
soykırıma rağmen, mücadele için ayakta 
tutan, yönlendiren, önderlik eden bu bü-
yük insanın hatırasını yaşatmak, her Müs-
lümanın vazifesidir. 

Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde özgür-
lük ve onur mücadelesi veren Müslüman 
toplumların en büyük eksiği, Aliya gibi bil-
ge liderlere sahip olamayışlarıdır. Her in-
san gerektiğinde savaşabilir. Askeri eğitim 
görmüşse nasıl savaşacağını da bilir. Ama 
zaferin yolu niçin savaştığınızı bilmekten 
geçer. Aliya gibi liderler, insanlara niçin 
savaştıklarını öğretirler. Boşnakların kat-
liama uğradıkları yerler, sadece ve sadece 
silahlarını, kendilerine verilen teminatlara 
güvenip uluslararası güçlere teslim ettikle-
ri yerlerdir. Onun dışında, Aliya’nın önder-
liğinde mücadele verilen hiçbir yerde böy-
le felaketler yaşanmamıştır. 

Aliya’nın, Saraybosna’daki Kovaçi Şehitli-
ğinde bulunan gayet mütevazi mezarında 
ne yazıyor biliyor musunuz? Mezar ta-
şında, “Her şeye kadir olan Allah’a yemin 
ederim ki, köle olmayacağız” diye yazıyor. 
Evet, bizlere düşen görev de, Aliya’nın 
vasiyetine uygun şekilde, gerektiğinde 
ölümüne mücadele etmek, ama asla köle 
olmamaktır. Vefatının 13’üncü seneyi dev-
riyesinde bir kez daha “Bilge Kral” Aliya 
İzzetbegoviç’e Allah’tan rahmet diliyorum. 
Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle 
müşerref kılsın. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-

leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgel-
diniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 29’uncusunda 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Adana, Arda-
han, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, 
Kars, Kırklareli, Mersin, Rize, Siirt, Sinop, 

Tekirdağ ve Tokat illerimizden gelen siz 
kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyoruz.

Geçtiğimiz hafta, yine burada muhtarları-
mızla bir araya gelmiş, hem kendilerinin 
19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlamış, hem 
de ülkemizdeki ve bölgemizdeki meselele-
re ilişkin görüşlerimizi ifade etmiştik. Bir 
haftalık bir aranın ardından, ülkemizde ve 
bölgemizde önemli gelişmelerin yaşandığı 

Halep’i Gaziantep’ten, Musul’u 
Van’dan nasıl ayrı görebiliriz

29. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 26 Ekim 2016
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bir dönemde, yine muhtarlarımızla birlik-
te bu meseleleri ele alacak, düşüncelerimi-
zi paylaşacağız. 

Tabii biz muhtarlarımızla böyle kritik me-
seleleri görüştükçe, istişare ettikçe birile-
ri bundan rahatsız oluyor. Çünkü onların 
gözünde muhtar, ilmühaber belgesi ver-
menin dışında vasfı ve vazifesi olmayan 
kişidir. Halbuki biz muhtarlarımızı, seçim-
le gelinen görevlerin ilk halkasını oluştu-
ruyor olmaları sebebiyle, demokrasinin 
temeli olarak görüyoruz. Kendi aile efradı 
arasında seçime girse 3 oyu biraraya geti-
remeyecek olanların, muhtarlarımızı kü-
çümsemeye çalışması hadlerine değildir. 
Biz muhtarlarımızla, şehirlerimizin, ülke-
mizin, bölgemizin, dünyanın meselelerini 
konuşmaktan, istişare etmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz. 

Muhtarlarımızla aramızdaki münasebetin 
mahiyetini anlamayanların gözden kaçır-
dıkları husus şudur. Kürsüden ülkemizle 
ve dünyayla ilgili meseleleri anlatırken bu-
rada karşımda oturan, daha sonra yemekte 
bir araya geleceğimiz muhtarlarımızın bir 
bakışları, bir baş veya el hareketleri, itiraz-
ları, isyanları, sükûtları, tasdikleri, bana 
çok şey anlatıyor. İşte bu iletişimden aldı-
ğım mesaj benim için, çoğu zaman, onlar-
ca, yüzlerce kişiyle teker teker konuşarak 
elde ettiğim bilgiden çok daha önemlidir, 
çok daha isabetlidir, çok daha aydınlatıcı-
dır. Biz işte buna milletimizin irfanı diyo-
ruz. Bu irfanı, ne eğitimle, ne makamla, ne 
imkânla elde edemezsiniz, ölçemezsiniz. 

Zaman zaman, özellikle yabancı medya 
mensupları bana, siyasetteki başarımın, 
14 yıldır Türkiye’yi nasıl yönetebildiği-
min sırrını soruyorlar. Bu sır, işte burada 
karşımda duruyor. Başarılarımı, milletim-
le olan samimi muhabbetime, milletimin 
sahibi olduğu engin irfanı anlama ve ona 
tabi olma konusundaki isabetime borçlu-
yum. Ne diyor rahmetli Neşet Ertaş: 

“Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçanın gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle gider yar oy

Yol gizli gizli, yol gizli gizli…”

Ülkemizin dört bir yanından gelen muh-
tarlarımızla, Türkiye’nin tamamını 
temsil eden başmuhtar konumundaki 
Cumhurbaşkanı’nın arasındaki bu muhab-
beti göremeyenin gönül gözü kapalı de-
mektir. Gönül gözü kapalı olana da, “Rab-
bim şifa versin” demekten başka yapacak 
hiçbir şeyimiz bulunmuyor. 

Bakınız, tüm siyasi hayatım boyunca şunu 
gördüm. Biz milletimize hizmet için bir 
adım attıksa, milletimiz bize 3 adım, 5 
adım gelmiştir. Onun için millete efendi 
değil, hizmetkâr olacaksın. Bu durum hem 
sizin için, hem de benim için geçerlidir. 
Asla millete afra tafra yapılmaz. Eğer afra 
tafra yaparsanız, millet sizi oturduğunuz 
koltuktan alaşağı eder.  

Milletten bir adım kaçanlar, hatta adeta ko-
şarak uzaklaşanlar ise, kendilerine itibar 
etmediği için halka kızıyorlar. Halka niye 
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kızıyorsunuz? Halbuki milletin değerle-
riyle, kültürüyle, tarihiyle kavga etmeyi 
bırakıp, millete tabi olsalar, mesele çözüle-
cek. Duvarlara “Egemenlik kayıtsız, şartsız 
milletindir” yazmakla egemenlik milletin 
olmuyor. Milletin hakkına tabi olmakla 
egemenlik milletin olur. Milletimizle ara-
mızdaki kalpten kalbe giden o gizli yol var 
ya, bizim gücümüzün de, enerjimizin de, 
motivasyonumuzun da kaynağı işte odur. 

Eğer bu yolun ne olduğunu, nasıl bir şey 
olduğunu merak edenler varsa, buyursun-
lar bir muhtarlar toplantımıza gelsinler, 
şöyle aramızda oturup etrafı bir seyretsin-
ler. Eminim ne demek istediğimi o zaman 
çok daha iyi anlayacaklardır. 

1 Mart Tezkeresinin Reddi Bir 
Hataydı

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz hafta muhtarlarımızla yaptığı-
mız toplantıda, Türkiye’nin yeni güvenlik 
anlayışı üzerinde durmuş ve artık tehdit-
lerin kapımıza dayanmasını beklemeye-
ceğimizi, tehditleri kaynağında imha ede-
ceğimizi ifade etmiştim. Esasen, bu yeni 
güvenlik anlayışı, Türkiye’nin Suriye ve 
Irak’ta niçin bulunduğunun, daha etkin 
şekilde yer almak istediğinin en açık ifade-
sidir. 

Türkiye, 1984 yılından beri, Irak ve Suri-
ye merkezli bölücü terör tehditleriyle başa 
çıkabilmenin yollarını arayan bir ülkedir. 
Maalesef, yakın bir tarihe kadar bu tehdit-
lere karşı tedbirleri hep kendi toprakları-

mızda, hatta eylemlerin ardından almaya 
çalıştık. Karakollarda sıkışıp kalan asker-
lerimizle, polislerimizle mücadele yürüt-
meye gayret ettik. Halbuki, terör örgütleri, 
hem ülke içindeki, hem de Irak ve Suriye 
gibi yerlerdeki üslerinde serbestçe eleman-
larına eğitim veriyor, lojistik yığınak yapı-
yor, hakimiyet alanları tesis ediyordu. Eğri 
oturup doğru konuşmak lazım. Bunlar, ilk 
defa bizim tarafımızdan teşhis edilmiş, ilk 
defa bizim tarafımızdan dile getirilmiş so-
runlar değildir. Ama her ne hikmetse, me-
selenin üzerine gidilmemiş, gereken ön-
lemler alınmamıştır. 

Biliyorsunuz, 3 Kasım 2002 seçimlerinden 
bu yana ülkeyi yönetme sorumluluğunu 
üstlenen kadronun başında bulunuyorum. 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, ülke-
nin diğer meseleleri gibi, güvenlik anlayı-
şının değiştirilmesi konusunda da çok mü-
cadele verdim, çok gayret gösterdim. Her 
seferinde karşımıza farklı engeller çıkartıl-
dı, önümüze farklı mazeretler getirildi. 

Elbette bu arada, 2003 yılı 1 Mart’ında 
Irak’ta başlayacak operasyona aktif şekil-
de katılmamızın önünü kapatan hükümet 
tezkeresinin reddi gibi hatalar da yapıldı. 
Çünkü ben operasyonlara katılmamızın 
gereğine inanmıştım. O dönemde bunun 
çok büyük bir hata olduğunu arkadaşları-
mıza ifade ettim. Tabii Meclis’te öyle bir 
irade ortaya çıkınca, Irak’taki gelişmelerin 
dışında kaldık. Bugün Irak’ta işlerin bu de-
rece içinden çıkılmaz bir hale gelmesinin 
sebeplerinden biri de, Türkiye’nin o ope-
rasyonda etkin bir rol üstlenmemiş olma-
sıdır. 
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Daha sonra Başbakanlığım döneminde, 
Irak operasyonlarına katılma yönünde ka-
rar çıkarttık. Ancak o zaman da Iraklı kar-
deşlerimiz, “Biz Türkiye’yi istemiyoruz” 
dediler. Tabi istenmediğimiz yerde olma-
nın da bir anlamı yoktu. 

Suriye krizi başladığında, yine benzer şe-
kilde aktif bir konumda yer almaya gayret 
ettik. Ancak, yıllarca bu sürecin de dışın-
da tutulduk. Üstelik bir de ülkemize gelen 
milyonlarca sığınmacının yükünü tek başı-
mıza üstlenmek zorunda kaldık. Sonunda 
baktık ki kimseden bize fayda yok, kendi 
projelerimizi kendimiz hayata geçirmeye 
karar verdik. Bu kararı vermesine verdik 
ama, önümüzde öyle çok da rahat bir ha-
reket alanımız yoktu. Dışarıdan olduğu ka-
dar içeriden de kuşatılmaya çalışılıyorduk. 

Hükümetimizin ilk yıllarından beri attığı-
mız her önemli adımda, provokasyonlarla, 
bürokratik ve siyasi engellemelerle karşı-
laştık. 2005-2007’li yıllarda, gerek ordu ve 
yargı içinde yuvalanan bir takım kesimle-
rin, gerekse siyasi muhalefetin yaralayıcı 
dilinin yol açtığı sorunları unutmadık, 
unutmayacağız. Aynı şekilde, 2012’den 
itibaren Türkiye’yi bölgedeki hesapların 
dışında tutmak amacıyla nasıl köşeye sı-
kıştırmaya yönelik hamleler yapıldığını da 
çok iyi biliyoruz. 

Bölücü Örgütün Güdümündeki 
Siyasi Partiyi Muhatap Almıyoruz

Demokratik Açılım olarak başlattığımız, 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesiyle bir adım 

öteye taşıdığımız, Çözüm Süreciyle de neti-
ceye ulaşmayı hedeflediğimiz bölücü terör 
sorunundan kurtulma çabamızın nasıl sa-
bote edildiğini hep birlikte gördük. Terör 
örgütünü süreçten geri çevirmek için uğ-
raşanların derdi, ne bu ülkeydi, ne de bu 
milletti. Onlar, Türkiye’yi kendi içinde sı-
kıştırmanın derdindeydi. Terör örgütü ve 
destekçileri de, huzuru ve kardeşliği daimi 
kılmak için sunulan fırsatı, yeni terör ey-
lemlerine hazırlık için kullanarak, gerçek 
yüzlerini ortaya koymuşlardır.  2014’teki 
6-7 Ekim olayları esnasında 53 Kürt kar-
deşimiz şehit oldu. Bu olayların müsebbibi 
‘sokağa çıkın’ çağrısı yapanlardır. Burada 
ölenler Kürt kardeşlerimizdi, öldüren de 
Kürt’tü. Hani bu çağrıyı yapanlar Kürtle-
rin temsilcisiydi. Ne yazık ki bu acı tablo-
ları yaşadık. 

Dikkat ederseniz, devlet ve millet olarak, 
o tarihten beri örgütü de, güdümündeki 
siyasi kurumları da muhatap almıyoruz, 
adam yerine koymuyoruz. İnsanıma, va-
tandaşıma saygı duymayana benim de 
saygım olmaz. Çünkü bizim muhatabımız 
artık doğrudan, terörle ve terör örgütüyle 
bağı olmayan bölge insanıdır, onları temsil 
edenlerdir. 

Aynı dönemde başlayan Gezi Olayları, bir-
kaç gün içinde, birileri tarafından hükü-
meti devirmeye yönelik bir fırsata dönüş-
türülmeye çalışıldı. Biz daha o günlerde 
bu sinsi oyunu gördük ve tavrımızı da ona 
göre belirledik. Meselenin ağaç veya yeşil 
olmadığının, bazı gafiller farkında olmasa 
da, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, 
çeşitli şehirlerimizde sokakları, meydanla-
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rı işgale yeltenenler gayet iyi bilincindey-
di. Ama milletim de bunların karşısında 
durmasını bildi. Bizim net tavır koyma-
mızla birlikte, bu sinsi plan, neticeye ula-
şamadan bozuldu. 

Hemen arkasından 17-25 Aralık emniyet-
yargı darbe girişimi geldi. Gezi’yi “ağaç-ye-
şil” meselesi olarak pazarlamaya kalkan-
lar, bu darbe girişimini de “hukuk-adalet” 
ambalajıyla millete yutturmaya çalıştılar. 
Hamdolsun milletimiz bu ihanet girişimi-
ne de itibar etmedi. Biz de, arkadaşlarımız-
la birlikte, hemen gerekli tedbirleri alıp, 
emniyet ve yargı içindeki örgüt mensupla-
rını süratle tasfiye ederek, bu darbe girişi-
mini sonuçsuz bıraktık. 

2014 Mart’ında yapılan mahalli idareler 
seçimlerinin sonuçları, milletimizin bu 
oyunu bozmasının tescili olmuştur. Ma-
halli idareler seçimlerinde, 2004 yılında 
yüzde 40, 2009 yılında yüzde 39 oy alan 
partim, 2014’te yüzde 46 ile rekor kırdı. 
Ardından da Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
yüzde 52 ile bir kez daha milletimiz tara-
fından ibra edildik.

Değerli kardeşlerim,

Milletimizle el ele vererek her defasında bu 
oyunları bozduk ama aynı zamanda, bölge-
deki gelişmelerde etkinlik kurma projele-
rimizi de sürekli ertelemek zorunda kal-
dık. Gerek Suriye’de, gerekse Irak’ta, hatta 
buna Mısır ve Libya gibi yerleri de ilave 
etmek mümkündür, yaşanan gelişmelerin 
sonuçları bizim geleceğimizle doğrudan 
ilgilidir. Kimse, bu hadiselere, “O ülkelerin 

içişleridir” diye bakarak kendisini avutma-
sın, kandırmasın. Bölgemizde yaşanan her 
hadisenin bizimle doğrudan ilişkisi vardır. 

Geçmişte Bulgaristan’daki, Yunanistan’da-
ki, Makedonya’daki soydaşlarımız, Bos-
na’daki, Arnavutluk’taki, Kosova’daki kar-
deşlerimiz sıkıntıya düştüğünde, oralara, 
“Kendi içişleridir” deyip sırtımızı döndük 
mü, dönebilir miyiz? Ukrayna’da hadise-
ler başladığında, Kırım’daki kardeşleri-
mizin sıkıntılarını “Ukrayna ile Rusya’nın 
meselesidir” deyip görmezden geldik mi, 
gelebilir miyiz? Gürcistan’da çatışmalar 
yaşandığında, “Bizi ilgilendirmez, kendi 
içişleridir” deyip kafamızı başka tarafa çe-
virdik mi, çevirebilir miyiz? Azerbaycanlı 
kardeşlerimiz Karabağ için gözyaşı döker-
ken, biz burada rahatımıza baktık mı, ba-
kabilir miyiz? Aynı durum, çok daha faz-
lasıyla, çok daha derinliğiyle, Suriye için 
geçerlidir, Irak için geçerlidir, tüm Kuzey 
Afrika için, hatta aşağıya doğru tüm Afrika 
için geçerlidir. 

Irak ve Suriye Üzerinde Tarihi ve 
Hukuki Haklarımız Var

Bakınız, Avrupa ülkelerinde yabancı düş-
manlığı yükseliyor, buna ilk ve en sert 
tepkiyi biz veriyoruz. Niçin? Çünkü orada 
5 milyon ülkemiz kökenli veya ülkemiz 
vatandaşı insanımız yaşıyor. Hatta buna, 
Türkistan gibi, Afganistan gibi, Orta Asya 
gibi uzak coğrafyalardan gelerek Avrupa 
yerleşmiş kardeşlerimizi de ilave etmemiz 
lazım. Onların da haklarını, hukuklarını 
gözetmek, sıkıntılarına çözüm bulmak 
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bizim vicdani görevimizdir. Üstelik Irak 
ve Suriye meselesini konuşurken, vicdani 
duruşumuz yanında, tarihi ve hukuki hak-
larımızı da dikkate almak mecburiyetinde-
yiz.

Şimdi biz “Tarihi ve hukuki haklar” deyin-
ce, Lozan deyince, birileri çıkıyor hemen, 
“Sizin Irak’ın ve Suriye’nin topraklarında 
gözünüz mü var” diyor. Hayır, bizim hiçbir 
ülkenin topraklarında gözümüz yoktur. 
Tam tersine biz, bu ülkelerin toprakların-
da gözü olanlara, bu ülkelerde yaşayan 
kardeşlerimizi etnik ve mezhep esaslı ay-
rıştırmalarla yeni çatışmalara sürüklemek 
isteyenlere karşıyız. 

Her zaman söylediğim gibi, bizim fiziki 
sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız 
başkadır. Avrupa’dan Afrika’nın derinlik-
lerine, Akdeniz’den Orta Asya’nın uçsuz 
bucaksız bozkırlarına kadar tüm coğraf-
yalardaki kardeşlerimiz, gönül sınırları-
mızın içindedir. Bizim için Balkanlar yü-
reğimizin bir yanı, Kafkaslar öte yanıdır. 
Hal böyleyken, ısrarla bizim Irak ve Suri-
ye’deki gelişmelerin dışında kalmamızı is-
teyenlerin, iyi niyetli olabilmesi mümkün 
müdür? Halep’i Gaziantep’ten, Haseki’yi 
Mardin’den, Musul’u Van’dan nasıl ayrı 
görebiliriz? Böyle bir çarpık bakışın hesa-
bını ne ecdadımıza, ne de torunlarımıza 
veremeyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Buradan bir kez daha ifade ediyorum: Tür-
kiye, Irak’ta ve Suriye’de yaşanan her geliş-
menin içinde mutlaka yer alacaktır. Terör 

örgütlerine karşı verdikleri mücadelede, 
gerekiyorsa diplomatik ve askeri gücü-
müzle de oralardaki kardeşlerimizin yan-
larında bulunmakta kararlıyız. 

İşte Suriye’de varız. Özgür Suriye Ordusu 
mensuplarıyla birlikte Cerablus’tan baş-
ladık, Rai’den Dabık’a kadar indik. Şimdi 
sırada El Bab var. Birileri ısrarla Özgür Su-
riye Ordusu ve Türkiye’yi El Bab’tan uzak 
tutmak istiyor. Tabii biz bu ısrarın gerisin-
deki niyeti biliyoruz. Bu çabanın gerisinde, 
sınırlarımız boyunca oluşturulamayan te-
rör koridorunu, biraz aşağıdan da olsa, te-
sis etme amacı vardır. Biz buna rıza göster-
meyeceğiz. Hatta en kısa sürede Münbiç’i 
de PYD terör örgütünden temizlemekte 
kararlıyız. Ya Fırat’ın ötesine doğuya gide-
cekler, ya da biz gereğini yaparız.  

Amerikalı dostlarımıza hep, “DEAŞ’a kar-
şı birlikte mücadele edelim. Sizin PYD ve 
YPG’ye ihtiyacınız yok. Onlar terör örgü-
tü, DEAŞ’tan hiçbir farkları yok” diyoruz. 
Ancak ne yazık ki bizi anlamıyorlar. Terör 
örgütünün iyisi-kötüsü olur mu? Bir taraf-
tan DEAŞ’a karşı savaşan El-Nusra’yı terör 
örgütü ilan ediyorsunuz, diğer taraftan da 
başka bir terör unsurunu baştacı ediyorsu-
nuz. Bu ne yaman bir çelişkidir. 

Bununla da kalmayıp, Kilis’ten Kırıkhan’a 
doğru uzanan bölgeden ülkemize yönelik 
tehditleri bertaraf etmek için, gerekirse 
orayı da terör örgütlerinden temizlemeyi 
gündemimize alıyoruz. O bölgeden gelen 
teröristlerin ülkemizde eylem yapıp geri 
Suriye’ye kaçmasına göz mü yumacağız? 
Unutulmasın ki, bu mesele bizim için beka 
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meselesidir. Artık, terör örgütlerini, gü-
venlik görevlilerimizin ve vatandaşlarımı-
zın kanı, canı pahasına kendi sınırlarımız 
içinde karşılamayacağız. Ya ne yapacağız? 
Sorunu kaynağında çözeceğiz. 

Şu anda Suriye’de oluşturulmaya çalışan 
her terör bölgesi bize yönelik doğrudan bir 
tehdittir. Bunun adı ister DEAŞ olsun, ister 
PYD olsun, isterse başka bir isim olsun; 
fark etmez. Türkiye’nin gözünde hepsi de, 
bir an önce kafaları ezilmesi gereken terör 
örgütleridir. 

Diğer yandan Irak’ta da varız, daha etkin 
şekilde varolmayı sürdüreceğiz. Musul’da-
ki, Kerkük’teki kardeşlerimizi yalnız bıra-
kamayız. Irak’ın, göz göre göre bir mezhep 
savaşına itilmesine rıza göstermeyeceğiz. 

DEAŞ, İslamın Sünnilik yorumunu istis-
mar ederek Müslümanları katletmişti. 
Şimdi Irak’ta İslamın Şiilik yorumunun is-
tismarı üzerinden yine Müslümanları kat-
ledecek başka terör örgütleri sahaya sürül-
meye çalışılıyor. Biz işte bu oyunu bozmak 
için mücadele ediyoruz. DEAŞ bahanesiyle 
bölgede 10 yılı aşkın süredir Müslüman 
kanı dökenlerin, şimdi aynı işi, başka ör-
gütler eliyle yürütmesini istemiyoruz. 

FETÖ’cüler İçin Mağdur Edebiyatı 
Yapanlar İhanet İçindedir

Değerli kardeşlerim,

Görüldü gibi Türkiye, hem Suriye’de, hem 
Irak’ta etkin şekilde varolmak için geçerli 
her türlü gerekçeye sahiptir. Buna rağmen 

sürekli ithamlara maruz kalıyor, sürekli 
engellenmeye çalışılıyoruz. Peki soruyo-
rum: DEAŞ operasyonunda yer alan diğer 
ülkelere bize çıkartılan engeller niçin çı-
kartılmıyor? Onlar binlerce, onbinlerce 
kilometre öteden gelip Irak’ta ve Suriye’de 
söz sahibi olacak, Türkiye 911 kilometre 
biriyle, 350 kilometre diğeriyle sınırının 
olduğu bu ülkelerdeki gelişmelerin dışın-
da bırakılacak öyle mi? Yok öyle yağma. Bu 
tezgâh eski Türkiye’de işleyebilirdi. Ama 
bugünkü Türkiye’nin, böyle bir durumu 
kabul edebilmesi mümkün değildir. 

Türkiye’yi 200 yıldır örseleyen, gerileten, 
adeta ölümü gösterip sıtmaya razı eden, 
hakkını arayamaz hale düşüren anlayışı 
milletimiz, 14 yıldır verdiği mücadeleyle, 
en son da 15 Temmuz’da nihai kararını ilan 
ederek, tarihin karanlık sayfalarına göm-
müştür. Bundan sonra, gerekirse sahada 
göze göz, dişe diş mücadele vererek, gere-
kirse diplomasi masasına yumruğumuzu 
indirerek bu milletin hakkını, hukukunu, 
geleceğini koruyacağız. Şayet bunun bir 
bedeli varsa, onu da ödeyeceğiz. Biliyoruz 
ki, bugün bu bedeli göze almazsak, yarın 
çok daha büyüğünü önümüze koyacaklar. 

Şimdi de 15 Temmuz’la ilgili birkaç kelam 
etmem lazım. Son zamanlarda bir mağdu-
riyet edebiyatıdır gidiyor. Güya tutuklu 
olanlar mağdurmuş! Tabi içlerinde istis-
nai olarak bazı mağdurlar olabilir. Benim 
nazarımda asıl mağdur olanlar 246 şehi-
dimiz ve gazilerimizdir. Benim milletim o 
gece yaşadıklarıyla mağduriyet yaşamadı 
mı? Kim ki, FETÖ terör örgütünün men-
supları için mağduriyet edebiyatı yapıyor-
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sa, ihanet içindedir. Bize gelip akıl verme-
sinler. O aklı kendilerine saklasınlar. 

Şu anda mağduriyet edebiyatı yapanlar, 
zamanında bu işe bulaşan yakınlarına sa-
hip çıkacaklardı. Örgütün her türlü pisli-
ğine bulaşanların hepsi de bugün mağdur 
rolü oynuyor. Yok öyle bir yağma. İhanet 
şebekesi bir araya gelecek, bu ülkenin 
Cumhurbaşkanına küfüre varıncaya kadar 
her türlü hakaret edilecek, bu küfürler aya-
ğa kalkılarak alkışlanacak ve ondan sonra 
da bunlar mağdur sayılacak. Bunlar nasıl 
mağdur oluyor? İçlerinden bir tanesi çıkıp 
da, “Sen ne diyorsun” diyemedi.

Biz kula kul olmadık. Bunlar FETÖ’ya kul 
oldular. “O bize şahdamarımızdan daha ya-
kın” deme cüretini gösterdiler. Bize şahda-
marından daha yakın olan Allah’ımızdır. 
Bunlar şirk ve küfür içindeler. 

Irak ve Suriye meselesi, başkaları için 
enerji meselesi olabilir, bölgesel çıkar me-
selesi olabilir, etkinlik alanını genişletme 
meselesi olabilir… Bizim için bu mesele 
hayat-memat meselesidir. Yolumuza çıkan-
lara tavsiyem, konuyu bu pencereden bir 
kez daha değerlendirmeleridir. Türkiye’yi 
terör örgütleriyle aynı kefeye koyanlar, 
aslında kendilerini de benzer bir mukaye-
seye tabi tuttuklarını unutmamalıdırlar. 
Arapların dediği gibi: Men dakka dukka… 
Bugün bizim kapımızı çalanlar, yarın da si-
zin kapınızı çalarlar.

Bizim hiç kimseye karşı peşin husumeti-
miz, önyargımız, kompleksimiz yok. Bize 
dost elini uzatan herkesin elini tutarız. 

İşte Balkanlardaki, Orta Asya’daki, Güney 
Asya’daki, Afrika’daki nice dost ülkeler ve 
halkları… Bununla birlikte bize pençesini 
çıkartanların tırnaklarını sökmekten de 
çekinmeyiz. İşte Çanakkale Savaşı, işte İs-
tiklal Harbi, işte Kıbrıs, işte 15 Temmuz… 
Biz, dostlukları çoğaltmanın, husumetleri 
azaltmanın peşindeyiz. Aynı yaklaşıma sa-
hip herkesle birlikte yol yürümeye de so-
nuna kadar varız. Önümüzdeki günlerin, 
Irak’taki ve Suriye’deki kardeşlerimiz için 
hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyo-
rum. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazile-
rimiz ve gazi yakınlarımız, değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla, say-
gıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

Öncelikle, 15 Temmuz şehitlerimizi bir 
kez daha rahmetle, minnetle yad ediyo-
rum. Aynı şekilde, terörle mücadelede ver-
diğimiz güvenlik görevlisi ve sivil şehitle-
rimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz’da, 

terörle mücadelede ve tabii afetlerde mağ-
dur, malul ve gazi olarak hayatına devam 
eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyo-
rum. Türkiye, asırlardır olduğu gibi bugün 
de, işte bu şehitlerimizin, gazilerimizin 
fedakârlıkları sayesinde ayaktadır, inşal-
lah ayakta kalmaya devam edecektir. 

Türk Milleti, bin yıldır yaşadığı bu toprak-
ları kendisine ebedi vatan yapmak için, 

17-25 Aralık ve 15 Temmuz’a 
Rağmen FETÖ’ya Destek 

Verenler Masum Değildir

Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakınları Atama Töreni
Ankara | 27 Ekim 2016
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neredeyse kesintisiz bir şekilde kanını 
dökmüştür. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 
burada bulunan herkesin hatırlayabilece-
ği son 30-35 yılımızı şöyle bir gözümüzün 
önüne getirelim. Bölücü terör örgütü PKK, 
1984 yılından beri askerimizin, polisimi-
zin, korucumuzun, vatandaşımızın kanını 
döküyor. DHKP-C ve benzeri terör örgütle-
ri, İstanbul başta olmak üzere, büyükşehir-
lerimizde her fırsatta kan döküyor. DEAŞ, 
üç yılı aşkın süredir intihar saldırıları, 
bombalı araç eylemleri ve diğer saldırıla-
rıyla yüzlerce vatandaşımızı katletti. Son 
olarak FETÖ, 15 Temmuz gecesi, 246 va-
tandaşımızı şehit etti, 2 bin 194 vatanda-
şımızı yaraladı ve bir kez daha bu milletin 
kanını döktü. 

Bizim Milletimiz için şehadet, bir şereftir, 
bir ayrıcalıktır, bir onurdur. Onun için Rab-
bimiz, az önce değerli hocamız tarafından 
okunan ayeti kerimesinde, “Allah yolunda 
öldürülenlere ölüler demeyiz, onlar diri-
dirler, ama siz bilemezsiniz” buyuruyor. 
Askerimiz ve polisimiz göreve, “Ölürse şe-
hit, kalırsa gazi” olacağını bilerek, bu onu-
ra nail olmayı arzulayarak gider. Ne diyor 
Arif Nihat Asya:

“Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor!

Ve bir bayrak dalgalanmak için;

Rügzâr bekliyor!

Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin,

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli, 

Kim demiş meçhul asker diye?”

Gerçekten de, bizim ülkemizde şehitler 
tepesi hiç boş kalmamıştır. Üstelik bizim 
için asker demek, sadece üniforma giymiş 
kişiden ibaret değildir. Bizim milletimize 
“ordu millet” veya “asker millet” de derler. 
Çünkü bu milletin her bir evladı, erkeğiyle 
kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, gerektiğinde 
ülkesi için her türlü mücadeleyi verir, her 
türlü çarpışmaya girer. Milletimiz, inancı, 
bayrağı, ülkesi, geleceği için gerektiğinde 
ölümün üzerine koşarak gidebileceğini, en 
son 15 Temmuz’da tüm dünyaya bir kez 
daha gösterdi. 

15 Temmuz gecesi sokaklarda, organize 
gruplar yoktu. O gece sokaklarda sadece 
belirli bir çevrenin insanları, sadece belirli 
mahfillerin mensupları yoktu. Darbe gece-
si sokaklarda, tüm renkleriyle, tüm meş-
repleriyle, tüm farklılıklarıyla milletimizin 
tamamı vardı. Onun için 15 Temmuz zafe-
rinin sahibi, milletimizin bizatihi kendisi-
dir. Ben o gece, böyle bir milletin önderi 
olmaktan, böyle bir milletin mensubu ol-
maktan gurur duydum, şeref duydum. 

Şehitlerimizin Fedakârlığı 
Sayesinde Cenabı Allah Ülkemize 
Bir Dinamizm Lütfetti

Bu millet yeniden ayağa kalktı. Bu millet 
yeniden adeta Çanakkale destanı yazma-
ya başladı, yeniden kurtuluş mücadelesini 
ortaya koydu. Yeni Seyit Onbaşılarımız var. 
Bu Seyit Onbaşılar yeniden ayaka kalktılar, 
“Biz buradayız” dediler. 
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Teknoloji her şey değildir. Sizin istediğiniz 
kadar F16’larınız, helikopterleriniz, tank-
larınız ve toplarınız olsun yetmez. “İman-
dır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız 
olan paslı yürek sinede yüktür” dizelerini 
asla aklımızdan çıkartmayalım. Akif ne di-
yor İstiklal Marşımızda: 

“Arkadaş! yurdumu alçaklara uğratma sakın 

Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın 

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın 

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.” 

İşte İstiklal Marşı’nı bu meydanlarda siz 
gerçekleştirdiniz. Bu millet gövdesini siper 
etti ve elhamdülillah neticeyi de aldı. 

Külliye’nin etrafında 29 şehidimiz, 36 da 
gazimiz var. Özel Harekat’da 56 şehidimiz 
var. Orada aslanlar gibi polislerimiz şeha-
det şerbetini içtiler. Yine İstanbul’da 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerinde 
39 vatan evladı şehit oldu. Onlar tankların 
paletleri arasına kendilerini attılar. 15-16 
yaşında gencecik fidanlar şehit oldu. Rab-
bim onlardan razı olsun. 

Bu şehitlerimizin fedakârlığı ve cesareti 
sayesinde Cenabı Allah ülkemize bir dina-
mizm lütfetti. Bilesiniz ki, şimdi bizim so-
rumluluğumuz ve mesuliyetimiz daha da 
artıyor. Daha çok çalışıp, Allah için daha 
çok seveceğiz. Aramıza ayrılık-gayrılık so-
kanlara şunu söyleyeceğiz: Biz biriz, bera-
beriz, iriyiz, diriyiz, kardeşiz, hep birlikte 
Türkiye’yiz. 

Şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi 
ziyaret ettiğimde, öyle anekdotlar, öyle ha-
tıralar duyuyorum ki, inanın tüylerim di-
ken diken oluyor. Her ziyaretimde bir kez 
daha, milletimin 15 Temmuz gecesi ortaya 
koyduğu dirayetin, cesaretin, kahramanlı-
ğın öyle rastgele bir tavır değil, binlerce yıl-
lık köklere sahip asil bir duruş olduğuna 
imanım daha da artıyor. Böyle bir milletin 
evladı olarak dünyaya geldiğim için Rabbi-
me hamd ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün burada, devletimizin, şehit yakınla-
rımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza 
ahde vefası olarak gördüğüm bir atama 
töreni vesilesiyle birlikteyiz. Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığımızca belirlenen 2 
bin 28 kişinin atamasını bugün gerçekleş-
tiriyoruz. Bunlardan 419’u 15 Temmuz ga-
zisi veya gazi yakını, 67’si de 15 Temmuz 
şehitlerimizin yakınıdır. Diğer atamalar 
da, terörle mücadelede şehit olanların ya-
kınlarından, mağdur, vazife ve harp ma-
lulü olarak kabul edilenlerden oluşuyor. 
Ataması yapılan 2 bin 28 kardeşimin her 
birini tebrik ediyor, kendilerine görev yer-
lerinde başarılar diliyorum. 

Bugünkü atamayla birlikte, sadece son 2 
yılda, terörle mücadele kanunu kapsamın-
da yaptığımız atama sayısı 17 bin 74 kişiyi 
bulmuştur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin 
yaptıkları fedakârlık yanında, biliyorum 
ki, devlet olarak bizim kendilerine sundu-
ğumuz imkânların sözü dahi edilmez. Ta-
bii ki bu bir iane değil, devlete milletimin 
verdiği emanetin hak sahiplerine ulaştı-
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rılmasıdır. Çünkü şehitlerimizin yakınları 
devlete emanettir. Gazilerimiz ve yakınları 
hakeza devlete emanettir. Onları korumak, 
gözetmek, kollamak bizim görevimizdir. 

Şehitliğin Kapsamını Genişlettik

Bununla birlikte, medyada ve muhalefet 
partileri içinde zaman zaman rastladı-
ğımız, şehit yakınları ve gazilerin ihmal 
edildiğine dair ithamlara cevap olmak üze-
re, şu hususları kamuoyuna ifade etmek 
istiyorum. Devlet, elbette geçmişten beri 
şehit yakınları ve gaziler için çalışmalar 
yapıyordu. Biz, 2011 yılında, farklı bakan-
lıklar ve kurumlar tarafından yürütüldü-
ğü için dağınıklık gösteren bu çalışmala-
rı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 
bünyesinde topladık. Artık, şehit yakınları 
ve gazilerimizle ilgili tüm işlemler, bu ba-
kanlığımızdaki ilgili daire başkanlığı tara-
fından takip ediliyor ve neticelendiriliyor. 
Şehit yakınları ve gazilerimize sunulan 
imkânları teker teker saymaya kalksak, 
epeyce uzun bir liste karşımıza çıkar. 

Sadece şu başlıkları ifade etmekle yetin-
mek istiyorum: Şehitlerimizin mirasçıları-
na, çeşitli başlıklar altında ciddi miktarda 
nakdi tazminat ödeniyor. SGK tarafından 
kendilerine hak ettikleri emekli aylığı veya 
emsal aylık bağlanıyor, 30 yıl üzerinden 
ikramiye ödeniyor. Okul çağındaki çocuk-
lara öğrenim yardımı yapılıyor, özel okul-
larda kontenjan ayrılıyor, Kredi Yurtlar 
Kurumundan burs veriliyor, yurtlardan 
öncelikli olarak faydalanmaları sağlanıyor. 
Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmı-
yor. Toplu taşıma araçlarından ücretsiz 

yararlanabiliyorlar. İhtiyaç duyan ailele-
re faizsiz konut kredisi verilerek, uygun 
şartlarda ev sahibi olmaları temin ediliyor. 
Kamuda şehit yakınlarına ikişer, gazileri-
mize, vazife malullerimize ve terör mağdu-
ru sivillere birer istihdam hakkı veriliyor. 
Çeşitli vergilerden muaf tutuluyorlar. 

Değerli kardeşlerim,

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, aslında bu 
çok uzun bir liste, ben bu kadarıyla iktifa 
edeceğim. Verilen hizmetlerin para tutar-
ları da elimizde mevcut, ama inanın bun-
ları burada ifade etmekten hicap duyuyo-
rum. Çünkü biz, hiçbir maddi karşılığın, 
bir insanın canını feda etmesinden, bunu 
göze alarak kendini öne atmasından daha 
kıymetli olmadığını çok iyi biliyoruz. Fa-
kat, şu hususu özellikle vurgulamak isti-
yorum. Eskiden şehitlik ve gazilik şartları 
çok dar tutulmuştu, imkânlar da nispeten 
sınırlıydı. Biz, siviller dahil, tabii afet mağ-
durları dahil, her ne surette olursa olsun 
güvenlik hizmetlerinde çalışırken hayatını 
kaybeden veya malul olanlar dahil, kap-
samı olabildiği kadar genişlettik. Böylece, 
her ne şekilde olursa olsun, devletinin ve 
milletinin hizmetinde görev yaparken ha-
yatını riske atan, bu uğurda canını veren 
veya yaralanan herkesin, şehit yakınlığı ve 
gazilik statüsü kazanabilmesini sağladık. 

Esasen, şehit ve gazi statüsüne girmese 
de, ülkemizdeki sosyal yardım sistemi, 
mağdur durumdaki tüm vatandaşlarımı-
zı kucaklayacak hale gelmiştir. Amacımız, 
bu ülkede hiç kimsenin aç kalmamasını, 
açıkta kalmamasını, sağlık hizmetlerin-
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den mahrum kalmamasını temin etmek, 
herkesin insanca bir hayat sürebilmesini 
sağlamaktır. Kıyıda köşede ulaşılamamış 
veya ihmal edilmiş insanlar elbette bulu-
nabilir. Ama ilke olarak, devlete başvuran 
veya devletin kendisine ulaştığı hiçbir 
mağdur vatandaşımızın ortada bırakılma-
sı söz konusu değildir. Eğer 79 milyon va-
tandaşımın içinden bir tane dahi, yardıma 
muhtaç olduğu halde devlet kapısından 
geri çevrilen mazlum varsa, bunun vebali, 
en başta ben olmak üzere, hepimize aittir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 
yanında, belediyelerimizin, sivil toplum 
kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün de 
benzer gayretleri olduğunu biliyorum. 
Türkiye’yi, hiç kimsenin kendini garip, 
kimsesiz hissetmediği bir ülke haline ge-
tirmeden bize durmak yok, nefeslenmek 
yok. Bu hedefe ulaşmadan başımızı yastı-
ğa koyduğumuz her gece bizim için zifiri 
karanlıktır. Hele hele, şehit yakınlarımız 
ve gazilerimizle ilgili en küçük bir eksik-
lik, en küçük bir aksaklık, bizim için kabus 
anlamına gelir. İnşallah, bu konuda zaten 
oldukça iyi bir düzeye getirdiğimiz hiz-
metlerimizi, her geçen yıl daha da kurum-
sallaştırarak, daha da iyileştirerek sürdür-
mekte kararlıyız. 

Devletin Sahibinin Millet Olduğu 
15 Temmuz’da Anlaşıldı

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi yaşadığı 
hadiseye pek çok farklı açıdan bakmak, 

farklı değerlendirmeler yapmak mümkün-
dür. Bana göre, 15 Temmuz’un en önemli 
mesajlarından biri de şudur. Biz 200 yıl-
dır, “Devletin sahibi kimdir?” ve “Türkiye 
nasıl kurtulur?” sorularına cevap arayan 
bir ülkeyiz. 15 Temmuz’da bu soruya, kat’i 
bir cevap bulduk: Devletin sahibi millettir, 
Türkiye’yi kurtaracak yegâne güç de mille-
tin bizatihi kendisidir. 

FETÖ ihanet çetesi, millete ait olan devleti 
gasp ederek, millete karşı kullanmaya ça-
lıştığı için başarısız olmuştur. Evet, 17-25 
Aralık darbe girişimi, FETÖ’nün devleti 
gasp etme teşebbüsüydü. 15 Temmuz dar-
be girişimi de, aynı şekilde FETÖ’nün dev-
leti gasp etme teşebbüsünün son halkası-
dır. Bu iki girişim arasındaki fark, birinin 
“hukuk-adalet” ambalajıyla pazarlanmaya 
çalışması, diğerinin ise doğrudan silahla, 
bombayla yapıldığı için böyle bir kılıfa so-
kulamamış olmasıdır. 

Eğer, 15 Temmuz’u başarsalardı, emin 
olun, bu darbeyi de allayıp pullayıp pazar-
lamaya çalışacaklardı. Gelişmeler bize gös-
terdi ki, bu pazarlamanın alıcıları da zaten 
hazırmış. 

İhanetin ve kötülüğün örgütlenmiş hali 
olan FETÖ, yıllarca milletimizi öyle bir 
cendereye sıkıştırmıştır ki, bu yapının ger-
çek yüzünü anlamak, hakikaten bir hayli 
güç hale gelmiştir. Bir yanda eğitim gibi, 
hayır gibi, dayanışma gibi hiç kimsenin 
itiraz edemeyeceği çalışmalar öne çıkartı-
lırken, diğer yanda da, örgütün tepesinden 
aşağıya doğru süzülen bir şüphe yığını pek 
çoklarını rahatsız ediyordu. Bu zorluğu, bu 
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rahatsızlığı en çok yaşayanların başında 
şahsım geliyor. 2010 yılından itibaren bu 
yapıya karşı açık tavır almaya başladığım-
da, özellikle de 17-25 Aralık emniyet-yar-
gı darbe girişimiyle birlikte net bir duruş 
sergilediğimde, yanımda sadece milletimi 
bulabildim. 

Meydanlarda hep şunu söylüyordum: Bun-
ların bankasına para yatırmayın, dersha-
nelerinden ve okullarından çocuklarınızı 
alın. Çocuklarınızı Milli Eğitim Bakanlığı-
mızın hafta sonu kurslarına gönderin. Bi-
zim tüm bu çağrılarımıza rağmen; bazıları 
evlerini ve arabalarını satıp örgütün ban-
kalarına yatırdılar.  Örgüte sağladıkları bu 
destek nedeniyle şimdi haklarında kanuni 
tahkikat başlayınca da mağdur edebiyatı 
yapıyorlar. Ne mağduru ya? Bunlar kesin-
likle mağdur değildir. 

Kendi siyaset arkadaşlarımdan, muhalefet 
partilerinden, iş dünyasından, sivil toplum 
kuruluşlarından, her çevreden pek çok 
kişi, bunların üzerine çok gittiğimi, ken-
dilerine haksızlık yaptığımı söylüyordu. 
Sadece milletim beni bu mücadelemde ka-
yıtsız şartsız destekledi. Öyle ki, FETÖ’nün 
tüm gücüyle ve ahlaksızca saldırdığı o dö-
nemde, girdiğimiz tüm seçimlerden, siyasi 
tarihimizin en yüksek oylarını alarak çık-
tık. Milletimden aldığımız güçle, FETÖ’ye 
karşı, her zeminde ve her durumda kararlı 
bir mücadele yürüttük. 15 Temmuz gece-
si görüldü ki, şayet FETÖ’nün emniyet ve 
yargı başta olmak üzere, bürokrasi içinde-
ki gücünü kırmamış olsaydık, işimiz çok 
daha zordu. 

Değerli kardeşlerim, 

Biz, 15 Temmuz’da ve sonrasında hırsımız-
la hareket etmedik. Eğer hırsımızla hareket 
etmiş olsaydık; o gece, şahsımı ve ailemi öl-
dürmeye gelen hainler yakalandığı zaman 
sağ bırakılmazlardı. Ama öldürülmediler, 
şimdi Türk yargısına hesap verecekler. 

Yine 15 Temmuz gecesi 246 şehit verdik. 
O hainlerden de 36’sı öldü. Biz askerimiz-
le, polisimizle, yani devlet olarak vakarlı 
davrandık. Eğer böyle davranmasaydık, bu 
hainlerin birçoğu öldürülürdü. Devlet tüm 
hainleri tutuklayıp, yargı önüne çıkarttı.

Şimdi haklı olarak benim vatandaşım, bu 
hainler için idam istiyor. Hukuk sistemi-
mize göre bu konudaki kararı Parlamen-
to verecektir. Parlamento idamın yeniden 
getirilmesi yönünde karar alırsa, Cumhur-
başkanı olarak ben de onarım. 

Darbeyi Yapanlara ve 
Destekleyenlere Hiç Acımayacağız

Değerli kardeşlerim,

15 Temmuz darbe girişiminin, ülkeyi ele 
geçirmekten ziyade, ülkede bir iç savaş çı-
kartmak amacı taşıdığı gayet açıktır. Çün-
kü bu ülkeyi az-çok tanıyan herkes, mille-
tin devleti bu alçaklara, zihnini ve gönlünü 
Pensilvanya’ya satmış bu hainlere teslim 
etmeyeceğini bilir. İşte biz bunun için 15 
Temmuz’u aynı zamanda bir işgal girişimi 
olarak nitelendiriyoruz. Türk milleti, vata-
nını işgal etme, ezanını susturma, bayrağı-
nı indirme, devletini yıkma peşinde olan-
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larla nasıl mücadele ettiğini, edebileceğini, 
Çanakkale’de ve İstiklal Harbinde göster-
miş bir millettir. 

Aradan yaklaşık bir asır geçtikten sonra, 
bu defa içimize soktukları hainler ve ga-
filler aracılığıyla aynı projeyi bir kez daha 
hayata geçirmeye çalıştılar. Terör örgütle-
riyle mücadele etmekten yorgun düştüğü-
nü, yaşadığı ekonomik krizlerle hırpalan-
dığını, kendi iç mücadelesinde enerjisini 
tükettiğini varsaydıkları bu milletin artık 
kendilerine karşı koyamayacağını sandı-
lar. Özellikle, 2012 yılından sonra arka ar-
kaya hayata geçirdikleri provokasyonlarla 
nefesimizin tamamen tükendiğini düşün-
düler. Kendi aralarındaki görüşmelerde, 
yazışmalarda ne diyorlardı: “Üç beş bom-
ba atılınca, üç beş kurşun sesi duyulunca, 
uçaklar uçmaya başlayınca ortada kimse 
kalmaz.” Kendileri uçaklarıyla, helikopter-
leriyle, tanklarıyla, silahlarıyla meydana 
çıkınca ortada kimsenin kalmayacağını 
zannedenler, karşılarında yüzbinleri, mil-
yonları görünce şaşırdılar. Tankları görün-
ce kaçacağını sandıkları insanlar, o tank-
ların altından girip üstünden çıkınca, 
darbecilerin tüm hesapları bozuldu. Doğ-
rultulan tüfeklerin önünde onlarca kişi vu-
rulup düştüğü halde, kimsenin yerinden 
kıpırdamadığını, tam tersine üzerlerine 
üzerlerine gelmeye devam ettiğini görünce 
paniğe kapıldılar. 

Bir hanım kardeşimizin, eli silahlı bir hai-
ne karşı nasıl dimdik durduğunu izlediniz 
değil mi? Onun elinde silah mı vardı? Yok-
tu. Ancak karşısındakinin adam olduğunu 
zannediyordu. Benim askerim milletine, 

hele hele bir hanıma mermi atmaz sanıyor-
du.  O hain askerin parmağı tetiğe gitmedi, 
ancak diğer hainler bu milleti kurşun sıktı, 
bomba attı. 

Şimdi birileri diyor ki, “Bu nasıl darbe, o 
tanklardan niye daha çok ateş edilmedi, o 
uçaklardan niye daha çok bomba atılmadı, 
o tüfeklerden niye daha çok mermi çıkma-
dı.” Bu sorunun cevabı gayet basit: Korku-
yu unutmuş, ölümü göze almış insanlara, 
istediğiniz kadar mermi sıkın, istediğiniz 
kadar bomba atın, netice değişmez. Sade-
ce daha çok kan dökülürdü, daha çok can 
yanardı.  Bizim milletimizin ölüme bakışı, 
öyle başkaları gibi de değildir ha…

Ne diyor Şair:

“Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm”

Dolayısıyla, biz ölümü bir son, bir yok oluş 
değil, asıl olana, baki olana kavuşma olarak 
gördüğümüz için, tevekkülle karşılarız. 

Bununla birlikte, şu soruyu da sormak la-
zım: 15 Temmuz gecesi, 246 değil de, 246 
bin insanımız şehit olsaydı, bu mesele üze-
rinden polemik üretenler acaba darbeyi 
kabul edecekler miydi? O zaman da başka 
bir bahane bulacaklardı. Öyleyse, ne dar-
benin, ne darbe girişimine karışanların, ne 
de o örgüte doğrudan veya dolaylı destek 
veren hiç kimsenin gözünün yaşına bakma 
hakkına sahip değiliz. Onun için, kimse 
mağdur edebiyatı yapmasın. Eğer benim 
yakın arkadaşlarımın içerisinde de bunu 
yapanlar varsa,  onlara da sesleniyorum: 
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Sakın ha, bize mağdur edebiyatı yapmayın. 
Benim mağdur, mazlumlarım buradadır. 

Görevden uzaklaştırma, ihraç, gözaltı ve 
tutuklamalar konusunda, hem bize, hem 
arkadaşlarımıza çok sayıda müracaat gel-
diğini biliyorum. Mağduriyete uğramış 
olanların hakkını gözetmek elbette vazife-
miz. Ama, özellikle 17-25 Aralık’a rağmen, 
15 Temmuz’a rağmen, FETÖ’nün içinde 
yer almayı sürdüren hiç kimse masum de-
ğildir. Bu kişilerin, en yakınlarımız da olsa, 
adalete hesap vermelerini sağlamak, hak-
larında gereken işlemleri yaptırmak mec-
buriyetindeyiz. Çünkü bizim şehitlerimize 
ve gazilerimize karşı sorumluluğumuz var. 
Siz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin 
dışında 15 Temmuz’un mağduru yoktur, 
mazlumu yoktur, hesap sorma hakkı olan 
hiç yoktur. 

Artık Terörün Sonucuyla 
Uğraşmayağız, Kaynağını 
Kurutacağız

Değerli kardeşlerim,

Bizim açımızdan 15 Temmuz’un anlamı 
ve fotoğrafı gayet açıktır, gayet nettir. Hal-
kımız, 15 Temmuz’da “Tek Millet, Tek Bay-
rak, Tek Vatan, Tek Devlet” anlayışına sıkı 
sıkıya sahip çıkarak, kendisinin ve evlatla-
rının geleceğini kimseye ipotek ettirmeye-
ceğini göstermiştir. Devletin sahibinin, şu 
veya bu kurum, şu veya bu güç değil, biza-
tihi kendisi olduğunu ortaya koyan mille-
timizin bu iradesine saygı duymayan hiç 
kimse, bizim gözümüzde muteber değildir. 

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” öğüdünü 
tüm icraatlarının temeline yerleştirmiş bir 
siyasi hareket olarak, devletin sahibinin 
millet olduğu gerçeği, bizim zaten bildiği-
miz ve inandığımız bir husustur. Herkesin 
de bu hakikati kabul etmesi, milletimizin 
ferasetine ve cesaretine teslim olması gere-
kiyor. 

Yeni Türkiye’nin kurucu iradesi, 15 
Temmuz’da istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkan milletimizin bizatihi kendisidir. Te-
rör örgütleriyle mücadelemiz artık daha 
kolay. Bölgemizdeki krizler karşısında güç-
lü bir duruş sergilememiz artık daha kolay. 
2023 hedeflerimize ulaşmamız artık daha 
kolay. 

Emniyet teşkilatında çok ciddi bir deği-
şim sağlandı. İnşallah bu adımla beraber, 
ülkemizin 81 vilayetinde terörle mücadele 
noktasında çok farklı bir sürece giriyoruz. 
Artık terörün sonucuyla uğraşmayağız, 
kaynağını kurutacağız. 

Milletimiz bu kararlılığı ortaya koymuş, 
biz sorumluluk sahiplerine de, “Yürüyün, 
bu yol şehadete de çıksa arkanızda biz va-
rız” demiştir. Bundan daha açık bir mesaj 
olabilir mi? Biz milletimizden aldığımız 
mesajın gereklerini yerine getirmek için 
hemen kolları sıvadık, çalışmaya başladık. 
PKK’ya ve uzantısı kuruluşlara, kişilere 
karşı, sınırlarımız içinde ve dışında, artık 
daha kararlı bir mücadele içindeyiz. 

Cerablus hareketinin ardından, Kerkük, 
Musul, Telafer ve Sincar’da bu mücadeleyi 
sürdüreceğiz. Niye? Sincar yeni bir Kandil 
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olma yolunda. Sincar’ın, yeni Kandil olma-
sına asla müsaade etmeyeceğiz.  Suriye ve 
Irak’ta, bekamızı tehdit eden hiçbir geliş-
meye seyirci kalmıyoruz, kalmayacağız. 

Ekonomide yavaşlayan çarkları yeniden 
hızlandırmak için gereken tedbirleri alı-
yoruz, almayı sürdüreceğiz. Yatırımları, 
azaltmak şöyle dursun, artırarak devam et-
tiriyoruz. Büyük projeleri, ardı ardına hiz-
mete açıyor, yeni projelerin hazırlıklarını 
hızlandırıyoruz. 

Milletçe, 15 Temmuz’u, üstad Necip 
Fazıl’ın dilinden ifade edecek olursak, her-
halde şöyle dememiz lazım:

“Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes

Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es…”

Bu duygularla, bugün ataması yapılacak 
olan 2 bin 28 şehit yakını, gazi ve gazi ya-
kınımıza, bir kez daha görev yerlerinin 
hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. Allah’a ema-
net olun. Sağlıcakla kalın. 
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Değerli misafirler, çok değerli dostlarım, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine hoşgeldiniz. 

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonumuzu 
teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Sizlerin şahsında yurt 
içinde ve yurt dışında yaşayan tüm va-
tandaşlarımın Cumhuriyet Bayramını 

kutluyorum. Dünyanın dört bir tarafın-
da sevincimize, heyecanımıza ortak olan 
dostlarımıza ve kardeşlerimize de şükran-
larımı sunuyorum.

Bugün, bir taraftan Cumhuriyetimizin 
93’üncü yılına ulaşmanın gururunu ve 
mutluluğunu yaşıyor, diğer taraftan da 15 
Temmuz’da ve terörle mücadelede verdiği-
miz şehitlerin burukluğunu yüreğimizde 

Cumhuriyet Kopuş Değil, Yeni ve 
Güçlü Bir Başlangıçtır

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu | Ankara | 29 Ekim 2016
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hissediyoruz. 15 Temmuz gecesi kurşun-
ların hedefi olan kardeşlerim başta olmak 
üzere, bugüne kadar milletimizin varlık-
yokluk mücadelesinde gözlerini kırpma-
dan canlarını feda eden tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Her bir karışı 
mübarek şüheda kanıyla mayalanmış olan 
bu toprakları milletimize vatan kılan, şehit 
ve gazilerimizin fedakârlığıdır, kahraman-
lığıdır.

Anadolu’nun kapılarını açtığımız 1071 
Malazgirt Zaferinden beri, bu coğrafya-
da tutunmak, varlığımızı idame ettirmek 
için büyük bedeller ödüyoruz. Hiçbir ka-
zanımımız kolay olmadı, hiçbir zafer bize 
altın tepside sunulmadı. 29 Ekim 1923’de 
ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz de, Kurtu-
luş Savaşı boyunca genci-yaşlısı, kadını-
erkeğiyle toprağa düşen canların eseridir. 
Cumhuriyet, tüm imkânsızlıklara ve zor-
luklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderli-
ğinde yürütülen destansı bir mücadelenin 
ürünüdür. 93 yıl önce kurduğumuz yeni 
devletimiz, tarihten silinmeye çalışılan bir 
milletin şahlanışının, varlığını tüm dünya-
ya haykırışının sembolüdür. Daha önce de 
ifade ettim: Cumhuriyeti bir kopuş olarak 
değil; bir devamlılık, yeni ve daha güçlü 
bir başlangıç olarak görmeliyiz. Türkiye 
Cumhuriyetini, Cumhurbaşkanlığı For-
sundaki 16 yıldızda anlamını bulan 2 bin 
200 yıllık devlet geleneğimizin, bu toprak-
lardaki bin yıllık varlığımızın son halkası 
olarak değerlendiriyorum.

Bu geleneğin mirasçısı olan aziz milleti-
min, meselenin vatan olduğu her zaman, 
tıpkı Çanakkale’de ve İstiklal Harbinde 

olduğu gibi canını feda etmeye hazır ol-
duğunu biliyorum. Nitekim 15 Temmuz 
gecesi ülkemizin dört bir yanında yaşanan 
kahramanlık hikâyeleri bunun en açık ka-
rinesidir. 15 Temmuz’da darbecilere mey-
danları dar edenler, Seyit Onbaşı’nın, Şeri-
fe Bacı’nın, Nene Hatun’un, Sütçü İmam’ın 
ve daha binlercesini sayabileceğimiz kah-
raman ecdadın varislerinden başkası de-
ğildir. O gece en modern silahlara sahip 
darbecileri bozguna uğratanlar, dilinde 
duasından, elinde bayrağından, yüreğinde 
imanından başka silahı olmayan vatan ev-
latlarıdır. Onların ne silahları, ne F-16’ları, 
ne helikopterleri, ne de tankları vardı. On-
lar, İstiklal Marşımızda olduğu gibi: 

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın

Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın;

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın” 

diyerek göğsünü silahlara siper ediyorlar-
dı. Onlar, İstiklal Marşı’nın bu manevi ru-
hunu tam olarak sindirmişlerdi. Bu mille-
tin bir mensubu olmaktan hepimiz gurur 
duymalıyız. 

Yeni Türkiye Yolunda En Büyük 
Gücümüz Milletimizdir

Değerli dostlarım,

Bugünümüze ve geleceğimize istikamet 
çizecek çok önemli bazı soruların da, 15 
Temmuz gecesi cevap bulduğuna inanıyo-
rum. Yıllarca bürokratik oligarşinin veya 
bir avuç seçkinin kendi mülkü gibi gördü-
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ğü bu devletin asıl sahibinin millet olduğu, 
15 Temmuz gecesi bir kez daha tescillen-
miştir. O gece, devletinin imdadına yetişen 
millet bu vatanı ve bu devleti kimseye bı-
rakmayacağını açıkça göstermiştir.

Bu ülkede çobanla sanatçının, amirle me-
murun, zenginle fakirin oyunun niçin eşit 
olduğunu, o gece herkesin idrak ettiğine 
inanıyorum. Milletimizin irfanının ge-
nişliğine, basiret ve ferasetinin derinliği-
ne hep birlikte bir kez daha şahit olduk. 
Milletimizin, yıllarca “Göbeğini kaşıyan 
adam” örneğinde olduğu gibi, ötekileşti-
rilmeye çalışılan kesiminin, toplumun asıl 
omurgasını teşkil ettiğini 15 Temmuz’da 
anlayamayanın kalp gözü mühürlenmiş 
demektir. Demokrasinin sadece sözünü 
edip, kaymağını yiyenlerin hiçbiri ortada 
yokken, o gece demokrasiye işte milletin 
bu kesimi sahip çıkmıştır. 29 gün, 29 gece 
demokrasi nöbetleriyle sabahlara kadar 
meydanları dolduranlar, işte bunun en 
açık ispatıydı. Bizlere düşen bir daha böy-
le acı hadiseler, ihanetler yaşamamak için, 
geride bıraktığımız bu musibetten gereken 
dersleri çıkarmaktır. 

Bugün şunu çok iyi biliyoruz: Yeni Türkiye 
davası yolunda verdiğimiz mücadelede en 
büyük gücümüz, milletimizdir. Emin olun 
bu durum 100 yıl önce de, 93 yıl önce de 
böyleydi. Bakınız, Gazi Mustafa Kemal, 
karamsarlığın adeta bir karabulut gibi ül-
keye çöreklendiği bir dönemde ne diyor: 
“Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmaya-
lım. O, esaret ve zillet kabul etmez.” Evet, 
dünyanın en güçlü ordularına karşı Kur-
tuluş Savaşını başlattığında Gazi’nin en 

büyük güven kaynağı, ne top, ne tank, ne 
de cephaneydi. Gazi, önce Allah’a, sonra da 
karakterine esaret yakıştıramadığı bu mil-
lete güveniyordu. Biz de bugün aynı inanç-
la yolumuza devam ediyoruz. Gazi Mus-
tafa Kemal’in “Millî mücadelenin maksat 
ve gayesi tam istiklâlini ve kayıtsız-şartsız 
egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir” 
diyerek ortaya koyduğu hedefi gerçekleş-
tirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Milletimiz, 93 yıl önce varlığına, vatanına 
ve bağımsızlığına kast eden işgalcilere ve 
yerli işbirlikçilerine karşı verdiği mücade-
leyi, bugün de farklı bir şekilde sürdürü-
yor. Terör örgütlerine, sınırlarımızın he-
men yanıbaşındaki fitne yuvalarına karşı 
yürüttüğümüz savaşı da, inşallah, zaferle 
neticelendireceğiz. 

Türkiye’nin devlet adamları, siyasetçileri, 
bürokratları, sanatçıları, sporcuları, işve-
renleri olarak bize düşen asla ümitsizliğe 
kapılmadan, inançla, azimle çaba göster-
mektir. Çünkü bu ülke ve millet, önüne çı-
karılan her türlü badireyi aşacak güce ve 
dirayete sahiptir.

Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin 
banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin 
tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet-
le, tazimle yâd ediyorum. Bin yıldır bu 
toprakların vatanımız olması için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve 
gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
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Değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafın-
dan düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri 
“Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” 
ödüllerini takdim edeceğimiz sanatçıları-

mızı, üstatlarımızı tebrik ediyorum. Bu sa-
natçılarımızın her biri, kendi alanlarında 
tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri 
becerileriyle, ortaya koydukları ürünler-
le, ülkemize ve dünyaya kazandırdıkları 
değerlerle her türlü teşekkürü, her türlü 
takdiri hak ediyorlar. Yaşayan İnsan Hazi-
nelerimizin her biri, şairin: 

Ey Almanya! Bu Terör 
Belası Bumerang Gibi Bir 

Gün Sizi de Vuracaktır

Yaşayan İnsan Hazineleri “Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” 
Ödül Töreni | Ankara | 3 Kasım 2016
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“Ya hayrandır sana 

Ya düşman

Ya hiç yokmuş gibi unutulursun

Ya da bir dakka bile 

Çıkmazsın akıldan”

diyerek ifade ettiği gibi, eserleri ve maha-
retleriyle, aklımızdan bir dakika bile çık-
mayacak, gönlümüzde daima yaşayacak 
hakiki hazinelerimizdir.

Değerli kardeşlerim,

Sevgili gençler,

Türkiye, Yaşayan İnsan Hazineleri bakı-
mından, gerçekten çok mümbit, çok verim-
li bir ülkedir. Ancak, her konuda olduğu 
gibi, bu hususta da elimizdeki hazinelerin 
tespitini ve değerlendirilmesini yeteri ka-
dar yapamadığımızı düşünüyorum. Tür-
kiye, UNESCO’nun “Somut Olmayan Kül-
türel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ne 
2006 yılında taraf oldu. Bakanlığımız, 
2008 yılında, geleneksel kültür değerleri-
mizi korumanın yolunun, bunların uygu-
layıcılarını korumaktan geçtiği düşünce-
siyle, “Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye 
Milli Sistemi”ni kurdu. Geride bıraktığı-
mız 8 yılda yapılan envanter çalışmalarıy-
la, yavaş yavaş bu konuda bir birikim orta-
ya çıkmaya başladı. 

Somut olmayan kültürel miras ve Yaşayan 
İnsan Hazineleri kategoriyle ilgili belir-
lenen kriterler çerçevesinde, her yıl de-
ğerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendir-
meler sonucunda tespit edilen kişilere de 

ödüller veriliyor. 2010 yılı Ocak ayında 7, 
Kasım ayında 9, 2012 yılında 4 Yaşayan İn-
san Hazinemiz ödüllendirildi. Bugün de 9 
kişi ve 1 gruba ödüllerini tevcih ediyoruz. 
Ödül verilen kişilere baktığımızda aşık-
larımızdan müzik aletleri icracısı ve ya-
pımcılarına, karagöz, çini, ebru, hat, keçe, 
dokuma, boyama, taş, kitap, sedef kakma 
ustalarına kadar geniş bir yelpazede isim-
ler görüyoruz. İçlerinde Neşet Ertaş ve 
Şeref Taşlıova gibi, ödül verildikten sonra 
kaybettiğimiz, bu vesileyle rahmetle andı-
ğımız değerlerimiz de var. Bakınız rahmet-
li Neşet Ertaş ne diyor:

“İnsanlar kendini bilebileydi

Dünyada haksızlık kavga olmazdı

İnsan doğan yine insan ölseydi

Belki de dünyada hayvan kalmazdı”

İnsan doğup insan ölenleri saygıyla selam-
lıyor, emekleriyle, yetenekleriyle, yürekle-
riyle, irfanlarıyla dünyayı daha güzel kılan 
tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunu-
yorum. 

Fakat şunu da çok iyi biliyorum: Türkiye’nin 
her köyünde, her kasabasında, her ilçesin-
de, her şehrinde, “Yaşayan İnsan Hazinesi” 
sıfatını hak eden, gerçekten çok kıymetli 
insanlarımız var. Yurt gezilerimde, zaman 
zaman bu sanatçılarımızla, ustalarımızla, 
zanaatkârlarımızla karşılaşıyor, kendile-
riyle hasbihal ediyorum. Yaşları bir hayli 
ilerlemiş olan bu sanatçılarımızın, ustala-
rımızın maharetlerini yeni nesillere aktar-
ma konusunda sıkıntıları olduğu anlaşılı-
yor. Gençlerimiz, maalesef, büyük emek ve 
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sabır gerektiren bu işlere yeteri kadar ilgi 
göstermiyor. Üstadın dediği gibi;

“Ustada kalırsa bu öksüz yapı,

Onu sürdürmeyen çırak utansın”

Ahilik, Devlet ve Toplum 
Geleneğimizin Görünmeyen 
Omurgasıdır

Bugün, pek çok alanda, ocaklarını tüttü-
recek, el verecek gençler bulamayan us-
talarımız, maalesef, kendiişlerinin son 
temsilcileri durumundadır. Bu tür değer-
lendirmelerin, bu tür ödüllendirmelerin, 
gençlerimiz arasında, somut olmayan kül-
türel miraslarımızın beşeri kaynağını sür-
dürecek bir ilgiyi körüklemesini temenni 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

İnsan… Yani eşrefi mahlukat olan insan… 
Kur’an’ı Kerim’in ifadesiyle çamurdan-bal-
çıktan yaratıldığı halde diğer varlıklardan 
üstün kılınan insan… Diğer varlıklardan 
farklı olarak kendini ve eşyayı derinleme-
sine inceleme, nüfuz etme, yorumlama ye-
teneğine sahip olan insan… Neşet Ertaş’ın 
“İnsan doğup yine insan ölen” dediği in-
san… Evet… İnsanı tanımlamak için o ka-
dar çok söze ihtiyaç var ki, günlerce saysak 
bitiremeyiz. Bakınız Mehmet Akif Ersoy, 
“insan” adını verdiği şiirinde ne diyor?

“Haberdar olamamışsın kendi zatından da 
hala sen

‘Muhakkar bir vücudum’ dersin ey insan, 
fakat bilsen…

Senin mahiyyetin hatta meleklerden de 
ulvidir;

Alemler sende pinhandır, cihanlar sende 
matvidir:

Zeminlerden, semalardan taşarken feyz-i 
rabbani,

Olur kalbin tecelli zar-ı nura-nur-i yezdani.”

Kendi konumundan haberdar olmayan 
insanın hayatı, kesintisiz bir arayışla geç-
mektedir. 

Hangi branştan olursa olsun tüm ilim 
adamlarının insan konusunda üzerinde 
ittifak ettikleri husus, insanın en ayırt edi-
ci vasfının, kendi iradesiyle bilgi sahibi 
olabilmesi ve yine kendi iradesiyle karar-
lar verebilmesi olduğudur. Nitekim, her 
birimiz geriye dönüp baktığımızda, haya-
tımızın yaptığımız tercihlerden, verdiği-
miz kararlardan ibaret olduğunu görürüz. 
Bazı insanlar, doğru kararlarla hem kendi 
hayatlarına, hem de tüm insanlığa anlam 
katarken, bazıları da yanlış kararlarıyla 
kendileriyle birlikte insanlığın da mahvı-
na sebep olabiliyor. Atomu parçalayarak 
pek çok hastalığın tedavisine vesile olan 
da, onu bombaya dönüştürerek kitlesel 
katliamlara yol açan da insandır. 

Her birimiz, irade sahibi bir fert olarak, 
yaptığımız ve yapmadığımız şeylerden 
sorumluyuz. Hayatını boşa geçirip unu-
tulanlarla, akıldan çıkmayacak eserler ve-
renler arasındaki temel farkın müsebbibi-
nin yine kendimiz olduğunu aklımızdan 
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çıkarmamalıyız. Nitekim, “Yaşayan İnsan 
Hazineleri” olarak tarif ettiğimiz değerleri-
miz, özel bir eğitimleri olsa da, olmasa da, 
usta-çırak ilişkisiyle, gönüllerinin aktığı, 
kabiliyetlerinin elverdiği alanlarda kendi-
lerini yetiştirmişlerdir. Tabii, bir sanatı, bir 
zanaatı, ustasından öğrenmek önemlidir, 
ama asıl olan onu daha ileriye taşımaktır. 
Atasözümüzde ifade edildiği şekliyle, boy-
nuz kulağı geçmez ise, orada bir sorun var 
demektir. 

Bizim kültürümüzde, nesilden nesile ge-
çen sanatın ve ilmin, en az bilgi kadar 
önemli bir ölçüsü vardır.  Yunus Emre’nin 
diliyle söylersek:

“Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep,

Dediler ilmin geride, illa edep illa edep”

İşte böyle olduğu için, bizim ecdadımız, 
ilimle, sanatla, zanaatla edebi buluşturup, 
Ahilik teşkilatını kurmuştur. Sadece nesil-
den nesile bilginin, becerinin aktarıldığı 
değil, aynı zamanda edebin, milleti millet 
yapan vasıfların aktarıldığı Ahilik sistemi, 
devlet ve toplum geleneğimizin görünme-
yen omurgasıdır. 

15 Temmuz, Milletimizin 
Tarihinde Dönüm Noktası 
Olacaktır

Türk Milleti, yaklaşık bin yıldır, 
Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın açtığı 
yolda, İznik’te Süleyman Şah’ın diktiği 
bayrağın altında, İstanbul surları önünde 
Fatih’in, kutsal topraklarda Yavuz’un izin-
de ilerlerken, feyzini de Ahi Evran gibi, 

Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Hacı 
Bayram Veli gibi, Somuncu Baba gibi gö-
nül erlerinden almıştır. Fetih için kalkan 
kılıcı, demiri dövmek için, ekini savurmak 
için, tuğlayı örmek, harfi yazmak için kal-
kan bilekle, hepsini de aynı amaç için yü-
rekle birleştirmediğinizde, ne Selçukluyu, 
ne Osmanlıyı kuramazsınız. Son bir asırda 
yaşadığımız sıkıntıların kaynağı, işte bu 
birlikteliği sağlamakta karşılaştığımız zor-
luklardır. 

Değerli kardeşlerim,

Milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları 
vardır. Bizim tarihimizde nasıl 1071 dö-
nüm noktasıysa, 1299 dönüm noktasıy-
sa, 1453 dönüm noktasıysa, 1923 dönüm 
noktasıysa, inanıyorum ki 15 Temmuz 
2016 tarihi de bir dönüm noktasıdır. Cum-
huriyetimizin 93 yıllık geçmişi boyunca 
arayışı içinde olduğumuz, bileğimizi ve 
yüreğimizi aynı gaye için bir araya getirme 
sıkıntımızı, 15 Temmuz’la birlikte geride 
bıraktığımızı düşünüyorum. 

Milletimle iftihar ediyorum. Zira bu mil-
let, demir yığınlarına, F-16’lara, bombalı 
helikopterlere, tanklara, toplara, silahlara 
15 Temmuz gecesinde göğsünü gerdi. 

“Arkadaş! Yurduma alçaklara uğratma sakın! 

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın 

Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın;

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

dedi.
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Bazıları gençlerimiz hakkında ileri-geri 
konuşuyor. Bu gençlik, tankların önünde 
durdu ve göğsünü siper etti. Gençler, ilim 
ve irfan kuşanmalıyız. Gençliğimiz aske-
rine, polisine, vatandaşına saldıran değil, 
ilim ve irfan sahibi kişiler olmalıdır. 

Türk Milleti, 15 Temmuz’da, sadece hürri-
yetine, sadece inancına, sadece bayrağına, 
ezanına, sadece demokrasisine değil, aynı 
zamanda hedeflerine de sahip çıkmıştır. 
Ama bundan rahatsız olanlar olmuştur. Sa-
lalardan, ezan seslerinden rahatsız olanlar 
olmuştur. Geçmişte de bunlardan rahatsız 
olanlar vardı, yarın da olacaktır. Yolumuz-
da daim olmalıyız. Kula kul değil, sadece 
Allah’a kul olmalıyız.

Halkımız, FETÖ’yle birlikte PKK’sından 
DEAŞ’ına kadar tüm terör örgütlerine 
meydan okuyarak, Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet ilkelerinden taviz 
vermeyeceğini göstermiştir. 

Bu duruş, artık tehditleri kendi sınırları-
mız içinde değil, doğrudan kaynaklarında 
karşılayıp bertaraf etme iradesini de içe-
riyor. İşte bu sebeple bugün Türkiye Suri-
ye’dedir, Irak’tadır, teröristlerin barındığı 
neresi varsa oradadır, orada olacaktır. 

Milletimiz, 2023 hedeflerine ulaşabilmesi 
için, öncelikle bu meseleleri çözmesi ge-
rektiğini biliyor, görüyor. Artık kimsenin 
Türkiye’yi terör örgütleriyle, bölünme, par-
çalanma paranoyalarıyla oyalama imkânı 
kalmamıştır. Çünkü biz, 15 Temmuz gece-
si, darbe girişiminin mahiyeti ortaya çıktı-
ğında, milletimizle birlikte şu kararı ver-

dik. Yaşayacaksak adam gibi yaşayacağız, 
öleceksek de adam gibi öleceğiz. Başka yer-
lere, başka toplumlara layık görülen zillet 
politikası, bizim gibi binlerce yıllık devlet 
geleneği, medeniyet birikimi olan bir mil-
lete uymaz. Biz, gerekirse baş veren ama 
baş eğmeyen bir milletiz. 

İşte 15 Temmuz, bu kararı açık ve net bir 
şekilde tüm dünyaya ilan edişimizin sem-
bolü olduğu için, “Tarihi bir dönüm nokta-
sıdır” diyoruz. Düne kadar 2023 hedefleri, 
2053, 2071 vizyonu gibi söylemler büyük 
ölçüde temenniden ibaret görülebilirdi. 
Ama artık bu tarihler bizim için, kutlu yü-
rüyüşümüzün adı konulmuş istasyonları-
nın ifadeleridir. Rabbimin buyurduğu gibi, 
bizim şer gördüklerimizde hayır, hayır gör-
düklerimizde şer olabilir. 15 Temmuz ge-
cesi ne kadar “şer” bir gece olarak başladıy-
sa, 16 Temmuz sabahı o kadar hayırlı bir 
gün olarak ülkemizin üzerine doğmuştur. 
Allah’ın izniyle, o gece sokakları dolduran 
milyonlarca insanımızın cesareti, şehit-
lerimizin dökülen kanları, gazilerimizin 
fedakârlıkları asla boşa gitmeyecektir. Bu 
yönüyle bizim insan hazinemiz, işte böyle-
sine büyüktür, işte böylesine gurur verici-
dir. 

Almanya’nın FETÖ’cüler 
Konusundaki Tavrını Dehşetle 
İzliyoruz

Değerli kardeşlerim,

Aslında, böyle müstesna bir topluluk 
önünde bu konuyu açmak istemezdim. 
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Fakat, ülkeme ve milletime haksızlık yapıl-
dığında, hele hele saldırıldığında susmayı 
kendime yakıştıramam. Türkiye, yakın za-
manda verdiği bir notayla, uzun süredir 
Almanya’da bulundukları bilinen, mahke-
melerimiz tarafından da haklarında arama 
kararı verilen FETÖ üyesi savcıların yaka-
lanarak, ülkemize iadesini talep etmiştir. 
Almanya Adalet Bakanı, Türkiye’nin bu 
talebi konusunda medyaya verdiği demeç-
te, FETÖ üyesi savcıların kesinlikle iade 
edilmeyeceklerini söylemiştir. Bakana 
göre, Türkiye ile Almanya arasındaki adli 
yardımlaşma sadece ağır suçları kapsıyor-
muş, siyasi gerekçeler bunun dışında kalı-
yormuş. Üstelik bu kadarla da kalmamış 
Alman Bakan, terör örgütlerini destekle-
yen gazetelere yönelik operasyonları kast 
ederek, “Gelişmeleri kaygıyla izliyoruz” 
demiş. Biz de Almanya’nın bu yaklaşımını 
ve onun ürünü olan uygulamaları kaygıy-
la, hatta dehşetle izliyoruz. 

Sayın Merkel’e terör örgütleriyle ilgili 4 
bin dosya verdim. Ancak hiçbir işlem ya-
pılmadı. Son olarak İstanbul’daki görüş-
memizde, “Sayın Şansölye, ben size terör 
örgütleriyle alakalı 4 bin dosya vermiştim. 
Bunların akıbeti ne durumda?” diye sor-
dum. Bana verdiği cevap enteresandı, “O 
dosyaların sayısı 4 bin 500 oldu.” Ben de 
kendisine, “Avrupa Birliği’nin önde gelen 
bir ülkesinin, terör örgütü mensuplarını 
korumasını anlamakta zorlanıyorum. Bu 
nasıl bir iştir?” karşılığını verdim. 

Şimdi bize akıl veriyorlar; teröristlere karşı 
olan net duruşumuzu, “endişeliyiz” şeklin-
de eleştiriyorlar.  Ey Almanya! Biz de, sizin 

bu duruşunuzdan endişeleniyoruz. Siz şu 
anda teröre çanak tutuyorsunuz. Bilesiniz 
ki, bu terör belası bumerang gibi bir gün 
sizi de vuracaktır. Türkiye olarak, sizden 
beklentimiz yok. Ama siz, teröre yataklık 
yapmaktan dolayı tarih boyunca anılacak-
sınız.

PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin 
mensuplarına yıllardır kol-kanat geren 
Almanya’nın, şimdi de FETÖ’nün arka 
bahçesi haline dönüşmesinden üzüntü du-
yuyoruz. Her zaman söylediğim gibi, terör 
örgütleri akrep gibidir. Eninde sonunda 
döner, kendini sırtında taşıyanı da ısırır. 

PKK’yla, FETÖ’yle, DEAŞ’la, ırkçı örgütler-
le mücadele etmek yerine, başka ülkelerin 
milli güvenlik hassasiyetlerini hiçe saya-
rak, teröristlere kucak açan Almanya’nın 
akıbetini, hiç de hayırlı görmüyoruz. Şu 
anda Almanya, teröristlerin barındığı 
önemli ülkelerden birisi haline gelmiştir. 
Halbuki bu ülkede Türklere yönelik çok 
sayıda ırkçı saldırı yapılıyor. Almanya’nın, 
bu saldırıları önlemek yerine, Türkiye’nin 
terörist olarak tanımladığı ve kendisinden 
istediği örgüt üyelerine sahip çıkmayı ter-
cih etmesi, kabul edilebilir bir durum de-
ğildir. 

Şayet Almanya, FETÖ’nün terör örgütü 
olduğu konusunda şüphe duyuyorsa, bu-
yursunlar ülkemize gelsinler ve manzara-
yı görsünler.  15 Temmuz’da bombalanan 
Meclisimizi, Özel Harekatı, Külliyemizi 
gezsinler, görsünler. Hala hastanelerde ya-
tan gazilerimiz var, onlarla konuşsunlar. 
Sonra da ellerini başlarının arasına alıp, 
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Alman Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Al-
man Parlamentosu’nun, Emniyet Teşkila-
tı binalarının bombalandığını, Berlin’in, 
Hamburg’un, Bavyera’nın sokaklarının 
tanklarla, helikopterlerle ateş altına alın-
dığını hayal etsinler. Eğer buna rağmen 
FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmez-
lerse, anlarız ki niyetleri başkadır. Bizim, 
gözleri olup da görmeyenlere, kulakları 
olup da duymayanlara, dilleri olup da ko-
nuşmayanlara söyleyecek sözümüz yoktur.  

Türkiye’nin iç hukuku kimseyi ilgilendir-
mez. Anayasamız, yasalarımız neyi emre-
diyorsa biz onu yapıyoruz ve yapmaya da 
devam edeceğiz. 

Bu duygularla, büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşasına emeğiyle, alınteriyle, birikimiyle, 
gayretiyle, duasıyla katkı veren, verecek 
olan herkesten Allah rıza olsun diyorum. 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafın-
dan düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri 
“Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” 
ödüllerini kazanan sanatçılarımızı, üstat-
larımızı bir kez daha kutluyorum. Ülke-
mizde tüm yaşayan insan hazinelerinin en 
kısa sürede tespiti ve taltifi temennisiyle, 
sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 30’uncusunda 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Amasya, An-
kara, Antalya, Bitlis, Denizli, Edirne, Eski-
şehir, Gümüşhane, Kocaeli, Kütahya, Ma-

latya, Muğla, Muş ve Nevşehir illerimizden 
gelen siz kıymetli muhtarlarımızı misafir 
ediyoruz. Yaklaşık bir aylık aranın ardın-
dan yeniden siz kıymetli muhtarlarımızla 
bir araya gelmiş olmaktan memnuniyet 
duyuyorum. 

Muhtarlarımızla aramızdaki samimi mu-
habbet, her toplantıda biraz daha artıyor, 
biraz daha derinleşiyor. Devletin en taba-

Avrupa’nın Peşinden Koşacak 
Sabrımız ve Takatimiz Kalmadı

30. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 1 Aralık 2016
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nındaki temsilcileri olan muhtarlarımız 
ile en üst temsilcisi Cumhurbaşkanını 
bir araya getiren bu buluşmaların, ülke-
miz ve milletimiz için hayırlı neticelere 
vesile olduğuna inanıyorum. İçişleri Ba-
kanlığı bünyesinde kurulan Muhtar Bilgi 
Sistemi’nin, muhtarlarımızın taleplerini 
doğrudan Bakanlığa, oradan da ilgili kuru-
ma aktarmalarına aktaran önemli bir plat-
form haline geldiğini ümit ediyorum. 

Sizlerin coşkusu, sevgisi, samimiyeti bize 
daha çok çalışma, ülkemize ve milletimi-
ze daha çok hizmet etme konusunda mo-
ral veriyor, güç veriyor. 30 toplantıdır hiç 
eksilmeyen bu muhabbeti, bu istişareyi, 
inşallah muhtarlarımızın tamamıyla bir 
araya gelene kadar sürdüreceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizin, tarihinin en kritik dönemlerin-
den birinden geçtiği şu son yıllarda, bizim 
pusulamız yine milletimizdir. Eğer mille-
timiz herhangi bir hususta ısrarla bize bir 
istikamet gösteriyorsa, bize düşen o yolda 
yürümek ve yapabileceğimizin en iyisini 
ortaya koymaktır. 

Biliyorsunuz, ülkemiz siyasetinde, maale-
sef, millete hakaret etmeyi maharet sanan 
bir anlayış da var. Geçtiğimiz günlerde bir 
parti lideri çıkmış, gazilere, şehit yakınla-
rına, esnafa, velhasıl millete verip verişti-
riyor. Neymiş… Millet kendilerine destek 
vermiyormuş. 

Bugüne kadar milletin hayrına tek bir icra-
atları olmayanlara, hadi ondan vazgeçtim, 

tek bir hayır söz ağızlarından çıkmayan-
lara milletimiz niye destek versin? Hem 
millete hakaret edip, hem de üstüne destek 
beklemek, pek de sağlıklı bir ruh hali de-
ğildir. 

Geçmişte, Cumhuriyet adına Cumhur’u 
Ankara caddelerine sokmayanlar, şimdi 
de seçime girmeden iktidara gelmenin 
yollarını arayacak noktaya gelmiş durum-
dalar. Çünkü seçim demek, millete gitmek 
demektir. Seçimde netice almak için de 
milletin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle 
hemhal olmanız gerekir. Halbuki bunların, 
kendi ifadeleriyle söylüyorum, rakı masa-
sında memleket kurtarmanın ötesinde bir 
müktesebatları yok. Her zaman ifade etti-
ğim gibi, artık bunlar bizim muhatabımız 
değildir. Bizim muhatabımız, milletimizin 
bizatihi kendisidir, onun mahallelerimiz-
deki, köylerimizdeki temsilcisi olan muh-
tarlarımızdır. 

Biz Avrupa’da Misafir Değil, Ev 
Sahibiyiz

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’yi Batılı bir ülke olarak tanımlar-
sanız, doğru söylerseniz, ama eksik ifade 
etmiş olursunuz. Türkiye’yi Doğulu bir 
ülke olarak tanımlarsanız, yine doğru söy-
lersiniz, ama aynı şekilde eksik ifade etmiş 
olursunuz. Türkiye’yi bir Karadeniz ülkesi, 
bir Akdeniz ülkesi olarak tanımladığınızda 
da benzer bir durum söz konusudur. Ger-
çekten de, tüm tanımların doğru ama ek-
sik olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. 
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Avrupa Birliği, kendi değerleriyle çelişme, 
kendini var eden kriterleri inkâr etme pa-
hasına ülkemizi istediği kadar dışlama-
ya çalışsın; Türkiye bir Avrupa ülkesidir. 
Daha eskilere, İslamiyetle şereflenişimizin 
öncesine, 400’lü, 500’lü, 600’lü, 700’lü yıl-
larda Avrupa’da kurulmuş olan Türk dev-
letlerine kadar gitmiyorum. Ecdadımız 
Osmanlı’nın, 1350’li yıllarda Avrupa kıta-
sına geçişinden itibaren ele alarak söylü-
yorum. 650 yılı aşkın süredir kesintisiz bir 
şekilde Avrupa’da devletimizle, kültürü-
müzle, medeniyetimizle varız, var olmaya 
devam edeceğiz. 

Bugün de, Trakya’daki şehirlerimizi, Bal-
kanlar’daki Evlad-ı Fatihan soydaşlarımızı, 
dindaşlarımızı bir kenara bırakıyorum, Av-
rupa genelinde 5 milyon vatandaşımız ya-
şıyor. Almanya’da milyonlarca, Fransa’da, 
Belçika’da, Hollanda’da, Kuzey Avrupa 
ülkelerinde yüzbinlerce vatandaşımız, 
geleceklerini orada kurmuş durumdalar.  
Dolayısıyla, bizi Avrupa’dan dışlamaya, ne 
Avrupa Birliği kurumlarının, ne de ırkçılık 
hastalığının pençesine düşme tehlikesiy-
le karşı karşıya olan Avrupa devletlerinin 
gücü yetmez. Biz Avrupa’da misafir değil, 
ev sahibiyiz. 

Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkeleri ile 
son dönemde yaşadığımız sıkıntılar, gün-
cel siyasi çatışmalarıdır. Elbette geri plan-
daki asıl mücadeleyi görmüyor değiliz. 
Ama biz, rahmetli Cemil Meriç’in muradı-
nı paylaşıyoruz. Diyor ki Cemil Meriç:

“Türkiye’nin kendi kalması; insanlığın bütün 
keşiflerinden, bütün fetihlerinden faydalana-

rak ihtişamlı mazisine layık bir istikbal inşa 
etmesi başlıca muradım…”

Evet, hedefimiz, kökü mazide olan atiyi 
kurmaktır. Bunun için, diğer tüm mükte-
sebatımızla birlikte, Avrupa’dan, Batı’dan 
da mümkün olan en üst düzeyde istifade 
etmenin yollarını arayacağız. Bu çerçeve-
de, şayet ülkemize karşı olan anlamsız hu-
sumetini, çifte standardını bir kenara bıra-
kırsa, hemen yarın Avrupa Birliğine tam 
üye olmaya hazırız. 

Avrupa Birliği ülkemize söz verdiği ama 
kasıtlı olarak tutmadığı vize serbestisi, 
mülteciler için toplamda 6 milyar avro 
yardım, fasılların açılması gibi adımları at-
tığında, biz de elbette iyi niyetimizi göste-
receğiz. Ama artık tek taraflı adım atma dö-
nemi bitti. Hani “Ne kadar ekmek, o kadar 
köfte” derler ya, biz de Avrupa’ya aynısını 
söylüyoruz. Bize ne verirseniz, bizden o ka-
darını alırsınız. Çünkü bizim Avrupa’nın 
peşinden koşacak sabrımız ve takatimiz 
kalmadı. Üzerimizde yarım asırdır süren 
oyalamacanın yorgunluğu var. 

Kendi değerleriyle, kendi ilkeleriyle çeliş-
me pahasına Türkiye’ye tavır alan bir ku-
rumun, kimseye güven vermesi mümkün 
değildir. Bugün Türkiye’ye uygulanan çifte 
standarda, yarın üye devletlerden herhan-
gi birinin de maruz kalmayacağını kim 
garanti edebilir? Onun için, Avrupa Birliği 
meselesinde kararı üye ülkelere ve Birlik 
kurumlarına bırakıyoruz. Şayet Avrupa 
kendi üzerine düşenleri yaparsa, biz bugü-
ne kadar verdiğimiz her sözün arkasında 
dururuz. Aksi takdirde, kendileri bilirler. 
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Batı’yla Olan İlişkilerimizi 
Doğu’ya Alternatif Görmüyoruz

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin Batı’yla olan bağı güçlü de,  
Doğu’yla olan bağı zayıf mı? Tam tersine… 
Tarihimizin, kültürümüzün, medeniyeti-
mizin, atalarımızın mirası olan kurumla-
rın da, şahsiyetlerin de tamamı Doğu’dadır. 
Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız Özbekis-
tan ziyaretinde gezme imkânı bulduğu-
muz Uluğ Bey, Şirdor ve Tillakari Medre-
selerinin de içinde bulunduğu Registan 
Meydanı, dünyada eşine az rastlanacak 
bir medeniyet şaheseridir. İmam Buhari 
Türbesi, İmam Maturidi Türbesi, Gur Emir 
Türbesi gibi tarihimizin ve inancımızın 
önemli sembolleri, bizimi için İstanbul’da-
ki, Anadolu’daki, Balkanlardaki türbeler-
den farksızdır. Mesela bir Uluğbey’i bir ke-
nara koyabilir misiniz? Gök bilimlerinde, 
matematik ilminde bir dehayı bir kenara 
koymak mümkün mü?

Özbekistan’dan hemen önce ziyaret ettiği-
miz Pakistan’da, Pencap Eyaleti Başbakanı, 
dostum Şahbaz Şerif ’in heyetimizi ağırla-
dığı Lahor Kalesi de, Babür döneminden 
kalma görkemli bir eserdir. Orta Asya’dan, 
yukarı doğru Sibirya’ya, aşağı doğru 
Hindistan’a kadar olan coğrafyanın tama-
mına aynı hissiyatla, aynı samimiyetle yak-
laşıyoruz. 

Bunun için biz Rusya’yla, İran’la, tüm Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleriyle, Güney Asya 
ülkeleriyle, Çin’le, Japonya’yla siyasi ve 
ekonomik ilişkilerimizi en ileri seviyede 

tutmak istiyoruz. Batı’yla olan ilişkileri-
mizi Doğu’ya, Doğu’yla olan ilişkilerimizi 
Batı’ya alternatif görmüyoruz. Tam tersi-
ne, bu konumumuzu, kendimiz ve dost-
larımız açısından, birbirini tamamlayan, 
birbirini bütünleyen ilişkilerin teminatı 
olarak kabul ediyoruz. 

Aynı durum Karadeniz ve Akdeniz bölgele-
ri için de geçerlidir. Her iki denizin de dört 
bir tarafındaki ülkeler, “kapı bir” değilse 
de “denizimiz bir” komşumuzdur, biz öyle 
addediyoruz.  Orta Doğu, Kuzey Afrika 
derseniz, zaten her şeyiyle bizim bir par-
çamızdır. Bu geniş coğrafyada yaşayıp da 
kendi kaderini Türkiye’den ayrı düşünen, 
hisseden pek az insana rastlarsınız. 

Bölgede yaşanan çatışmalar, savaşlar, zu-
lümler, asla halkların tercihi değildir. Ma-
alesef, basiretsiz yöneticiler ve dış güçlerin 
çıkar hesapları, bir asrı aşkın süredir böl-
geden kanı ve gözyaşını eksik etmemiştir. 
Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ve diğer ülkeler-
de kanı dökülen, mağduriyete uğrayan her 
kardeşimizin acısını kendi yüreğimizde 
hissediyoruz. Halep’e düşen bombalar se-
bebiyle gözyaşı döken her çocuk, evladına 
sarılan her anne-baba bizim kardeşimizdir. 
Musul’da, Telafer’de ve diğer şehirlerde 
bir yandan DEAŞ’ın, diğer yandan zalim-
likte onları aratmayan mezhepçi milislerin 
zulmü altında inleyen her insan bizim kar-
deşimizdir. 

Her kim ki bize “Buralara karışma” derse, 
bilsin ki aslında, “Kalbinizden bir parçayı 
söküp atın” diyordur. Geçmişte, Afganis-
tan’daki, Balkanlardaki, Karabağ’daki, Kı-
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rım’daki, Kıbrıs’taki zulümlere nasıl karşı 
çıktıysak, şimdi de Irak’taki, Suriye’deki, 
diğer bölge ülkelerindeki baskılara aynı şe-
kilde rıza göstermeyeceğiz. Bu duruş, bize 
tarihin mirasıdır.  Şayet bugün yanıbaşı-
mızda kardeşimiz ağlarken biz başımızı 
çevirirsek, yarın ecdadımıza mahcup olur, 
torunlarımızın yüzüne bakamayız. Onun 
için, tüm gücümüzle, tüm imkânlarımızla 
mağdurların, mazlumların yanında olma-
yı sürdüreceğiz. 

Bazı Ülkeler Teröristlere 
Yardım ve Yataklık Yapıyor

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, Doğu’yu ve Batıyı, Kuzeyi ve Gü-
neyi kucaklayan bu zengin mirası üzerin-
den kendisine yeni bir gelecek inşa etmeye 
çalışıyor. Tabii bu arada, içeriden ve dışarı-
dan pek çok saldırıyı da göğüslemek mec-
buriyetinde kalıyoruz.

15 Temmuz, Türkiye’nin, Kurtuluş Sava-
şından beri gördüğü en sinsi ve alçak sal-
dırı girişimi olarak tarihimize geçmiştir. 
Hep ifade ettiğim gibi, 15 Temmuz, hem 
bir darbe girişimi, hem bir işgal teşebbü-
sü, hem de terör saldırısıydı. Bu ihanetin 
başını çeken örgütün, asker-polisinden öğ-
retmenine, işadamından akademisyenine 
kadar üst düzey yöneticilerinin çoğu yurt 
dışına kaçtı. Bu kişilerin sığındıkları ülke-
lere ve oralarda gördükleri hüsnü kabule 
baktığımızda, asıl niyetin ne olduğunu çok 
daha iyi anlıyoruz. Bu insanlara sahip çı-
kanların hepsi de onların suç ortağıdır. Bu 

teröristleri teslim edin diyoruz, etmiyorlar. 
Bu davranışın hukuksal karşılığı, yardım 
ve yataklıktır. Yani bazı ülkeler teröristle-
re yardım ve yataklık yapmaktadır. Hatta 
bazıları daha da ileri giderek, parlamento 
binalarının koridorlarında bu teröristlerin 
resimlerini sergiliyorlar. 

Bir tarafta 79 milyonluk bir ülke ve onun 
meşru yönetimi, öteki tarafta adı darbe 
girişiminden hırsızlığa, şantaja, istisma-
ra kadar her türlü suça karışmış bir terör 
örgütü var. Maalesef, müttefik dediğimiz, 
pek çok platformda birlikte çalıştığımız 
ülkeler tercihlerini, Türkiye’den ve meş-
ru yönetiminden değil, terör örgütünden 
yana kullanıyor. 

PKK terör örgütü konusunda da benzer 
bir tercihle karşı karşıyayız. DEAŞ’ı baha-
ne ederek, bölgede yeni ve en az bu örgüt 
kadar tehlikeli başka örgütleri, başka grup-
ları palazlandırmanın adı Orta Doğu’ya 
barış ve huzur getirmek değildir, olamaz. 
Türkiye’nin Suriye ve Irak politikalarının, 
Avrupa başta olmak üzere Batı ülkelerini 
bu derece rahatsız etmesi, bunların bölge 
devletlerinin egemenlik haklarına olan 
saygılarından kaynaklanmıyor. Suriye’nin, 
Irak’ın, Libya’nın ne olduğu, ne olacağı 
bunların umurunda bile değildir.

Türkiye, bölgedeki operasyonlarıyla, 
Irak’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü 
ihlal etmek değil, tam tersine, sınırları-
nı terör örgütlerinden temizlemek amacı 
güdüyor. Hemen yanıbaşımızda, DEAŞ, 
PYD-YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı 
yerler oluşmasına asla izin veremeyiz. Irak 
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ve Suriye devletleri, kendi halklarını bir 
arada tutabilecek iradeyi gösterip bu terör 
örgütlerine karşı gereken mücadeleyi vere-
bilselerdi, bizim halen yürüttüğümüz ope-
rasyonlara ihtiyaç kalmazdı. Fırat Kalkanı 
operasyonunun hedefi de, herhangi bir 
ülke veya kişi değil, sadece terör örgütleri-
dir. Defalarca dile getirdiğimiz bu hususta, 
hiç kimsenin şüphesi olmasın, söyledikle-
rimizi de kimse başka şekilde yorumlama-
sın. Türkiye, tek başına da kalsa, terör ör-
gütleriyle mücadelesini sürdürecektir. 

Haçlı Zihniyetine Yeniden Bir 
Dönüş mü Yapmak İstiyorsunuz?

Bu mücadelede, Batı ülkelerinden destek 
görmek bir yana, tam tersine çok ciddi 
engellerle, engellemelerle karşılaşıyoruz. 
Avrupa’daki bir takım firmalar ülkemize 
askeri malzeme satmayacaklarını açıklı-
yorlar. “Kötü komşu insanı hacet sahibi 
yapar” derler. Biz, bu sancıları en başından 
itibaren yaşadığımız, hissettiğimiz için, 14 
yıldır kendi ayaklarımızın üzerinde dur-
mamızı sağlayacak bir altyapıyı kurmaya 
çalışıyoruz. 

Bize karşı bu davranışı sergileyenler za-
vallıdır. Yoksa haçlı zihniyetine yeniden 
bir dönüş mü yapmak istiyorsunuz? Eğer 
böyle bir teşebbüsün içerisindeyseniz, bu 
çok yanlıştır. Önce kendinizi bir test edin. 
Türkiye bir NATO ülkesidir. “Bir NATO 
ülkesine karşı biz böyle bir adımı nasıl 
atarız?” diye kendinize bir soru yöneltin. 
Yanlış yoldasınız, kendinizi ciddi olarak 
test ederek doğru yolu bulunuz. Şunu da 

bilin ki, biz bütün bu tehditleri bir kenara 
koyuyoruz ve yolumuza devam etmekte de 
kararlıyız. 

Hamdolsun, savunma sanayi başta olmak 
üzere diğer alanlarda ciddi bir ilerleme de 
sağladık. Elbette hala kat etmemiz gereken 
mesafe var. Ama en azından kritik askeri 
ürünleri, önemli ölçüde kendimiz üretebi-
lir hale geldik. 

Türkmenistan’ın ünlü şairi Mahtumkulu 
gibi diyoruz ki;

“Namert köprüsünden ölsem geçmezem,

Kervan bulsam, helal işten kaçmazam, 

Elinden bir kase bade içmezem,

Sağ elim sol ele muhtaç eyleme”

Rabbim, namert köprüsünden geçmek-
tense ölmeyi yeğleyen bu milleti kimseye 
muhtaç eylemesin.

Değerli kardeşlerim,

FETÖ ve PKK’yla mücadele çerçevesinde, 
kamuda, sivil toplum kuruluşları içerisin-
de, medyada, iş dünyasında ciddi bir temiz-
lik yürütülüyor. Terör örgütleriyle irtibatlı 
ne kadar kamu görevlisi varsa, hepsi de bi-
rer birer belirlenip ihraç ediliyor. Hem bu 
devletin ekmeğini yiyip, hem de bu millete 
kılıç çalan hiç kimseye, en küçük bir müsa-
mahamız yoktur. Sıfatı, konumu, geçmişi 
ne olursa olsun, böyle bir ihanetin içine gi-
ren herkes, hesabını millete de, adalete de 
verecektir. 
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Biliyorsunuz, TBMM bünyesinde bir Dar-
be Araştırma Komisyonu kuruldu. Darbe 
Araştırma Komisyonu çeşitli kişileri dinli-
yor. Komisyonda ifade veren birileri, örgü-
tün sadece 10-14 yıllık geçmişini anlatıyor. 
Örgütün 10-14 yılını değerlendirme gara-
betini gösterenlere buradan seslenmek isti-
yorum: FETÖ’nün 40 yıllık bir geçmişi var. 
Örgüt, Silahlı Kuvvetlerin içerisine sadece 
son 10-14 yılda sızmadı. Yoksa sizin niye-
tiniz bu iktidara fatura mı kesmek? Böyle 
bir yanlışa müsaade etmek asla mümkün 
değildir. Bu faturanın baş amili sizsiniz. 
FETÖ terör örgütünün mensuplarını as-
keri liselerde sizler yetiştirdiniz. Bunları 
görmediniz, görmezden geldiniz. Yani bu 
oyunun içerisinde sizler de oldunuz. Şim-
di de iş ortaya çıkınca, faturayı başkalarına 
kesmeye çalışıyorsunuz.

Türkiye bir hukuk devletidir. Bu mücade-
leyi hukuk kuralları çerçevesinde yürütü-
lüyor. Şu ana kadar kamudan ihraç edilen, 
gözaltına alınan, tutuklanan, soruşturma-
ya maruz kalan herkesle ilgili işlemler, 
haklarında elde edilen hukuki delillere is-
tinaden yapılmıştır. Şayet kendisiyle ilgili 
bu adımları atmak için yeterli delil bulu-
namayan varsa, onların hakları da usulün-
ce iade ediliyor. 

Diğer yandan terör örgütleri bu mücadele-
yi sulandırmak için akla hayale gelmedik 
yollara başvuruyorlar.  “Kasım ayında şu 
olacak, bu olacak” diye bir sürü dediko-
du çıkardılar, söylenti yaydılar, sağa-sola 
haber uçurdular. İşte Kasım ayı bitti, ne 
oldu? Hiçbir şey. Bunların tüm hayatları 
gibi, bu dönemleri de yalan üzerine, aldat-

ma üzerine, riya üzerine kuruludur. Şimdi 
eminim, Aralık ayı için, daha sonraki ta-
rihler için yeni yalanlar uydurup ortalığa 
salacaklardır. Hem Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, hem de Türk Milleti bunların def-
terini dürmüştür. Sağda solda kalmış olan 
kılıç artıkları da zaman içinde tespit edilip 
etkisiz hale getirilecektir. 

Bölücü Uzantılarının 
Dokunulmazlık Blöfü Tutmadı

FETÖ gibi PKK için de yolun sonu görün-
müştür. Şu anda mehmetçiğimiz, polisi-
miz her yerde operasyonlarını sürdürüyor. 
Ne yazık ki şehitlerimiz olsada, teröristlere 
bunun bedelini ödetiyoruz. Tüm terör un-
surlarının köküne kazıyana kadar Allah’ın 
izniyle bu mücadeleyi devam ettireceğiz.

Buradan Güneydoğu’daki, Doğu’daki kar-
deşlerime de sesleniyorum: Birliğimizi ve 
beraberliğimizi bozmayalım. Sözde Kürtle-
rin adına ortada gezen terör örgütü uzan-
tılarına da lütfen prim vermeyelim. Bunla-
rın benim Kürt kardeşlerimle ilgili en ufak 
bir hassasiyetleri yok. İşte bunca zaman 
belediyelerde görev yaptılar.  Bölücü örgüt 
için sokak aralarına hendek kazmaktan 
başka ne yaptılar? Bu hendekleri devletin 
güvenlik güçleri buralara girmesin diye 
kazdılar.

15 Temmuz’da milletimizin darbecilere 
gösterdiği şanlı direniş, bölge halkına bö-
lücü terör örgütüne karşı daha kararlı bir 
şekilde direnme gücü vermiştir. Terör ör-
gütünün milletimizi korkutmak, sindir-



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

87

mek için gönderdiği elemanlar, bizzat va-
tandaşlarımız tarafından tekme-tokat geri 
çevriliyor. 

Eskiden ne yapıyorlardı? Esnafa kepenk 
indirtiyorlardı. Bundan sonra asla kepenk-
ler inmeyecek. Benim Güneydoğu’daki, 
Doğudaki kardeşim, birileri gelip kendisi-
ne “Kepenk indir” dediği zaman ona gere-
ken dersi vermelidir. Güvenlik güçlerimiz 
bu kardeşlerimizin her an yanında olacak-
tır. Bu hainlere gereken dersi milletçe hep 
beraber vereceğiz.

Hatırlayın, bölücü örgütün uzantıları ne 
demişlerdi? “Biz dokunulmazlık istemi-
yoruz.” Dediler mi? Dediler. Peki, doku-
nulmazlık kalktı. Kalkınca ne yaptılar? 
Avrupa’ya gidip bizi şikâyet ettiler. Hani 
“Dokunulmazlıklar kalksın”’ diyordunuz, 
o zaman şimdi niye ağlıyorsunuz? Dert 
başka; onlar zannediyordu ki blöfleri tuta-
cak. Nitekim tutmadı. Çünkü bunların suç 
dosyaları çok kabarıktır. “Bizim arkamızda 
PKK, PYD var” dediler. Ama fatura önleri-
ne çıkınca da, bu sefer farklı şekilde çalım 
atmaya kalktılar. 

Millet olarak hep birlikte şunu söylüyoruz: 
Ya adam gibi yaşayacağız, ya da adam gibi 
öleceğiz. Bu anlayışla, her türlü zilleti, her 
türlü mihneti, her türlü boyunduruğu red-
dediyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Terör örgütlerinin ağa babaları, baktılar ki 
bu iş öyle silahla, bombayla, tankla, uçakla 
olmuyor, bu defa belaltından vurmaya baş-

ladılar. Son günlerde ekonomimizin ma-
ruz kaldığı saldırıları işte bu şekilde değer-
lendirmek gerekiyor. Bu spekülasyonların 
arkasındaki güçlere diyorum ki: Sizin eli 
kanlı katillerinize pabuç bırakmayan bu 
milleti, o bir dolara satın aldığınız piyonla-
rınızla karıştırmayın. Bu millet, darbenin 
ertesi günü milyarlarca dolarını bozdu-
rup, ekonomisine destek olmuş bir millet-
tir. Bugün de, dövizi silah gibi kullanarak 
Türkiye’yi dize getireceğinizi sanıyorsanız, 
aldanıyorsunuz. 

2008 krizinin ardından ne demiştim: Bu 
kriz Türkiye’yi teğet geçecek demiştim. Ge-
lişmiş ülkeler hala 2008 finans krizinin et-
kisinden kurtulamamışken, Türkiye, 2010 
yılından itibaren, tüm dünyayı kendine 
hayran bırakan bir büyüme sürecine girdi. 
Bu yıl dahi, yaşadığımız onca badireye rağ-
men, büyüme oranında, gelişmekte olan 
ülkeler arasında ilk sıralarda yer alacağı-
mız anlaşılıyor. Savunma sanayinde nasıl 
kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorun-
da kaldıysak, bu konuda da ülkemizin önü-
nü açacak tedbirleri kendimiz geliştirecek 
ve hayata geçireceğiz. 

Kamu sözleşmelerinde dövizden Türk Li-
rasına geçiş, bunun ilk adımıdır. Faizsiz 
finans sistemi gibi alternatif yöntemleri 
daha etkin kullanarak, kendimize küresel 
düzeyde yeni bir alan açabileceğimize ina-
nıyorum. 

Şundan emin olunuz: Türkiye’nin istika-
meti sağlamdır. 2023 hedeflerimize ulaştı-
ğımızda, kendimizden çok daha emin bir 
şekilde geleceğe bakıyor olacağız. İstiklal 
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Marşımızda ne güzel ifade etmiş Mehmet 
Akif: 

Arkadaş! yurduma alçakları uğratma sakın; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

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

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 31’incisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Afyonkarahisar, 

Aksaray, Ankara, Aydın, Bayburt, Çanak-
kale, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, 
Kilis, Konya, Manisa, Niğde, Trabzon, Uşak 
ve Yalova illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz.

Muhtarlarımızla bugünkü buluşmamızı, 
milletçe yine zorlu bir mücadelenin için-

Silahların Namlularına Teslim 
Olmadık, Paranın Kirli Yüzüne de 

Teslim Olmayacağız

31. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 7 Aralık 2016
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den geçtiğimiz şu önemli günlerde gerçek-
leştiriyoruz. Bir yandan Suriye ve Irak’ta, 
ülkemizi güneyden kuşatma projesi tüm 
alçaklığıyla, tüm çirkinliğiyle, tüm sinsili-
ğiyle devam ettiriliyor. Diğer yandan dev-
letin ve toplumun içine sızmış FETÖ’den 
PKK’ya kadar tüm terör örgütleriyle karar-
lı bir mücadele yürütüyoruz. 

Son hamle ekonomimize yapıldı. İhracat 
ve turizm üzerinden yapılan saldırıya ila-
ve olarak, döviz spekülasyonuyla ekono-
mimiz çökertilmeye çalışılıyor. Ekonomi-
mizin bazı sorunları, sıkıntıları yok mu? 
Elbette var. Hükümetimiz, bunların çözü-
mü için çalışıyor, yeni tedbirlerle gereken 
önlemleri alıyor, almayı sürdürecektir. 

Piyasada bir durgunluk olduğunu biz de 
görüyoruz, biliyoruz. Bu durgunluğun so-
mut sebeplerden ziyade psikolojik ve pro-
vokatif faktörlerden kaynaklandığının da 
gayet iyi farkındayız. Gerçekten de, son 
günlerde döviz kurunun Türk Lirası kar-
şısındaki yükselişinin sebeplerine baktı-
ğımızda, elle tutulur, ciddi, iktisadi karşı-
lığı olan hiçbir husus göremiyoruz. Belirli 
mahfiller tarafından pompalanan olumsuz 
havanın yol açtığı, suni bir kur yükselişiyle 
karşı karşıyayız. 

Biz de, buna karşılık, her zaman olduğu 
gibi, devletin imkânlarını harekete geçir-
menin yanında milletimizi yardıma ça-
ğırdık.  Dedik ki, “Yastığınızın altındaki 
dövizleri Türk Lirasına veya da altına çevi-
rin.” Karşılıksız para basmak suretiyle bizi 
döviz baskısına almak isteyenlere karşı 
böyle bir hamle yaptık.  Bizim bu çağrımı-

za vatandaşlarımız duyarsız kalmadı ve he-
men Türk Lirasına yöneldi. Duyarlılıkları 
nedeniyle milletime bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Milletimiz için söz konusu olan 
vatan ise, gerisi teferruattır. Bu konudaki 
kararlılığın devam edeceğine inanıyorum.

40 yıllık siyasi hayatımda şunu gördüm. 
Eğer millet bir şeye inanır ve harekete ge-
çerse, onu durduracak hiçbir güç yoktur. 
Bir asır önce Çanakkale’de, 7 düvel, dünya-
nın en modern savaş makinalarıyla üzeri-
ne gelirken, bu milleti zafere ulaştıran işte 
bu inanç, işte bu imandır. Ölmekten kork-
mayan bir milletin karşısında hiçbir silah 
dayanamaz. Milletimiz, 15 Temmuz darbe 
girişiminin karşısına da, Çanakkale ruhuy-
la çıktı. Uçakların, helikopterlerin, tankla-
rın, namluların üzerine tekbirle giden bu 
milleti o gece, değil FETÖ, arkasındaki tüm 
güçler de sahaya inseler durduramazlardı, 
korkutamazlardı. Böyle bir milletin evladı 
olmaktan, böyle bir milletin Cumhurbaş-
kanı olmaktan şeref duyuyorum, onur du-
yuyorum, bunun için Rabbime her daim 
hamd ediyorum. 

Ekonomi Üzerinden Siyaseti 
Teslim Alma Girişimlerini 
Bertaraf Ettik

Değerli kardeşlerim,

Ekonomide maruz kaldığımız saldırıyla ilk 
defa karşılaşmıyoruz. Geçtiğimiz 14 yılda, 
her kritik siyasi, sosyal, diplomatik krizin 
gerisinde, gizli veya açık ekonomik saldırı 
girişimleri de vardı. Biz, aldığımız tedbir-
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ler, temin ettiğimiz kaynaklar, tesis ettiği-
miz istikrar ve güven ortamı sayesinde, bu 
teşebbüslerin hepsini de bertaraf ettik. 

Hatırlayın, iktidarımız öncesinde, bu ülke 
gecelik yüzde 7000-7500 faizleri gördü 
mü? Gördü. Faizler kimin için bu kadar 
yükseltildi? Faiz lobisi için. AK Parti ikti-
darı boyunca da aynı oyunu sahneye koy-
mak istediler. Bu yöndeki tüm girişimlerin 
önünü hemen kestik. “Milletimizi faiz lobi-
sine mahkum etmeyeceğiz. Hangi şartlar-
da olursa olsun mücadele edeceğiz” dedik. 
Büyük bir özveriyle uygulamadığımız poli-
tikalar sonucu faizler yüzde 4,6’lara kadar 
düştü.  Türkiye tam anlamıyla istikrarı ya-
kalamıştı ki karşımıza Gezi olaylarını çı-
karttılar. Faizler çift haneye o zaman çıktı. 

Bunların pek çoğundan milletimiz haber-
dar dahi olmadı. 1994 krizini, 2001 krizi-
ni, birkaç milyar dolarlık borsa spekülas-
yonuyla yaşayan Türkiye, onlarca milyar 
dolarlık operasyonları, kimseye hissettir-
meden gerçekleştirerek, ekonomik saldı-
rıların üstesinden geldi. Sadece, küresel 
düzeyde bir yıkıma sebep olan 2008 krizi 
sebebiyle, ertesi yıl bir küçülme yaşadık, 
onu da takip eden yıllarda süratle telafi 
ettik. Pek çok gelişmiş devlet hala 2008 
krizinin etkilerinden kurtulamamışken, 
Türkiye, oldukça sıkıntılı geçen bu yıl dahi 
büyüme oranında, gelişmekte olan ülkeler 
arasında, inşallah yine ilk sıralarda yer ala-
cak. 

Kriz öncesi, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçi-
mi döneminde, bizi siyaseten köşeye sıkış-
tırmak için, ekonomiyi de bir silah olarak 

kullanmaya çalışmışlardı. Gezi Olayların-
da, 17-25 Aralık’ta, Güneydoğu illerimiz-
deki Çukur eylemlerinde, Suriye ve Irak 
krizlerinde hep aynı oyunu oynadılar. Eko-
nomi üzerinden Türkiye’yi siyaseten tes-
lim alma projesi, hiçbirinde de hamdolsun 
işe yaramadı. 15 Temmuz’da aynı oyunu 
sahnelemeye dahi fırsat bulamadan, mil-
letimizin karşı hamlesiyle geri çekildiler. 
Şimdi, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta ciddi 
hamleler yaptığı, Meclis’te Cumhurbaşkan-
lığı Sistemine geçişle ilgili yeni adımların 
arifesinde bulunduğu, Avrupa Birliğiyle 
ilgili önemli kararlar almak üzere olduğu 
şu günlerde, ekonomi silahını bir kez daha 
bize doğrulttular. 

Bu mücadelenin, hem güç, hem inanç 
meselesi olduğunu hep ifade ediyoruz. 
Türkiye’nin gücünü, sadece mevcut ra-
kamlarla tartmaya kalkanlar, tarih boyun-
ca hep yanılmışlardır, bugün de yanılmaya 
mahkûmdurlar. 

Türkiye, 79 milyon nüfustan, 720 milyar 
dolar milli gelirden, 350 milyar dolar dış 
ticaretten, velhasıl sadece görünen rakam-
lardan ibaret asla değildir. Bütün bunların 
gerisinde yüz milyonlarca kardeşimizin, 
mazlumun, mağdurun duası ve desteği 
vardır. 

Biz istikametimizi, ihlasımızı, gayretimi-
zi muhafaza ettiğimiz sürece, bu dua ve 
destek her sıkıntısında Türkiye’ye ihtiyacı 
olan imkânı sağlar. Gönül coğrafyamızda 
nereye gitmişsek, oradaki kardeşlerimizin 
gözünde ve yüreğinde bu hakikati bizzat 
gördük, hissettik. Şayet biz, mesela maruz 
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kaldığımız son ekonomik saldırı karşısın-
da, millet olarak dirayet gösterirsek, arka-
mızda çok büyük bir desteği bulacağımız-
dan emin olunuz.  

Milletimiz Döviz Üzerinden 
Oynanan Oyunu Gördü

Rabbime şükürler olsun, milletimiz bu 
oyunu gördü, çağrımıza kulak verdi ve 
ekonomisine sahip çıktı. İnsanlar döviz 
bürolarına, bankalara dolar almak için de-
ğil, bozdurup Türk Lirasına geçmek için 
koşuyor. Sözleşmeler, anlaşmalar, borçlar, 
alacaklar, kiralar, fiyatlar süratle dövizden 
Türk Lirasına döndürülüyor. Herkes kendi 
nispetince, kendi imkânınca bu seferber-
liğe destek oluyor. Ben esnafıyla, ev hanı-
mıyla, işvereniyle, sanayicisiyle, şoförüyle 
çağrımıza kulak veren milletimizin her bir 
ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Spor kulüplerimiz bile, ülkemiz üzerin-
deki döviz baskısını kırmak için harekete 
geçti. Futbolcu ücretlerini Türk Lirasına 
çevirdiler. Keza dükkan ve ev kiralarında 
da büyük oranda yerli paramıza dönüşler 
oluyor. Eğer vatanınızı seviyorsanız Türk 
lirasına geçeceksiniz. Bu ülke böyle güçle-
necektir. Emin olunuz, insanımız bu süreç-
ten, zararlı değil karlı çıkacak. Alacağını 
bilecek, vereceğini bilecek, karını-zararını 
daha iyi hesap edebilecek. 

Dış ticaretimizde çok önemli yeri olan ül-
kelerle birer birer, kendi para birimlerimiz 
üzerinden alış-veriş imkânı oluşturmaya 
başlıyoruz. Yerli para birimlerimizin kul-

lanımı konusunda Rusya’yla görüşmeler 
yaptık. Yine Çin ve İran’la da bu konuda 
temaslarımız oluyor. İran’la ticaretimizde 
yerli para birimlerimiz olan Lira ve Dinarı 
kullanmaya başlayacağız. Böylece dövizin 
baskısından ülkelerimizi de kurtarmış ola-
cağız. 

Esasen, dövizi silah gibi kullanma yönte-
mi, sadece bize değil, pek çok ülkeye uygu-
lanıyor. Dolayısıyla, kendi para birimleri-
miz üzerinden ticaret teklifimiz, bu ülkeler 
için de anlamlı ve cazip bir alternatif ha-
line dönüşüyor. İnşallah, çok yakında bu 
çabalarımızın somut neticelerini almaya 
başlayacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Ben buradan tüm işadamlarımıza, yatırım-
cılarımıza, esnafımıza, sanatkârımıza ses-
lenmek istiyorum. Yaşadığınız zorlukları, 
tereddütleri, sıkıntıları biliyoruz. Ama ge-
lin, ülkenize güvenin, ülkenize sahip çıkın. 
Böyle bir dönemde üretime yüklenmeye-
ceksiniz, istihdamı artırmayacaksınız, ti-
caretin çarklarının dönmesini sağlamaya-
caksınız da, bunu ne zaman yapacaksınız? 

Türkiye, üretimdeki düşüşü, istihdamdaki 
düşüşü, ticaretteki daralmayı hak eden bir 
ülke değildir. Potansiyelimiz de, hedefleri-
miz de, tam tersine, daha çok büyümeyi, 
daha çok istihdamı, daha çok ticareti işaret 
ediyor. 

Biz Anadolu’yu sadece cengâverlerimizin 
kılıçlarının gücüyle değil, aynı zamanda 
her biri birer derviş olan esnafımızla gö-
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nülleri fethederek, her biri devrinin en 
önde gelen âlimleri olan ilim erbabımızla 
zihinleri zenginleştirerek kendimize vatan 
yaptık. Aradan bin yıl geçti, ama hala bizi 
Anadolu’da, Avrupa’da barındırmama dü-
şüncesinden vazgeçilmediğini görüyoruz. 
Bunun için, her kriz döneminde bu coğraf-
yayı kendimize yeniden ve yeniden vatan 
kılmanın mücadelesini vermek mecburi-
yetindeyiz. 

Ekonomi Çarkına Hep Birlikte Bir 
İvme Verelim

İşte bakın, Meclis Başkan Yardımcıları-
mızdan Ayşenur Bahçekapılı Almanya’ya 
resmi bir seyahat gerçekleştiriyor. Bura-
da çantası ve pasaportu çalınıyor. Büyü-
kelçilikten kendisine geçici bir pasaport 
veriliyor. Geçici pasaporta rağmen Sayın 
Bahçekapılı’nın geçişine izin verilmiyor 
ve saatlerce havalimanında bekletiliyor. 
Almanya, topraklarında terörist barındır-
makta hiçbir beis görmezken, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkan Yardımcısını ve 
heyetini saatlerce bekletiyor. Şimdi bunla-
ra aynını yapmak gerekmez mi? Tepkimizi 
dile getirince de şahsıma “diktatör” yakış-
tırmasını yapıyorlar. Yahu siz benim Mec-
lis Başkan Yardımcıma, bir bayan milletve-
kiline bu tür bir yanlışı yaparsanız, bizim 
de aynıyla mukabele etmemiz lazım. 

Elin oğlu, binlerce kilometre öteden gelip 
burnumuzun dibinde operasyon yapar-
ken, bize “Yerinizden sakın kımıldamayın” 
diyenler, bize bu vatanı çok görenlerdir. 
Bu milleti siyasi, ekonomik, sosyal, kültü-

rel özgürlüğünden vazgeçirmek isteyenle-
re meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. 
Bugün PKK’sıyla, FETÖ’süyle, DEAŞ’ıyla, 
farklı isim ve görünümlerdeki nice ihanet 
yapısıyla bizi hürriyetimizden etmek iste-
yenlerin karşısında ecdadımız eğilmemiş-
ti, biz de eğilmeyeceğiz. Çünkü biz sadece 
rükûda eğiliriz, secdede diz çökeriz. Onun 
dışında, ülkemizi ve milletimizi temsil etti-
ğimiz her yerde, dimdik ayakta durur, son 
neferimize kadar mücadelemizi veririz. 
Mehmet Akif ’in dediği gibi, 

“Yumaşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!”

İşte bu anlayışla, ülkemizdeki tüm işa-
damlarımızı, yatırımcılarımızı, esnafımızı, 
sanatkârımızı, tüccarımızı harekete geçme-
ye çağırıyorum. Gelin, şu ekonomi çarkına 
hep birlikte bir ivme verelim. Piyasadaki 
durgunluğu başkalarının sona erdirmesi-
ni beklemeyelim, ilk can suyunu kendimiz 
verelim. Herkes bu şekilde davrandığında, 
inanın bana, yılsonuna kalmaz Türkiye 
yepyeni bir görünüme kavuşur. 

Her zaman söylüyorum. Öyle bir dünyada 
yaşıyoruz ki, durmak, geride kalmak anla-
mına dahi gelmiyor. Bugün artık durmak, 
yok olmakla eşdeğer hale geldi. Onun için 
ekonomimizin çarklarını yavaşlatmaya, 
durdurmaya çalışanlara inat hep birlikte 
bu çarka el verelim, omuz verelim, hızlan-
dıralım. Devlet, kendi üzerine düşenleri 
yapıyor. Ama milletimiz buna destek ver-
mezse, tek başına, ne vergi affı, ne teşvik, 
ne diğer düzenlemeler arzu ettiğimiz neti-
ceyi vermez. 
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Hamdolsun, vergi ve sigorta aflarıyla ilgi-
li 120 milyar liralık bir müracaat oldu. 3 
yıl içerisinde 120 milyar lira devletimizin 
kasasına girecek. Türkiye’de esnafımız, 
vatandaşlarımız, “Ben devletime karşı va-
tandaşlık görevimi yerine getirdim, getiri-
yorum” diyor.

Bankacılık sektöründen kaynaklanan so-
runlar varsa, elbette ilgili kurumlarımız 
bunun üzerine gidecektir. Hukuki uygu-
lamalardan kaynaklanan sıkıntılar varsa, 
elbette Meclis’imiz bunu çözecektir.

İhanet varsa, milletimiz ve adli kuruluşla-
rımız zaten bunun gereğini yapar. Ama bu 
ülkenin hiçbir ferdi, kendini bu mücadele-
nin dışında göremez, görmemelidir. 

Türkiye’nin El Bab operasyonu ile dövi-
zin spekülasyonunu durdurma çabaları 
arasında bir fark yoktur. Savunma sana-
yinde dışa bağımlılıktan kurtulma gay-
retlerimizle, ekonomide güven ve istikrar 
iklimini koruma mücadelemiz arasında 
bir fark yoktur. Ekonomik saldırılar kar-
şısında güçlü bir duruş sergilemekle, 15 
Temmuz’da FETÖ ihanet çetesine, daha 
öncesinde PKK terör örgütüne karşı müca-
dele etmek arasında bir fark yoktur. Çünkü 
bunların hepsi de, son tahlilde, aynı amaca 
yöneliktir. Bu amaç, sadece Türkiye’yi za-
yıflatmak değil, daha ötesidir; yani parça-
lamak ve tamamen yok etmektir. Bin yıllık 
hazımsızlığın karın ağrılarının ürünü olan 
bu saldırıların üstesinden de, Allah’ın izni, 
milletimizin dirayetiyle geleceğimize emi-
nim. 

Milletimizin Yönü Geçmişe Değil, 
Geleceğe Dönüktür

Değerli kardeşlerim,

Osmanlı’nın son döneminde bize layık 
gördükleri yer, haritası Sevr’de çizilen, 
Anadolu’nun ortasında bir avuç toprak-
tı. Aslında onu da istemiyorlar, fakat bizi 
oraya sıkıştırırlarsa kısa sürede tamamen 
yok edeceklerine inandıkları için, böyle 
bir yola başvuruyorlardı. Bizim buna ceva-
bımız Misak-ı Millîyi ilan ederek, Kurtuluş 
Savaşımızı başlatmamız oldu. Büyük ölçü-
de, Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na 
girdiği dönemdeki sınırlarını esas alan bu 
ahitnameyi tam olarak yerine getirememiş 
olsak da, Cumhuriyetimizi kurarak, büyük 
oyunu bozduk. 

Dünyayı, hala 1918 şartlarında yönetmeye 
çalışanlar, bırakın hakkımızı iade etmeyi, 
elimizdekileri bile alma peşindeler. Suriye 
ve Irak’ta oynanan oyunların perde geri-
sinde, 1918’te yarım bırakıldığı düşünü-
len projelerin tamamlanması gayreti oldu-
ğu ortadadır. Ama unuttukları bir şey var: 
Türkiye, 1918’in Türkiye’si değil. Bu mil-
let, neredeyse yarım asırdır süren kesin-
tisiz savaşların yorgunu olan millet değil. 
Tam tersine bugün, kazanımlarına sımsıkı 
sahip çıkan, ama kaybettiklerinin muhase-
besini de yapan bir Türkiye vardır. Bugün, 
önemli bir bölümü Osmanlı coğrafyası-
nın dört bir yanından gelerek Anadolu’ya, 
Trakya’ya sığınan ve vatansız kalmanın ne 
demek olduğunu, yakın çevresindeki geliş-
melerden çok iyi bilen bir millet vardır. Ül-
kemizin de, milletimizin de yönü geçmişe 
değil, geleceğe dönüktür. 
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Kurtuluş Savaşımızı başarıya ulaştıran 
stratejinin sloganı neydi: Hattı müdafa yok-
tur, sathı müdafa vardır, o satıh tüm vatan-
dır. Şimdi biz de diyoruz ki, tek bir alanda, 
tek bir konuda, tek bir sorunla mücadele 
yoktur. Mücadelemiz terörden ekonomiye, 
dış politikadan yatırımlara her alanda sü-
recektir. Öyle ki, bugün artık satıh sadece 
vatan topraklarının sınırları değildir, tüm 
bölgemizdir, tüm dünyadır. Tek bir husu-
sun değil, tüm meselelerimizin çözümünü 
sağlayana kadar bize durmak yok, durak-
samak yok.

Suriye’deki mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz. Irak’ta mücadelemizi sonu-
na kadar sürdüreceğiz. FETÖ’yle, PKK’yla, 
DEAŞ’la mücadelemizi, içeride ve dışarıda 
sonuna kadar sürdüreceğiz. Büyük proje-
lerimizi, yatırımlarımızı yavaşlatmak şöy-
le dursun, hızlandıracağız. Reel ekonomiyi 
güçlendirmek için, ne gerekiyorsa yapa-
cağız. Dünyadaki adaletsizliklere, haksız-
lıklara karşı sesimizi yükseltmeye devam 
edeceğiz. 

Yanıbaşımızda katledilen masum çocukla-
rın acısını yüreğimizde hissetmekten çıktı-
ğımız gün, insanlıktan çıktığımız gündür. 
Biz bunu yapmayacağız. Tek bir masumun, 
tek bir mazlumun canının acıtılmasına 
ortak da olmayacağız, rıza da göstermeye-
ceğiz. Silahların ölüm kusan namlularına 
teslim olmadık, paranın kirli yüzüne de 
teslim olmayacağız. Azrail’i gülümseyerek 
karşılayan bu milletin, üç-beş kör kuruşun 
esiri olmayacağını biliyorum. 

Bir Olacağız, İri Olacağız, Diri 
Olacağız, Kardeş Olacağız

Unutmayın kardeşlerim!

Gücümüzün asıl kaynağı paramızın çok-
luğu değil, birliğimizin, beraberliğimizin, 
kardeşliğimizin kuvvetidir. Öyleyse, Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet 
diyerek daha çok çalışacak, daha çok ter 
dökeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte 
Türkiye olacağız. Biz Kurtuluş Savaşını, şa-
irin ifadesiyle, şöyle kazanmıştık:

“Anneler dindiriniz gönlünüzün yasını, 

Düşman kanıyla sildik palamızın pasını,

Yeniden çizmek için vatan haritasını, 

Kandan ve kıyametten bir sahneye çevirdik,

Gökleri çatırdayan bir vatan parçasını.”

En zor döneminde işte böyle bir destansı 
mücadele veren Türk Milleti için, bugün-
kü şartlar, inanın bana çok daha büyük 
zaferlerin habercisidir. Toprağını kahra-
manların beklediği bu şehitler diyarına ya-
kışan, “Durmak yok yola devam” diyerek, 
mücadele bayrağını sürekli daha yukarı 
taşımaktır. İstanbul’un Fethinde Ulubatlı 
Hasan, o kutlu bayrağı burçlara dikmek 
uğruna kendi canından vazgeçmişti. Çün-
kü biliyordu ki, o bayrak burçlara dikildi-
ğinde, artık İstanbul ebediyyen bu mille-
tindir. 

Bugün de, işte böyle bir dönüm noktasın-
dayız. Bayrağımızı siyasette, ekonomide, 
diplomaside, kültürde nereye dikebilirsek, 
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orası bizim geleceğimizdir. Kimse kimse-
nin bayrağını yükselttirmez. Bunu yapa-
cak olan biziz. Gerektiğinde alın terimizle, 
gerektiğinde bileğimizle, gerektiğinde ka-
nımızla bu mücadeleyi vermeye ve başarı-
ya ulaştırmaya mecburuz.  Milli Şairimiz 
Mehmet Akif ne diyor:

“Dalgalan sen de şafaklar gibi en şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.”

Şehitlerimizin kanlarını helal ettirmek 
için hep birlikte daha çok çalışacak, daha 
çok mücadele edeceğiz. 

Muhtarlarımıza, demokrasinin tabanda-
ki temsilcileri olarak, bu mücadelede çok 
önemli görevler düşüyor. Mahalleriniz-
deki, köylerinizdeki vatandaşlarımızı, bu 
konuda bilgilendirmeniz, ikna etmeniz, 
harekete geçirmeniz çok önemli. Rabbim 
sizlerden ve milletimizden razı olsun. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 32’ncisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Adana, Bilecik, 

Burdur, Bursa, Giresun, İzmir, Karabük, 
Kastamonu, Kırıkkale, Mersin, Sivas, Te-
kirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak ille-
rimizden gelen siz kıymetli muhtarlarımı-
zı misafir ediyoruz.

Muhtarlarımızla olan her buluşmamızı bir 
bayramlaşma, bir düğün, bir toy havasın-

Tüm Terör Örgütlerine Karşı 
Milli Bir Seferberlik İlan 

Ediyorum

32. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 14 Aralık 2016
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da geçirmek istiyoruz. Ama maalesef, ya-
şadığımız günler buna izin vermiyor. Yü-
reğimizin hüzünlü, gönlümüzün buruk, 
kalbimizin yaralı, öfkemizin had safhada 
olduğu şu günlerde, sizinle dertleşmek 
istiyorum. “Sevinçler paylaştıkça çoğalır, 
acılar paylaştıkça azalır” derler. Bizim acı-
larımız öylesine çoğaldı ki, artık paylaşma-
nın ötesinde bir takım adımlar atmak du-
rumundayız.  

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi, 
Dolmabahçe’de polislerimize ve vatandaş-
larımıza yönelik, biri araçla, diğeri yaya 
olarak, iki canlı bomba saldırısına maruz 
kaldık. Bu saldırı sonucu, 37’si polis, 7’si si-
vil 44 şehidimiz, yine çoğunluğu polis 238 
gazimiz var. Sadece, 20 Temmuz 2015 tari-
hinden bugüne PKK’yla mücadelede verdi-
ğimiz şehit sayısı 843’ü güvenlik görevlisi, 
335’i sivil vatandaş olmak üzere, 1.178’dir. 
DEAŞ saldırılarında, güvenlik görevlisi ve 
sivil olarak bugüne kadar verdiğimiz kayıp 
sayısı 300’e yakındır. 15 Temmuz darbe gi-
rişiminde FETÖ ihanet çetesi tarafından 
şehit edilenlerin sayısı 248’dir, 2 bin 193 
de gazimiz var. Fırat Kalkanı Harekatında 
da 17 şehidimiz var. Tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şük-
ranlarımı sunuyorum, yaralılarımıza acil 
şifalar temenni ediyorum.

Ne diyor şair:

“Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…

O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor!”

Rüku dışında eğilmeyen o başları, hilal uğ-
runa batan o güneşleri, yüreğimize göm-
düğümüz o kahramanları en derin saygıla-
rımızla yad ediyoruz. 

Biz bu kayıplara uğrarken, elbette terör ör-
gütlerine de çok büyük zayiatlar verdirdik. 
PKK’ya yönelik yurt içi ve yurt dışı ope-
rasyonlarda ölü, yaralı, yakalama olarak 
örgütün kaybı 9 bin 500’ü buldu. Bunların 
arasında örgütün eli kanlı birçok elebaşı 
da yer alıyor. Aynı şekilde bölücü örgütün 
yapılanmasına yönelik operasyonlarda 40 
bini aşkın gözaltı, 10 bin 500’ün üzerinde 
tutuklama var. Fırat Kalkanı Operasyonun-
da ve Irak’ta DEAŞ ve PYD kayıplarının sa-
yısı 1.800’e yakındır. FETÖ’ye yönelik ope-
rasyonlardaki tutuklu sayısı 40 bini geçti. 

Öte yandan, biliyoruz ki, bunların hepsi 
birer piyondur. Hiçbir şehidimizin kanını 
yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Hiçbir 
ihaneti cezasız bırakmadık, bırakmaya-
cağız. Çünkü zalime merhamet, mazluma 
ihanettir. Bununla birlikte, meselenin geri-
sinde asıl oyunu da gözden kaçırmıyoruz, 
kaçırmayacağız. 

İstiklal Harbi Kadar Önemli Bir 
Dönemden Geçiyoruz

Değerli kardeşlerim,

Ülkemiz bir ateş çemberinden geçiyor. Hiç 
şüphesiz, gelecekte, bu yaşadığımız günle-
rin muhasebesi daha iyi yapılacak, önemi 
daha net anlaşılacaktır. Sadece şu kadarı-
nı söyleyeyim, yaşadığımız dönem, en az 
İstiklal Harbi kadar önemlidir, kritiktir, 
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hayati sonuçlar doğuracak ehemmiyet-
tedir. Birinci Dünya Savaşının ardından, 
dönemin güçleri, Türkiye’yi İç Anadolu’da 
sıkıştırarak, Sevr’de tasarladıkları bir avuç 
toprağa mahkum etmek istiyorlardı. Bu-
gün Doğu Halep’te yaptıkları da bu değil 
mi? İstiklal Harbimiz, milletimizin işte bu 
senaryoya verdiği cevaptır. Dönemin şart-
ları içinde bu mücadeleyi başarıya ulaştır-
mış olmamız, sonrasındaki tüm eksiklere 
rağmen, gerçekten çok önemlidir. 

Milletimiz, aldığı bu nefes sayesinde, yak-
laşık bir asır sonra, yönünü yeniden gele-
ceğe çevirme imkânı bulmuştur. Bugün de, 
hem bölgemiz, hem de ülkemiz üzerinde, 
çok sinsi, çok alçak, çok kanlı oyunlar oy-
nanıyor. Üst akıl dediğim şey, her gün yeni 
şeytanlıklarla karşımıza çıkıyor. Bölgemi-
ze yeni nifak tohumları ekmeye çalışıyor. 
Kanla, gözyaşıyla, iç savaşla, mezhep sa-
vaşlarıyla bölgemizin geleceğini karartma-
ya çalışıyor. 

Elbette şu gerçeğin farkındayız. Bu bir güç 
savaşıdır, bu bir güç yarışıdır. Ama bizim 
milletimizin güzel bir sözü var: Bizim insa-
nımız, “Zor oyunu bozar” der. Evet, İstiklal 
Harbimizde, daha öncesinde Çanakkale’de, 
millet olarak en büyük gücümüz olan inan-
cımızla “zor”u göstererek, oynanan oyunu 
bozduk. Her ne kadar, Misak-ı Milli he-
deflerimizin tamamına ulaşamamış olsak 
da, Sevr’i paçavraya çevirmeyi başardık. 
Bugün de, adı konulmamış bir Sevr tehdi-
diyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz 3 yıldır 
yaşadığımız hemen her hadise, bu oyunun 
bir parçasıdır, bir sahnesidir. 

Gezi’de sokaklarda başaramadıklarını em-
niyet-yargı darbesiyle elde etmek istediler. 
Orada neticeye ulaşamayınca, seçimlere 
umut bağladılar. O da olmayınca, bölücü 
terör örgütünün çukur eylemleriyle, orada 
da netice elde edemeyince, en nihayet dar-
beyle sonuca ulaşmaya çalıştılar. Bazıları 
sanıyor ki, tüm bu saldırıların hedefi bizim 
şahsımızdır, hükümetimizdir, partimizdir. 
Kesinlikle öyle değil, mesele bundan ibaret 
değil. Ortada daha büyük bir oyun var. Sal-
dırıya uğrayan bizim şahsımızda somut-
laştırdıkları Büyük Türkiye, Yeni Türkiye, 
Özgür ve Müreffeh Türkiye mücadelesidir. 
Şayet, geçtiğimiz 14 yılda ekonomide ve 
demokraside kat ettiğimiz mesafe olma-
saydı, bu saldırılara karşı böylesine güçlü 
bir mücadele veremezdik.  

Elbette yitirdiğimiz her canla yüreğimiz 
parçalanıyor. Bununla beraber, şu tarihi 
gerçeği de asla unutmuyoruz: 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

Biz, bin yıl önce bu toprakları kendimize 
vatan yapmaya karar verdiğimizden beri 
bunun, bu iradenin bedelini ödüyoruz. 

Tweetlerle Bizi Tehdit Edenler 
Bunun Bedelini Ödeyecekler

Değerli kardeşlerim, 

İşte bunun için her fırsatta ne diyoruz: Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet. 
Eğer bu dört temel direği sağlam tutamaz-
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sak, emin olun, gökkubbeyi başımıza yı-
karlar. Eğer bunların herhangi birinden 
taviz verirsek, bizi buralarda bir gün bile 
yaşatmazlar. 

Ey muhtar kardeşlerim! 

Size ve sizin şahsınızda bu ülkenin 79 mil-
yon vatandaşının her bir ferdine soruyo-
rum: Bizim bu topraklardan başka gidecek 
vatanımız var mı? Şahsen benim yok, kim-
senin de olduğunu sanmıyorum. Ne diyor 
Arif Nihat Asya:

“Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin dibinde öleceğim.”

Biz de, işte bu bayrağın altında doğduk, 
inşallah onun dibinde öleceğiz. Bizi bay-
rağımızdan, ezanımızdan, vatanımızdan, 
devletimizden etmek isteyenlere, canımız 
pahasına geçit vermeyeceğiz. Milletimizin 
birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast 
edenin başını ezmezsek, bekamızı sağla-
yamayız. Bayrağımızı indirmeye kalkanın 
kolunu-kanadını kırmazsak, şehitlerimize 
mahcup oluruz. Vatanımızın tek bir karış 
toprağına dahi göz dikenin gözünü çıkar-
mak namus borcumuzdur. Tweetlerle bizi 
tehdit edenler bilsinler ki bunun bedelini 
her an ödeyeceklerdir.

Devletimizi yıkmaya çalışanları ezip geç-
mek, Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil 
edilen 2 bin 200 yıllık devlet geçmişimizin 

bize yüklediği tarihi bir mesuliyettir. Şayet 
bunları yapmazsak, başımıza neler gelece-
ğini görmek için, şöyle bir kafamızı kaldı-
rıp çevremize bakmamız yeterlidir. 

Ülkemizi viraneye çevirmek isteyenle-
re izin vermeyeceğiz. Suriye’de, Irak’ta, 
Libya’da, daha pek çok yerde bunu yaptı-
lar, ama bize yapamayacaklar. Yıkıntıların 
arasında kucağımızda çocuklarımızın, 
sevdiklerimizin cansız bedenleriyle çare-
sizce ağlamamızı bekleyenlere o günleri 
göstermeyeceğiz. İşte en son Halep’te bunu 
yaptılar, yapıyorlar, ama inşallah bizim 
hiçbir şehrimizde bunu başaramayacak-
lar. Ülkemizi terk etmek zorunda kalıp 
Akdeniz’in karanlık sularında boğulmaya-
cağız. Avrupa’da veya başka bir yerde, ka-
pıları yüzümüze kapanan, sınır boylarında 
insanlık dışı muamelelere maruz kalan bir 
topluluk haline asla gelmeyeceğiz. Bu acı-
ların hiç bir yerde yaşanmaması için de eli-
mizden geleni yaptık, yapmaya da devam 
edeceğiz. Birileri çıkar adına, sömürge-
cilik adına, petrol adına, güç mücadelesi 
adına, iktidarda kalma adına insanlığını 
kaybetmiş olabilir, biz kaybetmeyeceğiz.  
Birilerinin vicdanı sükut etmiş olabilir, 
biz vicdanımızın sesini dinlemeye de-
vam edeceğiz.

Millet Olarak Yeni Bir Mefkûre 
Birliği Oluşturmamız Gerekiyor

Değerli kardeşlerim, aziz milletim,

Millet olarak yeni bir ahitleşmeye gitme-
miz, yeni bir mefkûre birliği oluşturmamız 
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gerekiyor. Gün, çekişme günü, çatışma 
günü, husumet günü, eski defterleri karış-
tırma günü değildir. Eğer birliğimizi, bera-
berliğimizi güçlendirmez, bu saldırıların 
karşısına çelik gibi bir iradeyle, tam bir 
kararlılıkla çıkmazsak, hiç birimiz yarın-
larımıza güvenle bakamayız. Hepimiz aynı 
gemide olduğumuza göre, bu gemiye yöne-
lik her saldırı hepimize yapılmış demektir. 
Buna karşı gereken mücadeleyi vermek de 
hepimizin görevidir. 

Geldiğimiz noktada artık savunmada kal-
ma imkânına da sahip değiliz. Mademki 
bize terör örgütleri üzerinden tarihimizin 
en büyük saldırılarından biri yapılıyor, 
öyleyse bizim de misliyle cevap vermek 
hakkımızdır. Terörün sokağa inmesi, bu 
ülkenin 79 milyon vatandaşının her biri-
ni hedef aldığı anlamına geliyor. Sokakta 
bomba patlatan teröristin tek gayesi var-
dır, o da mümkün olduğu kadar çok kan 
dökmek, can almaktır, acı çektirmektir. Bu 
yöntemle eylem yapan terörist için ölenin 
kökeni, inancı, meşrebi önemsizdir. 

“Kurşun adres sormaz” derler, bomba da 
bunların hiçbirini sormaz. Öyleyse, müca-
delemizi, sadece kurumlara, sadece güven-
lik güçlerine bırakamayız. Bu mücadeleyi 
hep birlikte vereceğiz. 

Buradan, tüm vatandaşlarıma sesleniyo-
rum: Anayasamızın 104’üncü maddesine 
göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başı 
olarak, PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süy-
le, DHKP-C’siyle ve tüm diğerleriyle, adı, 
söylemi, yöntemi ne olursa olsun, tüm te-

rör örgütlerine karşı milli bir seferberlik 
ilan ediyorum. Her kim, bu örgütlerin ça-
lışmalarıyla, elemanlarıyla ilgili herhangi 
bir şey görürse, duyarsa, malumat sahibi 
olursa, hemen güvenlik güçlerimize bilgi 
vermelidir. 

Terör örgütlerinin meselesinin, hak elde 
etme meselesi, bir davayı savunma mese-
lesi olmadığını, artık herkesin anladığına 
inanıyorum. Çok açıktır ki, terör örgütle-
rinin tek meselesi, Türkiye’yi, bölgedeki 
diğer ülkeler gibi köken, inanç ve meşrep 
farklılıkları üzerinden çatışmalarla par-
çalamak, yıkıp yok etmektir. Esasen, ül-
kemizdeki hiçbir kesimin, hiçbir kişinin 
hakkını aramak için terör yöntemlerine 
başvurmasını mazur kılacak en küçük bir 
sebep yoktur. Türkiye’deki demokratik 
hak arama yollarının çeşitliliğini ve tole-
ransını, emin olun, Avrupa ülkelerinde 
dahi bulamazsınız. Bugün terörle mücade-
lemiz için bizi eleştirenlerin, kendilerine 
yönelik en küçük bir tehdit karşısında ne 
kadar katı ve hoyrat olabildiklerini çok iyi 
biliyoruz.  

Açıkçası, onların ne düşündüğü, ne söyle-
diği bizi çok ilgilendirmiyor.  Bizim ölçü-
müz şudur: Hiç kimsenin bu memleketin 
herhangi bir yerinde, kendi kirli amaçları 
için bomba patlatma, pusu kurma, eylem 
yapma, propaganda yapma hakkı ve özgür-
lüğü yoktur. Vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliklerine tehdit oluşturan her terö-
rist, 79 milyonun tamamının düşmanıdır 
ve ona göre muamele görmelidir. 
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Devletimiz, Milletimiz, Terör 
Örgütlerine Nefes Aldırmayacak

İşte bu anlayışla şimdi de buradan, tüm 
güvenlik güçlerimize sesleniyorum. Terör 
örgütlerinin faaliyetlerine karşı, devletiniz 
de, milletimiz de sizin arkanızdadır. Yetki-
lerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla 
çekinmeyin. Şehitlerimizin tek bir damla 
kanı, teröristlerin tamamının canlarına 
karşılık gelemez. Güvenlik güçlerimiz, yü-
rüttükleri mücadelede, elbette ölürlerse 
şehittir, kalırlarsa gazidir. Ama askerimiz, 
polisimiz bu memlekete sağ olarak, sağlam 
olarak lazım. Bunun için güvenlik güçle-
rimizden, terör örgütlerine ve teröristlere 
karşı, kanunların elverdiği en ağır, en sert 
muameleyle, kararlı bir şekilde mücadele 
etmelerini istiyorum. 

Herkes, bu ülkenin, bu milletin istiklaline 
ve istikbaline kast etmenin bedelinin ne 
olduğunu görmelidir. Eğer bu şekilde ha-
reket etmezsek, milletimiz “Ya devlet başa, 
ya kuzgun leşe” demeye başlar ki, asıl teh-
likeyi o zaman yaşarız. Böyle bir serzenişe 
meydan vermeden, devlet olmanın gere-
ğini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 
Bundan sonra, dağdaki teröriste de, şehir-
deki teröriste de, onları destekleyen hiç 
kimseye bir an bile huzur yok, rahat yok. 
Devletimiz, tüm birimleriyle, milletimiz de 
her bir ferdiyle, terör örgütlerine inşallah 
nefes aldırmayacak.  

Bu mücadelenin en önemli yapı taşları 
muhtarlarımızdır. Muhtar kimdir? Bu-
lunduğu köyün, mahallenin hangi evinde 
kimin olduğunu bilen kişidir. Onun için 

muhtarlarımıza birinci derecede görev 
düşüyor. Bu noktada sizlerin desteği çok 
önemlidir. Hangi evde kim var, kim yok, 
bunları emniyet güçlerimize sizler bildir-
melisiniz. Eğer bu iletişim sağlanırsa, terör 
unsurları iyice köşeye sıkışır.

Değerli kardeşlerim,

Hiçbirimizin şu gerçeği unutmaması la-
zımdır. Bölgemizdeki hadiselerin hiçbiri 
de, ülkemiz sınırları içinde yaşadığımız 
terör olaylarından, darbe girişimlerinden 
bağımsız değildir. Hepsi de aynı senar-
yonun parçalarıdır. Hatay sınırlarımızın, 
Şanlıurfa, Mardin sınırlarımızın yanı ba-
şında PYD-YPG kullanılarak kurulmaya 
çalışılan tezgâh ortadadır. Halep’te yapılan 
katliama ses çıkartılmamasıyla, ülkemiz-
deki terör eylemlerine duyarsız kalınma-
sının aynı saiklerden kaynaklandığı gayet 
açıktır. Şehit polislerimizin tabutları ba-
şında gözyaşı döken, hiçbir şeyden haber-
siz oynayan çocuklarla, Halep’te yıkıntılar 
arasından cansız bedenleri çıkartılan ço-
cuklar, aynı alçak oyunun kurbanlarıdır. 

Ah Halep!..

“Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;

O ne müdhiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer”

Gerçekten de bugün Halep’te savrulan ora-
daki masumların canı, namusu değildir, 
Halep’te savrulan insanlığın enkazıdır. Bil-
diğiniz gibi yoğun bir müzakere sürecinin 
ardında dün akşam bir ateşkes sağlandı. 
Bizzat takip ettiğim bu müzakereler ne-
ticesinde şimdi sivillerin ve muhaliflerin 
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Doğu Halep’ten çıkartılması için tahliye 
süreci başlıyor. 

Tabii sahadaki durum çok kırılgan ve kar-
maşıktır. Nitekim, daha varılan uzlaşma-
nın üzerinden saatler geçmeden, rejim 
güçleri ateşkesi bozup yeniden sivillere 
saldırmaya başladı. O yüzden temkinli ha-
reket ediyoruz. Arkadaşlarımız gece gün-
düz bu konuyu takip ediyorlar. Halep’ten 
kurtulan kardeşlerimize insani yardım 
ulaştırmak için bütün tedbirlerimizi aldık. 

Türkiye Halep Halkını Yalnız 
Bırakmadı, Bırakmayacak

Bir koridor açmak için gayret sarf ediyo-
ruz. İdlib ve civarına gideceklerin yanısı-
ra, Türkiye’ye gelebilecek olanlar için de 
hazırlıklarımız tamam. Bu kardeşlerimizi 
bağrımıza basmaya hazırız. Ey Birleşmiş 
Milletler neredesin? İnsanlık bu drama 
sessiz kalıyor. Bir de utanmadan, sıkılma-
dan konuşup duruyorlar.

Türkiye’nin girişimi ve yoğun çabalarıy-
la varılan bu ateşkesin hayata geçirilme-
si, Halep’teki masumlar için belki de son 
umuttur. Bu yüzden bütün tarafları ve 
uluslararası toplumu bu ateşkese riayet 
etmeye ve destek olmaya davet ediyorum. 
İnsani koridor derhal ve hiç bir engelleme 
ve sabotaj olmadan açılmalı ve masum in-
sanların doğu Halep’ten salimen çıkması-
na izin verilmelidir. 

Esed rejimi Halep’te açıkça savaş suçu, in-
sanlık suçu işlemektedir. Bu gerçeği, ona 
destek verenler dahil artık herkesin gör-

mesi gerekiyor. Altı yüz binden fazla insa-
nı katleden, kimyasal silah kullanan, her 
tür insanlık dışı eylemi gerçekleştiren bu 
rejiminn cinayetleri karşısında biz sessiz 
kalamayız, kalmayacağız. Birleşmiş Mil-
letler başta olmak üzere uluslararası top-
lumu harekete geçirmek için elimizden 
gelen çabayı gösteriyoruz. Dün yeni Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteriyle yaptığım 
görüşmede bu konunun aciliyetini bir kez 
daha dile getirdim. Bu hafta yapacağım te-
maslarda da aynı hususu dünya liderleri-
nin dikkatine getirmeye devam edeceğim. 
Mazlumun umudu olan Türkiye Halep 
halkını yalnız bırakmadı, bırakmayacak. 
Ne pahasına olursa olsun tek bir masum 
canı kurtarmak için bile elimizden geleni 
yapacağız. 

Emin olun ki, Türkiye’yi El Bab’tan uzak 
tutmak için uğraşanlarla, terörle mücade-
le yöntemlerimizi hafifletmemizi isteyen-
lerin niyetleri ortaktır. DEAŞ’la mücadele 
bahanesiyle Irak’a yığınak yapanların, ül-
kemizin orada yıllardır bu mücadeleyi yü-
rüten askeri birliklerinden rahatsızlık duy-
maları, sahnelenen oyunun perde arkasını 
ele veriyor. 

Bölücü terör örgütü mensupları Avrupa’nın 
sokaklarından parlamentolarına her yer-
de cirit atarken, ülkelerini desteklemek 
isteyen vatandaşlarımıza tahammül ede-
meyenler, böylece yüzlerindeki sahte de-
mokrat maskesini düşürüveriyorlar. Dün 
Afganistan’da, Çeçenistan’da, Bosna’da, 
Kosova’da, bugün Irak’ta, Suriye’de, 
Libya’da, Myanmar’da sergilenen vahşete 
karşı aynı sahte dili, aynı sahte duruşu gös-
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terenlerin riyakârlıkları deşifre oldu. Artık 
sözün bittiği yerdeyiz. 

“Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;

Sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.”

Karşımızdakilerin çehreleri, lisanları, de-
rileri farklı olabilir, ama bize karşı besle-
dikleri niyetler aynıdır. Bundan sonrası, 
önümüzdeki bu gerçekler ışığında, yeni 
Kurtuluş Savaşımızı, hatta yeni Çanakkale 
Savaşımızı verme ve zafere ulaştırma dö-
nemidir. 

Türkiye’ye, terör örgütleri ve ihanet çetele-
ri üzerinden savaş açanlar, bugüne kadar 
attıkları hiçbir adımda istedikleri neticeyi 
elde edemediler. Milletimiz, imanı, cesare-
ti ve dirayetiyle, tüm oyunları birer birer 
bozdu. Ödediğimiz bedel büyüktür ama 
kesinlikle boşa gitmeyecektir. Şu ana ka-
dar milletimizi, ne köken, ne mezhep, ne 
meşrep farklılıkları üzerinden birbirine 
düşürmeyi başaramadılar. İnşallah, hiçbir 
zaman da başaramayacaklar. Biz 79 mil-
yon bir ve beraber oldukça, Allah’ın izni ve 
yardımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz 
hiçbir sorun yoktur. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsil-
cileri, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesine, bu gazi mekâna, 
milletin evine hoşgeldiniz. 

2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Büyük Ödüllerini tevdi edeceğimiz kültür, 

sanat, ilim insanlarımızı ve onların temsil-
cilerini tebrik ediyorum. 

Türkiye’nin, kültür, sanat ve ilim hayatına 
katkı sağlayan herkes bu ülkeye çok büyük 
hizmet vermektedir. Biz bu ödüllerle, her 
biri takdiri, taltifi, teşekkürü ziyadesiyle 
hak eden kültür, sanat, ilim insanlarımıza, 
devletimizin ve milletimizin şükranlarını 

Eğitim ve Kültür Alanlarında 
İstediğimiz İvmeyi Yakalayamadık

2016 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Ankara | 28 Aralık 2016
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ifade etmeyi amaçlıyoruz. Hiç şüphesiz, 
onların gerçek yeri milletimizin kalbidir, 
gönlüdür, hafızasıdır. Verdiğimiz ödül, sa-
dece işte bu ahde vefanın tescilidir.  

Kültür, sanat ve ilim insanlarımızın ülke-
mize katkıları, güvenlikten ekonomiye, 
sağlıktan spora kadar diğer alanlardaki 
hizmetlerden daha az, daha aşağı görü-
lemez. Esasen, kültür-sanat alanında ge-
lişemeyen bir ülkenin, gerçek manada 
bağımsız olabilmesi, en azından bağım-
sızlığını sürdürebilmesi mümkün de-
ğildir. Ülke olarak, maalesef, bu gerçeği 
yeteri kadar idrak edemediğimizi kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Sadece yeni 
değerler yetiştirmek noktasında değil, 
sahip olduğumuz kıymetleri küresel dü-
zeyde anlatma ve büyük kitlelerin onları 
tanımalarını, onlardan etkilenmelerini 
temin konusunda da kat etmemiz gere-
ken çok mesafe var. 

Cumhurbaşkanlığı olarak, “Marifet iltifata 
tabidir” sözünden hareketle,  hiçbir saplan-
tıya kapılmadan, tamamen kültür, sanat ve 
ilim insanlarımızı takdir ve teşvik amaçlı 
olarak bu ödülleri veriyoruz. Geçmişte da-
ğınık bir şekilde, farklı kamu kurumları 
tarafından yapılan bu değerlendirmeleri, 
artık Cumhurbaşkanlığı bünyesinde top-
layarak, devletin en üst ve itibarlı ödülü 
haline getirdik. Bu ödüllerin, değerlerimi-
zi, öncelikle kendi insanlarımıza, onlarla 
birlikte tüm dünyaya tanıtma konusunda 
arzu ettiğimiz neticelere vesile olmasını 
diliyorum.  

Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Ödülleri; Edebiyat alanında Sayın Musta-
fa Kutlu’ya, tarih alanında Sayın Profesör 
Doktor Kemal Karpat’a, müzik alanında 
Sayın Profesör Doktor Erol Parlak’a, sine-
ma alanında Sayın Şener Şen’e, geleneksel 
sanatlar alanında Sayın Feridun Özgören’e 
verilmiştir. Vefa ödülü için de kıymetli 
ilim adamı, merhum Ordinaryüs Profesör 
Doktor Süheyl Ünver belirlenmiştir.  Ödül 
alan kültür, sanat, ilim adamlarımızı ve 
temsilcilerini kutluyorum. 

Diğer Alanlarda Güçlü 
Değilseniz, Kültürünüzü de 
Yaşatamazsınız

Değerli kardeşlerim,

Yaşadığımız coğrafyada, 200 yıllık Selçuk-
lu, ardından 600 yıllık Osmanlı ve bir asra 
yaklaşan Cumhuriyet tecrübeleriyle, yak-
laşık bin yıllık bir geçmişimiz var. Mede-
niyet müktesebatımız çok daha eski, çok 
daha geniş bir coğrafyayı kaplıyor. Aynı şe-
kilde, Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uza-
nan engin bir kültür havzamız var. Ayrıca, 
insanlığın en kadim yerleşim yerlerinden 
olan coğrafyamızın da, kendi içinde çok 
zengin bir geçmişi bulunuyor. Millet ola-
rak, işte bu görkemli tarih, kültür ve mede-
niyet mirası üzerinde oturuyoruz. 

Kesintisiz bir beka mücadelesiyle ve farklı 
arayışlarla geçen son 200 yılımızın bizi ge-
tirdiği yer, “Kökü mazide olan ati” anlayı-
şıdır. Bilindiği gibi, kültür dediğiniz, sanat 
dediğiniz, ilim dediğiniz hususlar, bir anda 
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üretilip, bir anda yok edilebilen kıymetler 
değildir. Hepsinin arkasında çok eski ve 
güçlü bir birikim vardır, olmalıdır. 

Öte yandan şu gerçeği de biliyoruz. Sizin 
sağlam bir ekonomik, askeri, siyasi gücü-
nüz yoksa, kültürünüzü, sanatınızı, ilmi-
nizi yaşatmakta, geliştirmekte, yaygınlaş-
tırmakta zorluk çekersiniz, hatta tam tersi 
yönde bir akıbete duçar olursunuz. Bu ha-
kikat, hem bedii, hem popüler kültür-sanat 
alanları için geçerlidir. Türk Sanat Müziği-
nizi kaybederken, türkülerinizi muhafaza 
edemezsiniz. Divan şiirinizi unuturken, 
hece şiirinizi canlı tutamazsınız. Hat ve 
tezhip sanatınızı tarihe gömerken ahşap, 
bakır, halı-kilim sanatlarınızı yaşatamazsı-
nız. Çünkü kültür ve sanat eserlerinin her 
biri, diğerini de besleyen, diğerini de ayak-
ta tutan unsurlardır. Gerileme başlayınca, 
çöküş başlayınca hiçbiri bunun dışında 
kalamaz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye olarak, Türk Milleti olarak böyle 
bir felaketi kısmen yaşadık. Son iki asırdır 
arka arkaya maruz kaldığımız travmalar 
bizi beka sorunumuza öylesine odakladı 
ki, diğer hususlara yeteri kadar zaman ayı-
ramadık, enerji sarf edemedik. Sonuçta, 
yeni devletimizi dışardan kurarken, pek 
çok alan gibi, kültür-sanat konusunda da, 
bana göre yanlış bir stratejiyi tercih ettik.  

İletişim imkânlarının böylesine geliştiği ve 
yaygınlaştığı bir dönemde, elbette kendi-
mizi cam bir fanusun içine hapsedemeyiz, 
tarihin bir noktasında dondurup bıraka-

mayız. Karşılıklı etkileşim mutlaka olacak-
tır. Ama biz bu etkileşimi tek taraflı yaptık. 
Diğer alanlarla birlikte kültür-sanatta da 
sadece kopya çektik, taklit ettik; üstelik on-
ları da kötü bir şekilde yaptık. Kendimize 
ait olanları geliştirmek ve biraz önce ifade 
ettiğim etkileşimi sağlamak şöyle dursun, 
mevcuda dahi sahip çıkamadık. Bu süre-
cin sonunda ise, ne özü, ne şekli itibariyle 
dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke 
ve toplum haline dönüşme tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldık. 

Bu demek değildir ki, bugüne kadar hiç-
bir şey yapılmamıştır. Elbette gerçekten 
çok güzel, çok önemli, çok takdire şayan 
kültür-sanat ürünleri ortaya konmuş, ilmi 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ama bunla-
rın hepsi çok sınırlı bir alanda kalmış, bı-
rakınız dünyayı, kendi toplumumuza dahi 
ulaşmakta zorlanmıştır. 

Hayatın dinamizmi, hiçbir alanı boş bırak-
mıyor. Siz kendi mimarinize sahip çıkmaz-
sanız, bu yönde bir vizyon ve model ortaya 
koymazsanız, kendinizi gecekondulara, 
çirkin betonarme binalara, son zamanlar-
da olduğu gibi modern görünümlü çelik ve 
cam yığınlarına mahkum olmuş bulursu-
nuz. Siz kendi edebiyatınızı, kendi sinema-
nızı, kendi müziğinizi, kendi plastik sanat-
larınızı üretecek zemini inşa edemezseniz, 
bireysel gayretlerle sınırlı, kurumsallaşa-
mamış, dar bir alana sıkışıp kalmış bir kül-
tür-sanat ikliminin ötesine geçemezsiniz. 
Maalesef, bu acı gerçekler, başımızı çevir-
diğimiz her yerde tüm çıplaklığıyla karşı-
mıza çıkıyor.
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Kültür-Sanatla Tahkim Edilmemiş 
Bir Kalkınmanın Bizi Götüreceği 
Yer Zevksizliktir

Bu vesileyle, daha önce de çeşitli defalar 
ifade ettiğim şu gerçeği, sizlerin huzurun-
da bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 
Türkiye’nin geçtiğimiz 14 yılı, altyapıdan 
ekonomiye, dış politikadan sağlığa kadar 
pek çok alanda tarihi başarı hikâyeleriyle 
doludur. Mutlaka eksikler, aksaklıklar 
vardır ama hayata geçirilen projeler, elde 
edilen neticeler hakikaten gurur vericidir. 
Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye 
ulaşamamış olmaktan dolayı fevkalade üz-
günüm. Bunların biri eğitimdir, diğeri kül-
tür-sanattır. Önümüzdeki dönem, bu iki 
alanı, önceliklerimizin en başına çıkarmak 
mecburiyetinde olduğumuza inanıyorum. 

Eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür-
sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın 
bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisiz-
liktir, karanlıktır. Nitekim, bunun sancıla-
rını her alanda yaşıyoruz. 

Değerli misafirler,

Bugün burada ödül tevdi edeceğimiz kül-
tür, sanat, ilim insanlarımızın her biri, 
ülkemiz için işte böyle büyük bir anlama 
sahiptir. Kendi alanlarında gerçekten çok 
önemli başarılara imza atmış bu değerleri-
miz, gelecek nesiller için birer kutup yıldı-
zıdır, birer rehberdir. 

Rahatsızlığı sebebiyle aramızda bulunama-
yan Mustafa Kutlu hocamız, hikâyelerinde, 

kimi zaman “İyiler Ölmez” diyerek, kimi 
zaman “Beyhude Ömrüm” diyerek, insa-
nı, bizim insanımızı, Anadolu insanını 
anlatmıştır. İdealistiyle, tutunamayanıyla, 
köylüsüyle, ilim adamıyla, iyisiyle-kötü-
süyle her insan Mustafa Kutlu hocamızın 
hikâyelerinde kendine yer bulur. Bu eser-
lerin asıl konusu, yaşadığımız değişim ve 
modernliğin savurduğu insanların arayış-
larıdır. Velhasıl, Mustafa Kutlu hocamız iyi 
ki varmış, iyi ki yazmış diyoruz.

Uzaklarda olduğu için ödülünü vekâleten 
teslim edeceğimiz Profesör Doktor Kemal 
Karpat hocamız, ülkemizin siyasi tarihini 
en iyi anlatan ilim adamlarımızdan biri-
dir. Hocamız, Osmanlıdan günümüze ya-
şananları anlamak ve anlatmak için emek 
vermiş, ortaya gerçekten kalıcı eserler çı-
karmıştır. Tarihi kendi ideolojilerine göre 
inşa etmeye çalışanların aksine Karpat ho-
camız, çalıştığı dönemi, bugüne ve gelece-
ğe ışık tutacak bir titizlikle ele almış, ince-
lemiş, yazmıştır. 

Profesör Doktor Erol Parlak hocamız için 
ömrünü türkülere adamıştır desek, herhal-
de yeridir. Hem alaylı, hem okullu olarak 
çalıştığı bu alanda, sözün gelişi değil ha-
kikaten türkünün profesörü olmuştur. Yıl-
larca dağ-taş dolaştığı Anadolu’dan derle-
diği türküler ve keşfettiği teknikler, kültür 
hayatımızı zenginleştirmiştir. Neşet Ertaş 
için söylediği “Neşet Babayı kaybetmedik, 
kaydettik tarihe” sözüyle, ustasına vefasını 
da göstermiştir. Şelpe tekniğindeki ustalığı 
ve söylediği bozlaklardaki lezzet unutula-
cak gibi değildir. 
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Şener Şen’i anlatmaya gerek var mı bilmi-
yorum. Türk sineması deyince, gözlerimi-
zin önüne, Şener Şen’in olmadığı bir sah-
nenin gelmesi mümkün değildir. Kendisi, 
sinemada pek az ustanın sahip olduğu, çok 
farklı karakterleri canlandırabilme yetene-
ğine sahiptir. Hababam Sınıfındaki Badi 
Ekrem’den Eşkıya’daki Baran’a, Züğürt 
Ağa’dan Kabadayı’ya geçmek kolay değil-
dir. Tabii bir de kendisinin tiyatro serüveni 
var ki, o da başlı başına takdiri hak eden 
bir performanstır. Bana göre kendisinin en 
önemli özelliği, komedisiyle ve dramıyla, 
bu ülkenin ortalama insanını canlandıra-
bilme kabiliyetidir. 

Bugün ödülünü uzaklardan takdim edece-
ğimiz bir başka kültür-sanat abidemiz de 
Feridun Özgören’dir. Kendisi, geleneksel 
sanatların çok farklı alanlarındaki çalış-
malarıyla, adeta tek başına bir ordudur. 
Onun ebru sanatına ve tasavvuf müziğine 
olan müptelalığı, ülkemiz adına bir kazan-
ca dönüşmüştür. Pek çok müzik aletini 
çalan, bununla kalmayıp yapan, unutulan 
müzik aletlerini yeniden sanat hayatımıza 
kazandıran üstadımız, birikimini bir uç 
beyi olarak Amerika’da değerlendiriyor. 

Vefa ödülümüzün sahibi Ordinaryüs Pro-
fesör Doktor Süheyl Ünver hocamızı rah-
metle, hasretle yad ediyoruz. Son Osmanlı 
beyefendilerinden olan hocamızın, hüsnü-
hat, tezhip, minyatür, cilt gibi geleneksel 
sanatlarımızın ihyasında ülkemize çok bü-
yük hizmetleri geçmiştir. Kendisinin tarihi 
ve kültürel mirasımızın kaydının tutulma-
sı, tasnifi ve gelecek kuşaklara aktarılma-
sında gösterdiği gayreti asla unutmayaca-

ğız. Tıp doktoru olmasına rağmen kültür 
hayatımıza yaptığı katkılarla milletimizin 
gölünde unutulmaz bir yer edinmiştir. 
Eserleri yanında kişiliğiyle de tam bir kül-
tür insanı ve dost olan hocamızın örnek ki-
şiliğinin etkileri, vefatının ardından geçen 
uzun zamana rağmen hala sürüyor. Kendi-
sine Allah’tan rahmet diliyorum. 

Değerli misafirler,

Kendi kültür, sanat, ilim eserlerimizle tüm 
dünyada konuşulacağımız, tüm dünyayı 
etkileyeceğimiz günlerin yakın olduğuna 
inanıyorum. Kalıcı olana, baki olana, kül-
türü ve sanatı irfan ve hikmetle yoğurarak 
ulaşabiliriz. Bunun için milletine tepeden 
bakan, onu hor gören saplantılı aydınlara 
değil, gerçekten hür düşünceli ama aynı 
zamanda kendi tarihi ve milletiyle barışık 
münevverlere ihtiyacımız vardır. Yaşadı-
ğımız diğer krizler gibi, kültür, sanat, ilim 
üretimi krizinden de ancak bu şekilde kur-
tulabiliriz. Cumhurbaşkanı olarak, bu doğ-
rultuda yapılan tüm çalışmalara destek 
oluyorum, olmayı sürdüreceğim. 

Bu duygularla bir kez daha ödül alan kül-
tür, sanat, ilim adamlarımızı ve onların 
temsilcilerini kutluyorum. Birikimleri, 
emekleri ve üretkenlikleriyle ülkemize, 
milletimize değer katan hocalarımıza, sa-
natçılarımıza, kültür insanlarımıza şük-
ranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 33’üncüsünde, 
2017 yılının ilk buluşmasında sizlerle birlik-

teyiz. Bugün de Adıyaman, Balıkesir, Bolu, 
Çankırı, Çorum, Düzce, Elazığ, Hatay, Ispar-
ta, Kayseri, Kırklareli, Ordu, Osmaniye, Sam-
sun ve Şanlıurfa illerimizden gelen siz kıy-
metli muhtarlarımızı misafir ediyoruz.

Yeni yıla yeni umutlarla girmenin heyeca-
nı içindeyken, maalesef, terör bir kez daha, 

Hem Çoğunluğun Azınlığa, 
Hem de Azınlığın Çoğunluğa 
Tahakkümüne İzin Vermeyiz

33. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 4 Ocak 2017
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en kalleş, en alçak, en sinsi yöntemleriyle 
ülkemizi hedef aldı. 2017’nin henüz ilk 
saatlerinde, İstanbul Ortaköy’deki bir eğ-
lence mekânını basan terörist, aralarında 
yabancı misafirlerimizin de bulunduğu 
39 kişiyi katletti, 71 kişiyi yaraladı. Bu ve-
sileyle bir kez daha Ortaköy saldırısında 
hayatını kaybedenleri teessür ve saygıyla 
yâd ediyor, yaralılara Allah’tan acil şifalar 
diliyorum. 

Kardeşlerim!

Türkiye ve Türk Milleti, terör örgütleri 
üzerinden adeta “ateşle imtihana” tabi tu-
tuluyor. Tarihimiz boyunca defalarca ma-
ruz kaldığımız bu imtihanın günümüzde-
ki versiyonu, farklı terör örgütlerinin aynı 
amaç için kullanıldığı, asimetrik bir saldırı 
şeklinde karşımıza çıkmıştır. Allah’ın izni 
ve milletimizin desteğiyle, bu saldırılarla 
başa çıkabilecek güce ve kararlılığa sahi-
biz. 

Her mücadele gibi, bu asimetrik saldırılar-
da da, maalesef, kayıplarımız oluyor. Top-
rağa düşen her can, kor bir ateş gibi yüre-
ğimizi yakıyor. Biliyorum ki milletimizin 
öfkesi büyüktür. İnanın bana, bizler de, 
yaşananlar karşısında, en az sizler kadar 
öfkeliyiz, en az sizler kadar yaralıyız. Ama 
şu gerçeği de biliyoruz. Bu saldırıların asıl 
amacı, bizim muvazenemizi bozmaktır, 
duygularımızı aklımızın önüne geçirmek-
tir, bizi birbirimize düşürmektir. Toplumu-
muz içinde var olan fay hatlarını derinleş-
tirme ve kırma amacı güdenler, her fırsatı 
değerlendirmekten, her yöntemi kullan-
maktan çekinmiyor. İşte bu oyuna gelme-

yeceğiz. Gerekirse “Kan kusup kızılcık şer-
beti içtik” deme pahasına, dik duracağız, 
soğukkanlılığımızı her daim muhafaza 
edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. 

Esasen, Türkiye’nin büyüklüğü karşısında, 
Türk Milletinin gücü karşısında, maruz 
kaldığımız terör saldırıları, yüreğimize 
düşürdükleri acı bir yana, “Yel kayadan 
ne götürür” mesabesinde hadiselerdir. 
Bakınız, 1900’lerin başında Osmanlı nü-
fusu, 15 milyonu Müslüman, 5 milyonu 
diğer inançlardan olmak üzere yaklaşık 
20 milyondu. Biz sadece Balkanlardan çe-
kilirken, en az 2 milyonun üzerinde kayıp 
vermiş bir milletiz. Birinci Dünya Savaşı 
yıllarındaki kayıplarımız da yine milyon-
larla ölçülüyor. Mübadeleler ve diğer nü-
fus hareketlerinin ardından Cumhuriyeti-
mizi kurduktan sonraki ilk nüfus sayımını 
yaptığımız 1927’de, yaklaşık 13,5 milyon 
nüfusumuzun bulunduğunu görüyoruz. 

Bugün Türkiye Yeni Bir İstiklal 
Mücadelesi İçerisindedir

Böylesine büyük acılarla yoğrularak bugü-
ne gelen bir millet için, üç-beş terör örgü-
tü kullanılarak gerçekleştirilen saldırılar, 
can yakıcı olsa da, teslimiyet gerekçesi asla 
olamaz. Tam tersine, tıpkı Çanakkale’de ve 
Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi, en zor 
şartlar altında dahi mücadeleye yeniden 
başlayacak ve zafere ulaşacak gücümüz 
her zaman vardır. Ne diyor Köroğlu:
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“Mert dayanır namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir

Şahlar şahı divan açar

Divan gümbür gümbürlenir”

Evet, kaçmak namertlerin işidir, bizim 
milletimiz her zaman mert olmuştur, her 
zaman meydanları gümbür gümbür inlet-
miştir. 

Değerli kardeşlerim,

Zaman zaman ifade ettiğim gibi, bugün 
Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi için-
dedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 
hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 
vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kay-
bedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir 
Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirile-
cek. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk 
sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yak-
laşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona 
göre belirlemesi gerekiyor. Bulundukları 
makamın gerektirdiği mesuliyetten uzak 
tavırlar ve ifadeler içinde olanların heze-
yanları, milletimizle birlikte elbette bizi de 
üzüyor. 

Çok açık konuşuyorum: “Türkiye teröre 
teslim oldu” demek, teröristle, terör örgüt-
leriyle aynı safta yer almaktır. Çünkü terör 
örgütlerinin tüm amacı, birilerine işte bu 
sözü söyletmektir. Bu sözü ifade eden kişi 
siyaset yapmıyor, sadece kendi ülkesinin 
karşısında oluşturulan şer ittifakının de-
ğirmenine su taşımış oluyor. Türkiye’nin, 
kendi güvenliği için bölgesinde yürüttüğü 
mücadeleyi başka devletlerin içişlerine ka-

rışmak olarak gören bir kafa, olup bitenler-
den hiçbir şey anlamıyor demektir. DEAŞ’a 
karşı en etkili mücadeleyi veren bir ülkeyi 
hala bu alçak örgüte destek sağlıyor ima-
sıyla suçlamak, tam da terör örgütleri üze-
rinden Türkiye’ye saldıranların istedikleri 
türden bir söylemdir. Üstelik bu zihniyet, 
sadece ülkesine iftira atmakla kalmıyor, 
milletin arasına fitne sokmak için de her 
türlü yola başvuruyor. 

Türkiye’de etnik kimlik ve inanç üzerin-
den siyaset yapılmasına, benim kadar 
karşı çıkan başka birisi daha var mıdır, 
bilmiyorum. Tüm siyasi hayatım, bu mü-
cadeleyle geçmiştir. Ülkemizde yıllarca 
“Kürt sorunu” kavramını istismar edenle-
rin dertlerinin Kürt kardeşlerim olmadığı 
çukur eylemleriyle ortaya çıkmıştır. 

Mezhepçilik üzerinden kendilerine alan 
açmaya çalışanların dertlerinin de aslında 
bu vatandaşlarımız olmadığı, her cinayet-
le, kurulan her yeni ittifakla ortaya çıkıyor. 
Her konuda olduğu gibi, bu meselede de 
yanlış yapan varsa, hesabını güvenlik ve 
adalet kurumlarına verir, zaten veriyor 
da. Bölücü örgüte, dinimizi istismar eden 
FETÖ gibi, DEAŞ gibi örgütlere fiili, yazılı, 
sözlü destek verenlere ne yapılıyorsa, mez-
hep ayrımcılığı veya hayat tarzı üzerinden 
milletimizin bir kesimini istiskal etmeye 
çalışanlara da aynı muamele yapılacaktır. 

Türkiye’de Hiç Kimsenin Hayat 
Biçimi Tehdit Altında Değildir

DEAŞ’ın Gaziantep’te bir nişan törenine 
yaptığı ve yarıdan fazlası çocuk 56 masum 
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vatandaşımızı katlettiği canlı bomba saldı-
rısı ile, her yönüyle profesyonel bir eylem 
olduğu görülen Ortaköy saldırısı arasında, 
Allah aşkına, ne fark vardır? Şu anda Orta-
köy’deki saldırı konusunda bu kadar feve-
ran edenler, acaba Gaziantep’te 56 kişinin 
hayatına mâlolan terör olayıyla ilgili ola-
rak nasıl bir tepki verdiler? O da bir büyük 
vahşet ve katliam değil miydi? Peki orada 
niye sustunuz?

İşte bizim farklılığımız buradadır. Gazi-
antep’teki olay da, Ortaköy’deki olay da, 
Beşiktaş’taki olay da ve Kayseri’deki olay 
da canımızı yakıyor. Çünkü biz sorumlu-
luğumuzun farkındayız. Bunların hepsi de 
terör eylemidir. Mesela Gaziantep saldırı-
sına gösterilmeyen tepkiler ve yapılmayan 
değerlendirmeler Ortaköy saldırısı için 
yapılınca, oraya bir soru işaretini koyma-
mız gerekiyor. Bu terör saldırısını, ‘yaşam 
biçimleri’ gibi farklı bir boyuta çekmenin 
hiçbir anlamı yoktur. Tüm bu yaşananlar 
tamamıyla ülkemizi veya siyasi iradeyi bir 
kenara öteleme, Türkiye’yi bölme operas-
yonunun bir parçasıdır.  

Ortaköy’de saldırgan o gece orada değil de, 
ertesi gün mesela bir pazar yerinde aynı 
eylemi yapsa, aynı sayıda insanı katletse, 
yine benzer tavırlar sergilenecek miydi aca-
ba? Buradaki amacın, Ortaköy’de ölenlerin 
hakkını korumak, onların yasını tutmak 
değil; olaya atfedilen değerler üzerinden 
bir çatlak oluşturup, toplumu kutuplaştır-
mak olduğu çok açıktır. Bu gerçeği görmek 
için, aynı çevrelerin her iki olayla ilgili ifa-
delerini yan yana koyup bakmak kâfidir. 

En iğrenç istismar, Ortaköy saldırısında 
olduğu gibi, ölü bedenler üzerinden ya-
pılmaya çalışılan istismardır. Bir kez daha 
söylüyorum. Türkiye’de kimsenin hayat bi-
çimi, sistematik bir tehdit altında değildir. 
Buna asla müsaade etmeyiz. Zaten 14 yıl-
lık iktidarımız döneminde de, bu yöndeki 
adımlara asla fırsat vermedik. Aksini iddia 
eden varsa, somut örnekleriyle bunu orta-
ya koymak mecburiyetindedir. 

Ben, daha yakın zamanda, 6-8 Ekim olayla-
rı sırasında, sadece ve sadece sakalından, 
kıyafetinden dolayı sokaklarda dövülen, 
hatta hayatını kaybeden insanlara dair ör-
nekler verebilirim. Yine halen kıyafetleri 
yüzünden aşağılamaya maruz kalmış kız-
larımıza, kadınlarımıza dair örnekler ve-
rebilirim. “Hayat tarzı” hassasiyetiyle ha-
reket edenlerin bu yöndeki iddiaları zaten 
medyada çarşaf çarşaf günlerce işleniyor. 
Şayet olay gerçekse faili kısa sürede tespit 
edilip, en ağır şekilde de cezalandırılıyor. 
Bize göre de böyle olmalıdır. 79 milyon va-
tandaşımızın tamamının Cumhurbaşkanı 
olarak, herkesin hakkını, hukukunu, öz-
gürlük alanını korumak benim görevimdir. 

Hayat Tarzı Baskı Altında Kalan 
Tek Bir Kişi Var mıdır?

Değerli kardeşlerim,

Bu kardeşiniz, İstanbul’da 4,5 yıl Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı yaptı. 2003 yı-
lının Mart ayından 2014 yılı Ağustos ayı-
na kadar da, 11 yılı aşkın süre kesintisiz 
Başbakanlık görevini yürüttüm. 2,5 yıldır 
da Cumhurbaşkanı olarak ülkeme hizmet 
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veriyorum. Buradan siz kıymetli muh-
tarlarıma ve sizlerin nezdinde milletime 
soruyorum: Yaptığım her işin, attığım her 
adımın, ağzımdan çıkan her sözün kamu-
oyunun gözü önünde cereyan ettiği bu 
uzun sorumluluk dönemimde, hayat tarzı 
baskısı altında kalan tek bir kişi var mıdır? 
Bütün bunlar ortadayken, sosyal medya 
üzerinden acımasız saldılarılara maruz ka-
lıyoruz.  Bu yalanı, bu iftirayı, bu istismarı 
yapanların kendileri en başta olmak üzere, 
kimin yediğine, içtiğine, giydiğine, gezdi-
ğine, aldığına, sattığına karışılmıştır? Her-
kes gibi ben de tasvip etmediğim görün-
tüleri, ifadeleri eleştirmişimdir. Bunları 
da, bireysel ifade özgürlüğümün sınırları 
dahilinde söylemişimdir. Ama asla temsil 
ettiğim kamu gücünü kullanarak, kimse-
nin hayat tarzına müdahale sayılabilecek 
bir yola başvurmadım, bu yönde bir uygu-
lamaya tevessül etmedim.

Kurucusu olduğum siyasi partinin de bu 
yönde bir girişimi, adımı hiçbir zaman ol-
mamıştır. Bugün de, Cumhurbaşkanı ola-
rak böyle bir yola başvurduğuma dair en 
küçük bir örnek gösterilemez. 

Hayatı, Türkiye’yi, bir kesimin diğerleri 
üzerinde tahakküm kurduğu bir ülke hali-
ne getirmek isteyenlere karşı mücadeleyle 
geçmiş şahsımdan başka türlü bir davra-
nış bekleyenler, daha çok beklerler. Çünkü 
biliyorum ki, dünyadaki ve ülkemizdeki 
herkesin aynı hayat biçimine sahip olma 
mecburiyeti yoktur. Bununla birlikte, ha-
yat biçimlerine saygı anlayışı tek yönlü 
değildir, karşılıklıdır. Ezan okunmasına 
tahammül edemeyenlerin müezzinin üze-
rine yürümesi ne kadar yanlışsa, namaz 

kılmayana karşı zor kullanılması da aynı 
derecede yanlıştır. Geçmişte örtülü olduğu 
için okullara alınmayan kız çocuklarımıza 
yapılanlara nasıl rıza göstermemişsek, bu-
gün aksi yönde bir davranış sergilenmesi 
halinde aynı tavrı ortaya koyarız. 

Çoğunluğun azınlığına tahakkümüne kar-
şı olduğumuz gibi, azınlığın sessiz çoğun-
luğun üzerinde hâkimiyet kurmasına da 
asla izin veremeyiz. Ama tüm bu hassasi-
yetleri hep birlikte ve herkes için göster-
meliyiz. Her birimiz kendi mahallemizi 
savunurken, diğer tarafta olanlara “oh ol-
sun” mantığıyla yaklaşırsak, arzu ettiğimiz 
toplumsal huzur ve barışı tesis edemeyiz. 

Bu toprakların ve üzerinde yaşayanların 
yıllardır ayakta kalabilmesinin sırrı, tüm 
farklılıklarının üzerinde ortak bir vatan 
ve millet bilinci inşa edebilmesi, müşterek 
bir gelecek tasavvuru oluşturabilmesidir. 
Bu birikime saldıran herkes, milletimiz-
den hak ettiği dersi almıştır, almaya devam 
edecektir. 

Milletimizin varlığına ve birliğine yönelik 
saldırıların hesabını sormak da, bizim en 
başta gelen görevimizdir. Hiçbir sıfat, hiç-
bir konum bu hesabın sorulmasına mani 
değildir. Daha da ötesi, bu ülke ve bu dev-
let, hem ekmeğini yiyip, hem de kendisi-
ne ihanet edenleri sırtında taşımak mec-
buriyetinde bırakılamaz. Biz milletimizle 
birlikte yürüttüğümüz istiklal ve istikbal 
mücadelemizi, bu tescilli “Ali Kemallere” 
rağmen zafere ulaştıracağız. 

Vatandaşlarımdan şu gerçeği de unutma-
malarını istiyorum. Türkiye, bir hukuk 
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devletidir. Ülkemizde hesap sormayı yap-
tırıma dönüştürebilecek tek merci de hu-
kuktur, devletin ilgili kurumlarıdır. Kim-
senin sokağa çıkıp da bu işi kendi başına 
yapma hakkı ve salahiyeti yoktur. Tüm ke-
simleri bu konuda dikkatli olmaya, huku-
ka riayet etmeye davet ediyorum. 

Türkiye’nin, hayat biçimi yüzünden en 
çok saldırıya maruz kalmış siyasetçisi 
herhalde şahsımdır. Hakkımda demedik-
lerini bırakmadılar. Yetinmediler, aileme 
saldırdılar. Benim gibi, Karadeniz kökenli, 
Kasımpaşa’da yetişme, her türlü mücade-
lede aktif rol almış birisi bile, bu durum 
karşısında, yasal haklarımı kullanmanın 
dışında bir yola başvurmamıştır. Bazı şey-
leri elle düzeltmek mümkün değilse, di-
limizle, ona da imkan yoksa, kalbimizle 
buğz ederek mücadelemizi yürüteceğiz. 
Dikkat ederseniz burada meşru olmayan 
yöntemleri kullanmak, hele hele şiddete 
başvurmak kesinlikle yoktur. Ülkemizde 
kimlerin şiddete başvurduğunu görüyo-
ruz değil mi? İşte bölücü terör örgütü PKK, 
FETÖ, DHKP-C’nin neler yaptıkları ortada-
dır. Bunların siyasi uzantıları da şiddeti 
kullanarak belli yerlere geldiler. Eğer bu 
şiddet olmamış olsaydı belki de oralara 
bunlar gelemeyeceklerdi.

Tüm Terör Örgütleri, 
Devletimizin ve Milletimizin 
Kuşatması Altındadır

Değerli kardeşlerim,

Her ne kadar, ilk saatlerine üzüntülü baş-
lamış olsak da, 2017 yılıyla ilgili ümitle-

rimizi, beklentilerimizi güçlü bir şekilde 
muhafaza ediyoruz. Terörle mücadelede, 
tarihimizin en büyük başarılarını elde et-
tik, ediyoruz. Bölücü terör örgütünden 
DEAŞ’a, FETÖ’den diğerlerine kadar tüm 
terör örgütleri, bir yandan devletimizin, 
diğer yandan milletimizin kuşatması altın-
dadır. 

Suriye’de El Bab operasyonunu kısa süre-
de bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye 
gidildi. İnşallah yakında bu mesele hallola-
cak. Ardından, Münbiç başta olmak üzere, 
terör örgütlerin yuvalandığı diğer bölge-
leri de temizlemekte kararlıyız. Rusya’yla 
birlikte yürüttüğümüz, Suriye’de kalıcı bir 
ateşkesin sağlanması ve ardından anlaş-
mazlıklara görüşmeler yoluyla siyasi çö-
züm aranması çalışmalarında umut verici 
gelişmeler var. Bu sürecin başarıyla netice-
lenip, Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları 
acıların ve uğradıkları mağduriyetlerin bir 
an önce sona ermesi en büyük temenni-
mizdir. 

Irak’ta, mezhep çatışması çıkartmaya yö-
nelik her adımı yakından takip ediyoruz. 
İnşallah Cuma günü, Başbakanımızın 
Irak’a seyahati olacak. Bu seyehat, Irak’la 
uzun zamandır kesintiye uğramış olan 
ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya ta-
şıyacaktır. Gerekirse bölgedeki gücümüzü 
daha da artırarak, böyle bir felaketin or-
taya çıkmasını önleyecek her türlü adımı 
atacağız. 2017 yılı içinde, tüm bu meselele-
rin önemli ölçüde çözüm yoluna gireceğini 
düşünüyoruz. Bölge halkının, özellikle son 
gelişmeler ışığında, oynanan oyunu gördü-
ğüne inanıyoruz. 
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Diğer taraftan, ülkemizin en az terör me-
selesi kadar önemli bir diğer önceliği de, 
ekonomidir. 2013 yılından beri arka arka-
ya yaşadığımız hadiseler, olaylar, saldırılar 
sebebiyle, ekonomimizin dinamiklerinde 
bir yorgunluk ortaya çıktığı açıkça görülü-
yor. Ekonominin can damarı istikrar ve gü-
ven ortamıdır. Türkiye’nin istikrarına ve 
güvenliğine yönelik saldırıların öncelikli 
hedeflerinden biri de, ekonomimizin rit-
mini bozmak, çarkları durdurmak ve hatta 
kırmaktır. Şu ana kadar, genel bir durgun-
luğun ve yorgunluğun ötesinde kalıcı ha-
sar, hamdolsun almadık. 

İhracatımız yeniden toparlanmaya başla-
dı. Dış ticaret açığımız giderek kapanıyor. 
Gerilemenin durduğu, göstergelerdeki ok-
ların yeniden yükselişi işaret ettiği bir dö-
neme girdik. Turizm, yaşanan olaylardan 
en çok etkilenen bir başka alandır. Sek-
törde, önce Rusya, sonra terör olaylarıyla 
Avrupa tarafında ortaya çıkan kayıpların 
yakında sona ereceğini, bu sezondan itiba-
ren yeniden yükselişin başlayacağını düşü-
nüyoruz. 

Döviz kurundaki artışın, ithal hammad-
deye dayalı üretim yapan işyerlerimizi 
sıkıntıya soktuğu bir gerçektir. Bu sıkıntı 
zincirleme olarak tüm piyasayı etkiliyor. 
Döviz kuru üzerindeki spekülasyonların 
amacı da budur. Kur seviyesinin geldiği 
yer, ekonominin gerçeklerine uygun değil-
dir. Bu tabii olmayan yüksek kur, birilerine 
kazandırırken, birilerine de kaybettiriyor. 
Vatandaşlarımdan ricam, kaybedenler 
tarafında yer almamalarıdır. İçinden geç-

tiğimiz günler döviz alınacak değil, döviz 
satılacak günlerdir. 

Bizim Dayanma Gücümüzü 
Sınıyorlar

Kardeşlerim!

Hiçbir kriz sürdürebilir değildir. Ülkemize 
yönelik saldırılar da, aynı şekilde ilanihaye 
devam edecek değildir. Bunun bize olduğu 
kadar, bu saldırıları yönlendirenlere de gi-
derek artan bir maliyeti var. Hem terörün 
yayılma eğilimi, hem de ekonomik yönüy-
le ortaya çıkan bu maliyeti, hiçbir gücün 
uzun süre göze alamayacağına inanıyoruz. 

Bizim dayanma gücümüzü bir süredir sı-
nadılar, sınıyorlar. Mücadele gücümüzün 
ve inancımızın çok yüksek olduğunu, bir-
lik ve beraberliğimizin kolay kolay bozu-
lamayacağını gördüler. Ama kendileri için 
aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Özellikle Batı 
ülkelerinin, en küçük bir terör eylemi veya 
ekonomik kriz karşısında nasıl büyük pa-
nik yaşadıklarının gayet iyi farkındayız. 

Onun için tüm yatırımcılarımızdan, işa-
damlarımızdan, esnaflarımızdan, sanat-
karlarımızdan, vatandaşlarımızdan şunu 
rica ediyorum. Lütfen, elinizdeki tüm im-
kanları harekete geçirin, üretin, alın, satın, 
istihdam edin, yatırım yapın, piyasayı ha-
reketlendirin. 

Başta kamu bankaları olmak üzere, tüm 
finans sektörümüze yeniden çağrı yapmak 
istiyorum: Lütfen faiz oranlarını düşürün. 
Faiz oranlarını düşürün ki, girişimci çok 
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daha rahat bir şekilde yatırımını yapabil-
sin. Çünkü yatırım olursa üretim olacak, 
üretim olursa bu sıkıntılı süreç başarıyla 
atlatılacaktır. 

Ayrıca eğer yatırım olursa istihdam olacak 
ve işsizlik sorununu da çözeceğiz. İşsizliğe 
de fırsat vermemeliyiz. İşsizlik oranının 
süratle tek haneli rakama düşmesi lazım-
dır. 

Türkiye’nin şu andaki sorunu paranın yok-
luğu değildir; paranın stabil hale geçmiş 
olmasıdır. Herkes birden alacağını tahsil 
etme, borcunu öteleme gayretine girdi-
ğinde, işin içinden hiç kimse çıkamaz. 
Herkes elindeki parayı piyasaya sürdüğü 
zaman, bu sorun kendiliğinden ortadan 
kalkacaktır. Hiç kimse, “Önümü göremi-
yorum” deme lüksüne sahip değildir. Her-
kes, bir arkasındakinin önünü açarak, bu 
fedakârlığı yaparak, bu riski alarak, ilk adı-
mı atmalıdır. Kimse bu ilk adımı atmadı-
ğında, herkes yerinde sabit kaldığında, işte 
şu anda olduğu gibi, varlık içinde yokluk 
çekmeye mahkûm oluruz. 

Bunun için, diyorum ki, gelin ülkemiz için, 
vatanımız için, milletimiz için hep birlikte 
harekete geçelim. İşimize dört elle sarı-
lalım. Yapacağımız yatırım varsa, hemen 
yarın, “bismillah” deyip işe koyulalım. Üre-
timimizi azaltmışsak, stoklarımızı bitir-
mişsek, hemen yarın yeniden makinaları, 
tezgâhları tam kapasite çalıştırmaya başla-
yalım. 

İptal ettiğimiz, iade ettiğimiz siparişleri-
miz varsa, tedarikçilerimizle, müşterileri-

mizle temasa geçip derhal talebimizi yeni-
leyelim. İçeride ve dışarıda yeni pazarlar 
bulmak için hemen çalışmaya başlayalım. 
Bunları yaptığımızda, 2017’nin, gerçekten 
çok parlak bir yıl haline dönüştüğünü gö-
receğiz. Buna hepimizin ihtiyacı var. Dev-
let olarak, iş dünyamızın finanstan vergi-
ye, istihdamdan ihracata kadar her alanda 
yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. 
Muhtarlarımız olarak sizlerden, bu mesaj-
larımı milletimize ulaştırmanızı, herkesi 
bu yönde teşvik etmenizi bekliyorum. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Değerli vali yardımcılarımız, değerli kay-
makamlarımız, kıymetli arkadaşlarım, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Cumhur-
başkanlığı Külliyesini, milletin evini, bu 
gazi mekânı teşrifiniz için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. 

Vali Yardımcılarımızla ve Kaymakamları-
mızla, daha önce de çeşitli toplantılarımız 
oldu. Bu görevleri yürüten tüm arkadaşla-
rımızla bir araya gelmeyi, hasbihal etmeyi 
zaten istiyorduk. Bugün de, 10 Ocak İdare-
ciler Günü vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. 

Türkiye, Tüm Operasyonları 
Kendi Evlâtlarıyla Yürütmek 

Mecburiyetindedir

İdareciler ve Kaymakamlar Toplantısı | Ankara | 10 Ocak 2017
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Sözlerimin hemen başında, sizlerin ve tüm 
idarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü-
nü tebrik ediyor, Allah’tan muvaffakiyetler 
diliyorum. 

Derik Kaymakamımız Muhammed Fatih 
Safitürk başta olmak üzere, görev başında 
şehit edilen tüm idarecilerimizi rahmetle 
yâd ediyorum. Onlarla birlikte tüm şehitle-
rimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

İdareci, sadece devletin gücünü değil, aynı 
zamanda şefkatini de temsil eder. “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” derken işte bunu 
kast ediyoruz. 

Bunun için idarecilerimizi, devletle mil-
let arasındaki köprüler olarak görüyoruz. 
Özellikle kaymakam unvanı taşıyan idare-
cilerimiz, doğrudan sorumluluk üstlenen, 
kişisel kabiliyetleri ve gayretleriyle görev 
yaptıkları yere damga vurma imkânına sa-
hip kişilerdir. 

Sizler için mesai saati yoktur. Sabah 9’da 
işe başlayan, akşam 5-6 olunca kapısını çe-
kip çıkan kişiden idareci olmaz. Günün 24 
saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü ça-
lışacak bir tempoyla işinize sarılmazsanız, 
ne milletle güçlü bir ilişki kurabilirsiniz, 
ne de görev yaptığınız yerde kalıcı izler 
bırakabilirsiniz. Bu fedakârlığı göze alama-
yan kişi, kusura bakmasın, yanlış meslek 
seçmiş demektir. İdareci değil de memur 
olacak kişiyi sorumluluk makamına oturt-
muşsak, biz de bir yanlış yapmışız demek-
tir. Bazen şahsen karşılaştığım da oluyor: 

Öyle idarecilerimiz var ki, mazeret üretir-
ken gösterdiği mahareti iş üretirken ortaya 
koysa, zaten mesele bitecek. Başarılı olan 
arkadaşlarımızı, “Marifet iltifata tabidir” 
sözüne uygun şekilde takdir ederken, aynı 
çabayı göstermeyenleri de süratle ayıkla-
mak mecburiyetindeyiz. 

Unutmayınız ki, Yeni Türkiye’yi sizlerle 
birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin ve mille-
timizin içinden geçtiği şu kritik dönemde, 
idarecilerimizin basireti ve çabası belirle-
yici öneme sahiptir. İnşallah, bu süreci hep 
birlikte, alnımızın akıyla yönetecek ve ül-
kemizin önünü açacağız. 

Suriye ve Irak’ta Her Türlü 
İnisiyatifi Alıyoruz

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, içeride ve dışarıda, çok büyük bir 
saldırı altındadır. Bu saldırılara zayıf bir 
ülke olduğumuzdan değil, güçlü, güçlenen 
bir ülke olduğumuzdan maruz kalıyoruz. 

Suriye ve Irak’ta yaşanan her gelişme, ül-
kemizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu ülke-
lerde ortaya çıkan insani krizlere duyarsız 
kalmamız kesinlikle söz konusu olamaz. 
Tüm dünya sırtını dönse, kapılarını kapat-
sa dahi, bu bölgelerde yaşayan insanlarla 
ortak geçmişimizi, akrabalık ilişkilerimizi 
ve müşterek kültürümüzü unutup, biz de 
aynı yola başvuramayız. Bugün ülkemiz 
sınırları içinde, yaklaşık 270 bini kamp-
larda, kalanı şehirlerimizde olmak üzere, 
3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı 
misafir ediyoruz. Biz devlet olarak elimiz-
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den geleni yaparken, milletimiz de büyük 
bir alicenaplıkla bu kardeşlerine sahip 
çıkıyor. Elbette sıkıntılar yaşanıyor. Ama 
bunlar, yıllardır barındırdığımız kitlenin 
büyüklüğü karşısında, üstesinden geline-
meyecek meseleler değildir. 

Başlangıçta kısa süreli bir misafirlik olarak 
gördüğümüz bu durum, zaman uzadıkça, 
yeni ve daha köklü tedbirleri gerekli kıl-
mıştır. Sınırlarımız içinde yaşayan mil-
yonlarca kişi arasında, eğitimi, birikimi, 
imkânları ve diğer şartları itibariyle ülke-
mize ciddi katkı verebilecek olanlar var. 
Bu insanları bir kenara koymak, insani 
değerler açısından ihanet olur. İçişleri Ba-
kanlığımız, bu tür kişilere, aileleriyle bir-
likte vatandaşlık vermeye yönelik bir ça-
lışma yürütüyor. Eğitimden sağlığa, sosyal 
güvenlikten mülkiyete kadar pek çok soru-
nun çözümüyle ilgili yürütülen çalışmalar 
olduğunu biliyorum. 

Tabii asıl çözümün, Suriye ve Irak’ın yeni-
den güvene, istikrara, huzura kavuşması 
olduğu gayet açıktır. Bu yönde de çok ciddi 
gayret gösteriyoruz. 

Bölgedeki gelişmelere doğrudan veya do-
laylı etkisi olan ülkelerin önemli bir bölü-
münün, Suriye ve Irak halklarını esenliğe 
kavuşturmak diye bir dertlerinin olmadığı, 
artık çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Bu hakikati görenlerin sayısı çoğaldıkça, 
çözüm yolları kendiliğinden açılacaktır. 
Biz bu anlayışla, Suriye’de ve Irak’ta her 
türlü adımı atıyor, her türlü inisiyatifi alı-
yoruz. 

Bu ülkelerin güvenliği ve huzurunun, bi-
zim güvenliğimiz ve huzurumuz anlamı-
na geldiğinin gayet iyi farkındayız. Dikkat 
ederseniz, biz ne zaman sahaya indiysek, 
bu ülkelerle ilgili tehdit değerlendirmeleri 
ve öncelikleri o anda değişti. Düne kadar 
DEAŞ’la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülke-
lerin, bugün neredeyse DEAŞ’ı himayeleri 
altına alacak hale geldiklerini, ibretle takip 
ediyoruz. Bölgenin tarihi, dini, etnik, kül-
türel yapısını dikkate almadan, tamamen 
kâğıt üzerindeki planlamalarla yürütülen 
projeler, birer birer çöküyor. Türkiye, işte 
tüm bu kaos içerisinde, hem kendisi, hem 
de kardeşleri için en iyisini yapmanın ça-
basını veriyor. 

Terör Konusunda Kendi 
Göbeğimizi Kendimiz Kesmeliyiz

Değerli arkadaşlar,

Uluslararası alanda ve sınırlarımız dışında 
verdiğimiz mücadelenin başarısının birin-
ci şartı, ülkemizin içini sağlam tutmamız-
dır. Eğer biz kendi topraklarımızın içinde 
huzuru, güveni, refahı temin edemezsek, 
dışarıda ne sözümüzün bir kıymeti kalır, 
ne de tek bir adım atacak zemin bulabili-
riz. Terör örgütlerini, adeta vardiya usulü 
ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler, 
işte bunu istiyor. 

2013 yılından beri ardı ardına yaşadığımız 
sıkıntılar, hem güvenlik boyutuyla, hem 
siyasi sonuçlarıyla, hem ekonomik veçhe-
siyle, bizi içeride sıkıştırıp, dışarıda etki-
sizleştirme amacıyla tetikleniyor. Farkın-
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da olmadan veya gayet bilinçli bir şekilde 
bu oyuna dâhil olan, figüranlık yapan bir 
kesim elbette var. Ama hamdolsun, mil-
letimiz, kahir ekseriyetiyle bu oyunu çöz-
müştür. Bunca badire yaşamış olmamıza 
rağmen, birliğimizi, beraberliğimizi, huzu-
rumuzu muhafaza edebilmemizin sebebi, 
milletimizin ferasetidir. 

Dikkat ederseniz, milletimiz ülkesine ve 
devletine sahip çıktıkça, karşımızdakiler 
ahlaksızlık çıtasını sürekli yükseltiyor. 15 
Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, 
bu uğurda ellerindeki tüm malzemeyi kul-
landılar, kullanıyorlar. Zahirde birbirine 
düşman gibi gözüken örgütleri, kesimleri, 
bu amaçla bir araya getirip, işbirliği halin-
de çalıştırıyorlar. 

Açık konuşmak lazım. Türkiye’nin karşı-
sında, isimleri farklı harflerden oluşuyor 
ve söylemleri farklı görünüyor olsa da, 
aslında aynı örgüt vardır. Biz bunların to-
puna birden “terör örgütü” diyoruz, men-
suplarına da “terörist” diyoruz. Maruz 
kaldığımız saldırılar gösteriyor ki, bölücü 
örgütle DEAŞ, FETÖ’yle DHKP-C arasında, 
bizim açımızdan herhangi bir fark yok. 
Hepsi de ülkemizin ve milletimizin düş-
manıdır. Hepsi de gözünü kan bürümüş, 
ellerine fırsat geçtiğinde devletimizi yok 
etmeye ant içmiş, zihinlerini ve bedenleri-
ni kiraya vermiş bir katiller güruhudur. Bu 
örgütler, yıllardır kullananları sosyolojik 
tabanlarını oluşturan kesimleri dahi deh-
şete düşüren kan dökücülükleriyle, çağı-
mızın barbarları durumundadır. 

Dikkat ediniz, bu tür kanlı yapılar en bü-
yük gücü, terör konusundaki hassasiyet-
leri, sadece kendi sınırlarından ibaret 
olan devletlerden alıyor. Bir terör örgü-
tü, Ortadoğu’da, Güney Asya’da, Kuzey 
Afrika’da ne kadar insan öldürürse öldür-
sün, aynı örgütün Batıda bir tek kişiye 
zarar vermesi karşısında gösterilen tepki 
ortaya konmaz. Bunun en basit örneğini, 
Paris’te, Brüksel’de, Berlin’de yaşanan te-
rör saldırıları ile İstanbul, Ankara, İzmir’de 
gerçekleştirilen terör saldırılarına verilen 
tepkilerde görebiliriz. Daha 15 Temmuz’u 
saymıyorum bile… Daha mültecilere gös-
terilen insanlık dışı davranışları saymıyo-
rum bile… Daha çocukların, kadınların, 
yaşlıların katledildiği saldırılar karşısında-
ki duyarsızlığı saymıyorum bile… Dünya-
da pek çok ülkenin sergilediği bu iki yüzlü 
tavırdan dolayı üzüntü duyuyoruz. 

Bu durum aynı zamanda bize, kendi gö-
beğimizi kendimiz kesmemiz gerektiği-
ni de gösteriyor. Yaşadıklarımız bize şu 
gerçeği açıkça izhar etti: Türkiye, terörle 
mücadelesini ve bunun için bölgesinde 
yürüttüğü tüm operasyonları tek başına, 
kendi imkânlarıyla ve kendi evlatlarıyla 
yürütmek mecburiyetindedir. Bu durumu 
anlamayan veya buna karşı çıkan, hakikat-
lere gözünü kapatıyor demektir. “Dostluk, 
müttefiklik, iyi ilişkiler, dayanışma, işbir-
liği” gibi hususlar, ancak siz güçlüyseniz 
bir karşılık buluyor, yoksa sözden ibaret 
kalıyor. Bunun için Türkiye olarak güçlü 
olmak zorundayız. Ülke olarak güçlü ol-
malıyız, hükümet olarak güçlü olmalıyız; 
askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla, 
savunma sanayimizle, hariciyemizle güçlü 
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olmalıyız. Ve elbette en başta, mülkiye teş-
kilatımızla güçlü olmak zorundayız.  

“Milli Seferberlik” Çağrımın 
En Başta Gelen Muhatapları 
Sizlersiniz

Sizlerin normal zamanlardaki görevleri 
“rutin” kavramı içinde ifade edilebilir. Fa-
kat yaşadığımız dönem, olağanüstü bir 
dönemdir. Bugün Türkiye, yeni bir istiklal 
harbi vermektedir. Öyleyse, çalışmalarımı-
zı da bu olağanüstülüğe mütenasip bir şe-
kilde yürütmek durumundayız. Öncelikle, 
hiçbir terör örgütüne karşı en küçük bir 
müsamaha göstermeyeceğiz. 

Mülki idare amirlerimiz, merkezde, her ili-
mizde, her ilçemizde isim isim, ev ev, bina 
bina, sokak sokak, mahalle mahalle her 
şeye hakim olmalıdır. Emriniz altındaki 
personeli en verimli şekilde çalıştırarak, 
teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, biri-
kiminizi ve enerjinizi tam kapasite değer-
lendirerek, bu zor dönemde en küçük bir 
zafiyete meydan vermemelisiniz. Muhtar-
larımızı da asla ihmal etmeyiniz. Muhtar-
lar adeta birer uçbeyi gibidir. 

Güvenlik güçlerimizin teröristleri yakala-
ma konusundaki çabalarını ve elde ettikle-
ri neticeleri çok iyi biliyorum. Ama aradan 
kaçan bir tane terörist bile amacına ulaş-
tığında, bunun çok acı sonuçları ortaya çı-
kıyor, çok ciddi yansımaları oluyor. Bunun 
için, siz mülki idare amirlerimizin mese-
leye çok daha sıkı sarılması, her şeyi çok 
daha yakından takip etmesi gerekiyor. 

Diğer taraftan, gerek FETÖ, gerekse bölücü 
örgütlerin devlete sızmış elemanları sebe-
biyle yaşanan sıkıntılara karşı da dikkatli 
olmalıyız. Terör örgütleriyle iltisaklı kişile-
rin devletten temizlenmesi, en az silah kul-
lanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi 
kadar önemlidir. Çünkü, birinin desteği 
olmadan ötekinin hareket alanı elde ede-
bilmesi mümkün değildir. Terör eylemleri, 
ancak çok sayıda kişinin organize hareket 
etmesiyle neticeye ulaşabilir. Dolayısıyla, 
örgütleri gerçek anlamda etkisizleştirme-
nin yolu topyekûn mücadeleden geçiyor. 

Eğer, görev yaptığınız yörelerde, terör ör-
gütleri taban buluyorsa, öyle veya böyle 
oradan bir teröristin çıkıp silahını size ve 
bu ülkedeki herhangi bir masuma doğrult-
ması kaçınılmazdır. Bu bakımdan işimizi 
savsaklama, hata yapma, gaflete düşme, 
rehavete kapılma hakkımız kesinlikle yok-
tur. Hani “milli seferberlik” diyorum ya, 
işte bu çağrımın en başta gelen muhatapla-
rı sizlersiniz. Böyle bir anlayışla çalışarak, 
önümüzdeki dönemde büyük başarılara 
imza atacağınıza yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız tecrübeler bize, aynı anda 
hem terörle mücadele etmeyi, hem dış po-
litikada etkinlik kurmayı, hem yatırımla-
rımızı sürdürmeyi, hem hedeflerimizden 
kopmamayı öğretti, öğretiyor. Teröre odak-
lanıp ekonomiyi ihmal edersek, terörün 
önünü açmış oluruz. Yatırımlarımızı yürü-
türken güvenlikten ödün verirsek, ikisini 
birden kaybederiz. Küresel gündemin her-
cümercine kapılıp 2023 hedeflerimizden 
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saparsak, istikametimizi tümden yitiririz. 
Türkiye, bugün işte bu gündemlerinin 
hepsini birden aynı titizlikle, aynı hassasi-
yetle takip ediyor. 

Bu kolay bir süreç değildir. Bakınız, Avru-
pa ülkeleri, bu konulardan herhangi biri 
öne çıktığında, diğer hususlarda panikli-
yorlar. 2008 küresel finans krizinde, geçti-
ğimiz yıllardaki mülteci sorununda, terör 
olaylarında nasıl savrulduklarını hep bir-
likte gördük. Ülkemiz ise, tüm sıkıntılara 
rağmen, kendi gündeminden kopmadan 
yolunda yürümeye devam ediyor. 

Hz. Ömer Misali Vatandaşımın 
Yardımına Koşmalısınız

Sizlerden de görev yaptığınız yerlerde, böy-
lesine çok yönlü başarılı hikâyeleri ortaya 
koymanızı bekliyorum. Bir yandan terör 
örgütlerine nefes aldırmazken, bir yandan 
asayişi sıkı tutmanız, aynı zamanda fakir-
fukarayı sahipsiz bırakmamanız, bununla 
birlikte ilçenizin, şehrinizin geleceği için 
önemli yatırımları takip etmeniz müm-
kündür. 

Vali yardımcılarımıza, kaymakam kardeş-
lerime bir tavsiyede bulunacağım: Şu anda 
kış mevsimindeyiz. Kömür ve gıda ihti-
yacı olan vatandaşlarımız olabilir. Bu va-
tandaşlarıma kömür ve gıda yardımlarını 
Hz.Ömer misali bizzat sizler ulaştırmalısı-
nız. Bilesiniz ki, bunu yapabilen idareciyi 
bu millet asla unutmaz. 

Türkiye’de idareci olmak, işte bu işleri hep 
birlikte takip etmek demektir. Özellikle, 

vatandaşlarımızın kendilerini sahipsiz 
hissetmemeleri çok önemlidir. Tayyip Er-
doğan için, el, göz, kulak, ayak sizlersiniz. 
Başbakanımız ve Bakanlarımızın da, Ana-
dolu ve Trakya’daki eli ayağı sizlersiniz.  İl-
çesindeki, şehrindeki tek bir insanı, tek bir 
aileyi dahi mağdur, mazlum durumda bı-
rakan idareci, diğer konularda ağzıyla kuş 
tutsa, benim nezdimde başarısızdır. 

Önce insan… Eğer biz insanımıza sahip 
çıkarsak, onlar terör örgütleriyle müca-
delemizde de, darbeciler karşısında da, 
ekonomik saldırılar karşısında da bizim 
yanımızda yer alır. Şayet insanımızı küs-
türürsek, diğer mücadeleleri zaten kaza-
namayız. Aynı şekilde, şehit yakınlarımıza 
ve gazilerimize özel önem vermeliyiz. Bu 
vatandaşlarımızdan tek birinin dahi in-
cinmesine, gönlünün kırılmasına, kendini 
sahipsiz hissetmesine rıza gösteremem. 
Benim temsilcim olarak sizin de buna rıza 
göstermemeniz lazımdır.  

Ekonomi, bu dönemde özel önem verme-
miz gereken bir başka alandır. Sizlerden, 
şehrinizin, ilçenizin ekonomik potansi-
yelini harekete geçirecek her türlü çabayı 
göstermenizi istiyorum. Üretimi, ticare-
ti, istihdamı, ihracatı artırmaya yönelik 
faaliyetleri destekleyerek, teşvik ederek, 
gerekiyorsa öncülük ederek, ekonomiyi 
ayağa kaldırmalıyız. Eğitim, sağlık, ulaşım, 
enerji, spor gibi hizmetler alanlarında va-
tandaşlarımızın memnuniyetini artırmaya 
yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürmeliyiz. 

Görev yaptığınız yerlerin potansiyelini ha-
rekete geçirmeye matuf projelerinize ilgili 
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bakanlıklarımız her türlü desteği verecek-
tir. Tıkandığınız noktalarda, İçişleri Ba-
kanlığımızı devreye almaktan, Başbakan-
lığımıza, gerekiyorsa Cumhurbaşkanlığına 
ulaşmaktan çekinmeyin. Kollarını sıvayıp 
işin içine giren her idareci, benim yol arka-
daşımdır. “Niyet hayr, akıbet hayr” derler. 
Eğer siz hayırlı bir niyetle yola çıkarsanız, 
kendinize destek olacak çok kişi, çok ku-
rum bulursunuz. 

Bu düşüncelerle, 10 Ocak İdareciler Günü-
nüzü bir kez daha tebrik ediyorum. Çalış-
malarınızda başarılar diliyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 34’üncüsünde 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Afyonkarahi-

sar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, De-
nizli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, 
Rize, Sakarya, Sinop ve Tokat illerimizden 
gelen siz kıymetli muhtarlarımızı misafir 
ediyoruz.

İlk muhtarlar toplantımızı, 27 Ocak 2015 
tarihinde yapmıştık. Aradan geçen yakla-

Terör Örgütleri Sadece Birer 
Maşadır, Asıl Mücadelemiz 

Onların Arkasındaki Güçlerledir

34. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 12 Ocak 2017
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şık 2 yılda, 400’er kişilik gruplar halinde, 
33 ayrı toplantı gerçekleştirdik. Bu de-
mektir ki, aşağı yukarı her 3 haftada bir, 
muhtarlarımızla bir araya geldik. Esasen 
ben, bu buluşmaları çok daha sık yapmak 
arzusundaydım. Ancak, içeride ve dışarıda 
yaşadığımız olağanüstü hadiseler, toplantı 
sıklığı bakımından arayı biraz açtı. 

Muhtarlarımızla olan istişarelerimiz, ül-
kemizin, bölgemizin ve dünyanın tüm 
önemli meselelerini kapsayan bir hasbi-
hal şeklinde geçiyor. Toplantımıza gelen 
muhtarlarımızın, gerek bu salonda, gerek 
yemek sırasında, gerek  fotoğraf çeki-
mi esnasında ifade ettikleri hususlar, şah-
sım için gerçekten yol gösterici oluyor. 

Bizim için tek ölçü Hakk’ın ve halkın bize 
çizdiği sınırlardır, bize gösterdiği istika-
mettir. Allah’ın rızasını esas almayan hiç-
bir faaliyetin, hiçbir projenin, hiçbir refor-
mun milletimizin gönlünü kazanması da 
mümkün değildir. 

Biz öyle, çevremizde ve dünyada pek çok 
örnekleri olduğu gibi, nevzuhur bir millet 
değiliz. Tam tersine biz, köklü bir devlet 
geleneğine, kadim bir medeniyet mirasına, 
geniş ve güçlü bir kültür altyapısına sahip 
bir milletiz. Bu bakımdan, milletimizin ter-
cihleri rastgele değildir, arkasında işte böy-
le büyük bir birikim, böyle büyük bir irfan, 
böyle büyük bir feraset vardır. Onun için, 
40 yıllık siyasi hayatımda gözüm hep mil-
letimde oldu. Milli irade sözü, demokrasi 
sözü, hak ve özgürlükler meselesi, birileri 
için sadece laftan ibaret olabilir. Ama biz 
tüm hayatımızı bu kavramlara, bunların 

hayata geçirilmesine adadık. İstiklal Marşı 
şairimiz Mehmet Akif ’in dediği gibi;

“Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapa-
mam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşıkım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!”

Kimseye zağarlık yapmadan, hiçbir haksız-
lığa boyun eğmeden, istiklal aşkımızdan 
taviz vermeden bugünlere geldik, inşallah 
ömrümüzün sonuna kadar da bu şekilde 
devam edeceğiz. 

Eski Hesaplar Her Fırsatta 
Önümüze Konmaya Çalışılıyor

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı sıkıntı-
ları, maruz kaldığı saldırıları, üzerimizde 
oynanmaya çalışılan oyunları sizler de ga-
yet yakından görüyor, takip ediyorsunuz. 
Tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası yapıldığı gibi, yeni 
bir dünya kurulmaya ve bize de burada bir 
rol biçilmeye çalışılıyor. Birinci Dünya Sa-
vaşı sonrası bize biçilmeye çalışılan kefeni, 
önce Çanakkale, ardından İstiklal Harbi-
mizle parçalayıp atmıştık. İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında ise, ülke olarak tercihimizi 
Batı ittifakından yana kullanarak, kendi-
mize yeni bir yol açmanın gayreti içinde 
olduk. 

Aradan geçen uzun zamana rağmen, bu-
gün görüyoruz ki, ülkemizle ve milletimiz-
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le ilgili kötü niyetler hala sürüyor, hala her 
fırsatta eski hesaplar önümüze konmaya 
çalışılıyor. Kimi zaman terör, kimi zaman 
kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik 
kriz, kimi zaman siyasi kaos, kimi zaman 
da darbe görünümüyle ortaya çıkan bu 
hesaplaşma, bugün de sürüyor. Özellikle 
son 3 yıldır yaşadığımız hadiseler, bu he-
saplaşmanın birer tezahüründen başka bir 
şey değildir. 

Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiy-
le, terör örgütleri üzerinden ülkemize yö-
neltilen saldırıları birer birer boşa çıkar-
dık, çıkarıyoruz. Terör örgütlerinin sadece 
birer maşadan ibaret olduğunu, asıl müca-
deleyi onların arkasındaki güçlerle verdi-
ğimizi gayet iyi biliyoruz. Şu gerçeğin de 
farkındayız. Eğer maşaları kırmazsak, ar-
kadaki güç mücadelesini kazanamayız. Bu-
nun için, bölücü örgütü kıpırdayamaz hale 
getirmek için gereken tüm tedbirleri aldık, 
alıyoruz. Bölücü terör örgütüne, güvenlik 
güçlerimiz tarihinin en büyük darbelerini 
vururken, milletimiz de artık bu örgütün 
gerçek yüzünü görmüş durumdadır. 

15 Temmuz ihanetinin müsebbibi olan 
FETÖ’yle mücadelemizi, bürokrasiden iş 
dünyasına ve uluslararası alana kadar tüm 
cephelerde sürdürüyoruz. DEAŞ denilen 
ve dünyada en büyük zararı Müslüman-
lara veren, en çok Müslüman kanı döken 
örgütü, hem kendi topraklarımızda, hem 
de bölgemizde bitirmeye ahdettik. Meşrep 
farklılıklarını kaşıyarak kendilerine zemin 
bulmaya çalışan örgütlere de aman verme-
dik, vermiyoruz. 

Biz bu örgütlerin üzerine gittikçe, dışarıya 
verdikleri farklı görüntü ortadan kalkıyor 
ve aslında hepsinin de aynı ahtapotun bi-
rer kolu olduğu ortaya çıkmaya başlıyor. 
Düne kadar DEAŞ bayrağı altında kan dö-
kenler, bakıyoruz bugün PYD-YPG kimli-
ğiyle karşımıza çıkıyor. FETÖ derseniz, ül-
kemize ve milletimize düşman kim varsa, 
tüm imkânlarını onun emrine veren, kişi-
liksiz, kirli, satılık bir örgüt haline geldi. 
Rabbime şükürler olsun, bu örgütlerin her 
biri de, attıkları her adımda, gerçek yüzle-
rini kendileri ifşa ediyorlar. Yıllarca bize 
bu örgütleri, birlikte çalıştıkları, işbirliği 
yaptıkları meşru yapılar olarak gösterme-
ye çalışanların bile, ortaya dökülen haki-
katler karşısında, artık söyleyecek sözleri 
kalmadı. 

Geldiğimiz noktada, artık hiç değilse kart-
ların açık oynanmasını umuyoruz. Kimse-
nin PYD için “Bunların PKK’yla ilgisi yok” 
diyecek hali kalmadı. Çünkü bizzat NATO 
destekli yayınlarda bu ilişki, bu bağ tüm 
delilleriyle ortaya kondu.  Kimsenin “Bi-
zim tek önceliğimiz ve amacımız DEAŞ’la 
mücadeledir” diyecek durumu da kalma-
dı. Çünkü Türkiye’nin El Bab operasyonu 
karşısında sergilenen tavır, böyle bir has-
sasiyetin olmadığını gösterdi. Aynı şekil-
de artık kimsenin FETÖ’yü savunacak, bu 
örgütün mensuplarını masum sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri olarak gösterecek 
imkânı da kalmadı. Bu örgütün, Türkiye’de 
yaşanan darbe girişimindeki rolüne te-
reddütle yaklaşanlar, Rusya Federasyonu 
Büyükelçisine yapılan suikastın ardından 
herhalde ikna olmuşlardır. 
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Güç Mücadelesinde Ayakta 
Kalmak Zorundayız

Değerli kardeşlerim,

Aslında bütün bunları birer iyi niyet ifade-
si olarak söylüyorum. Yoksa, en başından 
beri, kimin derdinin ne olduğunu biz de, 
karşımızdakiler de gayet iyi biliyor. Bu, 
acımasız bir güç mücadelesidir. Bu mü-
cadelenin birinci şartı, ayakta kalmaktır. 
Düştüğünüz anda, çevremizde pek çok ör-
neğini gördüğümüz şekilde, iç çatışmalar-
la, kardeş kavgasıyla, bize kendi kendimizi 
imha ettireceklerinden şüpheniz olmasın. 
Bu gerçeği gördüğümüz için biz, bir yan-
dan terör örgütleriyle mücadele ederken, 
diğer yandan Suriye ve Irak’taki operas-
yonlarımızı sürdürüyor, aynı zamanda bir-
liğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı 
güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için her 
fırsatta ne diyoruz: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet…

Birincisi, Tek Millet diyoruz. Türk’ü, 
Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Abhaza’sı, 
Boşnak’ı, Arnavut’u, aklınıza ne gelirse 80 
milyon biz tek milletiz. 

İkincisi, Tek Bayrak… Bizim şehidimizin 
kanından rengini alan, hilaliyle bağımsız-
lığımızın ifadesi olan, yıldızıyla da şehidi-
mizin ta kendisi olan bayrağımızdan başka 
bayrak tanımıyoruz. 

Üçüncüsü, Tek Vatan…

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” 

diyerek mücadelemizi sürdürüyoruz. Eğer 
bir toprağın uğrunda ölenleri yoksa; o sa-
dece sıradan bir arazi olarak kalır, vatan 
olma sıfatına ulaşamaz.

Dördüncüsü, Tek Devlet… 780 bin kilo-
metrekare tek vatanız. Bu vatanın üze-
rinde tek devletimiz var. Başka devlet 
tanımıyoruz. Kimse de başka gayretlerin 
içerisine girmesin. Eğer böyle bir gayretin 
içerisine girerlerse, işte şu anda Gabar’da, 
Tendürek’te, Besler Deresi’nde olduğu gibi 
tepelerine bineriz.  

Şayet milletimizi ve devletimizi ayakta tu-
tan bu dört sütunun biri dahi çökerse, den-
gemizi koruyamayız. Çünkü sürekli saldırı 
altındayız. Bu dört ayağın hepsini de güç-
lü tutarsak, saldırılar karşısında dimdik 
ayakta kalmayı başarabiliriz. 

Eğer bu ülkenin vatandaşıysanız, vatan-
daşlık görevinizin bilinciyle hareket etmek 
zorundasınız.  Bu ülkede her türlü hakka 
sahipsiniz.  Cumhurbaşkanlığına varınca-
ya kadar her türlü makama gelebiliyorlar 
mı? Geliyorlar. Kürt olup da, Cumhurbaş-
kanı seçilen büyüklerimiz oldu. En üst 
devlet makamlarında, değişik etnik unsur-
lardan vatandaşlarım var. Silahlı Kuvvetle-
rimizin içinde de, en üst makamlara gelen 
Kürt kardeşlerimiz oldu. Yani kimseye bu 
yollar kapalı değildir. Ancak tüm bunlara 
rağmen, eline silah alıp, askerimize ve poli-
simize kurşun sıkan teröristler mevcuttur. 
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Bu Ülkede “Tek Adam”ın 
Kaynağı CHP’dir

Meclis’te, anayasa değişikliği çalışmala-
rında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil 
mi? Eğer egemenlik kayıtsız şartsız mille-
tinse, Meclis’in çalışma şekli bellidir. Söyle-
yeceklerini kürsüde söyler, yerine oturur-
sun.  O kürsü, yıkmak için oraya konmadı. 
O kürsü, sadece söylenecek veya söyleye-
cek sözü olanlar için oraya kondu. Tüm bu 
yaşananlar iyi niyet göstergesi değildir. “Bi-
zim ne yapacağımızı göreceksiniz” demek 
suretiyle, demokrasi mücadelesi verenlere 
tehdit savurmak, bu anlayışta olanları bir 
yere ulaştıramaz. Parlamento’da çalışmala-
rı engellemek, süreci uzatmak kimseye bir 
şey kazandırmıyor.  

Süreç ne kadar uzarsa uzasın, Anayasa De-
ğişiklik Paketi milletimizin önüne mutla-
ka gidecektir. Eğer millete saygınız varsa, 
eğer Gazi Mustafa Kemal’in “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine inanı-
yorsanız, sözünüzü kürsüden söyleyin ve 
gerisini millete bırakın.  Ama görüyorum 
ki, bunlar milletten rahatsızlar. 

Son günlerde “tek adam” söylemini dille-
rine doluyorlar. Türkiye’de “tek adam”ın 
kaynağı sizlersiniz. Bu ülkede, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin il başkanlarının valilik, be-
lediye başkanlığı yaptığı dönemleri biliriz. 
İşte “tek adam” idaresi budur. Bunlar tere-
ciye tere satmaya çalışıyorlar. Artık bu al-
datmacaları yutacak bir millet yok. Herkes 
haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak. 
Millet ne derse o olacak. 

Gezi Olaylarında ve bölücü örgütün başlat-
tığı çukur eylemlerinde milletimizin birli-
ğine, beraberliğine, kardeşliğine saldırıldı. 
Bölücü terör örgütü, milli birliğimizle bir-
likte bayrağımızı, vatanımızı ve devletimi-
zi de hedef aldı. FETÖ’nün, 17-25 Aralık 
darbe girişimindeki öncelikli hedefi, dev-
letimizi ele geçirmekti. 15 Temmuz’da ise 
çıtayı yükseltip, tıpkı PKK gibi, bu dört 
sütunun hepsine birden saldırdılar. DEAŞ 
derseniz, istismar ettiği kavramlar kimseyi 
aldatmasın, en başından beri bu toprakla-
rın, bu milletin, İslam’ın ruhuna, özüne, 
varlığına düşmanlık üzerine kurulu bir 
örgüttür. Bu örgütü projelendirenler, Irak 
ve Suriye’deki dini, etnik, kültürel fay hat-
larında zaten yaşanmakta olan kırılmaları 
çok iyi değerlendirerek bölgeyi ateşe ver-
meyi başarmışlardır. 

Dikkat ederseniz, bu terör örgütlerinin 
kullandıkları araçlar yerli de olsa, kendile-
ri doğal değildir; hepsi de sentetiktir, fab-
rikasyondur, kurgudur. Türkiye, bölgedeki 
diğer ülkelerden farklı olarak güçlü bir si-
yasi-kurumsal altyapıya sahip olduğu için, 
bu zehirlere karşı dayanaklıdır. Eğer bu-
gün Türkiye’de, terör örgütleri taban bula-
mıyor, yapılan kanlı eylemlerle arzu edilen 
fitne çıkartılamıyorsa, bunun sebebi, hep 
birlikte Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet ilkelerine sımsıkı sarılmış ol-
mamızdır. 

Terör örgütlerinin arkasındaki güçler, bu 
durumu gördükleri için, senaryolarına 
daha bir ince ayar verme gereği duydular. 
Artık eylemler, sadece kan dökmeye ve top-
lumu yıldırmaya yönelik yapılmıyor. Tıpkı, 
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İstanbul-Ortaköy’de yılbaşı gecesi yapılan 
cani eylemin ardından olduğu gibi, terör 
örgütlerinin destek kıtaları mahiyetindeki 
araçlar harekete geçirilerek, “hayat tarzı”, 
“meşrep”, “mezhep” tartışmaları üzerinden 
doğrudan toplumsal hassasiyet noktaları-
mıza hücum ediliyor. Maalesef, ülkesinin, 
milletinin, devletinin yanında saf tutması 
gereken bir takım siyasiler de, bilerek veya 
bilmeyerek, terör örgütlerinin değirmenle-
rine su taşıyorlar. 

Türkiye’de Rejim Sorunu Yoktur

Değerli kardeşlerim,

Bu ülkede kim “rejim” tartışması açıyorsa, 
biliniz ki derdi rejim değil, başka bir şey-
dir. Türkiye’de böyle bir mesele olmadığını 
herkes gibi, onlar da gayet iyi biliyor. Sa-
dece, toplumun bir kesiminde bu konuda 
var olan hassasiyeti istismar ederek, asli 
görevlerindeki ihmallerinin, yani siyasi 
muhalefet eksikliğinin üstünü örtmeye 
çalışıyorlar. Dünya değişirken, bölgemiz 
değişirken, Türkiye değişirken, “Biz hiçbir 
şeye dokundurtmayız, her şey olduğu gibi 
kalsın” demek, bağnazlığın dik alasıdır. 
Ana muhalefetin başındaki de öyle demi-
yor mu? Öyle diyor.

İstanbul’a Belediye Başkanı olduğumda, 
birileri, “Bunlar otobüslerde, trenlerde ka-
dın-erkek ayrımına gidecekler. Kadınlar ve 
erkekler için ayrı ayrı otobüsler tahsis ede-
cekler” demedi mi? Bunu ta 1994’te söyle-
diler.  Şimdi sene 2016; böyle bir şey yaşan-
dı mı? Tabiiki hayır. Bunlar avara kasnak 
gibi dönüp duruyorlar.

Esasen, normal şartlarda iktidarı elinde 
bulunduranlar mevcudu muhafaza etme-
ye, muhalefet de değiştirmeye çalışır. Biz 
de, çok uzun süredir, işler tersine dönmüş 
durumdadır. İktidarda olanlar değişim 
için, reform yapmak için mücadele eder-
ken, muhalefet konumunda bulunanların 
bir kısmı, statükoya gardiyanlık yapıyor. 
Hadi bu tavrı bir yönüyle tembellik ola-
rak niteleyip, bir kenara bıraktık. Çünkü, 
Türkiye demokrasiyle yönetildiğine, milli 
irade belirleyici olduğuna göre, bu hesap-
laşmanın yeri sandıktır. 

Peki, terör örgütlerinin ülkeyi ve milleti, 
köken ve meşrep farklılıkları üzerinden 
ayrıştırma çabalarına destek vermek neyin 
nesidir? Ülkemizde kalleş bir terör eylemi 
üzerinden “hayat tarzı” tartışması açmak, 
terör örgütünün orada döktüğü kanla dahi 
sağlayamadığı bir başarıyı, kendi elleriniz-
le ona sunmak demektir. 

Bu ülkede yaşayan, gözlerini gerçeklere ka-
patmayan, sırtını hakikatlere dönmeyen, 
insaf ve vicdan sahibi herkes, kimsenin 
hayat tarzıyla ilgili bir sorun olmadığını 
çok iyi bilir. Asıl bu konudan en rahatsız 
olması gereken bizleriz. Niye? Bu ülkede 
benim yavrularım başları örtülü olduğu 
için üniversitede okuyamadılar. Kızlarımı 
yurt dışına göndermek zorunda kaldım. 

14 yıldır bu mağduriyetlere son vermenin 
mücadelesini verdik. Hamdolsun şimdi 
artık kızlarımız üniversitelere, okullara 
rahatlıkla istedikleri gibi özgür bir şekilde 
gidebiliyorlar. Ayrıca devlet dairelerinde 
özgürce inandığı gibi çalışmaya başladılar. 
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Bunlar yapıldı da Türkiye’de rejim sorunu 
mu yaşandı? Hayır. 

Biz dertliyiz, acımız var, ama onlar hala 
“Yaşam tarzı” diyor. Hangi yaşam tarzın-
dan bahsediyorsunuz? Türkiye’de neye 
yasak getirildi söyler misiniz? Bu devletin 
anayasasına, yasalarına ters düşmediği 
müddetçe herkes inandığı gibi yaşamış-
tır. Kimsenin özgürlüğü kısıtlanmamıştır.  
Hatta bizdeki özgürlük, Batılı ülkerin de 
üzerindedir. 

Dikkat ederseniz, ülkemizde son dönem-
de Anayasa değişiklikleriyle ilgili pek çok 
çalışma yapılmıştır; ama hiçbirinde “Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti” olduğu vurgusu-
na dokunulmamıştır. Çünkü bu ülkede, en 
başta şahsım olmak üzere, kimsenin de-
mokrasiyle, laiklikle, hukuk devletiyle bir 
sorunu yoktur. 

İstiklal ve İstikbal 
Mücadelesinde En Önde Olmayı 
Sürdüreceğim

Değerli kardeşlerim,

Ölüm haktır. Biz, kaza ve kadere inanmış 
insanlarız. Kimin nerede, ne zaman ölece-
ğine dair elimizde yazılı bir belge mi var? 
Bizim tek derdimiz, millete hizmettir. Fa-
kat bütün tartışmaların, bu kardeşinizin 
üzerinden yapılması manidardır. Neden 
korkuyorsunuz? Millete kendinizi sevdi-
rirseniz belki de sizler seçilirsiniz.  Ama 
bunlar millete inanmıyorlar. Millet de, 

onlara karşı farklı bir tavır almak zorunda 
kalıyor.  

Sorunumuz, hukuku millet adına kullan-
mak yerine, şu veya bu güç odağının em-
rine vermeye çalışanlarladır. Şayet, Cum-
hurbaşkanı oldum diye bu mücadeleden 
vazgeçmemi bekleyenler varsa, hiç kusu-
ra bakmasınlar, onları hayal kırıklığına 
uğratmaya devam edeceğim. Dün olduğu 
gibi bugün de, yarın da Türkiye’nin, Türk 
Milletinin istiklal ve istikbal mücadelesin-
de en önde olmayı sürdüreceğim. Ne diyor 
şair:

“Şu yeryüzü er meydanı

Gönül sevmez her meydanı

Yüreksize yorgan döşek,

Koç yiğide ver meydanı”

Biz bugüne kadar hiçbir mücadeleden kaç-
madık, meydanı hiç terk etmedik, bundan 
sonra da terk etmeyeceğiz. Rabbim ömür, 
milletim destek verdikçe, Büyük Türkiye, 
Güçlü Türkiye, Yeni Türkiye yolunda çalış-
maya, ter dökmeye, eser üretmeye, gereki-
yorsa bedel ödemeye devam edeceğim. 

Değerli kardeşlerim,

Cumhurbaşkanı sıfatıyla, 79 milyon vatan-
daşımın her birinin temsilcisi olduğumu 
hiçbir zaman aklımdan çıkarmadım, çı-
karmıyorum. Geçmişte, Başbakanlığım dö-
neminde, ondan önce İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığım sırasında aynı anla-
yışla hareket ettim. Siyasi farklılıklar baş-
ka bir şeydir, seçim dönemlerinde yaşanan 
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rekabet başka bir şeydir. İcra makamına 
oturduğunuzda, bunların hepsi de geride 
kalır. Bundan sonra artık, sorumluluk ala-
nınızdaki her bireye, her kesime, her yere 
hizmet götürmekle mükellefsiniz demek-
tir. Biz bu siyasi terbiyeyle büyüdük, bu an-
layışla da görevlerimizi yürüttük. Başkala-
rının meseleye bakışı, tarzı, yöntemi farklı 
olabilir; o ayrı. Ama biz buyuz. 

Milletimiz, bizim neyi yapacağımızı, neyi 
yapmayacağımızı 40 yıllık siyaset haya-
tımız boyunca tartmış, değerlendirmiş, 
hükmünü vermiştir. Türkiye’de hiçbir 
siyasetçiye nasip olmayacak kadar uzun 
bir süre Başbakanlık yaptım. Kurduğum 
parti, yine başka partilere nasip olmayan 
yüksek oy oranlarıyla ve kesintisiz bir şe-
kilde 14 yılı aşkın süredir iktidarı elinde 
bulunduruyor. Doğrudan milletin oyuyla 
göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şe-
refine nail oldum. Eğer bu kadar zamandır 
demokrasiyle, laiklikle, hayat biçimleriyle 
bir sorunumuz olmamışsa, bundan sonra 
niye olsun?

Üstelik, bu makamda oturan eski Cumhur-
başkanları gibi sırtında yumurta küfesi ta-
şımayan birisi de değilim. Doğrudan mil-
letin oylarıyla seçildiğim için, attığım her 
adımın, söylediğim her sözün, yaptığım 
her eylemin hesabını kamuoyuna vermek 
mecburiyetindeyim. Hatırlarsanız geç-
mişte, yol açtıkları tartışmalarla, ülkemizi 
Cumhuriyet tarihimizin en ağır krizlerine 
sokan Cumhurbaşkanları, kimseye hesap 
vermeden görev sürelerini tamamlayıp kö-
şelerine çekilirlerdi. Benim böyle bir şan-
sım da, niyetim de yok. 

Türkiye’nin herhalde, milletiyle en fazla 
iç içe olan, en fazla kucaklaşan, en fazla 
dertleşen Cumhurbaşkanıyımdır. Bugü-
ne kadar ülkemizde hangi Cumhurbaşka-
nı, ülkesinin tüm muhtarlarıyla bir araya 
gelmek istemiştir? Valilerimizle, kayma-
kamlarımızla, işçilerimizle, işverenleri-
mizle, esnafımızla, diplomatlarımızla, 
sanatçılarımızla, ilim adamlarımızla, spor-
cularımızla, velhasıl her meslekten, her 
kesimden insanlarımızla çeşitli vesilelerle 
buluşuyor, görüşüyor, hasbihal ediyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı görevine başladığım 
günden beri, Ankara ve İstanbul’daki prog-
ramlarımın dışında, 82 kez il ziyareti yap-
tım. Kimi illerimize bir defa, kimilerine 2-3 
defa gittim. Bugüne kadar Ankara ve İstan-
bul dışındaki 79 ilimizin 54’ünü ziyaret et-
tim.  Bu da demektir ki, her ay aşağı yukarı 
3 il ziyareti yaptım. Görev sürem tamam-
lanmadan kalan 25 ilimize de mutlaka 
gideceğim.  Bakınız bunlar, yurt dışı ziya-
retlere, yurt dışından gelen misafirlerimizi 
ağırlamaya, uluslararası zirvelere, pek çok 
görüşmeye, toplantıya, diğer devlet işleri-
ne rağmen yürüttüğümüz programlardır. 

Çünkü biz bu göreve gelirken milletimize 
farklı bir Cumhurbaşkanlığı yapma, çalış-
ma, koşturma, terleme sözü verdik. Bizde 
söz namustur. Milletimizin bize gösterdiği 
teveccüh, hele 15 Temmuz darbe girişi-
minde ortaya koyduğu sağlam duruş karşı-
sında, bu yaptıklarımızın az bile olduğunu 
biliyoruz, daha fazlasını yapmak için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. 
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Döviz Kurunu Bir Silah Gibi 
Kullanıyorlar

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin maruz kaldığı saldırıların bir 
de ekonomik boyutu olduğunu artık her-
kes görüyor, biliyor. Elinde silahı, elinde 
bombası olan teröristle, elinde doları, av-
rosu, faizi olan terörist arasında, amaç 
bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, 
Türkiye’ye diz çöktürmek, Türkiye’yi tes-
lim almak, Türkiye’yi hedeflerinden uzak-
laştırmaktır. Bunun için döviz kurunu bir 
silah gibi kullanıyorlar. 

Öte yandan elbette bizim de bir takım sı-
kıntılarımız, sorunlarımız vardır. Ama 
bunların hiçbiri, ülkemizde döviz kuru-
nun bugünkü seviyelerine gelmesinin 
açıklaması değildir, olamaz. Silahlı ve 
bombalı terör eylemleriyle ekonomik araç-
ları senkronize bir şekilde kullananlar, 
aslında Türkiye’ye zarar vermek isterken, 
kendi varlıklarını üzerine bina ettikleri ze-
mini tahrip ediyorlar. Çünkü, diğer ülkeler 
şu gerçeğin farkında:  Bugün Türkiye’ye 
yapılan, yarın kendilerine de yapılabilir. 
Bunun için, silahlı ve ekonomik terör sal-
dırılarına karşı, her ülke şimdiden tedbiri-
ni almanın yollarını arıyor. 

Dünya ekonomisinin yapısal bir dönü-
şüm sürecinden geçtiği bir dönemde ya-
şanan bu hadiseler, yeni kurallar ve yeni 
kurumlar üretilmesine vesile olacaktır. 
Türkiye’nin bu fırsatları en iyi şekilde de-
ğerlendirmesi için çalışıyoruz, hazırlıkları-
mızı yürütüyoruz. 

Tabii bu arada biz, yaşadığımız sıkıntıla-
ra, sorunlara karşı çözüm yollarını önce-
likle kendimizin bulması gerektiğini de 
biliyoruz. İhracatımızdaki daralmayı yeni 
pazarlar arayarak, turizmdeki gerilemeyi 
yeni destinasyonlar, yeni pazarlama yön-
temleri geliştirerek, üretimdeki daralmayı 
kendi kaynaklarımızı, kendi teknolojimizi 
öne çıkartarak aşmanın yollarını arama-
lıyız. Döviz üzerinden yapılan spekülas-
yonların derinliğinin olmadığı, çok küçük 
rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde 
yürütülen işlemlerle kurların yükseltildiği 
ortadadır. Milletimiz döviz almak yerine 
satarak, 15 Temmuz’un ertesi günü başla-
tılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. 
Bugün de aynı tutumu sürdürmeliyiz. 

Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız 
da, bu oyunu bozmaya yönelik bir pozis-
yon almalıdır. Merkez Bankası bu konuda 
gerekli tedbirleri alacak imkân ve kabili-
yetlere sahiptir. Eğer bu sebepten dolayı 
bir fedakârlık yapılacaksa, işte bugünler 
tam zamanıdır. Tüm ülkenin ve milletin 
kârının, hatta bekasının söz konusu oldu-
ğu bir durumda, bankalar farklı hesapla-
rın içine giremez, girmemelidir.

Aynı şekilde, iş dünyamıza yaptığım çağ-
rıyı tekrarlamak istiyorum. Gün, yatırım 
yapma, üretim yapma, istihdamı artırma, 
duran çarkları çalıştırma, çalışanları hız-
landırma günüdür. Eğer bugün bu riski al-
mazsanız, yarın riske atacak hiçbir şeyiniz 
kalmayabilir. Türkiye olarak 79 milyon va-
tandaşımız ve tüm kurumlarımızla, terör 
örgütlerinin silahlı ve bombalı eylemleri-
ne karşı, milletimizi ayrıştırma çabalarına 
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karşı olduğu kadar, ekonomiyi çökertme 
gayretleri konusunda da milli bir seferber-
lik ruhu içinde hareket etmeliyiz. Bizden 
sonra gelecek nesillere, çocuklarımıza, to-
runlarımıza da bunu borçluyuz. Yaşadığı 
bu tarihi günlerde ülkemizin ve milletimi-
zin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, 
mücadelesine, hedeflerine ulaşmasına kat-
kı sağlayan herkes birer kahramandır, öyle 
anılacaktır. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Yargıda Birlik Derneği’nin kıymetli üye-
leri, değerli hâkim ve savcılarımız, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, 
milletin evine, bu gazi mekâna hoş geldi-
niz. 

2014 yılında teşekkül etmesine rağmen, 
9 bini aşan üye sayısı ve çoğulcu yapısıy-
la, ülkemize çok önemli hizmetler veren 

Yargıda Birlik Derneğimizin kurucularını, 
yöneticilerini ve tüm mensuplarını tebrik 
ediyorum. 

Yargıda Birlik Derneği, gerçekten çok zor-
lu bir dönemden geçen Türkiye’nin, yargı 
alanında yaşadığı sıkıntıları aşması konu-
sunda kritik görevler yerine getirmiş bir 
meslek kuruluşudur. Çoğulcu yapısı ve 
geniş tabanıyla, ülkemizde örneğine pek 

FETÖ’cülerin Tasfiyesi, Devlette 
İşleri Rayına Oturtmuştur

Yargıda Birlik Derneği Üyelerini Kabul | Ankara | 18 Ocak 2017
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az rastlanacak bir mesleki temsil gücüne 
ulaşan derneğimize, bundan sonraki çalış-
malarında da başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Adalet kavramı, insanlığın tarihiyle eş bir 
geçmişe sahiptir. İlk insan Hazreti Âdem’in 
oğulları Habil’le Kabil arasındaki anlaş-
mazlığın temelinde, esasen hak ve hukuk 
tartışması vardı. Peygamberlerin, sosyal 
bilimcilerin, filozofların üzerinde en çok 
durdukları, söz söyledikleri konuların 
başında adaletin geliyor olması, boşuna 
değildir. Çünkü adaletin tesis edildiği her 
yerde huzur, refah ve istikrar hâkim ol-
muştur. Buna karşılık adalet anlayışının ve 
sisteminin doğru kurulamadığı her yerde 
de çatışmaların, dengesizliklerin, zulmün 
kol gezdiğini görüyoruz. Türkiye bu ger-
çekleri, yakın tarihinde yaşadığı bir dizi 
acı hadiseyle ve yüksek bir maliyetle bir 
kez daha idrak etmiştir. 

Ülkemizin, geçtiğimiz 14 yılının sorumlu-
luğunu üstlenmiş yöneticisi olarak, bura-
da sizlerle samimi bir muhasebe yapmak 
istiyorum. Biz, 14 yıl önce ülke yönetimi-
ni devraldığımızda, Türkiye’yi dört temel 
üzerinde yükselteceğimizi açıklamıştık. 
Bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emni-
yet olarak ifade etmiştik. Gerçekten de Tür-
kiye, tarihinin en büyük yatırımlarıyla, en 
büyük projeleriyle, en büyük atılımlarıyla, 
bu dönemde tanışmıştır. Ekonomimizi 3 
kat büyüterek, Cumhuriyet tarihinde yapı-
lanların tamamına eş ve hatta fazla hizme-
ti hayata geçirerek, milletimize verdiğimiz 
sözleri tutmanın çabası içinde olduk. Yap-

tığımız her işi samimiyetle, ihlasla, ülke-
mize ve milletimize hizmet aşkıyla gerçek-
leştirdik. Bu uğurda gece-gündüz çalıştık, 
nice tuzakları boşa çıkardık, nice engelle-
ri aştık, nice mücadelelerden galip çıktık. 
Rabbim’e bize bu imkânları sağladığı için 
hamd ediyor, milletime bu süreçte verdiği 
destek için şükranlarımı sunuyorum. 

Ancak, geriye dönüp baktığımda, ülkemi-
ze, milletimize ve şahsıma kurulan bazı 
tuzakları, oynanan bazı oyunları fark et-
mekte, zaman zaman geç kaldığımızı görü-
yorum. Yargıda yaşanan sıkıntılar da bun-
lar arasındadır. 

Hiç Bir Gruba, Yargıyı Peşinen 
Teslim Etmedik

Değerli arkadaşlar,

Tabii bu sıkıntı, tek taraflı ve sadece bir 
dönemle sınırlı değildir. Meselenin bir ta-
rafında, yargıyı, milletin değil belli bir ör-
gütün emrine sokmaya çalışanlar varken; 
diğer tarafında da, yine yargı üzerinden 
meşru siyasal kurumları alt etmeye çalı-
şan bir başka vesayetçi anlayış mevcuttu. 
Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, milli 
iradeye saygıyı hiçe sayan kimi çevrelerin, 
Başbakanlığımın ilk dönemlerinde sergile-
dikleri nobranlıkları unutmam mümkün 
değildir. 367 garabetinden kapatma dava-
sına kadar, öyle olmadık yöntemlerle kar-
şımıza çıkıldı ki, inanın bana, hukuk adı-
na biz utandık. İşte bu sorunlu dönemde, 
FETÖ denilen şer örgütü, diğer kurumları-
mızla birlikte, özel önem verdiği yargının 
içine sızmaya başlamıştır. 
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Biz, hayatımızın hiçbir döneminde insan-
ları peşin hükümle kategorize etmedik, 
buna göre davranmadık. Devletine, milleti-
ne, hükümetine, demokratik meşru siyasi 
kurumlara saygı duyan veya öyle gözüken 
herkese kapıları açık tuttuk. Hiç kimseye 
ve hiç bir gruba, ne yargıyı, ne de başka bir 
kurumu peşinen teslim etmiş asla değiliz. 
Fakat, bu örgütün zihin dünyası ve organi-
zasyon yapısı, her türlü iyi niyeti istismara 
müsait olduğu için, adeta saman altından 
su yürüterek, pek çok yerde güç temerkü-
züne girdiklerini gördük. Türkiye’nin dar-
becilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla 
mücadelesi adına yargıya verdiğimiz des-
teği, bu örgüt, kendi militanlarına yol aç-
mak için kullanmıştır. Bu durum, sadece 
kadroların istilasına yol açmadı, aynı za-
manda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet 
odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok 
büyük zararlar vermiştir. 

Eğriyle doğruyu, haklıyla haksızı, suçluy-
sa suçsuzu aynı çuvala dolduran böyle bir 
anlayışın adalet tesis etmesi elbette müm-
kün değildi. Nitekim, o dönemde açılan 
davaların neredeyse tamamı, işte bu özen-
sizlikler ve kasıtlı saptırmalar sebebiyle 
neticesiz kalmıştır. Şayet bir davada tek bir 
masum dahi mağdur ediliyorsa, orada ada-
letten söz edilemeyeceği açıktır. Bir takım 
tutuklamalarla, bir takım davaların gidi-
şatıyla ilgili şahsımın o dönemde verdiği 
beyanatlar, gösterdiği tepkiler ortadadır. 
Her ne kadar vicdanen mutmain değilsek 
de, yargının bağımsızlığına halel getirme-
mek için, meseleye daha keskin bir şekilde 
müdahale etmedik, edemedik. Nitekim, o 
dönemde yargı bürokrasisi içinde kritik 
konumlarda bulunanların, örgüt emriyle 

bu işleri rayından çıkardığı, daha sonra or-
taya çıkmıştır. 

Biliyorsunuz, Anayasamızın 138’nci mad-
desine göre, “Hâkimler görevlerinde ba-
ğımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve huku-
ka uygun olarak, vicdani kanaatlerine göre 
hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanıl-
masında mahkemelere ve hâkimlere emir 
ve talimat veremez; genelge gönderemez; 
tavsiye ve telkinde bulunamaz.”

Şimdi sizlere soruyorum; FETÖ mensubu 
hâkim ve savcılar görevlerini, bu krıterlere 
uygun olarak mı yapıyorlardı? Kamuoyu 
oluşturmaya yönelik haberlerden başla-
yarak, kolluk güçlerinin araştırmalarına, 
savcıların soruşturmalarına, hâkimlerin 
kararlarına kadar her yerde örgütün çıkar-
ları ve talimatları esas alınmıyor muydu? 
Bu ülkenin yargısını, iradelerini, bir terör 
örgütüne ve onun hiyerarşisine teslim et-
miş hâkim ve savcılara terk edemezdik. 

17-25 Aralık Bir Darbe 
Girişimidir

17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla 
şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, 
hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık ope-
rasyonu, yargıyı ele geçirmeye çalışan bu 
örgütün kendini, inkâr edilemez bir şekil-
de açığa çıkarmasının adıdır. Hani eskiler, 
“Takke düştü kel göründü” derler ya, 17-25 
Aralık’ta işte tam da böyle olmuştur. Yargı 
ve emniyet teşkilatı içindeki militanlar va-
sıtasıyla meşru hükümeti devirerek yöne-
time el koymaya çalışmanın adı, anayasal 
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düzeni yıkmaya teşebbüstür, yani darbe-
dir. 17-25 Aralık da bir darbe girişimidir. 
Hükümet ve siyasi kadrolar olarak göster-
diğimiz sağlam duruş, daha da önemlisi 
milletimizin verdiği güçlü destek sayesin-
de, bu darbe teşebbüsünü boşa çıkardık. 

Örgüt, 17-25 Aralık’ta emniyet ve yargı 
içindeki mensupları aracılığıyla başa-
ramadığını, 15 Temmuz’da Türk Silahlı 
Kuvvetleri içindeki yandaşları vasıtasıyla 
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Hamdolsun, 
o gece de, milletimizin gösterdiği dirayet, 
kahramanlık, kararlılık ve fedakârlık sa-
yesinde neticeye ulaşamamışlardır. Daha 
sonra elde edilen bilgiler, Gezi olayları ve 
6-8 Ekim hadiseleri gibi, ülkemizi sıkıntıya 
sokan pek çok önemli kargaşanın büyüme-
sinde, rayından çıkmasında aynı örgütün 
parmağı olduğunu göstermiştir. Halâ Pen-
silvanya’daki zat, utanmadan, sıkılmadan 
“Tüm bunlar bir senaryodur” diyor. Tüm 
yaşadıklarımızın, nasıl bir senaryo oldu-
ğunu görüyoruz. Evvelallah önümüzdeki 
süreçte, oynanan tüm oyunlar net olarak 
ortaya çıkacaktır. Çünkü ilahi adaletin te-
cellisinden zerre kadar şüphe etmiyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Yargıda Birlik Derneği, işte böylesine 
önemli bir örgütün adalet teşkilatımız 
içinde yol açtığı tahribatın önüne geçilme-
si konusunda tarihi bir misyon üstlenmiş-
tir. Yargıda Birlik Derneği’ni birileri gör-
mezden gelebilir. Bu tür davranışları hiç 
umursamayın. Sizlerden özür dileyerek, 
atalarımızın “İt ürür, kervan yürür” sözü-
nü de hatırlatmadan geçmeyeceğim. 17-25 

Aralık darbe girişiminin hemen ardından, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu ta-
mamen ele geçirerek yargıyı kontrolü altı-
na almak isteyen örgüte karşı, çoğulcu ve 
geniş tabanlı bir hareketin temsilcisi ola-
rak Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur. 
Bu derneği kurmanız çok isabetli olmuş-
tur. Er meydanında sizler olmalısınız. Eğer 
meydanı boş bırakırsanız, birileri gelir o 
meydanı doldurur. 

Anayasaya, kanuna, hukuka uygun bir şe-
kilde vicdani kanaatleriyle yargı görevini 
yerine getirmek isteyen hâkim ve savcıla-
rımız, iradesini ve yetkisini FETÖ’nün em-
rine veren Mankurtlara karşı, tarihimizde 
ender rastlanan bir birliktelikle hareket 
etmişlerdir. Bu sayede, önce Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu örgütten kurtarıl-
mış, ardından teşkilatın FETÖ militanla-
rından temizlenmesi süreci başlatılmıştır. 
Ülkemize yönelik saldırı ne kadar alçakça 
ve ahlaksızca olursa olsun, bizim buna kar-
şı verdiğimiz mücadele daima hukuk dev-
leti sınırları içinde yürütülmüştür, öyle de 
devam edecektir. Aksi takdirde onlardan 
farkımız kalmaz. 

Şu anda hapiste olanlar arasında çok iyi 
tanıdıklarım var. Bunlar itirafçı namıyla 
ortaya çıkıyorlar. Ancak doğruları konuş-
muyorlar. Bu şahıslar, davaların yönünü 
değiştirmek ve sulandırmak istiyorlar. 
Bunların bir kısmıyla, Başbakanlığım dö-
neminde başa baş görüşmelerim olmuş-
tur. O dönem söyledikleriyle, şimdi itirafçı 
olarak söyledikleri tamamen farklıdır. Bu 
noktada oyuna asla gelmemek gerekiyor. 
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15 Temmuz’daki Sağlam 
Duruşunuzu Devam 
Ettirmelisiniz

15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesin-
de, vatandaşlarımızın direnişi ve bizim or-
taya koyduğumuz liderlik yanında, yargı-
mızın sağlam duruşu da çok hayati öneme 
sahiptir. 15 Temmuz’daki sağlam duruşu-
nuzun bundan sonra da devamı şarttır. Hiç 
kimseden çekinmemize gerek yok. Çünkü 
adalet terâzisi sizin elinizdedir. Adalet 
terâzisini elinde tutanlar, yeryüzündeki 
gücü elinde tutanlardır. Tüm milletimizin 
de sizden beklentisi bu istikâmettedir. 

Darbe girişiminin anlaşılmasının ardından 
süratli şekilde harekete geçen ve kendi me-
kanizmalarını işleten kurum yargımızdır. 
Bunun için, darbenin ilk saatlerinden iti-
baren, hainlerin gözaltına alınması, sorgu-
lanması, tutuklanması, yargılanması konu-
sunda fedakârlıkla ve cesaretle görev alan 
tüm savcılarımızı, hâkimlerimizi hassaten 
tebrik ediyorum. Aynı şekilde, 15 Temmuz 
sonrasında FETÖ mensuplarının tasfiye-
siyle iş yükleri fevkâlade artan hâkim ve 
savcılarımız, en küçük bir boşluğa, zaafa, 
sıkıntıya meydan vermeden, gece gündüz 
çalışarak adalet sisteminin işlemesini sağ-
lamışlardır. Bunun için de tüm hâkim ve 
savcılarımızı ayrıca kutluyorum. 

Aslında, 15 Temmuz sonrasında, yargı ve 
emniyet başta olmak üzere, tüm bürokra-
side gördüğümüz gerçek şudur: FETÖ’cü-
lerin tasfiyesi, işleri zorlaştırmak bir yana, 
kolaylaştırmış, hızlandırmış, rayına oturt-

muştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri 
dönüşler hep bu yöndedir. Bugüne kadar 
FETÖ’cülerin kamudan uzaklaştırılmasın-
dan dolayı aksayan bir iş, ortaya çıkan bir 
mağduriyet henüz görmedim, duymadım. 
Hatta, yılbaşında İstanbul’da yaşanan te-
rör saldırısının failinin yakalanmasında 
olduğu gibi, gerçekten çok zor ve takdir 
edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başa-
rıyla gelindiğini görüyoruz. Demek ki bu 
örgütün mensupları, devlet ve millet için 
değil, sadece ve sadece kendileri için çalı-
şıyordu. Yoklukları hiçbir şeyi değiştirme-
diğine, hatta işleri kolaylaştırdığına göre, 
herhalde böyle düşünmekte haksız değiliz. 

FETÖ’cü hainler, PKK terör örgütüyle de 
ortak çalıştılar ve çalışmaya devam ediyor-
lar. Bugün bizim emniyet teşkilatımızın 
içerisinde bunlar var mı? Var. Silahlı Kuv-
vetlerimizin içerisinde bunlar var mı? Var. 
Tabii ki bu unsurlar, terör örgütlerinin işi-
ni ciddi manada kolaylaştırıyor. Ama her 
geçen gün eriyorlar, daha da eriyeceklerin-
den şüpheniz olmasın.

Değerli arkadaşlar,

Meclis’te ilk tur görüşmeleri tamamlanan 
Anayasa değişikliği, yasama, yürütme ve 
yargı erkleri arasındaki ilişkileri yeniden 
düzenliyor. Her ne kadar kâğıt üzerinde 
ülkemizde yasama ve yürütme farklı erk-
ler olarak gözükse de, pratikte her iki yapı 
da aynı siyasi gücün kontrolünde olmak 
zorundaydı. Aksi takdirde sistemin işleme-
si mümkün değildi. Nitekim, ülkemizde 
siyasi sistemin tıkandığı dönemlere bak-
tığımızda, bu iki güç arasındaki uyum-
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suzluğun ön plana çıktığı yıllar olduğunu 
görüyoruz. Bir terör örgütünün yargıda 
kurduğu etkinlik, burada da bir sorun ol-
duğuna işaret ediyor. Dolayısıyla, yasama, 
yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkile-
rin demokratik bir anlayışla yeniden belir-
lenmesi, Türkiye için kayıp değil, tam tersi-
ne büyük bir kazançtır. 

Esasen bizim hayalimiz, özellikle de 2011 
yılından beri, ülkemize, tüm bu hususları 
esaslı şekilde düzenleyecek yeni bir anaya-
sa kazandırmaktır. Maalesef, bu yöndeki 
tüm gayretlerimize rağmen, mevcut sis-
tem içinde bir netice alamadık. Buna rağ-
men, imkânlar dâhilindeki arayışlarımız-
dan vazgeçmedik. 

2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin 
aşılması sırasında getirdiğimiz yeni dü-
zenleme, yani Cumhurbaşkanını doğrudan 
halkın seçmesi, bu yönde köklü bir değişi-
min ilk adımı olmuştur. 2014 seçimlerinde 
uygulamaya geçen yeni sistemle birlikte, 
artık işlerin eskisi gibi yürüme imkânı za-
ten kalmamıştır. Gücünü halktan alan bir 
Cumhurbaşkanının, vesayetin değil milli 
iradenin temsilcisi olması kadar tabii bir 
şey yoktur. Ben de görevimi, bu anlayışla 
yürütüyorum. 

HSYK’nın Çoğulcu ve Geniş 
Tabana Oturan Yapısı 
Korunacaktır

Cumhurbaşkanının yeni seçim yöntemiy-
le, gücünü halktan alan daha üst bir siyasi 
otorite oluşturulurken, Anayasanın Başba-

kanlık Hükümeti sistemini esas alan yapı-
sı değiştirilmemiştir. Böyle olunca da, her 
ikisi de gücünü milli iradeden alan iki baş-
lı bir yapı ortaya çıkmıştır. Şahsımın, mev-
cut hükümetle uyumlu bir şekilde çalışıyor 
olması, ortada böyle bir sorun bulunduğu 
gerçeğini değiştirmiyor. Aynı şekilde halef-
selef olduğumuz Sayın Abdullah Gül ile de, 
o dönem, bizim ilişkilerimizin bu noktada 
gayet iyi çalışması bir şeyi değiştirmiyor. 
Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu pa-
tinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. 

Muhalefet partilerimizden birinin, 
MHP’nin, bu gerçeği görmesi sayesinde, 
Anayasada, yeni sisteme uygun değişik-
liklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben 
milletim adına, Milliyetçi Hareket Partisi 
Liderine ve ekibine özellikle teşekkür edi-
yorum. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık 
gücünü birleştiren, Meclis’in denetim me-
kanizmalarını güçlendiren yeni yönetim 
modelinin, ülkemiz için hayırlı olacağına 
inanıyorum. 

Anayasa değişikliği ile, Hâkimler ve Sav-
cılar Kurulumuzun yapısında da reform 
yapılıyor. 2010 Anayasa değişikliğiyle ge-
tirilen seçim sisteminin, hâkim ve savcıla-
rımızı mutlu etmediğini, tam tersine ciddi 
hizipleşmelere ve sorunlara yol açtığını, 
bizzat sizler ifade ettiniz. Bunun için seçim 
sistemi kaldırıldı. Şimdi, Meclis’te 2’nci tur 
görüşmeleri başlayacak olan değişiklikle, 
HSYK’nın 4’ü Cumhurbaşkanı, 7’si Meclis 
tarafından seçilecek, 2’si de Bakan ve Müs-
teşardan oluşan 13 üyeli bir yapıya kavuş-
turulması öngörülüyor. 
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Yargıda Birlik Derneği üyeleri olarak şun-
dan emin olmanızı istiyorum. Önümüzde-
ki dönemde de HSYK’nın çoğulcu ve geniş 
tabana oturan yapısı mutlaka korunacak-
tır. Ülke olarak, adalet teşkilatı olarak çok 
büyük faydasını gördüğümüz bu çoğulcu 
yapıdan geriye dönüş mümkün değildir. 
Milletimizin yarısından fazlasının deste-
ğini alarak göreve gelecek hiçbir Cumhur-
başkanının, bu çoğulcu ve geniş tabanlı 
temsil yapısına zarar verecek bir tavır içi-
ne girmesi söz konusu olamaz. 

Yargının FETÖ veya başka bir örgüt tara-
fından rehin alınmasına asla izin vereme-
yiz. Halkımızın yargıya olan güvenini tah-
rip edecek hiçbir adım atmayız, atılmasına 
rıza göstermeyiz. Bunun yolunun da grup-
laşmaları reddederek, hukukun üstünlü-
ğünü, yargı bağımsızlığını, millet adına 
hareket etmeyi esas alan bir sistemden geç-
tiğini çok iyi biliyoruz. Yeni yapı da, işte bu 
hassasiyeti gözetecek şekilde kurulacaktır. 
Yargıda Birlik Derneği’nin, önümüzdeki 
dönemde de, çoğulcu yapısıyla, yargının 
işleyişini murakabe edecek, görüş bildire-
cek, öneri getirecek, gerektiğinde eleştire-
cek bir meslek kuruluşu olarak, daha etkin 
bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğine 
inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini teşrifleriniz için her bi-
rinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere 
selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ka-
lın sağlıcakla…
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 35’incisinde 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Çanakkale, 
Edirne, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kah-

ramanmaraş, Karaman, Kilis, Kırıkkale, 
Konya, Malatya, Manisa, Trabzon ve Uşak 
illerimizden gelen siz kıymetli muhtarları-
mızı misafir ediyoruz. Anayasa değişikliği 
vesilesiyle, ülkemizin yönetim sisteminin 
enine boyuna tartışıldığı bir dönemde icra 
ettiğimiz bu buluşmanın, ayrıca önemli ol-
duğuna inanıyorum. 

Türkiye, Savunma Durumunu 
Terk Edip, Hücum Pozisyonuna 

Geçmiştir

35. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 19 Ocak 2017
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Zulümle Abad Olan Hiçbir Ülke 
Yoktur

Bakınız, size bir hikâye anlatayım: Ulu 
çınarın yanında bir kabak filiz vermiş. 
Yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla bü-
yüyen kabak, neredeyse çınarın boyuna 
ulaşmış. Bu durum karşısında böbürlenen 
kabak, bir gün çınara, “Sen ne kadar za-
manda bu hale geldin” diye sormuş. Çınar, 
“90 yılda” deyince kabak, “Bak, ben 2 ayda 
senin boyuna ulaştım” şeklinde cevap ver-
miş. Aradan biraz daha zaman geçip son-
bahar rüzgârları esmeye başlayınca, kabak 
kurumaya, yaprakları, dalları dökülmeye 
başlamış. Bu duruma şaşıran kabak, çına-
ra, “Neler oluyor bana” diye sormuş. Çına-
rın cevabı, “Benim 90 yılda geldiğim yere 
sen 2 ayda gelmeye çalıştığın için ölüyor-
sun” olmuş. 

Evet, biz millet olarak, bugün bulunduğu-
muz yere 2 ayda gelmedik. Bizim arkamız-
da 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, 1.400 
yıllık medeniyet müktesebatımız, coğraf-
yamızdaki bin yıllık varlığımız vardır. Ta-
rihimizin en son ve en genç devleti olan 
Cumhuriyetimiz dahi 93 yılını geride bı-
raktı. Bugün sahip oldukları güce, imkâna, 
zenginliğe güvenerek dünyaya meydan 
okuyanlar, yarın mevsim değiştiğinde 
ayakta kalabilecekler mi, hep birlikte göre-
ceğiz. 

Dünya tarihinde zulümle büyüyen çoktur, 
ama zulümle abad olan hiçbir ülke, hiçbir 
toplum, hiçbir lider yoktur. Ne diyor ata-
larımız: Zulümle abad olanın ahiri berbad 
olur. Biz büyüklerimizden “Haksız davada 

zirve olmaktansa haklı davada zerre olma-
yı” öğrendik. Onun için, bugün yaşadığı-
mız sıkıntılar, evet canımızı yakabilir, ama 
asla bizim için yıkım sebebi olmaz, olma-
yacaktır. Yunus Emre gibi, “Ölürse ten ölür, 
canlar ölesi değil. Dünyaya gelen gider, 
baki kalası değil” diyerek, şehitliği en bü-
yük mertebe, gaziliği en büyük şan kabul 
ederek, mücadelemize devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Zaman zaman bazı şikâyetler alıyorum. Bu 
gece de öyle bir şikâyet sebebiyle bir gazi-
mizi aradım. Gazimiz bir kamu kuruluşu-
na evraklarını gönderiyor, fakat evraklar 
maalesef işleme konmuyor veya ağırdan 
alınıyor. Şimdi buradan ilgili kaymakama 
sesleniyorum: Ey kaymakam, sen kendini 
ne sanıyorsun? Sen orada kalıcı mısın? O 
gazi kendini bu vatan için feda etti. Gazi-
miz köprünün üzerine niçin yürüdü? Bu 
vatan için, bu millet için yürüdü. Eğer sen, 
şimdi o makamda varsan, o gazi sebebiyle 
varsın, haddini bileceksin. Haddini bilme-
diğin zaman da haddini sana bildirirler, 
bunu da bileceksin. Nitekim İçişleri Ba-
kanıma da söyledim, öyle zannediyorum 
ki gereği yapılacaktır. Niye? Çünkü bizim 
şehitlerimize ve gazilere olan borcumuz 
farklıdır. Bunun gereğini de aksatmadan 
yerine getirmek durumundayız.

Değerli kardeşlerim, 

Rabbim, kutsal kitabımızda bizlere, “Sizin 
hayır gördüklerinizde şer, şer gördükle-
rinizde hayır olabilir” buyuruyor. Bu ila-
hi kelama uygun şekilde, ülkemizin son 
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yıllarda ardı ardına yaşadığı sıkıntıların 
sebep olduğu kayıpların, aynı zamanda 
yeni bir doğuşun, yeni bir yükselişin de 
habercisi haline dönüştüğüne inanıyo-
rum. Milletimiz, Çanakkale’den, Kurtuluş 
Savaşımızdan bu yana ilk defa, istiklalini 
ve istikbalini koruma konusunda bu dere-
ce kararlı, bu derece metanetli, bu derece 
fedakâr bir tutum içindedir. Öyle ki, birli-
ğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi boz-
maya yönelik her provokasyon, tam tersi-
ne dayanışmamızı daha da güçlendiriyor.

Hatırlayınız, Gezi Olaylarıyla, milletimizin 
içinde hayat tarzı ve ideolojik farklılıklar 
üzerinden bir çatlak oluşturmaya çalıştı-
lar. Kısa sürede oyun deşifre oldu ve pro-
vokatörler ortada kalıverdi. Gezi olayla-
rının arkasında kimler vardı? Dış güçler 
vardı ve güçlenen Türkiye’yi parçalamak 
istiyorlardı. Dış güçler kendilerince, “Sen 
köprüler yapacaksın öyle mi, sen denizin 
altından raylı sistemler yapacaksın öyle 
mi, denizin altından otomobil sistemleri-
ni kuracaksın öyle mi, sen insansız hava 
araçları yapacaksın öyle mi, sen hızlı raylı 
sistem yapacaksın öyle mi? Biz sana izin 
vermeden bu adımları atamazsın” dediler. 
Peki ne oldu? Oyun açığa çıktı. Biz durduk 
mu? Durmadık. Onların sahneye koyduğu 
bu oyundan sonra, Osman Gazi ve Yavuz 
Sultan Selim Köprüleri açıldı. Ardından da 
Avrasya Tüneli’ni hizmete aldık. Durmak 
yok, yola devam, daha yapacağımız çok ya-
tırım var.

İnşallah 18 Mart’ta da, Çanakkale Köprü-
sünün temelini atacağız. Şimdi bunun he-
yecanını yaşıyoruz. Bu köprüyü de inşallah 

2023’e yetiştirmeyi planlıyoruz.  Çünkü 
Türkiye’ye ve millete bu hizmetler yakışır. 

Özgürlük, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nden Geçer

17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişi-
minde, hukuk üzerinden, adalet duygusu 
üzerinden bir saldırı başlatıldı. Milletimiz 
orada da hemen tezgâhı gördü, safını ona 
göre belirledi. Bölücü örgüt çukur eylem-
leriyle, bir yandan olayların yaşandığı 
yerlerdeki vatandaşlarımızı devletinden 
kopartmak, diğer yandan da diğer bölge-
lerdeki vatandaşlarımızı kışkırtmak iste-
di. Batı’dan gelen bir takım şahıslar doğru 
Güneydoğu’ya gittiler. Ama bunlar ahlak-
sız. Bu güruh, orada belediyelerin devletin 
iş makineleriyle teröristler için hendekler, 
çukurlar açtığını gördükleri halde, hala 
onları savunuyorlar. Bir belediye çukuru 
niçin açar? Ya kanalizasyon, ya içme suyu, 
ya da diğer alt yapı çalışmaları için çukur 
açılır. Ancak bu çukurlarları, güvenlik güç-
lerinin oralara girmemesi için açmışlar. 

Peki, güvenlik gücü niçin var? Vatandaşı-
nın can güvenliğini sağlamak için var. Ey 
Batı, siz bunların arkasında durdunuz. An-
cak sizin bugüne kadar ‘özgürlük’ diye bir 
derdiniz hiç olmadı. Özgürlük, insanlara 
insanca yaşama erdemini kazandırmak-
tır. Biz, onun mücadelesini veriyoruz. Öz-
gürlük, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 
geçer. Özgürlük, Marmaray’dan, Avrasya 
Tünelinden, Osman Gazi Köprüsü’nden 
geçer. Yine özgürlük, havalimanlarından 
geçer. Düşünün, 25 tane hava limanı olan 
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Türkiye’nin, özellikle geçtiğimiz 150 yılı 
sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. 
Tanzimat’tan Meşrutiyete, Cumhuriyetin 
ilanından çok partili siyasi sisteme kadar 
pek çok yol ve yöntem denenmiş, ancak 
arayış bir türlü bitmemiştir. Bu arada yaşa-
dığımız pek çok darbeyi, darbe girişimini, 
vesayet baskılarını da unutmamak gereki-
yor. Bu da ortada, yerli yerine oturmayan, 
eğreti duran, milleti mutmain etmeyen bir 
duruma işaret ediyor. Türkiye’nin günde-
minde olan Anayasa değişikliğiyle yönel-
diği yeni yönetim sistemi, işte bu ihtiyacın, 
bu arayışın bir ürünüdür. Meclis’teki süre-
cin tamamlanmasının ardından, konu mil-
letimizin huzuruna gelecek, herkes izahı-
nı, itirazını milletimize yapacaktır. Seçimle 
gelinen görevlerin ilk basamağı muhtarlık, 
son kademesi Cumhurbaşkanlığıdır.

Ülkemiz açısından bu kadar önemli bir 
meseleyi istişare etmesi, tartışması, çözüm 
yolları araması gerekenlerin en başında 
siz muhtarlarımızla Cumhurbaşkanı ola-
rak şahsım geliyor. Gücünü halktan alan 
ve “Halka hizmeti Hakka hizmet olarak” 
gören bir Cumhurbaşkanı olarak, özellik-
le kritik dönemlerde, muhtarlarımız ara-
cılığıyla milletimden aldığım mesajlara 
büyük önem veriyorum. İl ziyaretlerim 
sırasında da, her fırsatta vatandaşlarımla 
doğrudan iletişim kurmaya, onların hissi-
yatlarını, düşüncelerini, tavsiyelerini, eleş-
tirilerini dinlemeye gayret ediyorum. 

40 yıllık siyasi hayatım, özellikle de son 
yıllarda yaşadığım hadiseler bana şunu 

göstermiştir: Gönlünü, gözünü ve kulağı-
nı milletimizden ayıran hiç kimsenin, bu 
topraklarda başarılı olma, kök salma şansı 
yoktur. Milletimizle olan irtibatımızı güç-
lendirerek, istikametimizi doğru tutma-
mızı sağlayan sizlere, tüm muhtarlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Ülke ve millet olarak kısa sürede o kadar 
çok, o kadar önemli hadiseyi üst üste ya-
şadık ki, artık öncelik sıralaması yapmak-
ta zorlanıyoruz. Aynı anda hem terör, hem 
ekonomi cephesinde mücadele ediyor, 
hem yurt dışı operasyonlarımızı sürdürü-
yor, hem de uluslararası saldırılara karşı 
direniyoruz. Esasen, yaşadığımız sorunla-
rın hiçbiri bize mahsus olmamakla birlik-
te, bizi diğer ülkelerden ayıran çok önemli 
farklar vardır. Mesela terör, tüm dünyanın 
sorunu olmakla birlikte, tüm terör örgüt-
lerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye’dir. 
Bölgemizdeki ülkelerin hepsi de iç sorun-
larıyla uğraşıyor, ama maruz kaldığı çok 
yönlü kuşatmaya rağmen dimdik ayakta 
durabilen, kendi yolunda yürümeye de-
vam edebilen tek ülke yine Türkiye’dir. 
Küresel ekonomik kriz, gelişmiş ülkeler 
dahil, herkesi etkilerken, Türkiye, yaşadığı 
tüm sıkıntılara rağmen mali disiplininden 
taviz vermemiş, büyümesini belli bir çıta-
nın altına düşürmemiştir. Ne darbe teşeb-
büslerine, ne kaos senaryolarına eyvallah 
etmeyen bu ülkenin, öyle birkaç fiskeyle 
yıkılmayacak ulu bir çınar olduğunu cüm-
le alem görmüştür. 
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Türkiye’nin şu anda 55 tane havalimanı 
bulunuyor. Biz, terör estirilen Hakkâri’ye 
havalimanı yaptık. Terör örgütleri, o ha-
valimanını bombaladılar. Peki, bu Batı ne 
yaptı? Yine teröristlerin yanında yer aldı. 
Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inandığımız 
yolda, milletimizin efendisi olarak değil, 
hizmetkârı olarak hizmete devam edece-
ğiz. Ne inanç, ne fikir, ne de düşünce öz-
gürlüğüne asla bugüne kadar yasak gelme-
miştir, bundan sonra da gelmeyecektir.

Hiçbir yerde bu oyuna gelmeyen milleti-
miz, terör örgütüne tarihinin en büyük 
darbesini vuran devletine güvendi, onun 
yanında yer aldı. Mahalli idareler seçim-
lerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
farklı neticeler elde ederek, siyasi kaos çı-
karma hesapları yapıldı. Milli irade, orada 
da kendi temsilcilerinin yanında güçlü 
bir duruş sergiledi. 7 Haziran ve 1 Kasım 
milletvekili seçimleri arasındaki dönem-
de, Türkiye’ye, siyasi belirsizlik üzerinden 
diz çöktürmeye çalıştılar. Milletimizden 
aldığımız destekle, buna da izin vermedik. 
15 Temmuz darbe girişimi, tüm bu başa-
rısızlık zincirini kırmak için yapılan en 
cüretkâr, en pervasız ataktı. Hamdolsun, 
milletimizi cesareti, kahramanlığı, dirayeti 
ve kararlılığıyla bu ihaneti de başarısızlığa 
uğrattık. 

Suriye sınırımız boyunca bir terör hattı 
oluşturarak, güya bizim kardeşlerimiz-
le, tarihimizle, geleceğimizle irtibatımızı 
tümden kesmenin hesabı içine girdiler. 
Cerablus’tan başlatıp El Bab’a kadar indi-
ğimiz operasyonla, bu hesabı da bozduk. 
Irak’ta benzer oyunların hazırlıkları için-
deler. İnşallah onu da bozacağız. 

DEAŞ denilen, YPG denilen örgütlere veri-
len gizli-açık desteğin, paratoner gibi, dün-
yadaki tüm teröristleri, tüm sapkın tipleri 
bölgemize ve ülkemize çekmelerinden 
kaynakladığını çok iyi biliyoruz. Aslında 
çok kısa bir sürede bitebilecek El Bab ope-
rasyonunun bu kadar uzamasının gerisin-
deki sebeplerin de gayet iyi farkındayız. 
Herkesin bir hesabı varsa, bu milletin, bu 
ümmetin, hepsinden önemlisi Allah’ın da 
bir hesabı vardır. 

Bizim başımıza çorap örmeye kalkanlar, 
kendi başlarına ördükleri ağın farkında 
değiller. Atalarımızın dediği gibi, “Keser 
döner sap döner, gün gelir hesap döner”. 
İnşallah bu kirli hesabın döneceği günler 
de yakındır. 

Bizim Gönül Sınırımızın Hududu 
Yoktur

Değerli kardeşlerim,

Dünyada yaşanan çatışmaların özünde 
güç mücadelesi vardır. Haklı da olsanız, 
bunu hayata geçirebilmek için güçlü ol-
manız gerekiyor. Biz, bu coğrafyada, önce 
Selçuklu’yla, ardından Osmanlı’yla, tarihte 
eşine ender rastlanır büyüklükte ve güç-
te devletler kurduk ve yönettik. Hala bu 
coğrafyada yaşıyor, itibarımızı koruyor 
olabilmemizi, gücümüzü zulme dönüş-
türmememize, herkese ve her kesime adil 
davranabilmemize borçluyuz. Cumhuriyet 
döneminde de, geçmişte yaşanan kimi sı-
kıntılara rağmen, özellikle son dönemde, bu 
kuşatıcı, herkesi kucaklayan yönetim anlayı-
şımızı sürdürdüğümüze inanıyorum. 
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Hep söylediğim bir söz var, burada da tek-
rar edeceğim. Bizim fiziki sınırlarımız baş-
kadır, gönül sınırlarımız başkadır. Fiziki 
sınırlarımızı, 81 vilayetimizle, 780 bin ki-
lometrekare vatan toprağımızla, 79 milyon 
vatandaşımızla tarif ediyoruz. Buna karşı-
lık gönül sınırlarımızın hududu yoktur. 

Rahmetli Abdürrahim Karakoç ne güzel 
söylüyor:

“Ellerin yurdunda çiçek açarken

Bizim İl’e kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım”

Evet, biz devletimize sınır çizebiliriz ama 
gönlümüze sınır çizemeyiz. Bu gönlün 
içinde Suriye’deki, Irak’taki, Myanmar’da-
ki, Türkistan’daki mağdur kardeşleri-
miz de vardır, Bosna’daki, Afrika’nın ve 
Avrupa’nın dört bir yanındaki mazlum 
kardeşlerimiz de vardır. 

Milletimiz bunca saldırıya rağmen hala 
dimdik ayakta ise, gönül sınırlarımızın 
içindeki yüz milyonlarca kardeşimizin 
duası, sevgisi, teşviki sayesindedir. Hem 
kendimiz, hem de gözünü ve gönlünü bize 
çevirmiş kardeşlerimiz için güçlü olmak, 
güçlü kalmak zorundayız. Türkiye yıkılır-
sa, sadece bir ülke yıkılmış olmaz, bir ta-
rih, bir medeniyet, bir inanç ve kültür kale-
si yıkılmış olur. İşte bu şuurla, hep birlikte 
daha çok çalışmalıyız. 

Değerli kardeşlerim,

Bakınız, sadece bölücü terör örgütüne kar-
şı verdiğimiz mücadelede, son 1,5 yılda 
871 asker, polis ve korucumuzu, 337 sivil 
vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 
10 bine yakın terörist etkisiz hale getiril-
di, 12 bine yakın terörist ve onlara yardım 
eden kişi tutuklandı. Ama, bunların hiçbi-
ri kayıplarımızın acısına karşılık gelemez. 
Aynı şekilde, 15 Temmuz darbe girişimin-
de 248 kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 193 
gazimiz var. Darbe girişimi sonrasında 
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 43 bin 
kişi tutuklandı, 95 bin kişi kamudan ihraç 
edildi. 

Suriye’de devam eden operasyonda 45 
şehidimiz bulunuyor. Bu operasyonda 
DEAŞ’a 2 bine yakın, PYD’ye 300’ün üze-
rinde kayıp verdirdik. DEAŞ’ın çeşitli 
şehirleride gerçekleştirdiği saldırılarda 
yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 
Sadece Gaziantep’te çoğunluğu çocuk 56 
vatandaşımızı, yılbaşındaki saldırıda 39 
kişiyi kaybettik. 

Hans’ın, George’un Hazırladığı 
Raporlar Bizi Bağlamaz

Bunlar sadece terörle mücadele bilanço-
muz. Bir de bunun ekonomi boyutu var. 
Döviz kuru üzerinden ekonomimize darbe 
vuruluyor. Tüketicileri ve üreticileri tedir-
gin ederek ekonomiyi yavaşlatmak için her 
yola başvuruluyor. Yatırımları engellemek, 
yatırımcıları ürkütmek için her fırsat kul-
lanılıyor. Avrupa Birliği başta olmak üze-
re, pek çok uluslararası kuruluş, ülkemize 
karşı haksız ithamlar yöneltiyor, tavırlar 
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ortaya koyuyor. Daha, müttefik dediğimiz, 
stratejik ortak dediğimiz ülkelerin, yalan-
larını, ikiyüzlülüklerini, riyakârlıklarını, 
husumet derecesine varan tutarsızlıklarını 
saymıyorum bile… 

Bugün buradan tekrar söylüyorum; ne 
raporu hazırlarsanız hazırlayın, bizim 
raporumuzun sahipleri işte buradadır. 
Hans’ın, George’un, şunun-bunun hazırla-
dığı raporlar bizi bağlamaz. Bizi Ahmet’in, 
Mehmet’in, Ayşe’nin, Fatma’nın hazırlığı 
raporlar bağlar. 

Sanıyorlar ki, her yerden saldırırsak 
Türkiye’ye diz çöktürürüz, Türk Milletini 
pes ettiririz. Bizim bunlara cevabımız en 
başından beri aynı oldu. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet… Biz bu dört 
ilkeye sahip çıktığımız sürece, Allah’ın yar-
dımıyla, ülkemizi ve milletimizi tökezlete-
cek, yere yıkacak hiçbir güç yoktur. 

Bu ülkeyi etnik köken üzerinden böleme-
diler, mezhep üzerinden bölemediler, meş-
rep üzerinden bölemediler, terör örgütleri 
üzerinden parçalayamadılar, ekonomi üze-
rinden yıkamadılar. Artık atacak kurşunla-
rı kalmadı.

Bundan sonra sıra bizde… Bir kez daha ilan 
ediyorum. Türkiye, savunma durumunu 
terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir. 
Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, eko-
nomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına 
izin vermeyeceğiz. Tehdidin kaynağı nere-
deyse, gidip orada yılanın başını ezmekte 
kararlıyız. Suriye’deki operasyonlarımızla 
buna başladık. Terör örgütleriyle müca-

delemizi artık bu anlayışla yürütüyoruz. 
Irak’taki gelişmelere aynı yaklaşımla mü-
dahil olacağız. 

“Türkiye’nin yanında olmayan karşısın-
dadır” prensibiyle mücadele alanımızı 
genişleteceğiz. Bizi gömmeye çalışanlara 
cevabımızı, bayrağımızı en yükseğe dike-
rek, ezanımızı en gür sadayla okuyarak, 
birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek 
vereceğiz. Hiç kimse merak etmesin, Tür-
kiye bunu başarabilecek imkâna, azme, ka-
rarlılığa sahiptir. 

İstiklal marşımızda ne diyor Akif:

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”

….

“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 ya-
kın.”

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 36’ncısında siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Adana, Bartın, 

Burdur, Bursa, Gaziantep, Giresun, İzmir, 
Karabük, Kastamonu, Mersin, Niğde, Si-
vas, Yozgat ve Zonguldak illerimizden ge-
len siz kıymetli muhtarlarımızı misafir 
ediyoruz.

Ülke ve millet olarak kritik günlerden geç-
tiğimiz bir dönemde gerçekleştirdiğimiz 

Yeni Anayasa, Türk Milletinin ve 
Devletinin Geleceğini 

Aydınlatacak

36. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 8 Şubat 2017
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bu buluşmaların çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Burada sizinle Türkiye’ye ve 
dünyaya sergilediğimiz birlik, beraberlik, 
dayanışma görüntüsüyle, verdiğimiz me-
sajlarla tarihe not düşüyoruz. Türkiye’de 
işleyen bir demokrasinin bulunduğunun 
en somut ispatı, işte bu salonda muhtar-
larımızla birlikte 36’ıncı defadır tekrarla-
dığımız kucaklaşmalardır. Tamamı, mil-
letin özgür iradesiyle seçilen muhtarları, 
belediye başkanları, milletvekilleri, Cum-
hurbaşkanı ile ülkemiz, tabandan tavana 
demokrasinin tüm unsurlarıyla yaşandığı, 
yaşatıldığı bir yerdir. 

Geçmişte Türkiye’nin, demokrasiye müca-
dele etmeden, bedel ödemeden sahip oldu-
ğu imasında bulunanların, 15 Temmuz’la 
birlikte artık böyle bir iddiaları da kal-
mamıştır. Milletimiz, o meş’um gece, canı 
pahasına istiklaline, istikbaline ve demok-
rasisine sahip çıktığını, çıkacağını göster-
miştir. 

Dün Etiyopya Devlet Başkanı buradaydı. 
Kendisi, o geceyle ilgili “Siz Facetime’dan, 
İstanbul’a geleceğinizi açıkladığınız anda 
ben rahatladım” şeklinde samimi duygula-
rını ifade etti. Demokrasi mücadelesi öyle 
lafla olmaz. Hep söylediğim gibi, eğer lider 
taşın arkasına saklanırsa, millet dağın ar-
kasına saklanır. 

En modern silahların karşısına yüreğin-
deki imanı ve çıplak elleri ile dikilen Türk 
milleti, dünya demokrasi tarihine altın 
harflerle yazılacak bir zafer kazandırmış-
tır. O gece benim milletimin elinde silah 

yoktu. Elindeki bayrakla saldırılara göğüs 
gerdi, şehadete yürüdü. 

Biz seçilmişlere düşen, milletimizin bu 
fedakârlığını, bu kahramanlığını, bu sağ-
lam duruşunu, kendi görev alanlarımızda 
hakkıyla hizmet vererek taçlandırmaktır. 
Bunun için muhtarsak, mahalle halkına en 
iyi hizmeti vermek için çalışacağız. Beledi-
ye başkanıysak, ilçemize, ilimize en güzel 
hizmetleri gerçekleştirmenin çabası içinde 
olacağız. Milletvekiliysek, şehrimize ve ül-
kemize en faydalı projeleri kazandırmanın 
peşinde koşacağız. Cumhurbaşkanıysak, 
ülkemizi ve milletimizi her alanda dünya-
da en ileriye taşımanın mücadelesini vere-
ceğiz. Memurundan daire başkanına, kay-
makamından valisine, genel müdüründen 
müsteşarına kadar tüm kamu görevlileri 
de, seçilmişlerin ortaya koyduğu vizyon 
doğrultusunda çalışmalarını yürütecekler-
dir. Aksini savunan, demokrasiye ihanet 
eden bir vesayetçidir. Demokrasiye inan-
dığını söyleyen herkes, bunu kabul etmek 
zorundadır. 

Eksikliğimiz Cumhuriyette veya 
Demokraside Değil, Yönetim 
Sistemimizdedir 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, 1923 yılında Cumhuriyete geçe-
rek, rejim tercihini yapmıştır. Artık mil-
letimizin böyle bir meselesi yoktur. Cum-
huriyetten geri adım atmaya çalışanlar 
karşılarında herkesten önce milletimizi ve 
milletimizle birlikte şahsımı bulur. 
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Bununla birlikte, yönetim sistemi arayı-
şı, hangi rejimde olursak olalım, son 200 
yıldır sürekli devam eden bir mesele ola-
rak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyadaki 
devletlere baktığımızda monarşiyle parla-
menter sistemin, cumhuriyetle başkanlık 
sisteminin bir arada bulunabildiğini gö-
rüyoruz. Nitekim bizde de, İstanbul’daki 
Meclis-i Mebusan, şehrin işgali üzerine 
11 Nisan 1920’de kapanırken, 23 Nisan 
1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi 
adıyla bir bakıma yeniden açılıyordu. Üs-
telik aynı Meclis, 1923 yılında Cumhuri-
yeti ilan ederek, ülkemizi yeni bir rejime 
geçirmiştir. 

İşin doğrusu, hiçbir rejim ve hiçbir yöne-
tim sistemi, tek başına ülkeleri belirli bir 
kategoriye yerleştirmeye kâfi değildir. Ül-
kemizde asırlardır süren yönetim sistemi 
arayışı ise, dünyadaki yönelimlerin yanın-
da, ortada milletimizi mutmain etmeyen 
bir durumun olduğuna işaret ediyor.

Cumhuriyet dönemimizin darbelerle, 
muhtıralarla, krizlerle dolu olması, herhal-
de mevcut yönetim sistemimizin mükem-
meliyetinden kaynaklanmıyordu. Dikkat 
ediniz, burada eksikliği, Cumhuriyette 
veya demokraside değil, yönetim sistemin-
de arıyoruz, aramak zorundayız. Çünkü 
doğrusu budur. 

Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde geçtiğimiz haftalarda görüşülerek 
kabul edilen ve Cumhurbaşkanı olarak 
şahsımın onayına sunulan bir Anayasa de-
ğişikliği var. Bu değişiklik paketi, asırlara 
sari yönetim sistemi arayışımızda yeni ve 

çok önemli bir reformun ifadesidir. Tür-
kiye, yetki ve sorumluluğun Cumhurbaş-
kanında toplandığı, yürütme, yasama ve 
yargı arasındaki sınırların daha açık ve net 
bir şekilde çizildiği yeni bir yönetim siste-
mine geçiyor. Meclis, Anayasa değişikliği-
ni görüşüp kabul ederek, üzerine düşeni 
yapmıştır. Cumhurbaşkanı olarak ben de 
incelememi tamamladıktan sonra mesele 
milletimizin önüne gelecektir. Artık söz 
de, karar da milletimizindir. Milletten bu 
kararı kaçırmak isteyenler olmuştur? Niye 
korkuyorsunuz, bırakın kararı millet ver-
sin. 

Ülkemizde, bir kesim var ki, gündeme ge-
len her konuda aynı tavrı gösteriyor. Bun-
ların, memlekete ve millete faydalı olacak 
hiçbir bir teklif, hiçbir proje ortaya koy-
dukları vaki değildir. Köprü yaparsın karşı 
çıkarlar, Marmaray’ı yaparsın karşı çıkar-
lar, hızlı tren yaparsın karşı çıkarlar, yeni 
yeni havalimanları yaparsın karşı çıkarlar, 
hatta bombalarlar. Hakkari’de havalima-
nını maalesef havan toplarıyla vurdular. 
Bunlarda insanilik hiç yok. Sadra şifa ola-
cak, ülkeyi büyütecek hiçbir adımın ya-
nında yer almazlar. Tam tersine, müzmin 
muhalifler gibi, sürekli çarpıtmayla, ya-
lanla, iftirayla meseleleri ters-yüz etmeye 
çalışırlar. Son Anayasa değişikliğinde de 
aynı taktiği izliyorlar. Türkiye’nin yaşadığı 
darbelerin, muhtıraların, krizlerin, sıkıntı-
ların müsebbibi olan mevcut sistemi gök-
lere çıkartarak, sürekli Cumhurbaşkanlığı 
Hükümeti Sistemini karalıyorlar. Tarihi-
mizin en büyük yönetim reformlarından 
biri olan bu Anayasa değişikliğini engelle-
mek için Meclis’te sergilenmedik çirkinlik 
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bırakmadılar. Şimdi aynı işi meydanlarda 
yapmaya çalışacakları anlaşılıyor. 

Hâlbuki milletimiz için bu yeni bir mesele 
değildir, geçmişi vardır. 2007 Cumhurbaş-
kanlığı seçimi krizi sırasında, sorunu aş-
mak için atılan adım, ülkemizi işte bugün-
kü noktaya getirmiştir. Cumhurbaşkanının 
seçimini Meclis’ten alıp doğrudan halka 
veren Anayasa değişikliğinin, 21 Ekim 
2007 yılındaki halkoylamasında yüzde 69 
evet oyuyla kabul edilmesiyle, asırlık ara-
yış yeni bir yola girmiştir. Bu sistemin ne 
anlama geldiğini, pek çok kimse ancak, ilk 
uygulaması olan 2014 Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ardından anlayabilmiştir. Tür-
kiye 10 Ağustos’un akabinde, her ikisi de 
meşruiyetini milletten alan 2 ayrı yürütme 
gücünün olduğu bir sistemle karşı karşıya 
kalmıştır.

Milletimiz, Anayasa Değişikliği 
Paketine Sahip Çıkmalıdır

Mevcut Anayasanın, Meclis’in seçtiği Cum-
hurbaşkanına çok fazla yetki verdiği hep 
tartışılmıştır. Cumhurbaşkanı, bir de meş-
ruiyetini doğrudan halktan aldığında, bu 
yetkileri daha güçlü şekilde kullanmak du-
rumunda kalacaktır. Nitekim, ülkemizin 
2014 yılından beri yaşadığı krizleri, Cum-
hurbaşkanlığı makamının, işte bu meşru-
iyet gücüne dayanarak ortaya koyduğu li-
derlikle aştığı, inkar edilemez bir gerçektir. 
Burada söz konusu olan şahsım değildir. 
Elbette bu süreç şahsımla birlikte yaşandı. 
Ama o makamda kim oturuyor olursa ol-
sun, kendisinden aynı liderlik beklenecek-
ti. Sorunun şahıslardan değil sistemden 

kaynaklandığını kabul etmediğimiz süre-
ce, çözüme ulaşamayız. 

Siyasi hayatları koalisyon krizleriyle geçen 
rahmetli Özal’ın ve rahmetli Demirel’in, ni-
hai aşamada geldikleri yer, bugünküyle ay-
nıdır. Aynı şekilde, merhum Erbakan’dan 
rahmetli Türkeş’e kadar tarihimizde iz bı-
rakan tüm liderlerin de benzer görüşlere 
sahip olduklarını biliyoruz. 

Milletimiz, 2007 yılında ilk adımı atılan 
düzenlemeye verdiği destekle, bu yol ayrı-
mında tercihini Cumhurbaşkanlığı Hükü-
meti Sisteminden yana kullandığını ilan 
etmiştir. Nisan ayında milletimizin tak-
dirine, onayına sunulacak olan Anayasa 
değişikliğine, 10 yıl önce atılan bu adımın 
tamamlanması olarak bakmak gerekiyor. 
Milletimizin, o zaman yüzde 69 ile “evet” 
dediği reformun nihai hedefine ulaşması-
nı sağlayacak bu değişikliğe de aynı şekil-
de sahip çıkacağına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,  

Ülkemizde eskiden beri bir “hayır”cı blok 
vardır. İstanbul’a köprü yapılması için ha-
rekete geçilir, bunlar hemen karşı çıkar-
lar. Baraj inşasına başlanır, bunlar hemen 
engellemeye çalışır. Özelleştirme denilir, 
bunlar hemen ortalığı velveleye verir. 
Uluslararası sermaye ülkemize gelsin, ya-
tırım yapsın, istihdam oluştursun denilir, 
bunlar yine homurdanmaya başlar. Cebin-
den para çıkmıyor, yatırımcı her türlü riski 
alıyor ve yatırım yapıyor. Yap, işlet ve dev-
ret… Bu sistemi biz getirdik. Ancak bunlar 
bu sisteme de karşı çıkıyorlar. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

157

Göreve geldiğimizde önümüzde çökmüş 
bir ekonomi ve borç yığını bulduk. An-
cak bu ülkenin yatırıma ihtiyacı vardı. 
Türkiye’yi kalkındırmanın çarelerini arı-
yorduk. O dönem arkadaşlara dedim ki, 
“Kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz lazım. 
Farklı kaynaklar üretmeliyiz.” Böylece yola 
koyulduk. Cenabı Allah’ın lütfu ve milleti-
mizin desteğiyle ülkemizi kalkındırdık. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden mille-
time sesleniyorum: Kentsel dönüşüm ko-
nusunda gelin devletimize, hükümetimize 
yardımcı olun. İnanın, yapılacak değişim 
dönüşümle çok daha mutlu olacaksınız. 
Hükümet, kentsel dönüşüm değişimle 
halkını sömürmenin peşinde değildir. Tek 
derdimiz; milletimizi daha konforlu ve gü-
zel mekânlarda yaşatmaktır. Çünkü biz, 
Medine şehir devletinden tevarüs etmiş 
kültürün mensuplarıyız. 

Tekrar Anayasa Paketi konusuna gelmek 
istiyorum. Dikkat ediniz, karşı çıktıkları 
şeylerin hiçbirinde de dertleri, ülkenin ve 
milletin menfaati değildir. Nitekim, bu me-
selede de neye karşı çıktıklarını, niçin kar-
şı çıktıklarını bilmedikleri ve ifade edeme-
dikleri için, tamamı yalan, tamamı yanlış 
sloganlar üzerinden milletin kafasını bu-
landırmaya çalışıyorlar. Atalarımız, “Doğ-
ru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı 
dolaşırmış” derler. Anayasa değişikliğini 
karalamak isteyenlerin yalanları da, şim-
diden her tarafta dolaşmaya başladı. Bize 
düşen, doğruyu biraz daha hızlı şekilde ha-
rekete geçirmektir. 

Anayasa Paketi, Yeni Türkiye’nin 
Temelini Oluşturuyor 

Şimdi ben sizlere, madde madde, Anayasa 
değişikliğinin ne getirdiğini anlatacağım. 
Sizlerin de, mahallelerinizde, köylerinizde 
bu hakikatleri milletimize aktarmanızı is-
tiyorum. 

İşin aslının müzmin muhaliflerin söyle-
diği gibi olmadığını, asıl meselenin Yeni 
Türkiye’yi inşa, 2023 hedeflerine ulaşma, 
2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçir-
me olduğunu lütfen milletimize anlatın. 
Cumhurbaşkanlığı sisteminin Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkeleri-
nin sistemi olduğunu çevrenizdeki herkes-
le paylaşın. 

Biliyorsunuz 18 maddelik Anayasa deği-
şikliğinin 4 maddesi farklı hususlarla il-
giliyken, kalanları doğrudan yönetim sis-
temindeki değişikliği düzenliyor. Birinci 
madde, yargının “bağımsız” olduğu ibare-
sinin yanına “tarafsız” ilkesini ekliyor. Yani 
yargı sadece bağımsız değil, aynı zamanda 
tarafsız olarak işleyecektir. Bundan kim, 
niçin rahatsız olabilir ki?

İkinci madde, milletvekili sayısının 
550’den 600’e çıkmasıyla ilgilidir. Eskiden 
de ülkemizde, çift kamaralı ve toplamda 
600 seçilmişle çalışan bir Meclis vardı. Bu 
değişiklik, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin temsil tabanını genişletirken, millet-
vekili başına düşen nüfusumuz dikkate 
alındığında, dünyadaki örneklerine de uy-
gundur. 
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Üçüncü madde ise seçilme yaşını 25’ten 
18’e indiriyor. Bana göre Anayasa değişik-
liğinin en önemli maddelerinden biri bu-
dur. Gençlerimizin, kendilerine 18 yaşın-
da seçme hakkı veren ama seçilmelerine 
rıza göstermeyen bu sistemi değiştirmek 
için, halkoylaması sürecinde gece-gündüz 
çalışacaklarına inanıyorum. 

Dördüncü olarak da, Anayasa değişikli-
ğinin metninin 13’üncü maddesinde yer 
alan, disiplin haricindeki askeri mahkeme-
leri kaldıran değişikliği sayabiliriz. 

Değerli kardeşlerim,

Diğer maddeler, büyük ölçüde mevcut 
sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümeti 
Sistemine geçişi düzenliyor. Yeni düzenle-
menin en basit ve doğru ifadesi, Cumhur-
başkanlığı ile Başbakanlık makamlarının 
birleştiriliyor olmasıdır. Böylece, her ikisi 
de gücünü halktan alan iki yürütme erki 
yerine, bir tek makam ortaya çıkıyor. Bu-
nun anlamı şudur: Millet, kime oy verdiği-
ni, kimden icraat beklediğini, kime hesap 
soracağını bilecektir. Bu kişi artık Cum-
hurbaşkanıdır. Yürütme gücü tamamen 
Cumhurbaşkanında toplandığı için, artık 
bu görevde bulunan kişinin, ne hükümeti, 
ne meclisi, ne başka bir bahaneyi öne süre-
rek, sorumluluktan kaçma imkânı kalmıyor. 

Yardımcılarını, bakanları, üst düzey bü-
rokratları atayan Cumhurbaşkanı, yürüt-
menin tüm icraatlarından sorumlu olarak 
çalışacak, seçimlerde de yaptıklarının ve 
yapmadıklarının hesabını millete verecek-
tir. Hükümet, Meclis dışından isimlerle 

kurulacağı için, yürütme ile yasamanın iç 
içe geçmesinin sebep olduğu sıkıntılar da 
ortadan kalkacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri 5 
yılda bir ve aynı gün yapılacak. Böylece ül-
kenin kesintisiz 5 yıl süreyle istikrarlı bir 
yönetime kavuşması, koalisyonlar ve kriz-
ler döneminin kapanması sağlanacak. 

Bir diğer önemli husus, Cumhurbaşkanına 
kararname çıkarma yetkisi verilerek, yü-
rütmenin daha hızlı ve kapsamlı çalışma-
sının sağlanıyor olmasıdır. Dikkat ediniz, 
Cumhurbaşkanına kanun değil kararna-
me çıkarma yetkisi veriliyor.  Değişiklik 
metninde bu kararnameyle ilgili oldukça 
ayrıntılı sınırlamalar var. En önemlisi de, 
kanunun kararnameden üstün olduğunun 
belirtilmesidir. Yasama organı Meclis ol-
duğuna göre, elbette bu konuda öncelik ve 
üstünlük oraya verilmelidir, nitekim öyle 
de yapılıyor. Cumhurbaşkanına verilen tek 
kanun teklif etme yetkisi bütçeyle ilgilidir. 
Bunun dışındaki tüm kanun yetkileri mil-
letvekillerine aittir. 

Yaşadığım Sorunları, Dönemimin 
Hükümetine Yaşatmak İstemem

Mevcut sistemde, belli şartlarda Cumhur-
başkanı Meclis’i seçime götürebiliyor ama 
kendi görevi sürüyordu. Bu Anayasa deği-
şikliyle, Cumhurbaşkanı ile Meclis seçim-
leri, hangisi talep ederse etsin, birlikte ola-
cak. Hani, “Anca beraber, kanca beraber” 
denir ya, Cumhurbaşkanı ile Meclis arasın-
da işte öyle bir ilişki tesis ediliyor. 
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2007 Anayasa değişikliğinde, Cumhur-
başkanını doğrudan halkın seçmesi sağ-
lanırken, adayların partileriyle ilişkisini 
kesmesi şartı koşularak, gerçekçi ve doğru 
olmayan bir yöntem öngörülmüştü. Yeni 
değişiklikle bu yanlış düzeltiliyor, zaten 
siyasi sorumluluğu bulunan Cumhurbaş-
kanının partili olmasının da önü açılıyor. 
Yine mevcut sistemde Cumhurbaşkanı 
“vatana ihanet” suçlaması dışında, yaptığı 
tüm işlemlerden sorumsuzdur. 

Yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda 
toplanması, beraberinde denetim meka-
nizmalarının kurulmasını da zorunlu hale 
getiriyor. Bu denetimi yapacak olan da el-
bette Meclis’tir. Meclis araştırması, Meclis 
soruşturması, genel görüşme, yazılı soru 
gibi yollarla, Meclis’in Cumhurbaşkanıy-
la birlikte, yardımcılarını ve bakanlarını 
da denetleyebilmesine imkân sağlanıyor. 
Meclis’te yeterli çoğunluk sağlanması ha-
linde, cezai sorumluluk gerektiren durum-
larda Cumhurbaşkanının Yüce Divan’da 
yargılanabilmesinin yolu da açılıyor. Böy-
lece, yürütme yetkisi verilen Cumhurbaş-
kanının layüsel olmadığı, millete hesap 
vermenin yanında, Meclis tarafından da 
denetlenebildiği, demokratik bir tablo or-
taya çıkıyor. Diğer maddeler büyük ölçüde, 
mevcut Anayasa ve yasalardaki kavramla-
rın, yeni sisteme uygun şekilde değiştiril-
mesini içeriyor. 

Değerli kardeşlerim,

Görüldüğü gibi, ülke ve millet olarak çok 
uzun zamandır yaşadığımız, şahsımın da 
son 14 yıldır, ama özellikle son 3-4 yıldır 

maruz kaldığı tecrübeler ışığında, Türki-
ye için en iyi olanı yapmaya çalışıyoruz. 
Açıkçası, tıpkı 2007 reformu gibi, bu Ana-
yasa değişikliği de eksiktir. Asıl olan yeni 
bir Anayasayı, 80 milyon hep birlikte kafa 
kafaya verip inşa etmemiz, yazmamızdır. 
Yeni Anayasa, Türk Milletinin ve Türk 
Devletinin geleceğini aydınlatarak, 2023 
hedeflerimizden aldığımız güçle 2053 ve 
2071 vizyonlarımızın şekillenmesini sağ-
lamalıdır. Milletimizin, bu anayasa deği-
şikliğine tarihi bir oranla “evet” diyerek, 
Yeni Türkiye’nin müjdecisi haline getire-
ceğine inanıyorum. 

Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel 
meselesi veya AK Parti’nin parti meselesi 
değildir. MHP’nin de meselesi değildir. Şu 
anda, şahsımın ve AK Parti’nin uyum so-
runu da, icraat sorunu da yoktur. Benim, 
hükümetle şu anda böyle bir sorunum yok. 
Bu sorunları geçmişte yaşadım. Yaşadığım 
sorunları, dönemimin hükümetine ya-
şatmak istemem. Çünkü devletin başında 
kavga olmaz. Bu kavgaları ülkemiz gördü 
mü? Gördü. Ama elhamdülillah, ne Sayın 
Gül’ün döneminde, ne benim dönemim-
de Hükümet-Cumhurbaşkanlığı nezdinde 
böyle bir kavga yaşanmadı. Peki, neden 
kavga yaşanmadı? Bizim tek derdimiz 
vatan olduğu için böyle sorunlar yaşa-
madık.  

Ama bu durum, sistemin doğruluğundan 
değil, şahsımla hükümetin uyumundan 
kaynaklanıyor. Biz, işte bu durumu şahsi 
olmaktan çıkartıp, sisteme bağlamak isti-
yoruz. Onun için bu anayasa değişikliğini 
önemli görüyoruz. Bu dünyadan hepimi-
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zin götüreceği 2 metre kefen, gideceği yer 
de 2 metrekarelik mezardır. 

Türkiye’de, Allah’ın İzniyle Tayyip 
Erdoğanlar Bitmez

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Türkiye’nin 
bir daha, geçmişte şahit olduğumuz Cum-
hurbaşkanı-Hükümet çatışmalarını, koa-
lisyon dönemlerinin belirsizliğini, vesayet 
güçlerinin yol açtığı karar alma ve uygu-
lama mekanizmalarındaki tıkanıklıkları 
yaşamaması için gereklidir. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümeti Sistemi, şahsım için de-
ğildir, şahsımla baki hiç değildir. Hiç me-
rak edilmesin, her sistem kendi liderini, 
kendi önderini üretir. Türkiye’de, Allah’ın 
izniyle Tayyip Erdoğanlar bitmez. Milletin 
yarısından fazlasının teveccühünü kazan-
mak zorunda olan bir Cumhurbaşkanı’nın, 
bu sistemi kullanarak yanlış yola sapma 
ihtimali yoktur. Ülkemizde artık milletin 
değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle kavgalı 
hiç kimsenin, ülkenin başına bela olma ih-
timali de kalmamıştır. 

Bu sistemde, hiçbir etnik grubun, hiçbir 
inanç grubunun, hiçbir yaşam biçiminin 
ortadan kaldırılması, tehdit altında olma-
sı mümkün değildir. Çünkü yeni dönemde 
devletin sahibi şu veya bu kurum değil, bi-
zatihi milletin kendisidir. Millet, doğrudan 
denetimi altında tuttuğu Meclisi ve Cum-
hurbaşkanı aracılığıyla, demokrasisine de, 
istiklaline de, istikbaline de sahip çıkma 
imkânına kavuşuyor.  

Bu düzenleme, aceleye getirilmiş değil, bi-
lakis geç kalmış, hem de çok geç kalmış bir 
reformdur. Keşke bu sisteme, darbelere, 
darbe teşebbüslerine, vesayet güçlerinin 
tahakkümüne, krizlere maruz kalmadan 
geçmiş olsaydık. 

Diyorlar ki, gensoruyu kaldırıyorsunuz. 
Gensoru kalsın da devlet çalışamaz hale 
mi gelsin? Bugüne kadar Türkiye’de genso-
ru mekanizması, bir denetim mekanizma-
sı olarak kullanılmamıştır. Gensoru meka-
nizması, hükümeti işlemez hale getirmek 
için, devleti çalışamaz hale getirmek için 
kullanılmıştır. 

Geç de olsa, işte bu fırsatı yakaladık. Güçlü 
Türkiye için, Büyük Türkiye için, Yeni Tür-
kiye için, İstiklalimiz ve istikbalimiz için; 
Anayasa değişikliğine, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümeti Sistemine EVET diyor muyuz? 
Rabbim sizlerden ve milletimizden razı ol-
sun. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sandıklara, seçmen kütüklerine 
lütfen sahip çıkın. Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyorum. Sağlıcakla kalın. 
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Sağlık camiamızın değerli mensupları, de-
ğerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezine, mil-
letin evine, bu gazi mekâna hoş geldiniz. 

Sizler başta olmak üzere tüm sağlık çalı-
şanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik 
ediyorum. Tıp Bayramının ülkemiz, mil-
letimiz ve sağlık çalışanlarımız için hayır-
lara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum. Böylesine anlamlı günde bizleri 
bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan 

Avrupa, Haydut Devletlerin 
İnsafına Terk Edilemeyecek

Kadar Önemli Bir Kıtadır

14 Mart Tıp Bayramı | Ankara | 14 Mart 2017
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Sağlık Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve eki-
bine teşekkür ediyorum.

Bugün aramızda ülkemizin farklı köşe-
lerinde, sağlık teşkilatımızın hemen her 
kademesinde görev yapan arkadaşlarımız 
bulunuyor. Rektörlerimiz, dekanlarımız, 
yöneticilerimiz, hekimlerimiz, hemşire-
lerimiz, sağlık memurlarımız, teknisyen-
lerimiz ve teknikerlerimizle bu günü hep 
birlikte idrak ediyoruz.

Şu gerçeğin hepimiz çok iyi farkındayız. 
Sizler, “karagün dostu” ifadesinin müşah-
haslaştığı kutsal bir mesleği icra ediyor-
sunuz. “Çaresiz dertlere düştüm, doktor 
bana bir çare” diye söylenen ağıtların, tür-
külerin mesajını en iyi sizlerin anladığını 
biliyorum. Hatta, “Gülen gözüme değil, 
ağlayan gönlüme bak” diyerek, sağlıkçıla-
rımızdan çok daha fazlasının beklendiği-
ni ifade eden şarkılarımız da vardır.  Ger-
çekten de, insanın, kendini en çok çaresiz 
hissettiği, yardıma en çok ihtiyacı olduğu 
o kritik zamanda imdada ilk sizler yetişi-
yorsunuz. Rabbimizin, Hâlık ismine, Şafî 
ismine, Rahman ismine her an sizler şahit-
lik ediyorsunuz.

Kanuni Sultan Süleyman’ın dediği gibi;

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” 

Göreviniz boyunca yaşadıklarınızla, gör-
düklerinizle, bu sözünün ne manaya geldi-
ğini en iyi yine sizler takdir ediyorsunuz. 
Şahsen, böylesine önemli, böylesine hayati 
bir mesleği icra eden siz sağlık emekçile-

rimizle hasret gidermekten; sizlerin heye-
canına, mutluluğuna, coşkusuna ortak ol-
maktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Değerli kardeşlerim,

14 Mart, her ne kadar tıp camiamızın gu-
rur günü olsa da,  temsil ettiği anlam ve 
değerler, tüm milletimize aittir. 14 Mart, 
bu ülkenin, bu milletin, hepsinden önem-
lisi bu ülkenin okumuş gençliğinin iftihar 
beratıdır.  

Programda ilk konuşmayı yapan asistan 
kardeşimizi dinledik. Bu kardeşlerimiz bi-
zim mefahirimiz ve iftihar vesilemizdir. Bu 
genç arkadaşlarımız, 15 Temmuz gecesin-
de hamile eşlerini evde bırakıp, telefonla 
kendilerinin aranmasını dahi istemeyecek 
kadar görev ve vatan aşığıdırlar. Tüm bun-
lara rağmen, birileri hale 18-24 yaşındaki 
gençlerin  Parlamento’ya girip-girmemesi-
ni tartışıyor. Biz, bu gençlerimizle iftihar 
ediyoruz. Bunlar Meclis’e girmeyecek de, 
kimler girecek? 

Kurtuluş Savaşı’nın İlk Kıvılcımı 
Tıbbıye Mektebi’nde Ateşlenmiştir 

Biliyorsunuz, 14 Mart bizim tarihimize iki 
kritik hadiseye tekabül ediyor. Bunlardan 
birincisi, 14 Mart 1827 yılında, yani bun-
dan neredeyse iki asır önce, “Tıphane-i 
Amire ve Cerrahhane-i Amire”nin kurul-
masıdır. Bu okul, ülkemizin modern an-
lamda ilk tıp mektebi olmuştur. 

İkinci ve çok daha önemlisi ise, Payitaht’ın 
işgali karşısında Tıbbiyelilerin, beyaz ön-
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lüklerini adeta bayraklaştırarak başlattık-
ları tarihi direniştir. İstanbul’un ve mek-
teplerinin İngilizler tarafından işgaline 
tahammül edemeyen Tıbbiyeliler, 14 Mart 
1919’da, okulun iki kulesi arasına büyük 
bir Türk Bayrağı asarak, tüm öğrencileri 
toplantıya çağırırlar. Dr. Memduh Necdet, 
Tıbbiyenin salonunu dolduran genç mes-
lektaşlarına şu şekilde seslenir.

“İtiraf ediyoruz ki vatan, bilhassa onun kalbi, 
beyni olan İstanbul, bu dakikada korkunç bir 
buhran geçiriyor. 

Ama korkmuyoruz… Buradayız, burada kala-
cağız! 

İstanbul bizimdir, çünkü halife ve hakan ya-
tağıdır! 

İstanbul bizimdir, çünkü şehitler ve tarih bu-
radadır! 

İstanbul bizimdir, çünkü istiklâl buradadır!”

Bu coşkulu sözlerin ardından salonda bü-
yük bir alkış tufanı kopar. Neye uğradık-
larını şaşıran İngiliz askerleri, toplantıyı 
şiddet kullanarak dağıtır, birçok öğrenciyi 
tutuklar. 14 Mart’taki bu hadise büyük bir 
direnişin kıvılcımını ateşlemiştir. Tıbbiye-
lilerin bir kısmı Anadolu’ya geçmiş, henüz 
daha ilk aşamasında olan Kuvayı Milliye 
saflarına katılmışlardır. Geride kalanlar 
da canları pahasına işgal birliklerine ait 
cephaneliklerden ele geçirdikleri mühim-
matı Anadolu’ya ulaştırmışlardır. İstiklal 
Harbimiz boyunca Sıhhiye Teşkilatı, hem 
cephe hattında hem de gerisinde cesaret-
le mücadele etmiş, büyük kahramanlıklar 
sergilemiştir.

Değerli kardeşlerim,

Vatan müdafaası için, bağımsızlığımız için 
98 yıl önce şaha kalkan direniş ruhunun, 
hamdolsun sağlık camiamızda bugün de 
aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. 15 
Temmuz gecesi yaşadıklarımız, o meş’um 
gecede şahit olduklarımız bunun en açık 
ispatıdır. 15 Temmuz darbe teşebbüsü kar-
şısında, sağlık teşkilatımızın, bilhassa da 
112 Acil Servis görevlilerimizin, şoförüy-
le-hemşiresiyle, nasıl fedakârca çalıştığını 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Yine, o gece has-
tanelerde görev yapan personelimiz, insa-
nüstü bir gayretle, gazilerimizin yaralarını 
sarmaya çalışmıştır. Aramızda o gece bo-
yunca görev yapmış arkadaşlarımız da var. 
FETÖ ihanet çetesi mensubu teröristlerin 
neler yaptığına, nasıl bir hırsla, canilikle 
insanlarımıza saldırdıklarına onlar yaki-
nen şahit oldular. Ama fedai can edenler, 
canilerin acımasız saldırılarına maruz ka-
lan yaralı vatandaşlarımızın hemen yardı-
mına koştular.  

Bakınız, savaşın bile bir ahlakı, bir kuralı 
vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş 
açılmaz. Tarihe “centilmenler savaşı” ola-
rak geçen Çanakkale Savaşları, bunun sa-
yısız örneği ile doludur. Ancak Hollanda 
gibi ülkeler, bu tür ahlak kaidelerinden 
bihaberdir.  Çünkü Hollandalıları, Sreb-
renitsa katliamından tanırız. Hollanda, 
Srebrenitsa’da, kendilerine sığınan 8 bin 
Boşnak kardeşimizi Sırp katillere teslim 
etti. O nedenle kimse bize medeniyet dersi 
vermesin. 
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Hainin Ne İnsanlığı Olur, Ne de 
Arkadaşlığı

Terörün insanlığı olur mu? Bağrından 
çıktığı, ekmeğini yediği, vergisiyle okudu-
ğu milletine silah sıkan birinden, insan-
lık beklenir mi? “Amaca götüren her yolu 
meşru gören” bir zihniyetin ahlakı, ilkesi 
olabilir mi? Vatanını bir dolara satacak ka-
dar alçalan birinde, namus, onur, haysiyet 
kalır mı? Allah aşkına, kendi silah arkadaş-
larını dahi kalleşçe, alçakça katleden bir 
caniden, artık ne bekleyebilirsiniz? Tabi ki 
hiçbir şey. Hainin ne insanlığı olur, ne de 
arkadaşlığı…

Aklını hoca kılıklı şarlatana zimmetlemiş 
birinin ne ahlakı kalır, ne de namusu. Bir 
terör örgütüne militan olmayı bu mille-
te asker olmaya tercih eden birinde onur 
da, ilke de kalmaz. Bunun için atalarımız, 
“Kork Allah’tan kormayandan” demişler-
dir. Çünkü bir insanda Allah korkusu yok-
sa, onun yerini başka şeyler doldurmuşsa, 
düşmanın dahi yapamayacağı ihanetleri, 
alçaklıkları, katliamları işlemekten çekin-
mez. 

15 Temmuz gecesi bizler buna defalarca 
şahit olduk. Ankara’da ve İstanbul’da ya-
ralılarımızı almaya giden sağlık görevlile-
rimize saldırıldı, ambulanslarımız kurşun-
landı. Gazilerimiz arasında 4 kahraman 
doktorumuz da bulunuyor. Ama o gece in-
sanımıza kurşun sıkan, ambulansları tara-
yacak kadar gözü ve gönlü kararmış bu tip-
lere bakıyorsunuz, her gün mağduriyetten 
bahsediyorlar. İfadelerine itibar etseniz, 

hemen hepsi darbecilere karşı savaşmış, 
mücadele vermiş, asla ihanetin içerisinde 
yer almamış… FETÖ’yü hayatlarında duy-
mamış, örgütle hiçbir bağlantıları olma-
mış… 

Yalancının mumu nasıl yatsıya kadar ya-
narsa, bunların yalanları da tek tek ifşa 
oluyor. Kaçarken imha ettiklerini sandık-
ları kayıtlar, bu teröristlerin ihanetini, na-
sıl acımasızca insanımıza kurşun sıktığını 
ortaya koyuyor. 15 Temmuz gecesinin ka-
yıtları aynı zamanda, ülkemizin ve mille-
timizin nasıl büyük bir badire atlattığını 
da bizlere ispat ediyor. O görüntüler hepi-
mize, meselenin sadece bir darbe girişimi 
değil, aynı zamanda ülkemizin işgal te-
şebbüsü olduğunu anlatıyor. Hamdolsun 
milletimizin direnişi, sizin gibi gözü pek 
sağlık görevlilerimizin destekleriyle bu be-
layı bertaraf ettik. Vatandaşlarımız tankın 
önüne dikilip, göğüslerini mermilere siper 
ederken, sizler de canınız pahasına onlara 
sağlık hizmeti sundunuz. Gece boyunca 
büyük bir fedakârlıkla çalıştınız, yeminize, 
ahdinize sadık kaldınız. Sizler bunu, tıpkı 
14 Mart 1919’da işgale karşı bayrak açan 
Tıbbiyeliler gibi, vatanımız için, bağımsız-
lığımız için, geleceğimiz için yaptınız.

Özellikle Ankara ve İstanbul’daki bazı has-
tanelerimizin, imkânlarının çok ötesinde 
gayretler sarf ettiğini biliyorum. Tabii, he-
men yakınlarımızda bulunan ihanet çetesi-
nin sahibi olduğu bir hastanede, kapılarına 
gelen yaralılara “Kimin için yaralandıy-
sanız, gidin tedavinizi o yapsın” diyecek 
kadar insanlıktan çıkanların olduğunu da 
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biliyoruz. Şu anda ne öyle bir hastane var, 
ne de bu sözü söyleyenler artık bu kutsal 
unvanı kullanabiliyorlar.  Ben bu vesileyle, 
15 Temmuz gecesi meydanlarda, sonrasın-
da hastanelerde bu ülke için nöbet tutan, 
14 Mart ruhuyla işgalcilere direnen tüm 
sağlık görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Türkiye, Sağlıkta Tarihinin 
En Büyük Dönüşümünü 
Gerçekleştirdi

Değerli kardeşlerim,

14 Mart Tıp Bayramı, hem tarihimizin 
bir iftihar vesikası, hem de tıp camiamıza 
milletçe duyduğumuz minnettarlığın bir 
ifadesidir. Aynı zamanda bu tarih, sağlık 
alanında yapılanların, yapılamayanların 
muhasebe ve murakabe günüdür. Her 14 
Mart’ta, hem bir yılın değerlendirmesini 
yapıyor, hem de, başarıları ve eksikleriyle, 
son 14 senenin bilançosunu çıkarıyoruz.

Biliyorsunuz, 2002 yılında Türkiye’nin 
yönetimini devraldığımızda, öncelik vere-
ceğimizi ilan ettiğimiz 4 alandan biri de 
sağlıktı. Geçtiğimiz 14 yılda en büyük ba-
şarıyı gösterdiğimiz alanlar ne diye, şöyle 
kendi kendime sorduğumda, aklıma gelen 
2-3 başlıktan biri sağlık oluyor. Dostun da, 
düşmanın da kabul edeceği bir gerçek var-
sa, o da Türkiye’nin, sağlıkta tarihinin en 
büyük dönüşümünü geçirdiğidir. 

Sayın Bakanımızın büyük emeği ve katkısı 
olan bu reform sürecinde, sağlık sistemi-
mizi, insanı merkeze alan bir anlayışla ye-

niden yorumladık. Farklı kurumlara bağlı 
olarak, farklı statülerde ve standartlarda 
hizmet veren tüm kamu hastanelerini, tek 
çatı altında toplayarak işe başladık. Ancak 
bizim bu çabalarımızı engellemek iste-
yenler çıktı. Engel çıkartanlara, “Bizi boşu 
boşuna yormayın. Tüm sağlık kuruluşları-
mızı tek çatı altında toplayacağız” diyerek 
kararlılığımızı gösterdik. Tüm dirençlere 
rağmen bu dönüşümü gerçekleştirdik.  

2002 yılında 1.156 olan sağlık tesisi sayısı-
na, 14 yılda, 3 bin 480 yeni tesis ilave ettik. 
Ayrıca, 7 bin 600 adet aile sağlığı merke-
zi, 7 bin 945 adet birinci basamak sağlık 
kuruluşu açtık. 2002 yılında 378 bin olan 
sağlık çalışanı sayımız, 14 yılda, yaklaşık 
500 bin kişi arttı. Bugün 875 bin kişilik bir 
sağlık ordusuna sahibiz. 

Nereden nereye geldik. Yeterli mi? Değil, 
daha fazla olması lazım. Şimdi de sağlık 
üniversiteleri kurmaya başladık. Çünkü 
fakülteler yetersiz kalıyor. Bu üniversitele-
rimizin rektörlerine, “İstediğiniz tüm des-
teği vereceğiz, yeter ki doktor, hemşire ve 
eczacı yetiştirin” diyorum.  

2002 yılında 481 olan 112 acil sağlık istas-
yonu sayımız 2 bin 401’e; 618 olan ambu-
lans sayısı ise, 4 bin 815’e yükseldi. Türki-
ye ilk defa bizim dönemimizde helikopter 
ve uçak ambulansla, kar paletli ambulans-
la ve motosikletli acil müdahale ekipleriy-
le tanıştı. Bugün 17 adet helikopter, 3 adet 
uçak ambulansla, 285 adet kar paletli am-
bulansla ve 60 adet motosikletli acil mü-
dahale ekibiyle hastalarımıza her yerden 
ulaşabiliyoruz. 
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2002 yılında 58 olan MR sayısı bugün 
831’e, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayı-
sı 1.154’e, 1.005 olan ultrason sayısı 5 bin 
387’ye, 4 bin 891 olan diyaliz sayısı ise 16 
bin 662’ye yükseldi. 

Genel Sağlık Sigortasının yürürlüğe girme-
siyle, ülkemizde sağlık konusunda sosyal 
güvenlik şemsiyesinin dışında hiç kimse-
yi bırakmadık. Genel Sağlık Sigortasında, 
imkânı olan pirimini kendi ödüyor, olma-
yanın pirimini devlet üstleniyor. Dünyada, 
ne böyle kapsamlı ve vicdanlı bir sağlık si-
gortası sistemine, ne de böyle yaygın ve üc-
retsiz sağlık hizmetine rastlayabilirsiniz. 

Geçtiğimiz günlerde, Sultanahmet’te bir 
cuma namazı çıkışı, bir ABD’li turist gru-
buyla sohbetimiz oldu. Turistler sağlık 
reformunu nasıl yaptığımızı sordular ve 
şunu söylediler, “Lütfen sağlıkta yaptığınız 
reformları ve dönüşümü ABD Başkanı Sa-
yın Obama’ya da anlatın. ABD de aynı re-
formları yapsın.” 

29 Şehir Hastanesini 2019 Yılına 
Kadar Hizmete Alacağız

Artık hastanelerimiz sadece yurt içindeki 
vatandaşlarımıza hizmet vermiyor, her yıl 
yüzbinlerce yabancı hasta, şifasını aramak 
için ülkemize geliyor. 15-20 öncesine ka-
dar insanların çok basit ameliyatlar için 
yurt dışına gittiği bir ülkeden, bugün dün-
yaya hizmet veren bir yere ulaştık. İnşallah 
hizmete almaya başladığımız şehir hasta-
neleriyle, ülkemizi sağlık alanında farklı 
bir lige taşıyoruz.

Şehir hastanelerimizle Türkiye, sağlık ala-
nında, başkalarını takip eden değil, “stan-
dart belirleyen”, “öncü” bir ülke seviyesine 
çıkıyor. Mersin ve Yozgat Şehir hastane-
lerimizin açılışları yapıldı. 20 tane şehir 
hastanemizin inşaatı şu an devam ediyor. 
Halen ihale süreci devam eden 2, Yüksek 
Planlama Kurulu onayında olan 4 ve fizi-
bilite çalışmaları süren 2 proje daha bulu-
nuyor. Böylece, toplamda 41 bin yatağa, 30 
milyar lira yatırım tutarına sahip 29 şehir 
hastanesini 2019 yılına kadar hizmete 
almış olacağız. Bu yatırımlarla ülkemizi, 
dünyanın en ileri 5 sağlık turizmi merke-
zinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bu büyük reformda emeği olan tüm bakan-
larımızı, ama özellikle de Recep Akdağ kar-
deşimi huzurlarınızda tebrik ediyorum. 
Recep kardeşimizin, sağlık reformumuzun 
ikinci aşamasını da başarıyla tamamlaya-
cağına inanıyorum. 

Değerli dostlar, 

Tarihimizin bize öğrettiği şudur: Denizin 
dibinden inci çıkarmak isteyen, vurgun 
yemeyi göze almalıdır. Başarı; zahmet, sa-
bır ve cesaretin meyvesidir. Bugüne kadar 
elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın 
tepside sunulmadı. Türkiye olarak ne yap-
tıysak, neleri başardıysak, sabotajlara, en-
gelleme girişimlerine, tehditlere rağmen 
gerçekleştirdik. Attığımız her adımda, pa-
radan para kazanmaya alışmış, krizden, 
kaostan ve kandan beslenen asalakların di-
renişiyle karşılaştık. Mevcut sistemde köşe 
başlarını tutmuş, milletin iradesine ortak 
olan, halktan almadığı yetkiyi kullanan 



Recep Tayyip ERDOĞAN

168

vesayet odaklarıyla mücadele ettik. Köken, 
mezhep, kimlik istismarı yaparak Türkiye 
düşmanı çevrelere taşeronluğa soyunan 
terör örgütlerine karşı mücadele verdik. 
İnsanımıza tepeden bakan, ona “Makar-
nacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam” di-
yerek hakir gören bir anlayışla çarpışarak 
bugünlere geldik. Milletimizden aldığımız 
emaneti namusumuz bilip sahip çıktık. Bu 
emaneti ne darbecilere, ne çetelere, ne de 
uluslararası güç odaklarına teslim ettik.

Hem 780 bin kilometrekarelik vatan topra-
ğı içerisinde, hem de dünyanın farklı ülke-
lerinde adaletin, hakkaniyetin, hukukun 
yanında saf tuttuk. Bu ülkeyi ayakta tutan 
değerlerden, binlerce yıldır insanımıza 
şahsiyet kazandıran hasletlerden asla taviz 
vermedik. Türkiye’nin büyümesi, birileri 
için nasıl umut olmuşsa, emin olun, bazı 
çevrelerin de kâbusu oldu. 

Özgüveni artan, güçlü, bağımsız bir Tür-
kiye, yıllardır Batıya “garnizonluk” yapan, 
IMF kapılarında birkaç milyon dolara el 
açan bir ülkeye alışanları şaşırttı, şaşkına 
uğrattı. Son günlerde yaşanan hadiselerin 
asıl sebebi işte budur. 

Türkiye’nin Gücü Birilerini 
Ürkütüyor

Göreve geldiğimizde IMF’ye 23,5 milyar 
dolar borç vardı. IMF’yi yönetenler bize 
paralarının hesabını değil, ülkemizi nasıl 
yöneteceğimizi soruyorlardı. Bir IMF yö-
neticisine dedim ki,  “Sen parayın hesabını 
sor, Türkiye’nin nasıl yönetileceğini bize 

bırak. Türkiye’nin idaresi bizim işimizdir.  
Şu anda taksitlerini alıyor musun? Paranı 
alıyorsan mesele yok.” Allah’a şükürler ol-
sun, 2013’te borcu sıfırladık. Ondan sonra 
bizden borç istemeye kalktılar. 

Yine Merkez Bankamızdaki döviz rezevle-
rini 27,5 milyar dolardan, 120 milyar dola-
ra çıkarttık. Tabii bu güç onları ürkütüyor. 
Türkiye kaynaklarını çeşitlendirdi. Eğer 
Türkiye ekonomisi sağlam olmasaydı, kü-
resel sermaye Çanakkale Köprüsü’ne yak-
laşık 11 milyar dolar bağlar mıydı? 

Eski Türkiye’ye alışanlar, bugünkü 
Türkiye’nin duruşunu kabullenemedikleri 
için, “Züccaciye dükkânına girmiş fil” gibi, 
kendi değerlerini, insan haklarını, ulusla-
rarası hukuku çiğneyemeye, her şeyi kırıp 
dökmeye başladılar. 

Değerli kardeşlerim, 

Burada şu hususu açık ve net ifade etmek 
isterim: Bazı Avrupa ülkeleri, bugün ırkçı 
ve faşist partilerin oyuncağı haline dönüş-
müştür. Biz uzun zamandır, Avrupa’da 
yükselen ırkçılığa, İslam ve yabancı düş-
manlığına dikkat çekiyor, her yerde mu-
hataplarımızı bu konuda ikaz ediyorduk. 
Mülteciler üzerinden yürütülen tartışma-
ların, sınır kapılarında bu insanlara yapı-
lan muamelelerin, orta ve uzun vadede en 
büyük zararı yine Avrupa ülkelerine vere-
ceğini defalarca söyledik. 

Avrupa ülkelerini, meydanı faşistlere ve 
yabancı düşmanlarına bırakmamaları ge-
rektiği, yoksa çok ciddi zararlar görecek-
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leri konusunda uyardık. Son bir haftadır 
yaşadıklarımız, maalesef endişelerimizin 
haklılığını ortaya çıkarmıştır. Cumar-
tesi gecesi Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanımıza sergilenen saygısızlık, sadece 
Türkiye’ye, Türk Milletine, bu milletin bir 
ferdine değil, uluslararası hukuka ve dip-
lomasiye yapılmıştır. Devletarası münase-
betleri düzenleyen tüm teamüller, Viyana 
Sözleşmesi, Avrupa Birliği kriterleri, Hol-
landa yönetimi tarafından ayaklar altına 
alınmıştır. Avrupa’nın savunduğunu iddia 
ettiği, demokrasi, ifade özgürlüğü, toplan-
ma hürriyeti,  kadına ve insana saygı gibi 
değerlerin, milyarlarca insanın gözünde 
artık hükmü kalmamıştır.

Almanya’nın Şansölyesi çıkmış, 
“Hollanda’nın yanındayım” diyor. Ya senin, 
ondan zaten farkının olmadığını biliyoruz. 
O da atlarıyla-itleriyle saldırıyor, sen de 
atlarınla-itlerinle saldırıyorsun. Yani ara-
nızda fark yok. Trabzonlu Hüseyin Kurt 
yavrumuzun üzerine köpeği saldırtıyorlar. 
Kendisini aradım ve acil şifalar diledim. 

Tüm bunlar ortadayken, Avrupa’nın bazı 
ülkelerinin tavrı manidardır. Peki mesele 
ne? Orada seçim varmış. Bir tane ırkçı başa 
güreşiyormuş. Şimdi buradan Hollanda ve 
Almanya’daki Türk ve Müslüman kardeş-
lerime sesleniyorum: Bu ikiliye oy verme-
yin. Buradan ‘hayır’ kampanyası için ora-
lara gidenlere itibar etmeyin.  

Dün Bakanlar Kurulumuz bir takım karar-
lar açıkladı. Daha çalışacağız, yapmamız 
gereken başka şeyler de var. Bu millet sıra-
dan bir millet değil, tanıyacaklar. 

Hollanda, Uyguladığı Devlet 
Terörüyle Avrupa Değerlerine 
Zarar Verdi

Bundan sonra, Hollanda başta olmak üze-
re, Neo-Nazi zihniyetine esir olan, birkaç 
oy için en temel insani değerleri yok sayan 
ülkelerin, hiçbir inandırıcılığı olmayacak-
tır. Hollanda, Cumartesi gecesi sergilediği 
devlet terörüyle, altını çizerek söylüyo-
rum, en büyük zararı Avrupa’ya, Avrupa 
Birliğine vermiştir. Artık Avrupa Birliği, 
kendisiyle işbirliği yapmak isteyenler için, 
hukukun, insan haklarının, özgürlüklerin 
sembolü olmaktan çıkmıştır. Avrupa, hay-
dut devletlerin insafına terk edilemeyecek 
kadar önemli bir kıtadır. Bunun için, tüm 
dünyayı, Avrupa’daki endişe verici geliş-
meler karşısında daha duyarlı olmaya, ka-
rarlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. 

Beni buradan maruz kaldığımız insanlık 
dışı davranış karşısında ülkemize destek 
olan ve uluslararası hukuku gözeten tüm 
dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Elbette biz, yapılanların hesabını hukuk, 
mütekabiliyet ve diploması çerçevesinde 
soracağız. Kuru bir özürle paçayı kurtara-
caklarını sananlara, nasıl bir yanlış içine 
düştüklerini muhakkak göstereceğiz.

Dün, Bakanlar Kurulumuzda bunun ilk 
adımları atılmıştır. Başta Dönem Başkanlı-
ğını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı 
olmak üzere, tüm platformları kullanarak 
yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam kar-
şıtlığı ile mücadeleyi daha da yoğunlaş-
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tıracağız. Çünkü bu mesele artık sadece 
Türkiye’nin meselesi değildir. Artık kirli 
yüzünü gösteren bu faşizm, Avrupa’da ya-
şayan tüm Müslümanları, tüm yabancıları 
olumsuz etkilemektedir. Son hadiselerin 
diğer kardeşlerimiz için de bir uyanışa, 
silkinişe vesile olduğunu düşünüyorum. 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın açıkladığı des-
tek beyanını da bu yönde atılmış doğru ve 
anlamlı bir adım olarak görüyorum.

Kıymetli dostlarım,

Türkiye, her türlü zorluğu, tüm kirli kum-
pasları bozacak güce ve imkâna sahiptir. 
Bizler Allah’a ram olarak, milletimize gü-
venerek yolumuza devam edeceğiz. 16 
Nisan’da yapılan halkoylaması, Türkiye 
düşmanlarına verilecek en güzel cevap 
olacaktır. Türkiye’deki halkoylaması konu-
sunda açıkça taraf olan, kampanya yürü-
ten ülkelere, hak ettikleri dersi milletimiz, 
16 Temmuz’da sandık başında en güzel şe-
kilde verecektir. 

Bu vesileyle, 2014 yılında benim sizlere bir 
sözüm vardı. Doktorlarımız için çalıştıkla-
rı 5 yıla karşı 1 yıl yıpranma getirecektik. 
2 gün sonra Parlamento kapanıyor. Ancak 
inşallah 16 Nisan’dan hemen sonra, gerek-
li olan yasal düzenlemeyi yapmak suretiy-
le yıpranma konusunu süratle çözeceğiz. 
Bizzat da işin takipçisi olacağım. 

Sizler, sağlık camiası olarak ülkemizin ne-
reden nereye geldiğini çok iyi biliyorsu-
nuz. İnşallah sizlerin gayretleriyle başarı 
hikâyemizi sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramının kut-
lu olmasını diliyorum. Milletimize, insan-
lığa yaptığınız hizmetler için her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm 
doktorlarımıza huzurlu, güvenli ve elbette 
sağlıklı günler temenni ediyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, tüm mes-
lektaşlarınıza selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sağlıcakla kalın. 
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Anadolu Yayıncılar Derneği’nin kıymetli 
Başkanı ve yöneticileri, değerli yayıncılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sine, bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Hizmete girdiği günden beri, ülkemizin ve 
milletimizin tüm kesimleriyle buluşma-

mıza, hasret gidermemize vesile olan bu 
binada, bugün de sizlerle birlikte olmanın 
memnuniyeti içindeyim. 

Bünyesinde 320 yerel ve bölgesel radyo-
nun, televizyonun, gazetenin, derginin bu-
lunduğu medya kuruluşlarını barındıran 
derneğimize çalışmalarında başarılar di-
liyorum.  Dernek Başkanımız Sayın Sinan 

Yerel Basının Gücü 
Demokrasinin Gücünü Gösterir

Anadolu Yayıncılar Derneği Üyelerini Kabul | Ankara | 22 Mart 2017
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Burhan başta olmak üzere, Anadolu yayın-
cılarının seslerini duyurmaları ve sorun-
larının çözümü konusunda emek vermiş 
olan herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Anadolu yayıncılarının, bu dernek çatısı 
altında, 2010 yılından beri, ülkemizin her 
kritik döneminde milletimizin ve onun 
temsilcilerinin yanında yer almalarını 
çok önemli görüyorum. 15 Temmuz gece-
si, pek çok yerde yerel medyamızın ortak 
platform oluşturarak, darbecilere karşı 
yayın yapmalarını asla unutmayacağız. 
Marmaris’te ilk verdiğim, ancak teknik ak-
saklıklar sebebiyle ulusal medyada yer ala-
mayan konuşmamı, sınırlı imkânlarınıza 
rağmen sizler milletimize ulaştırdınız. O 
gece darbecilerin gerçek yüzlerinin deşifre 
edilerek, milletimizin istiklaline ve istikba-
line sahip çıkmasında Anadolu medyası-
nın çok önemli hizmetlerinin geçtiğini bi-
liyorum. Demokrasi nöbetleri bitene kadar 
devam eden bu omurgalı tavrınız için de 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Sevgili dostlar, 

Tabii biz Anadolu basınını, Kurtuluş Sa-
vaşından biliriz. Ondan önce Osmanlı dö-
neminde de ülkenin ve milletin kurtuluşu 
için yürüttüğü tartışmalardan biliriz. Biz 
Anadolu basınını, tek parti dönemine karşı 
verdiği demokrasi mücadelesinden biliriz. 
Biz Anadolu basınını darbe dönemlerinde, 
herkes susarken konuşma cesaretini gös-
termesinden biliriz. Biz Anadolu basınını 
kıt imkânlara rağmen, fedakârlıkla, cesa-
retle, kararlılıkla yürüttükleri faaliyetle-
rinden biliriz. Evet, biz Anadolu basınını 

böyle biliriz, iyi biliriz, daima takdirle yad 
ederiz. 

Yerel basının gücü demokrasinin gücünü 
gösterir. Bunun için yerel basının gücünü 
öyle reytingle, tirajla ölçmek doğru değil-
dir. Uydu kiralarından müzik telifi ücretle-
rine kadar, Anadolu basınının imkânlarını 
zorlayan hususlarda bu durumun göz 
önünde bulundurulması gerektiğine ina-
nıyorum. Kamu ilanlarının dağıtımında 
da, yine Anadolu basınını koruyacak, kol-
layacak yöntemlerin geliştirilmesini fay-
dalı görüyorum. Yerel basının varlığını 
sürdürmesini, kendini geliştirmesini, yeni 
kadroların yetişmesini ancak bu şekilde 
sağlayabiliriz. Yerel basını aynı zamanda 
bir okul olarak görüyorum. Ulusal, ulusla-
rarası medyaya buradan geçiş sağlanacak-
tır. 

Biz “Manşetlerle Çarpışarak” 
Bugünlere Geldik

Medya faaliyetlerinde, ister patron veya 
yönetici, ister muhabir, yazar olarak yer 
alın, hepsi de ciddi fedakârlık gerektirir. 
Günün 24 saati, yılın 365 günü yürütülen 
bir faaliyet, ancak sevgiyle, aşkla, tutkuy-
la bağlılık varsa sürdürülebilir. Ülkesine, 
milletine, şehrine sorumluluk duymayan 
hiç kimsenin böyle bir faaliyetin içinde ol-
ması mümkün değildir. 

İnsanın olduğu her yerde farklı düşünce-
ler de olur, hata da olur, çatışma da olur. 
Önemli olan niyetin halis olmasıdır. “Niyet 
hayr, akıbet hayr” meselinde olduğu gibi, 
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“Güzel bakan, güzel görür” sözünde oldu-
ğu gibi, niyetiniz iyiyse, neticesi mutlaka 
güzel olur. İnsafı, vicdanı, ahlakı elden 
bırakmayan her yorum, her görüş, her de-
ğerlendirme bizim için kıymetlidir. Buna 
karşılık yalanı, iftirayı, çamur atmayı ma-
rifet sanan kimseye de saygı göstermemiz 
mümkün değildir. Anadolu basınının, için-
den çıktığı milletin değerlerine uygun şe-
kilde, daima hakikatin ve hakkın yanında 
yer aldığına, alacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Dünyada medya, yaygın olarak, demok-
rasinin nüvesini oluşturan yürütme, ya-
sama, yargının ardından dördüncü güç 
olarak zikredilir. Ülkemizde geçmişte, ken-
dini bu sıralamanın ilk sırasına çıkartan, 
zımnen milleti ve milli iradeyi temsil eden 
kurumları tanımadığını söyleyen medya 
patronları gördük. Milletimizin değerle-
rine karşı savaş açan, kültürümüzü, tari-
himizi, medeniyetimizi yıkmayı kendine 
misyon edinen basın organları, basın men-
supları gördük. Aynı tıynette oldukları si-
yasetçilerle birlikte, Türkiye’nin varlığının 
ve birliğinin teminatı olan tüm sembollere 
saldıran medya gruplarının faaliyetlerine 
şahit olduk. 

Elbette farklı politikalar izleyen yayın ku-
ruluşları vardı. Ama maalesef, medyadaki 
hakim yapı, bu kesimlerin kontrolündey-
di. “Tüzüklerle çarpışarak büyüdük” diyen 
şairden ilham alarak, “Biz de manşetlerle 
çarpışarak” bugünlere geldik. Geçmişte ki-
min iktidara geleceğini, kimin iktidardan 
düşeceğini manşetleriyle belirlemeye alış-

mış olanların düzenlerini bozarak yolu-
muzda yürüdük. Kendi halkına “cahil” di-
yen, “koyun sürüsü” diyen, “bidon kafalı” 
diyen, “göbeğini kaşıyan adam” diyenlere 
eyvallah etmediğimiz için her türlü saldı-
rıya, hakarete maruz kaldık. Gücümüzü 
manşetlerden değil, sandıktan aldığımız, 
milletimizden aldığımız için, işte bu çar-
pık zihniyete meydan okuyabildik. Kendi 
ülkesini yurt dışındaki bir takım güçlere 
şikâyet eden, ihbar edenlerle mücadelemi-
zi sonuna kadar sürdüreceğiz. 

Medya mensubu görüntüsü altında terör 
örgütlerine militanlık, yabancı servisle-
re ajanlık yapanlara taviz vermeyeceğiz. 
Batı’dan basın mensubu kılığında ülkemi-
ze gelen ajan teröristler bulunuyor. Bun-
lardan bir tanesi tutuklanacağını anlayın-
ca, bir ay boyunca Almanya’nın İstanbul 
Başkonsolosluğunda saklandı. Şansölye, 
bir görüşmemizde, çifte vatandaş olan söz-
de gazeteci hakkında herhangi bir işlem 
yapmamamızı istedi. Ben de kendisine, 
“4 bin 500 PKK’lı teröristin dosyasını size 
verdim. Bunların iadesini istedim, verdi-
niz mi?” dedim. Şansölye de “Bu mesele-
ye yargı bakıyor” karşılığını verdi. Ben de 
cevaben şunları söyledim: “ Bizde de yargı 
var. Bu şahıs gelsin yargıya teslim olsun. 
Onunla ilgili kararı yargı verir. Bizde yargı 
bağımsızdır.” Bir müddet sonra bu şahsı bı-
raktılar, mahkeme de yargılayıp tutukladı.  

Batı ülkeleri sürekli bizi basın özgürlüğü-
ne uymamakla, gazetecileri hapse atmakla 
suçluyor. Kimmiş bu gazeteciler, listesini 
verin dediğimizde gelen isimlere bakıyo-
ruz, içlerinde katilden soyguncuya, çocuk 
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istismarcısından dolandırıcıya kadar her-
kes var. Gelen listede sadece gazeteci yok. 
Mesela geçenlerde ülkemize 149 tutuklu 
ismin bulunduğu bir liste geldi. Arkadaş-
larımız baktılar ki, bu listenin 144’ü terör 
suçundan, 4’ü de adi suçlardan cezaevin-
de bulunuyor. Mesela bunlardan birinin 
suçu, ülkemize Kuzey Irak’tan bomba dü-
zeneği getirmek. Bir diğerinin suçu, polis 
aracına silahlı saldırıda bulunarak 2 polisi-
mizi şehit edip, 3’ünü yaralamak. Bir diğe-
ri patlayıcı maddeyle yakalanmış. Bir baş-
kası kahvehaneye patlayıcı madde atmış. 
Banka soyanından seçim bürosu yakanına 
kadar, ne ararsanız var. Şimdi sormazlar 
mı adama, “Bunların gazetecilikle ne ilgisi 
var ki, liste yapıp ülkemize gönderiyorsu-
nuz?” diye.

Az önce Başbakan Yardımcımız Numan 
Bey örnekler verdi. Türkiye’nin Cumhur-
başkanına ‘diktatör’ diyecek kadar biz de 
basın özgürdür. Şahsıma her türlü hakere-
ti edenlere karşı yargıya gitme hakkımızı 
da mı kullanmayacağız? Müsaade edin de 
bu hakkımızı da kullanalım artık. Eleştiri 
başım gözüm üstüne, ama hakaret karşı-
sında tüm yasal haklarımı kullanırım.  

Avrupa Ülkeleri, Demokrasiye, 
İnsan Haklarına Saygılı Olsun

Tabii biz asıl niyetin farkındayız. İşin ucu 
kendilerine dayanınca demokrasiyi, hak-
kı, özgürlükleri, adaleti rafa kaldırmakta 
beis görmeyenler, mesele Türkiye olunca 
hemen yüzlerine bir maske takıyorlar. Biz 
de bu şekilde maskeyle karşımıza çıkanla-

ra artık haydut muamelesi yapma kararı 
aldık. Öyle ya, saklayacak bir şeyin yoksa 
niye maske takıyorsun. Çık ortaya, deli-
kanlıca “Benim Türkiye’yle meselem var, 
bölünmesini, parçalanmasını istiyorum” 
de ki, herkes kimin ne olduğunu görsün.

Buradan, Anadolu basınının huzurunda 
bir kez daha bize parmak sallayan Avrupa-
lılara sesleniyorum. Türkiye, itilecek, kakı-
lacak, onuruyla oynanacak, bakanları ka-
pılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde 
sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın 
her yerinde bu yaşananlar çok yakından ta-
kip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam 
ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde, 
hiçbir Avrupalı, hiçbir Batılı güvenle, hu-
zurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli 
yolu açarsanız, en büyük zararı siz görür-
sünüz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa 
ülkelerini, demokrasiye, insan haklarına, 
özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyo-
ruz. Unutulmamalıdır ki bu değerlere, bi-
zim kadar Avrupa’nın da ihtiyacı vardır. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, 16 Nisan’da tarihi bir tercihte bu-
lunacak. Yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan 
yönetim sistemi arayışımızda, yeni ve çok 
önemli bir yol ayrımına geldik. Ya mevcut 
sistemle devam edeceğiz, ya da Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemine geçeceğiz. 
Geçtiğimiz 14 yılda, Başbakan ve Cum-
hurbaşkanı olarak, ondan önce İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, ül-
kemizin yönetim sisteminin artılarını ve 
eksilerini çok iyi bilen birisiyim. Bizzat 
yaşayarak gördüğümüz eksiklerden, so-
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runlardan, sıkıntılardan hareket ederek, 
ülkemiz için Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin en doğrusu olduğunu düşünü-
yoruz. Esasen, uzun yıllardır Yeni Anayasa 
çalışmaları kapsamında, bu konuyu tartışı-
yor, değerlendiriyor, üzerinde çalışıyoruz. 

15 Temmuz gecesi yaşananlar, bu değişi-
min ne kadar elzem olduğunu bir kez daha 
gösterdi. Meclis’te, MHP’nin de destek ver-
mesiyle, bu süreci başlattık ve halkoyla-
ması aşamasına kadar getirdik. Buradaki 
arkadaşlarımın her birinin, 18 maddeden 
oluşan Anayasa değişikliği metnini baştan 
sona okuduğuna inanıyorum. 

Yapılan değişiklik özetle şudur: 

Cumhurbaşkanlığıyla Başbakanlık birleş-
tiriliyor, yürütme, yasama ve yargı organ-
larının görev alanları daha net çizgilerle 
tanımlanıyor. 

Muhalefetin bu konuyu anlatışına baktığı-
mızda, Anayasa değişikliğinde yer alan 18 
maddeyle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
bir sürü saçma-sapan iddianın ortada do-
landığını görüyoruz. Ama ana muhalefetin 
başındaki zat, Anayasa Paketiyle Cumhur-
başkanlığı ile Başbakanlığın birleştirildi-
ğini bilmiyor. Geçmişe bakıyoruz, Gazi 
Mustafa Kemal, İnönü’yle kavgalı mıydı? 
Kavgalıydı. Turgut Özal, Demirel’le kavga-
lı mıydı? Kavgalıydı. Sezer’le Ecevit kavga 
ettiler mi? Fırlatılan anayasa kitapçığını 
yüzünden ekonomimiz çöktü. Türkiye’de 
bir daha bu tür kavgaların yaşanmasını is-
temiyoruz. 

Bu düzenlemeler Tayyip Erdoğan için gel-
miyor. Bir yönetim sistemi oluşturuluyor, 
önümüzdeki on yılları hedefleyen bir adım 
atılıyor. Kim gelirse gelsin bu sistemle yü-
rüyecek. 

Muhalefet, Anayasa Değişiklik Paketi ko-
nusunda kuyruklu yalanlarla dolu nu-
tuklar atıyor. Mesela, “Cumhurbaşkanı 
parlamentoyu feshedecek” diyorlar. Yeni 
sistemde Cumhurbaşkanının böyle bir yet-
kisi olmayacak.  Cumhurbaşkanının tek 
başına ülkeyi seçime götürme yetkisi de 
yok. Seçim kararını Meclisle beraber ala-
caklar. O zaman da hem Cumhurbaşkan-
lığı hem de Parlamento seçimi yapılacak. 
Peki, kim verecek kararı? Millet. Buna da 
herkes cesaret edebilir mi? Edemez. 

Meclisin feshinden, muhtarlıkların, bele-
diyelerin, hatta lokantaların kapatılması-
na, 500 tane başkan yardımcısı atanma-
sından 18 yaşında milletvekili olup 2 yılda 
emekliliğe kadar akla ziyan nice yalanlar 
karşımıza çıkıyor. Bu yalanların her birine, 
sizlerin de takip ettiği gibi, çeşitli platform-
larda cevap veriyorum, vermeye devam 
edeceğim. Yalanın en büyük panzehiri ger-
çeklerdir. Bugün burada sizlere, sadece tek 
bir iddia konusundaki görüşlerimi ifade 
etmekle yetineceğim. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi, Demokratik Bir Sistemdir

Değerli arkadaşlar,

Muhalefet yatıp kalkıp “tek adam” diyor.  
Tabii, bunlar okumadıkları, okuduklarını 
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da anlamadıkları için Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile Tek Adam Rejimini 
birbirine karıştırıyorlar. Evet, bizim getir-
diğimiz sistem, dünyanın birçok ülkesinde 
olduğu gibi, hükümetin tek kişinin şah-
sında toplandığı, dolayısıyla yürütmede-
ki çok başlılığın ortadan kaldırıldığı bir 
sistemdir. Bunların dillerinden düşür-
medikleri tek adam rejimi ise bambaşka 
bir şeydir. 

Her şeyden önce, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi, demokratik bir sistemdir. 
Çünkü, Cumhurbaşkanı, halkın yüzde 
50+1’inin oyuyla seçiliyor. Her 5 yılda bir 
sandık ortaya geliyor ve milletin takdiri sü-
rekli yenileniyor. Milletin başarılı bulduğu 
kişi, bir 5 yıl daha Cumhurbaşkanı oluyor, 
ondan sonra bitiyor. Yani sandıktan da çık-
sanız öyle 20 yıl, 30 yıl Cumhurbaşkanlığı 
yapmak yok. Tek adam rejiminde ise seçim 
filan yoktur, tamamen siyasi ve ekonomik 
şartlara bağlı olarak ortaya çıkar. Süresi 
de yoktur, yönetimi ele geçiren kişi, ölene 
veya birileri gelip devirene kadar orada ka-
lır. Üstelik tek adam rejiminin ortaya çıkı-
şının hükümet sistemleriyle de bir alakası 
bulunmuyor. Hitler, parlamenter sistem 
içinden çıkmış bir diktatörken, Stalin tek 
parti rejiminden, Pinoşe başkanlık yöneti-
minden diktatörlüğe yürümüştür. Demek 
ki, meselenin sadece “tek” kısmı yeterli de-
ğil, devamına da bakmak lazım. 

Bir başka önemli ayrım, bizim getirdiği-
miz yönetim sisteminde, Cumhurbaşkanı, 
en başta milletin, onunla birlikte Meclis’in 
ve kamuoyunun denetimine tabidir. Tek 
adam rejimlerinde ise, hiçbir denetim söz 

konusu olamaz. Zaten bunlar, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemindeki Cum-
hurbaşkanının, bir şahsı değil, bir statüyü 
ifade ettiğini bir türlü anlamıyorlar. Bu 
sistemdeki Cumhurbaşkanının kim olaca-
ğı, seçimlerde millet tarafından belirlenir. 
Halbuki tek adam rejimlerinde ortada sta-
tü değil, bir şahıs vardır. Yetkiler, kurumsal 
yapı adına değil, kişinin kendi şahsı adına 
kullanılır. Dolayısıyla ortada hukuk yok-
tur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ise, Ana-
yasasıyla, yasalarıyla baştan sona hukuka 
tabi, hukukun bu makama verdiği yetkiler-
le sınırlı bir yönetimi ifade eder. 

Diyor ki; meclis yok. Olur mu öyle bir şey? 
Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi 
yoktur. Anayasaya ve kanunlara müdahil 
olamaz. Cumhurbaşkanının sadece bütçe 
kanunuyla ilgili yetkisi sözkonusudur.  

Bu sistemde hiyerarşi, yine hukuken ta-
nımlanmış kurumlar ve onların temsilcile-
ri arasındadır. Meclis, yüksek yargı organ-
ları, bağımsız kurumlar ve diğer yapılar 
arasındaki ilişkilerin temeli Anayasa ve 
yasalardır. Tek adam rejimlerinde ise bu 
ilişkiler keyfi ve takdiridir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ül-
kenin yönetilmesini, yani iş ve işlemlere 
ilişkin süreçlerin idaresini ifade eder. Tek 
adam rejimi ise sadece insanların yöne-
timinden ibarettir. Bu meseleye ilişkin 
verilebilecek pek çok örnek, ifade edilebi-
lecek daha pek çok argüman bulunuyor. 
Ama biliyoruz ki, bu sözü ağızlarına sakız 
edenlerin tek amacı, insanların kafasını 
bulandırmak, meselenin gerçekler değil 
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kendi yalanları çerçevesinde tartışılmasını 
temin etmektir. 

Biz, bunları muhatap almadıkça da, yalan-
larının cüretini artırıyorlar. Meclis’le baş-
ladıkları fesih yalanını lokantalara kadar 
indirmelerinin sebebi işte budur. Meydanı 
iftiracılara terk etmemek için, hakikatleri 
böyle mukayeseli olarak anlatma yoluna 
gidiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Sizlerden ricam, dinleyicilerinize, izleyici-
lerinize, okuyucularınıza, takipçilerinize 
sadece ve sadece hakikatleri anlatmanız-
dır. Anayasa değişikliğinin 18 maddesi ne 
diyorsa, onu anlattığımızda, inanın milleti-
miz her şeyi görecek, her şeyi kavrayacak-
tır. Bu milletin irfanı, gövdenin içindeki 
kalbin gerçek niyetlerini keşfetmeye, kafa-
nın içindeki hakiki düşünceleri anlamaya 
muktedirdir. Milletimizle en yakından, 
en aracısız ilişkisi olan medya mensupları 
olarak sizlerin, Anadolu basının da irfanı-
na güveniyorum. Bugüne kadar bizi mah-
cup etmediniz, yanılmadınız. 16 Nisan’da 
da, ülkemiz ve milletimiz için en doğru 
tavrı, en doğru tercihi ortaya koyacağınıza 
yürekten inanıyorum. 

Bu duygularla Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sini teşrifleriniz için bir kez daha sizlere 
teşekkür ediyorum. Bizlere bu buluşma 
imkânını veren derneğimizin yöneticile-
rini tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Güzellik Uzmanları Esnaf ve Sanatkâr 
Odasının kıymetli yöneticileri, değerli ha-
nımefendiler, değerli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, 
Beştepe Kongre ve Kültür Merkezine, bu 
gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Hep söylediğimiz gibi, burası milletin evi-
dir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ka-
pıları, milletimizin her kesiminden, her 

meslekten, her meşrepten, her bölgeden 
insanımıza sonuna açıktır. Bugüne ka-
dar Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, muh-
tarlardan akademisyenlere, mülki idare 
amirlerinden sendikacılara, engellilerden 
sporculara, müftülerden diplomatlara, sa-
natçılardan ihracatçılara kadar her kesim-
den insanımız gelmiştir. Bugün de, emek-
leriyle, alınterleriyle çalışarak iş hayatında 
yer alan siz güzellik uzmanı esnaflarımızla 
birlikteyiz. 

16 Nisan’da Daha Güzel Bir 
Türkiye Olacak

“Daha Güzel Bir Türkiye İçin Evet” Programı | Ankara | 29 Mart 2017
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Az önce Ayşe Hanım gerçekten dolu dolu 
bir konuşma yaptı. Siz değerli güzellik uz-
manı esnaf kardeşlerimi temsilen yapı-
lan bu konuşma beni de oldukça duygu-
landırdı. 

“Hep Birlikte Daha Güzel Bir Türkiye” yo-
lunda diyerek çıktığınız bu yolda sizlere 
başarılar diliyorum. Özellikle de, “Daha 
Güzel Bir Türkiye İçin Evet” dediğiniz için 
her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Bizim medeniyetimiz güzeli, iyiyi, doğru-
yu, hayırlıyı inşa medeniyetidir. Rabbimiz, 
insanı yaratılmışların en şereflisi ve dolayı-
sıyla en güzeli olarak tanımlıyor. Peygam-
ber Efendimiz de hadislerinde bizlere hep 
güzel olanı tavsiye etmiştir. Mevlana Haz-
retleri de, “Güzel bakan, güzel görür; gü-
zel gören, güzel düşünür; güzel düşünen, 
hayatından lezzet alır” diyor. Her alanda 
güzelliğin övüldüğü bir yerde, insanların 
güzelliğinin ihmal edilmesi düşünülebilir 
mi? Kendi medeniyetimizin ve kültürü-
müzün sınırları içinde, bu çalışmaların yü-
rütülmesini isabetli buluyoruz. 

Her esnafımızın olduğu gibi, sizlerin de so-
runlarının çözümü konusunda elimizden 
geleni yapmak görevimizdir. Ayşe Hanı-
mın girişimini ve bu konuda attığı adımı 
takdir ediyorum. Bu konudaki Bakanlar 
Kurulu Kararını birazdan onaylayaca-
ğım. 

Türkiye’yi Çok İleri Noktalara 
Taşıdık

Değerli hanımefendiler,

Kıymetli misafirler, 

Bazı gerçekler var ki, gözü olup da gör-
meyenler olur, kulağı olup duymayanlar 
olur, dili olup gerçeği söylemeyenler olur. 
Türkiye’de 14 yıl boyunca sessiz bir dev-
rim gerçekleştirdik. Bu sessiz devrimler 
bugün bize saldıran Batı’nın da dilindeydi. 
Peki yapmış olduğumuz devrimler neler-
di? Önce 100 günlük bir program ortaya 
koyduk. Türkiye, bu 100 günde hemen 
tırmanmaya başladı ve gerisi de geldi. Yıl-
larca benim milletimi 3 bin 500 dolar milli 
gelirle süründürmüşlerdi. Kişi başına milli 
geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çı-
kardık. 

Ben gençliğimde bir işçi, babam da me-
murdu. Annem hastaneye gideceği zaman 
beklemesin diye sıra numarası almak için 
geceden kuyruğa girerdik. Yani o kuyruk 
çilesini çekenlerdenim. Doktor reçeteyi ya-
zar, ilacın yarısı var, yarısı yok. Hele hele 
bir de SSK’lı olarak hastaneye gittiğin za-
man bu çile daha da katlanırdı. Tabi has-
tanelerdeki hijyen şartları ise su götüre. 
Şu anda ana muhalefetin başındaki zat da 
oralarda genel müdürlük yaptı. Rahmetli 
Savaş Ay’ın programını eğer izlediyseniz, 
orada kolunu kaybeden yavrunun akıbeti-
ni görmüşünüzdür. O günün genel müdü-
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rü olan zat, “On yıl önce SSK hastaneleri 
çok daha iyiydi. Bu durumdan elbette biz 
de şikâyetçiyiz” demişti. Yani başarısızlığı-
nı teyit etmişti. Şecaat arz ederken sirkatin 
söylemişti. Peki, o zaman senin görevin 
neydi? Daha iyisini yapmak görevin değil 
miydi? Adama neden yapmadın diye sor-
mazlar mı?

Bu şartlarda aldığımız Türkiye’yi çok daha 
ilerilere götürdük. 4 temel direk dediğimiz 
eğitim, sağlık, adalet ve emniyet alanların-
da büyük atılımlar yaptık. Daha sonra bu 
atılım alanlarına, enerji ve gıda-tarımı da 
ilave ettik.

Göreve geldiğimizde sadece 75 üniversiti-
miz bulunuyordu. Bu sayıyı 181’e çıkarttık. 
Üniversite olmayan ilimiz kalmadı. Orta 
ve ilköğretimde 270 bin ilave derslik inşa 
ettik. Ben 75 kişilik sınıflarda okumuştum. 
Doğu’da ise 100 kişilik sınıflar bulunuyor-
du. Bununla da kalmadık, öğrencilere ve-
rilen burs ve kredileri tarihinde olmadığı 
kadar artırdık. Bedava ders kitabı hayal 
olarak görülüyordu. Bugün tüm öğrencile-
rimiz, eğitim öğretim yılının başladığı gün, 
kitapları sıralarının üzerinde buluyorlar. 

Sağlıkta da çok büyük reformları hayata 
geçirdik.  Şu anda hastanesi olmayan şeh-
rimiz yok, hatta ilçelerimizde bile hastane-
lerimiz mevcut. Bunlara ilave olarak, 30 
büyükşehrimizde şehir hastaneleri açacağız. 

Kardeşlerim,

Dün İstanbul’da, ‘hayır’ propogandası 
yapan bir çadıra girdim ve neden ‘hayır’ 

dediklerini sordum. Ne dediler biliyor 
musunuz? “Çağdaş bir Türkiye için hayır 
diyoruz” dediler. Peki, neyiniz eksik de-
dim; tabi cevap yok. Bunun üzerine de, 
“Bak kardeşim, sloganik konuşmayalım” 
dedim ve Türkiye’yi çağdaş bir ülke hali-
ne getiren projeleri anlattım.  Hatırlayın, 
bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne de,  
Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne de, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsüne de, Marmaray’a 
da, İstanbul’a inşa ettiğimiz 3. havalimanı-
na da hayır demişlerdi.  İstanbul’a yaptığı-
mız bu havalimanı kapasitesiyle 1 numara 
olacak. 

Niye Batı’nın yöneticileri bizi kıskanıyor? 
İşte tüm bu reform ve atılımlarımızdan do-
layı kıskanıyorlar. Bize “Çılgın Türkler” di-
yorlar. Evet, kararlılıkla yolumuza devam 
ediyoruz, bunları başaracağız. 

Terörle Mücadelede Daha Güzel 
Bir Türkiye Olacak

Değerli hanımefendiler, 

kıymetli misafirler,

Ülkemizde pek çok kişi, “16 Nisan’dan 
sonra ne olacak?” sorusunu soruyor. Bu 
soruya, en güzel cevabı sizler vermişsiniz: 
Daha güzel bir Türkiye olacak. Demokrasi-
de daha güzel bir Türkiye olacak. Hak ve 
özgürlüklerde daha güzel bir Türkiye ola-
cak. Ne diyorlar? AK Parti bizim yaşam tar-
zımıza müdahale ediyor. Burada güzellik 
uzmanları var. Hanginize müdahale edildi, 
hanginizin gelip de dükkânları kapatıldı. 
Böyle bir müdahale söz konusu mu? Değil. 
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Şimdi yolumun üzerinde bir kuaför salonu 
var. Ne zaman oradan geçsem, dışarı çıkıp 
beni selamlıyorlar. Ancak bazıları adeta bir 
yalan makinesi gibi. Tüm bunlara rağmen, 
biz ekonomide, yatırımlarda, istihdamda 
daha güzel bir Türkiye’yi göreceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, 

Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi’nin kapıları-
nı muhtarlarımıza sonuna kadar açtık. Bu 
güne kadar 16 bin muhtarımızla bir araya 
geldik. Ana muhalefetin başındaki zat, be-
nim Birleşmiş Milletler’de yaptığım konuş-
maya atıf yaparak diyor ki, “Adeta muhtar-
lara hitap eder gibi konuştu.” Şimdi de bu 
konuşmayı inkâr etme cihetine gidiyor. Bu 
zat, Sincan’da güya muhtar toplantısı yap-
tı, 40 muhtarı ancak toplayabildi. Tabi bu 
da bir gelişmedir. 

Terörle mücadelede daha güzel bir Türkiye 
olacak. Şu anda terörün belini kırıyoruz. 
Tendürek Dağlarında, Cudi’de, Gabar’da, 
Besler Deresinde şu anda inlerine girdik. 
Sağ olsun İçişleri Bakanımızın riyasetinde 
tüm silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, koru-
cularımız, hep beraber bu mücadeleyi sür-
dürüyorlar. Sadece içeride değil, Suriye’de 
de Cerablus, Rai, Dabık, Bab’da DEAŞ’ı, 
PYD’yi temizleyerek yolumuza devam 
ediyoruz. Bu ülkede huzurumuza kim mu-
sallat olursa bedelini ödeyecek, hiç bunun 
lamı cimi yok. 

Bölgemizdeki sorunların çözümünde daha 
güzel bir Türkiye olacak. 16 Nisan’a, husu-
metin ve taassubun kör ettiği gözlerle de-
ğil, akıl gözüyle, gönül gözüyle bakan her-
kes, bu güzellikleri görecektir. 

Anayasa değişikliğiyle gelen yeni sistem, 
ülkemizin demokraside ve ekonomide 
ulaşmak istediği hedeflere yürüyüşünü 
kolaylaştıracaktır. Daha hızlı gideceğiz, pa-
tinaj olmayacak. 1950’den bugüne kadar 
Parlamento’da kaç gensoru verildi biliyor 
musunuz? 484. Akşam yat, sabah kalk bir 
gensoru. Ne işe yarar bu gensoru? Hiçbir 
işe yaramaz. Bu gensoruların 480’i red-
dedilmiş, ancak 4 tanesi kabul edilmiştir. 
Tüm bunlar zaman kaybıdır. 

Son 14 yıldır, yaptığımız tüm reformlarda, 
attığımız tüm adımlarda, hayata geçirdiği-
miz tüm projelerde bize çelme atanlar, ade-
ta burnumuzdan getirenler, şimdi bize bu 
14 yılı örnek gösteriyor. İyi de, bu dönem-
deki çalışmalar, onların sistemin zaafları-
nı kullanarak önümüze çıkardıkları tüm 
engellere rağmen yapılmıştır. Biz neyi ba-
şardıysak, bunlara rağmen gerçekleştirdik. 
Üstelik, bir de bunun daha öncesi vardır. 
Hatırlayınız 1990’lı yılları, 1970’li yılları… 
Biz iktidara gelmeden önce, Sayın Sezer 
rahmetli Ecevit’e Anayasa kitapçığını fır-
lattı. Halbuki ikisi de aynı ekol, aynı siyasi 
anlayıştandı. Türkiye’de ekonomi deprem 
geçirdi. 

Bu dönemlerde yaşanan krizlerin, kaosla-
rın, acıların en önemli kaynağının yönetim 
sistemimizin zaaflarıdır. Bu zaafları kim 
inkâr edebilir? Bu sıkıntıları kim görmez-
den gelebilir? Biz, işte bu son 14 yıldaki 
istikrar ve güven ortamı kalıcı hale gelsin 
diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. Yok-
sa, mevcut sistemde, Cumhurbaşkanıyla, 
Başbakanıyla, Hükümetiyle, Meclisiyle za-
ten aynı idealleri paylaşan kadrolar olarak, 
uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Ama, bu-
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nun gelecekte de sürdürebilecek bir düzen 
olmadığını biliyoruz. 

Cumhurbaşkanının, Meclis’i Fesih 
Yetkisi Olmayacak

7 Haziran seçimlerini hatırlıyorsunuz 
değil mi? Daha seçim sonuçları resmen 
açıklanmadan verilen beyanatları hatırlı-
yorsunuz değil mi? Ne demişlerdi? “Cum-
hurbaşkanlığı makamı tartışmalı hale gel-
miştir” demişlerdi. Şahsımı kast ederek, 
“Şu anda siyaseten ve hukuken boşlukta 
olan bir kişi vardır” demişlerdi. Halbuki, 
7 Haziran’da seçimlere giren, Cumhurbaş-
kanı olarak ben değildim. Buna rağmen, 
hemen ülkemize ağır maliyetleri olacak 
bir siyasi kavganın, kaosun, çatışmanın 
taşlarını döşemeye başladılar. Atatürk’ün 
partisini, bölücü örgütün siyasi uzantıla-
rını iktidara taşımak için “koltuk değneği” 
yaptılar.

Şu anda ‘hayır’ diyenler kimler? İmralı’da-
ki terör örgütünün başı ‘hayır’ diyor. Başka 
kim ‘hayır’ diyor? Kandil’deki terörist baş-
ları ‘hayır’ diyor. Ana muhalefetin başı da, 
onlarla birlikte hareket ediyor. Güzel bir 
sözümüz var, kişi sevdikleriyle beraberdir. 

Tüm değerlerini, savunduklarını iddia et-
tikleri tüm ilkeleri, iktidara gelebilmek uğ-
runa ayaklar altına aldılar. Şayet, o seçim-
den sonra, bu zihniyet bir şekilde hükümet 
kurabilmiş olsaydı, Türkiye’nin neler yaşa-
yabileceğini düşünebiliyor musunuz?

Avrupa’ya ‘hayır’ propagandası için gi-
denler de var. Bunlar kiminle birlikte ha-

reket ediyorlar? Terör örgütünün oradaki 
uzantılarıyla beraber çalışıyorlar. Bunlar, 
benim bakanıma uçuş izni vermeyenler, 
bayan bakanımı Hollanda’ya sokmayıp 
arabanın içine mahkum edenlerle beraber 
hareket ediyorlar. 

Son olarak da İsviçre’de Parlamento binası-
nın önünde, benim resmimin üzerine silah 
dayanmış dev bir pankartı astılar. Bunlara 
hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. 
Külliye’den tüm milletime sesleniyorum: 
Bu yapılanlar hiç önemli değil. Biz burala-
ra milletimizle geldik, milletimizle yürü-
yoruz. 

Şimdiki gençlere, cumhurbaşkanı-başba-
kan kavgaları, koalisyon pazarlıkları, Gü-
neş Motel vakaları bir hikâye gibi gelebilir. 
Ancak tüm bunları Türkiye yaşadı.  Oralar-
da nasıl hükümetler kurulduğunu, bakan-
lık pazarlıklarını ve dönen dolapları lütfen 
bir hatırlayın. Ömürleri 25 günü zor bulan 
hükümetler kuruldu. Burada istikrar olur 
mu? Tabi olmaz.  

Bugün Türkiye bunların hepsini aştı. Ham-
dolsun, milletimizden aldığımız güç ve 
anayasadan aldığımız yetkiyle artık yeni 
bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı yüzde 
50+1 oyla seçilecek. 

Cumhurbaşkanının, Meclis’i fesih yetkisi-
nin olduğunu söylüyorlar. Cumhurbaşka-
nının, Meclis’i fesih yetkisi yoktur. Böyle 
bir şey söz konusu değildir. Oysa Meclis, 
Cumhurbaşkanını ciddi manada denetle-
me yetkisine sahip olacak. 
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Ekonomideki Büyümeyi Devam 
Ettireceğiz

Kardeşlerim,

16 Nisan’da oylanacak Anayasa değişikli-
ği Türkiye’yi, işte bu tür saldırılara karşı 
daha güçlü hale getirecektir. Ben şuna ina-
nıyorum: Ekonomideki büyümeyi devam 
ettireceğiz. Türkiye, altyapısıyla, üstyapı-
sıyla büyümeyi hızlandırarak devam et-
tirecektir.  İnşallah, 2023’te de büyümeyi 
ikiye katlayacağız. Türkiye’ye gelip de, bu 
gelişmeleri görenler zaten hayranlıklarını 
dile getiriyorlar. Sizlerin hizmet sektörün-
deki yeri çok farklıdır. Ülkemize turist ola-
rak gelen hanımefendilere sizler hizmet 
veriyorsunuz.  

Ana muhalefet partisinin 16 Nisan’la ilgili 
eleştirilerinin hiçbirinin gerçeklerle ilgisi 
yoktur. Onlar kendilerine bir yalan dünya-
sı kurmuşlar, orada yaşıyorlar.

Değerli kardeşlerim, 

Özellikle sizden bir şey istiyorum. Şunu 
unutmayacağız: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet. 

Devletimizi bölmek isteyenlere de, FETÖ’cü 
paralel devlet yapılanmasına da hayat hak-
kı tanımayacağız. 15 Temmuz’da ülkemizi 
bölmeye çalıştılar. Ama hamdolsun mille-
timiz, onlara gereken cevabı Türkiye’nin 
dört bir yanında verdi. O gece milletimizi 
meydanlara davet ettik ve milletimiz mey-
danlara döküldü. Onun için ben milletime 
şükran borçluyum. Bu milletin bir ferdi ol-
maktan dolayı çok gururluyum.

Akif ’in ifade ettiği gibi;

“Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın!

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın;

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da ya-
kın.”

Bu millet, kadınıyla-erkeğiyle, genciyle-
yaşlısıyla F-16’lar ve tanklardan kaçmadı, 
hainlerin karşısına bir kale gibi dikildi.  
Külliye’nin etrafında 29 şehidimiz, 36’da 
gazimiz var. Toplam 249 şehit verdik, 2 
bin193 gazimiz var. Saldıran kimdi? Dev-
let kurumlarımıza sızmış FETÖ’cü alçak-
lar. Hainler karşısında yılmayan bu millet 
destan yazmaya devam edecektir.

Az önce Ayşe Hanım da söyledi. 15 
Temmuz’da o alçaklara, Safiye bacımız, 
“Ben buraya sizinle vuruşmaya geldim” di-
yor. Aynı şekilde Türkan Türkmen bacım 
da, tankların üzerine giderken şehit olu-
yor. İşte bu bacılarımız, günümüzün Nene 
Hatunlarıdır. Allah hepsinden razı olsun, 
mekânları cennet olsun. Bu birlik ve bera-
berliğin daim olmasını istiyorum.

Evet, güzellik uzmanlarının, tıbbı cihaz 
kapsamına girmeyen cihazları kullanarak 
tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapabilme-
si ve bu uzmanların sahip olması gereken 
belgeleri düzenleyen Bakanlar Kurulu Ka-
rarını imzalıyorum. Hayırlı olsun. 
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Çok değerli muhtarlarımız, kıymetli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 37’ncisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bu defa arayı biraz uzattık. 

Neredeyse 2 aydır bir araya gelemiyoruz. 
En son muhtarlar toplantımızı, 8 Şubat’ta 
yapmıştık. Bugün hem mekân, hem sayı, 
hem il dağılımı itibariyle çok farklı bir 
muhtarlar toplantısı gerçekleştiriyoruz. 
İlk 36 toplantımızı, Külliyemizin ana bina-
sındaki toplantı salonunda yapmış, yeme-
ğimizi de kış bahçesinde yemiştik. 

Siyasetin Çıtası, Muhtarından 
Cumhurbaşkanına Kadar 

Herkes İçin Yükseliyor

37. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 5 Nisan 2017
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Bugün ise, Külliyemizin önemli bir parçası 
olan Kongre ve Kültür Merkezinde bir ara-
ya geliyoruz. Normalde, ana binadaki salo-
nun kapasitesi itibariyle, ortalama 10-12 
vilayetten, 400 muhtar kardeşimizle topla-
nıyorduk. Bugün, 81 vilayetimizden gelen 
2 bin muhtar kardeşimizle birlikteyiz. Bu 
defa yemek ikramını, şahsım adına İçişle-
ri Bakanımız yapacak. Kongre ve Kültür 
Merkezimizin yapısı, böyle bir organizas-
yona müsait olmadığı için, toplantımızın 
ardından Gölbaşı Vilayetler Evi’nde, Sayın 
Bakanımızın nezaretinde bir yemek ikra-
mı olacak. Toplantımızın hemen ardından 
Bursa’da bir toplu açılış törene katılacağı-
mız için, bu yemeğe maalesef iştirak ede-
meyeceğiz.

Tabi bizim asıl hedefimiz, hemen alt taraf-
ta halen inşası süren çok amaçlı salonun 
hizmete girmesiyle, bu toplantılarımıza, 
yine yemekli olarak orada devam etmek-
tir. İnşallah, önümüzdeki yılsonuna doğru 
bu imkâna da kavuşmuş olacağız. İçinde 
bulunduğumuz bina Gazi bir mekândır. 
15 Temmuz darbe girişiminde, binamız 
darbecilerin ateşine maruz kaldı, hemen 
önümüzdeki yol da F-16’larla bombalandı. 
Türkiye’nin bir daha öyle karanlık geceler 
yaşamaması için, bu hatıraları canlı tut-
malıyız. Rabbim, ülkemizi böyle saldırılar-
dan, böyle ihanetlerden muhafaza eylesin. 

Kardeşlerim,

Türkiye, 11 gün sonra çok önemli bir se-
çim için sandığa gidecek. Seçimin konu-
su Anayasa değişikliğidir. Zahiren baktı-
ğımızda ortada 18 maddelik bir Anayasa 

değişikliğinin kabulü veya reddi söz konu-
sudur. Ancak, içerik itibariyle, ülkemizin 
yönetim sistemini değiştirecek olması ba-
kımından, bu halkoylaması tarihi öneme 
sahiptir. Yeni sistemin en büyük özelliği, 
milli iradenin ülke yönetimi üzerindeki 
gücünü artırıyor olmasıdır. Doğrudan hal-
kın oyuyla göreve gelen insanlar olarak 
sizler, bunun anlamını çok iyi bilirsiniz. 
Kaymakam ve belediye başkanının yetki-
leriyle donatılmış bir muhtarın mahalle-
sine getirebileceği hizmetleri düşünün. 16 
Nisan’da işte buna benzer bir değişim ger-
çekleştiriyoruz. 

Tayyip Erdoğan Nasıl Seçildiyse, 
Muhtar da Öyle Seçiliyor

Fakat sistemi anlamayanlar var. Mesela 
ana muhalefetin başındaki zat yeni siste-
mi anlamamış. Bu zat, bir konuşmasında, 
“Cumhurbaşkanı 17 Nisan’da muhtarlık-
ları kapatabilir” diyor. İnanın, böyle bir 
yalan makinesi görmedim. Muhtarların 
nasıl seçildiğini dahi bilmiyor. Sayın Kılıç-
daroğlu şunu bilesin, Tayyip Erdoğan nasıl 
seçildiyse muhtar da öyle seçiliyor, aramız-
da fark yok. Beni de millet, sizleri de millet 
seçti. Yine bu zat, “Kararname çıkartılıp 
muhtarlıklar kapatılabilir” demiş. Muhtar-
lar kararnameyle gelmedi ki yine kararna-
me ile kapatılsın. Muhtarlar kanunla geldi, 
kanunla da kapatılır. 

Muhtar deyip geçmeyin. Ama bu beyefen-
di, ne yazık ki muhtarı hafife alıyor. Benim 
Birleşmiş Milletler’deki konuşmama atıf 
yaparak, “Birleşmiş Milletler toplantısın-
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da Tayyip Erdoğan konuşurken, bir yurt-
taş olarak, ana muhalefet partisinin genel 
başkanı olarak utandım. Dünya liderlerine 
mi, yoksa muhtarlara mı konuşuyor belli 
değil” dedi. Ayrıca muhtarlarla yaptığı bir 
toplantıda da, bir muhtarımızı kürsüye çı-
kartıp, şahsımın Birleşmiş Milletler’deki 
konuşmasını değerlendirmesini istedi. 

Ana muhalefetin başı, benim lokantaları 
kapatacağımı da iddia ediyor.  Tövbe töv-
be… Cumhurbaşkanının lokantayla ne işi 
olur? Lokantaların kimler tarafından ka-
patılacağını da bilmiyor. Lokantayı ancak 
belediyeler kapatır. Böyle bir insana, bir si-
yasi parti, üstelik de ana muhalefet partisi 
teslim edilmiş. Demokrasilerde muhalefet, 
eğer gerçekten ciddi eleştiriler yaparsa ül-
keye güç katar. Ama muhalefet, muhalefe-
tini doğru yapmazsa hem kendi, hem de 
ülke kaybeder. 

Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığıyla Baş-
bakanlığı birleştiriyor, yürütme yetkisini 
tek elde topluyoruz. Cumhurbaşkanlığının 
kapısı tarih boyunca hiçbir zaman muhtar-
lara açık oldu mu? Olmadı. İlk defa bu kar-
deşiniz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
kapısını muhtarlara açtı. Şu ana kadar 16 
bin muhtarı, Külliye’de, milletim adına 
ağırladım. 

Hükümet, öyle koalisyonlarla, pazarlıkla, 
kavgayla-gürültüyle Meclis’te kurulma-
yacak. Ya nerede kurulacak? Doğrudan 
sandıkta milletimiz tarafından kurulacak. 
Ne demek bu? Siz, Cumhurbaşkanına san-
dıkta yetkiyi veriyor musunuz? Veriyorsu-
nuz. Cumhurbaşkanı, Parlamento içinden 

değildir. İsterse kabineyi Meclis’ten kurar. 
O zaman kabineye giren milletvekilinin ve-
killiği düşecek. O zaman da halkın seçtiği 
Cumhurbaşkanı ne yapacak? Kabineyi dı-
şarıdan kuracak. Yani bakanların milletve-
killiği sıfatı olmayacak. 

Bizim çok daha ileriye gitmemiz lazım. 
Bu elbise ülkeye dar geliyor. Gazi Mustafa 
Kemal’in ifade ettiği gibi, Türkiye’yi mua-
sır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkar-
mamız lazım. Tabi bu da lafla değil, icraat-
la oluyor. 

Yeni sistemde bir özellik daha var. 5 yılda 
bir yapılacak seçimlerde milletimizin önü-
ne iki sandık gelecek. Sandıklardan birisi 
ne? Cumhurbaşkanlığı sandığı. Diğeri ne? 
Milletvekili sandığı. Seçimler 5 yılda bir 
yapıldığı zaman ülkeye istikrar gelecek. 
Yani devlet 5 yıl sonrasını görecek. 

Değerli kardeşlerim, 

Seçimden sonra Cumhurbaşkanı, hüküme-
tiyle birlikte ülkeyi yönetecek; Meclis, sa-
dece kendisine ait olan yasama ve denetim 
görevleriyle asıl işini yapacak. Yargı derse-
niz, bağımsızlığının yanına tarafsızlığı da 
eklenmiş olarak görevini çok daha etkin 
bir şekilde yapmayı sürdürecek.

Kılıçdaroğlu ne diyor “Yasama organı ol-
mayacak.” Ayıptır ya, nasıl böyle yalan 
söylüyorsun? Yeni sistemde yasama orga-
nı daha etkin olacak. Meclis, Cumhurbaş-
kanının Yüce Divan’a gitmesine varıncaya 
kadar bir çok yetkiyle donatılıyor. Şu anda 
Meclis’in böyle bir yetkisi var mı? Yok. 
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Hâkimler Savcılar Kurulu’nun 7 tane üye-
sini kim seçecek? TBMM seçecek. Şu ana 
kadar Meclis’in böyle bir yetkisi var mıy-
dı?  Yoktu.  

Yeni Yönetim Sistemimiz Gökten 
Zembille İnmedi

Kardeşlerim,

16 Nisan’da yapılan işin bir diğer adı da, 
2007 Anayasa değişikliğiyle başlatılan 
sürecin devam ettirilmesidir. Hatırlarsa-
nız, Türkiye 2007 yılında, kendini milli 
iradenin üzerinde gören bir takım güçler 
tarafından uçuruma sürüklenmeye çalı-
şıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi, tamamen 
zorlama yöntemlerle engellenince, biz de 
en büyük hakem olan millete gittik. Bir 
yandan milletvekili seçimlerini yenilirken, 
bir yandan da milletimize dedik ki, “Gelin 
Türkiye’yi bu sıkıntıdan tamamen kurtara-
lım.” Bunun için de Cumhurbaşkanı seçi-
minin, her türlü baskıya ve manipülasyo-
na açık Meclis’te değil, doğrudan sandıkta 
yapılmasını teklif ettik. O dönemin şartla-
rında ancak bu kadarına imkân bulabildik. 
Milletimiz o yıl, sağ olsun, hem yüzde 47 
ile iktidarı bize verdi, hem de yüzde 69 ile 
bu değişikliği kabul etti. 

Yeni sisteme göre ilk Cumhurbaşkanı 
seçimi 2014 yılında yapıldı. Esasen, 16 
Nisan’daki değişikliğin, hiç olmazsa o za-
man gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ama 
Türkiye, Gezi olaylarından 17-25 Aralık 
emniyet-yargı darbe girişimine kadar üst 
üste o kadar çok hadise yaşadı ki, böyle bir 

imkân olmadı. 15 Temmuz darbe girişimi, 
artık bu ihtiyacın ertelenemez, ötelenemez 
hale geldiğini gösterdi. Meclis’te AK Parti 
ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin anlaşma-
sıyla, işte bugünkü Anayasa değişikliği or-
taya çıktı. 

Gördüğünüz gibi, yeni yönetim sistemimiz 
gökten zembille inmiş değildir, uzun bir 
sürecin sonunda, kendini göstere göstere 
gelmiştir. Şöyle bir hafızanızı yoklarsanız, 
hem 2011 seçimleri, hem 7 Haziran se-
çimleri boyunca, gece-gündüz bu meseleyi 
dile getiren, milletimizden destek isteyen 
bu kardeşiniz değil miydi? Bunu hep söyle-
dim. Bu sistem benim gündemimde, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum 
dönemden itibaren olmuştur. 

Birileri benim ‘Türk Tipi Başkanlık’ söyle-
mimden de rahatsızlar. Peki, ne diyecek-
tim? Bizim kendi geleneklerimiz yok mu? 
Kendi geleneklerimiz var. Türkiye’nin ken-
di geçmişinden gelen bir siyaset anlayışı 
bulunuyor.  Tabi tüm siyasi birikimleri-
mizden istifade edeceğiz. 

Ana muhalefet partisinin, sanki ömürle-
rinde ilk defa görüyor gibi meseleye yakla-
şıyor olması, bunların ülkenin ve milletin 
gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu 
göstermeye yeter. 

Başbakanlığım döneminde, yeni yönetim 
sistemiyle ilgili daha geniş anlamda çalış-
malar yaptırdım. Bu çalışmaların bütün 
ürünleri elimizdeydi. İşte bu son dönemde 
de, MHP tarafından görevlendirilen arka-
daşımızla, AK Parti tarafından görevlen-
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dirilen arkadaşımız birlikte çalışıp bir tas-
lak ortaya çıkartılar. Şimdi artık konuşma 
zamanı değil, nihai kararı millet sandıkta 
verecek.  

Siyasi Hayatımda Ne Aldanan, Ne 
de Aldatan Oldum

Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Tem-
muz şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep 
edecek açıklamalar yapıyor. Bu zat, “15 
Temmuz örtülü bir darbedir” diye çok çir-
kin bir söylemde bulunuyor. Sen, şehitle-
rimize hakâret yetkisini nereden buldun? 
Eğer zerre kadar haysiyetin varsa, bu ko-
nudaki dosyalarını ortaya koyarsın, biz de 
gereğini yaparız. Siyasi hayatımda ne al-
danan oldum, ne aldatan oldum. Bundan 
sonra da ne aldanan olacağız, ne aldatan 
olacağız. Sen de dürüst ol, doğru ol, bu mil-
lete yalan konuşma.

15 Temmuz’da, benim çağrıma uyup bin-
lerce kardeşim Atatürk Havalimanına gel-
mişti. O gece sen de Atatürk Havalimanın-
da uçaktan inip, darbecilerin gözetiminde, 
Bakırköy Belediye Başkanının evine git-
meyecektin. Oradan ayrılmayıp, milletin 
yanında olsaysın ya. Hani daha önceleri, 
“Olası bir darbe durumunda tankın üze-
rine çıkarım” diyordun ya. O gece tanklar 
oradaydı. Neden bu tankların üzerine çık-
madın? 

Bu iş lafla olmaz, yürekle olur. 36 yaşında-
ki Sabri kardeşim, 15 Temmuz’da, bede-
nini tankın altına attı. Oradan yürekli bir 
gazi olarak çıktı. Şimdi Sabri mi, yoksa Kı-
lıçdaroğlu mu? Tabi ki Sabri... 

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrularak 
vatan oldu. Durup dururken vatan olmadı. 

Gabar’da dün 3 aslanımızı şehit verdik. Al-
lah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. 
Şehitlerimizin kanının bedelini, 20 teröris-
ti etkisiz hale getirmek suretiyle ödettik, 
ödeteceğiz. Ben, Silahlı Kuvvetlerimize, 
Sayın Bakanımıza, Emniyet Genel Müdü-
rümüze, Jandarma Genel Komutanımıza 
huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 

Bu arada bir milletvekili ‘evet’ diyenleri 
İzmir’de denize dökmekten söz ediyor. Ya 
sen kimsin? Önce haddini bil. Seni Sam-
sunlu Samsun’a, Amasyalı Amasya’ya, Si-
vaslı Sivas’a sokmaz. Haddini bil, bu millet 
Yunan mı? Biz, Yunanı denize döktük. Sen 
de, bu ülkede ‘evet’ diyenleri mi denize dö-
keceksin? 

Genel başkanları da, bu densiz açıklamayı 
doğru bulmadığını söyleyerek işin içinden 
sıyrılmak istiyor. “Doğru bulmam” demek 
yeterli mi? Gereğini neden yapmıyorsun?  
Bu densizin yaptığı bölücülüktür, ülkeyi 
parçalamaktır. Biz, ülkemizi işte bu tür bö-
lücülerden temizliyoruz.  ‘Hayır’ diyenlere 
özel bir sembolik siyaset müzesi kuracağız 
ve orada objeleri sergileyeceğiz. Türkiye’de 
yaşayan 80 milyon vatandaşımız da say-
gındır.  Biz ‘hayır’ diyenlerin konuşmaları-
na, eleştirilerine anlayışla karşılık veririz. 
Ancak kalkıp da denize dökmeyiz. 
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Yaptığımız bütün eserlerden 80 milyon is-
tifade ediyor mu? Ediyor. Alevi’si, Sünni’si 
bunlardan istifade ediyor mu? Ediyor. Biz, 
birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana-
yız.  

İstikrarlı Bir Türkiye İçin ‘Evet’ 
Diyoruz 

Kardeşlerim,

Bazıları 16 Nisan halkoylamasının kabul 
edilmesi halinde geçeceğimiz yeni yönetim 
sistemini, alelade bir değişiklik sanıyor. 
Halbuki biz yeni yönetim sistemimizle, is-
tikrar ve güveni teminat altına alarak, ülke 
olarak bir üst lige çıkma yolunda önem-
li bir adım atıyoruz. Şu anda Türkiye’nin 
başında, 1920’den alacak olursak 65’inci, 
1950’den alacak olursak 48’inci hükümet 
var. Şayet, hükümet her 5 yılda bir kurulsa, 
Türkiye istikrar içinde yoluna devam et-
seydi, bugün en fazla 19’uncu, bilemediniz 
20’nci hükümetiyle yönetiliyor olacaktı. 
65 nere, 19-20 nere…

“Peki bu kadar çok hükümet kurulmasının 
ne zararı var” derseniz, cevabım “Çok bü-
yük zararı var” olur. Öyle 1920’lere filan 
gitmeden, buradaki hemen herkesin hatır-
layabileceği daha yakın tarihten bir örnek 
vereyim. Türkiye’de 1991 seçimlerinden 
itibaren bir koalisyon furyası başladı değil 
mi? 2002 yılı Kasım’ında AK Parti iktida-
ra gelene kadar bu furya devam etti. 1994 
ve 2001 krizlerini de içinde barındıran bu 
furyanın Türkiye’ye maliyetini ben size 
söyleyeyim. Şayet ülke olarak 1991 yılın-

dan beri kesintisiz bir şekilde güçlü hükü-
metler tarafından, istikrarlı bir şekilde yö-
netilmiş olsaydık, bugün bulunduğumuz 
yerin tam iki kat daha ilerisinde olacaktık. 
Bir başka ifadeyle, şu anda 11 bin dolar 
olan kişi başına milli gelirimiz, 22 bin do-
lar düzeyinde bulunacaktı. 

Bu milletin her bir ferdinin cebinden çalı-
nan bu paralar nereye gitti? Tabii ki, rant-
çıların, faizcilerin, spekülatörlerin cebine 
gitti. Biz, bir daha milletimizin cebinden 
kimse parasını çalamasın diye, istikrar ve 
güven ortamını garanti altına alacak bir 
yönetim sistemini ülkemize kazandırma-
nın çabası içindeyiz. 

Aynı şekilde, 7 Haziran 2015 seçimlerinde, 
hiçbir parti tek başına hükümet kuracak 
çoğunluğu elde edemeyince yaşananları 
unutmadık değil mi? Terör örgütlerinin 
ve arkalarındaki güçlerin, nasıl sırtlan gibi 
ülkemizin üzerine çullandıklarını hatırlı-
yoruz değil mi? 

İşte bunlara da bir daha meydanı bırak-
mamak için yürütmenin, yasamanın, yar-
gının kendi kulvarlarında güçlü şekilde 
işlediği bir sistem kuruyoruz. Bunun için 
Güçlü Türkiye diyoruz. Bunun için Büyük 
Türkiye diyoruz. Bunun için Müreffeh Tür-
kiye diyoruz. Bunun için İstikrarlı Türkiye 
diyoruz. 16 Nisan’da, işte bunlar için ‘evet’ 
denilmesini istiyoruz.

Kardeşlerim,

Tayyip Erdoğan’ı seven vardır, sevmeyen 
vardır, hepsine saygı duyuyoruz. Ama, Tay-



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

191

yip Erdoğan’ın, Türkiye’nin ve Türk Mille-
tinin aleyhine herhangi bir işe kalkışması-
nın mülkün olmadığı hususunda herkesin 
mutabık olduğuna inanıyorum. Beni kim-
lerin sevmediğini size söyleyeyim; bölücü 
terör örgütü sevmez, FETÖ sevmez, rant-
çılar sevmez, DEAŞ sevmez, Batı’daki bir 
kısım liderler de sevmez. 

18 maddelik Anayasa değişikliği konusun-
da 180 tane yalan uydurarak, milletin ka-
fasını karıştırmaya çalışmanın adı muha-
lefet değildir. Türkiye, böyle bir muhalefet 
anlayışıyla yoluna devam edemez. CHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerimin de böyle bir 
yönetimi, böyle bir acziyeti hak etmedik-
lerini düşünüyorum. Halkından bu derece 
uzak, hakikatlere bu derece yabancı, kendi 
kurduğu sahte dünyaya hapsolmuş bir si-
yaset anlayışının akıbeti, tıpkı 1990’larda-
ki parti kadroları gibi olacaktır. 

Çalışmadan, Risk Almadan Hasıla 
Toplama Dönemi Sona Ermiştir

Milletimiz, onları nasıl sandığa gömdüy-
se, bu anlayışın sonu da aynı olacaktır. 
Sandıktan çıkmak için yüzde 50+1 oyun 
gerektiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
teminin devreye girmesiyle, bu zihniyet 
tamamen tasfiye olacaktır. Artık millete 
söyleyecek sözü, anlatacak projesi, pay-
laşacak vizyonu olmayanın siyasette esa-
mesi okunmayacaktır.  Şahsen kendim de, 
2019 Kasım’ında yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı seçimi için şimdiden hazırlanma, 
şimdiden proje geliştirme, vizyon ortaya 
koyma ihtiyacı duyuyorum. Neredeyse her 

gün bir başka ilimizde toplu açılış törenle-
rine katılıp, milletimizle kucaklaşırken, bir 
yandan da zihnimin bir köşesinde bu ha-
zırlıkları yapıyorum. 

Çünkü artık Türkiye’de siyasetin raconu 
budur. Çalışmadan, üretmeden, risk al-
madan hasıla toplama dönemi herkes için 
sona ermiştir. Ülkemizde siyasetin çıtası, 
muhtarından Cumhurbaşkanına kadar 
herkes için yükseliyor. Artık muhtarlıkta 
da rekabet artıyor. Hele biraz sonra verece-
ğim müjdeden sonra, artık öyle eskisi gibi 
hatır-gönülle, hatta zorla muhtar adayı 
olma dönemi bitiyor. İlk seçimden itibaren 
sizleri sıkı bir yarış bekliyor. 

Kardeşlerim,

Evet, artık müjdemizi verebiliriz. Biliyor-
sunuz, eskiden muhtar maaşları, hani 
neredeyse iki-üç paket çay parasına bile 
denk gelmiyordu. Biz, kademeli bir artışla, 
muhtar maaşlarını asgari ücrete eşitledik. 
Şu anda muhtarlarımız 1.406 lira maaş 
alıyor. Ama bu yetmez dedik. Bir de bunla-
rın sosyal güvenlik kurumu pirimleri var, 
onların da karşılanması lazım dedik. İlgili 
kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar, 
yayımlanacak ilk kanun hükmünde karar-
nameyle bu meseleyi de çözüyoruz. Artık, 
muhtarlarımızın 613 lira tutan sosyal gü-
venlik kurumu pirimleri devlet tarafından 
karşılanacak. Böylece, muhtarlarımızın 
gelirleri de fiilen, maaş+sosyal güvenlik 
pirimi olarak, 2019 liraya çıkmış oluyor. 
Ülkemizde görev yapan 18 bin 296 köy ve 
31 bin 921 mahalle muhtarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. 
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Bu vesileyle, bir müjde de güvenlik koru-
cularımıza vermek istiyorum. Güvenlik 
korucularımızın maaşlarını 1.411 lira-
ya, harcırahlarını günlük 36 lira ve aylık 
1.080 liraya çıkarmış, ayrıca günlük 21 
lira da operasyon tazminatı ödenmesini 
sağlamıştık. Güvenlik korucularımız artık 
kendi illeri dışındaki operasyonlarda da 
görevlendirilebiliyor. Mevcut illerimize 
ilave olarak Erzurum, Erzincan, Hatay ve 
Osmaniye’yi de güvenlik koruculuğu siste-
mine dahil ettik. Hem kadro sayısını 55’e 
çıkartarak, hem de yaş ortalamasını düşü-
rerek, güvenlik korucularımızı, asker ve 
polislerimizin en büyük yardımcısı haline 
getirdik. 

Şimdi yeni bir adım daha atıyor ve tüm 
güvenlik korucularımızı sigortalı hale 
getiriyoruz. Sigorta pirimleri İçişleri Ba-
kanlığımız tarafından ödenecek güvenlik 
korucularımız, tıpkı diğer sigortalılar gibi 
istedikleri yerden sağlık hizmeti alabile-
cekler. Bu uygulamayla, maaş, harcırah ve 
tazminatlarına ilave olarak, her güvenlik 
korucumuz için 578 liralık bir sigorta öde-
mesi yapılacak. Sigortalarının güvenlik ko-
rucularımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Muhtarlarımızın mahallelerine ve köyle-
rine verdikleri hizmetlerle, güvenlik koru-
cularımızın terörle mücadelemize verdik-
leri destekle, bu imkânları ziyadesiyle hak 
ettiklerine inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumhur-
başkanlığı Külliyesini teşrifleriniz için her 
birinize şükranlarımı sunuyorum. Köyleri-

nizdeki, mahallelerinizdeki kardeşlerime 
en kalbi selamlarımı götürmenizi rica edi-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun. Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili çocuklar, değerli misafirler, 
Türkiye’ye, Ankara’ya ve Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyemize hoşgeldiniz.

Sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla birlik-
te paylaştığımız 23 Nisan Milli Egemenlik 
ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle, bugün 
burada bizlerle beraber olduğunuz için, 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Heyecanlıyım, coşkuluyum, bugün kendi-
mi daha da genç hissediyorum. Sizler ade-
ta bana gençlik iksiri aşılıyorsunuz. 

Dünyada başka örneği olmayan bu milli 
bayramımızı uluslararası düzeyde bir şen-
liğe dönüştüren, bu etkinliklerde emeği 
olan herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Büyüklerin Yol Açtığı Savaşların 
Faturası Çocuklara Kesilmesin

23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği İçin Ülkemize Gelen 
Çocukları Kabul | Ankara | 20 Nisan 2017
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Sevgili çocuklar,

23 Nisan, bizim ve tüm dünya çocukları 
için bir sevinç, coşku, dayanışma, paylaş-
ma günüdür. Ama bu yıl da, dünyanın çe-
şitli yerlerinde onbinlerce çocuk 23 Nisan’ı 
görme imkânı bulamadı. Hatta, içinde bu-
lunduğumuz şu 20 Nisan gününden 23 
Nisan’a kadar geçecek 3 günde dahi, acıya, 
felakete maruz kalacak çocuklar olabilir. 
Suriye ve Irak’ta savaşın, Somali başta ol-
mak üzere, Afrika’nın çeşitli yerlerinde 
açlığın pençesinde kıvranan tüm çocuk-
lara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. 
Kalplerimiz ve dualarımız onlarladır.

Bakınız bir şairimiz ne diyor:

“Benim sizden kendim için

Hiçbir şey istediğim yok

Şeker bile yiyemez ki

Kâğıt gibi yanan çocuk

Çalıyorum kapınızı

Teyze, amca, bir imza verin

Çocuklar öldürülmesin

Şeker de yiyebilsinler”

Evet, çocuklar öldürülmesin… Büyüklerin 
yol açtığı savaşların faturası çocuklara ke-
silmesin. Büyüklerin vurdumduymazlığı-
nın bedelini minik bedenler ödemesin. 

Kısa bir süre önce, Suriye’de kimyasal si-
lahlarla öldürülen ikiz çocukların babasını 
ülkeme davet ettim. Bu babayı, çocuklarını 
gömdükten 1 gün sonra Hatay’da ağırla-
dım. İkiz yavrularının cansız bedenlerini 
kucaklarken basın tarafından görüntüle-

nen bu babanın dramına dünya nasıl baktı 
acaba? Suriye’de binlerce çocuk kimyasal 
ve konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Ar-
tık bu tür ölümler olmasın istiyoruz. 

Elele Verdiğimizde Dünyayı 
Değiştirebiliriz

Biz, Türkiye olarak, işte bu haksızlığa isyan 
ederek, hem içeride, hem dışarıda ciddi ça-
lışmalar yürütüyoruz. Suriye ve Irak’tan 
ülkemize gelen, büyük bir bölümü de ço-
cuk olan 3 milyon sığınmacıya sınırları-
mızı ve kucaklarımızı açtık. Dünyada bu-
nun başka bir örneği yoktur. Onların tüm 
bakımlarını üstlendik, eğitimiyle ilgileni-
yoruz, sağlık noktasındaki bütün sıkıntı-
larını gideriyoruz. Bu kardeşlerimize 6 yıl 
içerisinde 25 milyar dolar harcama yaptık. 
Peki, dünyadan yardım geldi mi? Ne yazık 
ki sadece Avrupa Birliği’nden 725 milyon 
dolar, Birleşmiş Milletler’den de 550 mil-
yon dolar geldi. Yardım gelsede gelmesede 
biz hep bu kardeşlerimizin yanında olacağız. 

Şairin ifadesiyle bizim; “Çocuk öldü mü, 
güneş simsiyah görünür gözümüze”... 
Uluslararası kuruluşlardan ve diğer ülke-
lerden ciddi bir yardım almıyor olmamıza 
rağmen, 6 yıldır bu insanlarla evimizi ve 
ekmeğimizi bölüştük, bölüşmeye devam 
ediyoruz.

Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları-
mız aracılığıyla pek çok ülkede, çocuklara 
yönelik yardım, eğitim, sağlık faaliyeti yü-
rütüyoruz. İnsanın, hele çocuğun olduğu 
yerde, biz başka bir ölçü aramayız. 
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Sevgili çocuklar,

Kendi ülkelerinizde geleceğin yöneticisi 
olacak sizlerden bir ricam var. Lütfen, so-
rumluluk sahibi olduğunuzda, bugün si-
zin yaşınızda olan çocukların, dünyanın 
diğer bölgelerinde hangi şartlarda yaşadı-
ğını unutmayın. 

Savaşlardan açlık ve kuraklık tehlikeleri-
ne, kötü muameleden küçük yaşta çalış-
tırılmaya kadar diğer çocukların hangi 
sıkıntılara maruz kaldığını unutmayın. 
Her ölüm erkendir, ama çocuk ölümü ger-
çekten çok erkendir. Biz, çocuklar yaşasın 
istiyoruz. Çocuklar yaşasın ki, büyüdük-
lerinde daha güzel bir dünyanın inşasına 
katkı sağlasınlar istiyoruz. Daha da önem-
lisi, çocuklar sadece yaşamakla kalmasın 
kendilerini güvende hissetsinler; gıdadan 
giyime, eğitimden sağlığa her türlü hiz-
meti alsınlar istiyoruz. Bunun için sizlerin 
desteğine ihtiyacımız var. 

Anne-babalarınızdan, öğretmenlerinizden 
başlayarak, ülkenizdeki tüm büyüklerden, 
dünyadaki çocukların yaşadıkları sıkıntı-
lar konusunda daha hassas olmalarını ta-
lep etmelisiniz. Emin olun, siz isterseniz, 
olur. Kendimden biliyorum, çocuk masu-
miyeti karşısında yumuşamayacak hiçbir 
insan, hiçbir kalp yoktur. Elele verdiğimiz-
de dünyayı değiştirebiliriz. Sizlere güveni-
yorum. 

Bir kez daha, asıl etkinliklerini pazar günü 
yapacağımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımıza iştirakiniz için sizlere 
teşekkür ediyorum. Ülkelerinize döndüğü-

nüzde tüm büyüklerinize bizden selamlar 
götürmenizi istiyorum. İster tatil için, ister 
eğitim için, ister ziyaret için, hangi amaçla 
gelirseniz gelin, Türkiye’nin kapısının siz-
lere daima açık olduğunu unutmayın. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Sevgili çocuklar, değerli misafirler, sizle-
ri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve 
Kültür Merkezine, bu gazi mekâna hoşgel-
diniz. 

Bugün, Büyük Millet Meclisi adıyla faali-
yete başlayan ve bugüne kadar milli irade-
nin temsilcisi olarak çalışmalarına devam 
eden Meclis’imizin açılışının 97’nci yıldö-

nümüdür. Milletimizin 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden 
tebrik ediyorum. 

Böylesine önemli bir günü armağan ettiği-
miz siz çocuklarımızın bayramını özellikle 
tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üze-
re, İstiklal Harbimizi başlatan ve yöneten 
ilk Meclisimizin tüm üyelerini, rahmetle 

Bu Cumhuriyet ve Vatan Size 
Emanettir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni
Ankara | 23 Nisan 2017
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yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın tüm 
kahramanlarını, terörle mücadelede ve 15 
Temmuz’da verdiğimiz tüm şehitlerimizi 
ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. 

Sevgili çocuklar,

Sizlere baktıkça gençleşiyorum. Sizlerden 
adeta bir gençlik iksiri alıyorum. 

Biraz önce hep birlikte koromuzu dinle-
dik, gösterileri seyrettik. Bize bu güzel 
anları yaşatan herkese teşekkür ediyoruz. 
Daha nice 23 Nisan’lara bu şekilde sevinç-
le, coşkuyla, mutlulukla ulaşabilmemizi 
Rabbim’den niyaz ediyorum. 

Bu tablo bize özgürlüğümüzün, bağımsız-
lığımızın, birliğimizin, beraberliğimizin, 
kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğu-
nu gösteriyor. Dünyanın pek çok yerinde, 
maalesef, bu imkânlara sahip olmayan mil-
yonlarca çocuk var. Buradan onlara sevgi-
lerimizi ve desteklerimizi iletiyoruz. Daha 
güzel, daha huzurlu, daha sevgi dolu bir 
dünya için çalışmaya devam edeceğiz. 

Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada, 
yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu 
yanlışları tespit etmek, ifade etmek, dü-
zeltilmesi için elimizden geleni yapmak 
bizim vazifemizdir. Bizim ecdadımızdan 
aldığımız miras budur, sizlere bırakacağı-
mız miras da budur. 

Şairimiz ne diyor:

“Yılan yürümesine nazire yapma çocuk

Olacaksan kendin ol, aslından kopma çocuk

Kesinlikle doğru ol, doğru yollarda yürü

Aklın varsa çığır aç, çığırdan sapma çocuk.”

Evet, biz de sizlerden kendiniz olmanızı, 
doğru olmanızı, çığır açmanızı bekliyoruz. 
Bu Cumhuriyet ve vatan size emanettir. 

Türkçenizi Geliştirirseniz, Hayata 
Bir Adım Önde Başlarsınız

Sevgili çocuklar,

Dünyanın ve hayatın bir nizamı var. Do-
ğarız, büyürüz, yaşlanırız ve sonra ebedi 
âleme göçeriz. Bu süreçteki her aşama ken-
dine göre ayrı güzelliklere sahiptir. Ama 
herhalde en güzeli çocukluk dönemidir. 
Çocukluk güzeldir, ama çocuk kalmak da 
mümkün değildir. Onun için, şu an içinde 
bulunduğunuz dönemin kıymetini bilin. 
Sevginin de, öfkenin de hesapsız olduğu 
bu döneminizi doyasıya yaşayın. 

Annelerinizin, babalarınızın, öğretmenle-
rinizin sizler için en iyisini istediğine, en 
iyisini yapmaya çalıştığına eminim. Sizin 
için atan bu kalpleri asla kırmayın. 

Öğrenme çağının henüz başındasınız. 
Önünüzde çok uzun ve yorucu bir yol 
bulunuyor. Bu, sonu olmayan bir yarış gi-
bidir. Bu maratona avantajlı başlamanın 
yolu ise dilinizi, güzel Türkçemizi en güzel 
şekilde öğrenmektir. Sözlerime bir şairimi-
zin Türkçemizle ilgili güzel bir şiiriyle son 
vermek istiyorum:

“Annenden öğrendiğinle yetinme

Çocuğum, Türkçe’ni geliştir.
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Dilimiz öylesine güzel ki

Durgun göllerimizce duru,

Akar sularımızca coşkulu...

Ne var ki çocuğum,

Güzellik de bakım ister

Önce türkülerimizi öğren,

Seni büyüten ninnilerimizi belle,

Gidenlere yakılan ağıtları...

Her sözün en güzeli Türkçe’mizde…”

Evet, böyle diyor şairimiz. Unutmayınız, 
şayet Türkçenizi geliştirirseniz, hayata çok 
daha renkli bakar, öğrenme yarışında her-
kesten bir adım önde olursunuz. Ayrıca bir 
kez daha şunu ifade ediyorum: Oku, dü-
şün, uygula, neticelendir.

Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu 
güzel törenin hazırlanmasında emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum. Bu arada Mi-
raç Kandilinizi tebrik ediyorum. 

“İyi ki çocuklar var, iyi ki çocuklar olacak” 
diyerek, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.
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Sevgili gençler, değerli genç arkadaşlarım, 
genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesine, milletin evine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

81 vilayetimizden ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden gelen, üyrıca başarıla-
rıyla bizleri gururlandırmış sporcularımız-
dan oluşan, sizler nezdinde, tüm gençleri-

mizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını 
tebrik ediyorum. 

İstikbalimiz olan siz gençlerimizle, bu mil-
li günümüz vesilesiyle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. Gençle-
rimizin enerjisi, dinamizmi, heyecanı, ge-
leceğe umutla bakan o güzel gözleri bana 
daima mutluluk vermiş, motivasyon kay-
nağım olmuştur. 

Devrimleri ve Reformları 
Sizler Yapacaksınız

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Nedeniyle Gençleri Kabul
Ankara | 19 Mayıs 2017 
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Sizlere bakınca kendi gençliğimiz aklımıza 
geliyor. Bu yaşlardayken tüm benliğimizi 
kaplayan heyecanımızla hayata nasıl bak-
tığımızı, dünyayı nasıl avucumuzun için-
de gibi hissettiğimizi hatırlıyorum. Eğer 
o dönemde böyle ideallerimiz olmasaydı, 
onlara ulaşmak için kendimizi yetiştirme 
gayretine girmeseydik, herhalde bugün 
bulunduğumuz yere ulaşamazdık. 

Gençlik döneminde yapılan hiçbir şey boşa 
gitmez. Olumlu veya olumsuz, bunun mey-
velerini ileride mutlaka toplarsınız. Şöyle 
çevreme bir bakıyorum, bazılarının genç-
lerimizle ilgili, yeni nesille ilgili karamsar 
düşünceler taşıdıklarını görüyorum. Ben 
ise, tam tersine, gençlerimizden, yeni ne-
sillerden çok ümitliyim. 2023 Türkiye’sini 
sizler için ve sizlerle birlikte inşa ediyo-
ruz. Bir sonraki “kızıl elmamız” olan 2053 
Türkiye’si ise her şeyiyle sizlere emanet-
tir. Aynı şekilde, 2071 vizyonunu sonraki 
nesillere kazandırma sorumluluğunu da 
sizler üzerinizde taşıyorsunuz. Kendilerin-
den bu derece büyük beklentilerimizin ol-
duğu gençlerimize güvenmemek, inanma-
mak geleceğimizden vazgeçmek demektir. 
Biz geleceğimizden vazgeçmiyoruz, tam 
tersine, istikballe ilgili hedeflerimizi sü-
rekli büyütüyoruz. 

Bakınız, 2002 Türkiye’si ile bugünkü Tür-
kiye arasında, sadece ekonomik büyüklük 
açısından 3 kat fark var. Bu dönemde, kişi 
başına düşen milli geliri 3 bin 500 dolar-
dan 11 bin dolara çıkmış bir Türkiye’den 
söz ediyoruz. Hedefimiz bu rakamı 2023 
yılına kadar 25 bin dolara yükseltmektir. 
14 yılda 3 kat büyüyen Türkiye’nin, önü-

müzde 6-7 yıllık dönemde iki kat daha bü-
yümesinin önünde hiçbir engel yoktur. Za-
ten önümüze çıkartılabilecek tüm engeller 
çıkartıldı, çıkartılıyor. 

Daha önce yaşadıklarımızı bir kenara bıra-
kıyorum, sadece 2013 yılından beri maruz 
kaldığımız saldırılar, İstiklal Harbimizden 
bu yana başımıza gelen en ciddi sıkıntılar-
dır. Gezi olaylarından 17-25 Aralık emni-
yet-yargı darbe girişimine, bölücü örgütün 
çukur eylemlerinden 15 Temmuz darbe 
teşebbüsüne kadar, her biri tarihi nitelikte 
pek çok olay yaşadık. Ülkemiz, dünyanın 
en kanlı terör örgütlerinin saldırısı altın-
da olmasına rağmen, hedeflerinden, prog-
ramlarından, yatırımlarından zerre kadar 
taviz vermemiştir. Bu kararlılığın gerisin-
deki en büyük sebep, gençlerimize güven-
li, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye bırak-
ma ülkümüze olan bağlılığımızdır. 

Siyasetçiler Gençlere Ufuk 
Vermelidir

15 sene önce Türkiye’de milletvekili seçil-
me yaşı 30’du. Yani sizlere güvenmiyorlar-
dı. Biz ne yaptık? “Madem seçme yaşı 18, 
seçilme yaşı da neden 18 olmasın” dedik. 
Çünkü zor olan seçilmek değil, seçmektir. 
Seçilme yaşını ilk etapta 25’e indirdik. 16 
Nisan’da milletimizin teveccühüyle kabul 
edilen Anayasa Değişiklik Paketiyle de, se-
çilme yaşını 18’e çektik.  Birileri “Ülkeyi 
çoluk-çocuğa mı bırakacağız?” dedi. Bun-
lara karşı bizim cevabımız, “Hayır, bu mil-
letin tarihine o çoluk-çocuk dedikleriniz 
yön vermiştir. Medeniyetimizin gençleri 
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bir çağı kapatıp başka bir çağı açmışlardır” 
olmuştur.

Biz siyasetçilere düşen nedir biliyor musu-
nuz? Gençliğe ufuk vermektir. Eğer gençli-
ğinize ufuk verirseniz, o gençlik çok daha 
büyük davaların sahibi olurlar. İşte biz 
bunu başardık. Bundan sonrası artık size 
aittir. Önümüzdeki dönemlerde reform-
ları ve devrimleri sizler yapacaksınız. Bu 
devrimleri yapmak suretiyle de, Türk mil-
letinin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya 
göstereceksiniz. 

Bakın ben ‘darbe’ değil, ‘devrim-reform’ di-
yorum. Birileri darbe heveslisidir. Bırakın 
onlar darbelerle uğraşsınlar, biz reformlar-
la uğraşacağız. 

Bugün burada bir araya geldiğimiz siz 
gençlerimize baktığımda, ne kadar doğru 
bir iş yaptığımızı, ne kadar doğru bir yol-
da olduğumuzu görüyorum. Rabbim bizi 
mahcup etmesin. Rabbim, başı dik bir şe-
kilde bu kutlu bayrağı sizlere devretmeyi 
nasip etsin. 

Sevgili gençler,

Bir ülkeyi ve milleti yenmenin en kestirme 
yolu, tarihleriyle olan ilişkilerini kesmek-
ten geçer. Bizim tarihimizle bağlarımızı 
kopardılar mı? Kopardılar. Okuduğumuz 
tarih kitaplarında hep muğlubiyetlerimiz 
ve sözde ilkelliğimiz vardı. Oysa bizim ta-
rihimiz böyle değil, şanlı bir geçmişe sahi-
biz. Şimdi özellikle bunun üzerinde ısrarla 
duruyoruz. Müfredatımızı yeniden düzen-
leyeceğiz. 

Tarih, zannedilenin aksine sadece geçmiş 
değil, aynı zamanda geleceğimizi aydınla-
tan bir fenerdir. Dünyanın en büyük ve en 
kudretli devletlerinden olan Osmanlı’nın 
kurucusu Osman Bey, “boy”unun başına 
yönetici olarak seçildiğinde 23 yaşınday-
dı. Aynı şekilde, Fatih Sultan Mehmet Han 
İstanbul’u fethettiğinde 23 yaşındaydı. Bu 
fetih için dönemin en ileri teknolojisine sa-
hip pek çok savaş aracını bizzat tasarlamış, 
harekât planlarını bizzat yapmıştı. Bu ger-
çekleri bilmezsek, gençlerimize böylesine 
engin bir güveni nasıl duyabiliriz? Bugün 
milli bayramımız olarak kutladığımız 19 
Mayıs 1919 tarihinde, İstiklal Harbimi-
zi yürütmek üzere Samsun’a çıkan Gazi 
Mustafa Kemal de 38 yaşında, yani genç 
diyebileceğimiz bir yaştaydı. Birileri de bu-
gün istiklal mücadelesi vermek için değil, 
tam aksine istiklal mücadelesini verenleri 
İzmir’de denize dökmek için yola çıkıyor. 
Bakın nereden nereye geliyoruz. Millet bu 
zihniyette olanlara gereken dersi verdi. 

Gittiğim ülkelerin çoğunda 20’li yaşlarda 
bakanlar, milletvekilleri, belediye başkan-
ları görüyorum. Yine bu yaşlarda trilyon-
larca liralık şirketleri yöneten gençlerin ol-
duğunu biliyorum. Ülkemizde niçin böyle 
olmasın dedik ve milletvekilliği, belediye 
başkanlığı, muhtarlık gibi görevlere seçil-
me yaşını önce 30’dan 25’e, 16 Nisan hal-
koylamasında da 18’e indirdik. Bu Pazar 
günü yapacağımız partimizin büyük kong-
resinden itibaren, kendi inisiyatif alanımız 
içindeki her yerde ve her kademede genç-
lerimize hak ettikleri şekilde yer vermekte 
kararlıyız. Bu düzenlemeleri, gençlerimize 
ihsan değil, haklarının gecikmiş teslimi 
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olarak görüyoruz. Ben karşımda hep, “Ana-
dolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını 
gediğine koyacak” bir gençlik gördüm, gö-
rüyorum. Siyasete başladığım günden beri 
beni hiç mahcup etmeyen gençlerimizin, 
bundan sonra da kendilerine duyduğu-
muz güveni boşa çıkartmayacaklarından 
eminim. 

Batı’ya Kaçan FETÖ Alçaklarını 
Kovalayacağız

Değerli gençler,

19 Mayıs, Türk tarihindeki sayısız yeni 
başlangıçlardan biridir. Bu başlangıç bizi 
önce İstiklal Harbimizi zaferle sonuçlan-
dırmaya, ardından yeni devletimiz olan 
Cumhuriyetimizi kurmaya götürdü. Bu 
yıl 19 Mayıs’ta Samsun’da başlayan müca-
delenin 98’inci, 29 Ekim’de kurduğumuz 
Cumhuriyetimizin 94’üncü yıldönümü… 
Esasen, daha geriye doğru gidip meseleyi 
Medine Müdafaasına, Kut’ül Amare Zafe-
rine, Çanakkale Zaferine kadar götürmek 
gerekir. İstiklal Harbimizin ayak sesleri 
olan bu zaferler, en kötü döneminde dahi 
Türk Milletinin neler yapabileceğinin bi-
rer ispatıdır. 

Özgürlük mücadelemiz, farklı görünümler 
altında, Cumhuriyet tarihimiz boyunca da 
kesintisiz sürmüştür. Terör örgütleri, önce-
leri nöbetleşe, son dönemde ise topyekün 
bir şekilde ülkemizi hiç boş bırakmamış-
lardır. Bu saldırı ve tacizlerde, güvenlik 
görevlisi ve sivil olarak çok ciddi kayıpla-
rımız olmuştur. Bu vesileyle tüm şehitleri-

mizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 
Ailelerine Rabbimden sabırlar niyaz edi-
yorum. Gazilerimize bu vesileyle şifalar 
temenni ediyorum. Gönül ister ki, tek bir 
insanımızın dahi burnu kanamasın, tek 
bir gencimiz dahi hayatını kaybetmesin.

Ne diyor Yunus Emre:

“Bu dünyada bir nesneye 

Yanar içim, göynür özüm

Yiğit iken ölenlere 

Gök ekini biçmiş gibi”

Evet, bzim de yiğit iken ölenlerin ardından 
gözyaşlarımız kimi zaman yanaklarımız-
dan süzülüyor, kimi zaman içimize akıyor. 
Ama biliyoruz ki, bu toprakları bizim için 
vatan haline getiren, işte bu yiğitlerdir, on-
ların fedakârlıklarıdır, bu fedakârlığı göze 
alan milyonların varlığıdır. Eğer bugün 
millet olarak vatan toprakları üzerinde öz-
gürce ve güven içinde yaşıyorsak, bunu şe-
hitler tepesini boş bırakmayan kahraman-
lara borçluyuz. 

Askerimiz, polisimiz, Cudi’de, Gabar’da, 
Tendürek Dağlarında, Beslerderesinde te-
rör örgütlerine göz açtırmıyor. Uçakları-
mız, helikopterlerimiz şu ana kadar 60’a 
yakın mağarayı vurdular. Komandolarımız 
buraları temizleniyor. Hainlerin inlerin-
den ağır silahlar ve muhimmatlar çıkıyor. 
Kar-kış demeden o dağlarda bu mücadele-
yi sürdüren mehmetçiğimiz, polisimiz ve 
gönüllü korucularımız alnı öpülesi vatan 
evlatlarımızdır. Onlar bizim iftihar vesile-
mizdir. Allah onlardan razı olsun. Kahra-
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manlarımızla beraber, evvelallah bu terör 
mücadelesini er veya geç sona erdireceğiz. 

Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mü-
cadele ve 15 Temmuz darbe girişiminde 
gençlerimizle bir kez daha gurur duyduk, 
gençlerimize olan itimadımızı bir kez daha 
tazeledik. Gençlerimizin o tankların altına 
girişi rastgele bir olay değildir. Eğer o genç-
lerimiz olmasaydı, o şımarık FETÖ alçakla-
rı ülkemizi farklı mecralara taşıyacaklardı. 
Şimdi bu alçaklar Batı’nın değişik ülkele-
rinde sığıntı vaziyetteler. Ama onları yine 
de kovalayacağız. Nasıl buradakileri inle-
rine kadar kovalıyorsak, onları da bulun-
dukları yerde uluslararası hukukun sınır-
ları içerisinde kovalayacağız, bulacağız. 

Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir

Gençler,

Vatana hizmet, elbette sadece şehadete 
yürümekle, bunu göze alacak cesareti gös-
termekle olmuyor. Vatana hizmet aynı za-
manda, bu ülkeye ve bu millete her alanda 
en iyi hizmeti vermeyi gerektiriyor. Şayet 
eğitim hayatınızda en iyisini yapmaya 
gayret etmiyorsanız, kendinizle birlikte 
ailenize ve milletinize de hayırlı bir yolda 
değilsiniz demektir. Şayet kültürde, sa-
natta, sporda kabiliyetlerinizin elverdiği 
en üstün performansı göstermiyorsanız, 
kendinizle birlikte ülkenize de yazık edi-
yorsunuz demektir. Şayet iş hayatında, uz-
manlığınızla, yabancı dilinizle, insan iliş-
kilerinizle, azminizle, kararlılığınızla en 
iyisini ortaya koyamıyorsanız, durup ciddi 
bir muhasebe yapmanız şarttır. 

İşini iyi yapmanın yeri, konumu, unvanı, 
bedeli yoktur. Öğrenciyseniz eğitiminizi en 
iyi şekilde yapacaksınız. Sanayide çıraksa-
nız oradaki işinizi en iyi şekilde yapmaya 
çalışacaksınız. Özel sektör veya bir kamu 
kuruluşunda kariyer uzmanıysanız, orada 
işinizi en iyi şekilde yapmanın gayreti için-
de olacaksınız. Bunu başardığınızda, kapı-
ların yavaş yavaş açıldığını, basamakları 
giderek artan bir hızla tırmanmaya başla-
dığınızı göreceksiniz. 

Öğrencilerimizle, gençlerimizle bir ara-
ya geldiğimde hep aynı tavsiyeyi veririm: 
oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudun, 
ancak düşünmediysen bir anlamı yok. 
Okudun, düşündün, ama uygulamaya koy-
madıysan yine bir anlamı yok. Okuyacak-
sın, düşüneceksin, uygulamaya koyacak-
sın, ondan sonra da neticelendireceksin. 

Bu tavsiyeleri yerine getiren her gencimiz, 
hedeflerine ulaşma konusunda diğerle-
rinin bir adım önüne geçmiş demektir. 
Artan nüfus ve karmaşıklaşan hayat şart-
ları, tabii ki rekabetin çıtasını sürekli yük-
seltiyor. Rekabette öne çıkmanın yolu pes 
edip kenara çekilmekten değil, daha çok 
çalışmaktan, hayallerinizin, ideallerinizin, 
hedeflerinizin peşinden daha sıkı şekilde 
gitmekten geçiyor.  Çalışmadan kazanmak 
diye bir şey yoktur. Kazanmadan harca-
yanlar ise sadece mirasyedilerdir, onlar da 
zaten kısa sürede sıfırı tüketirler. 

Bir başka önemli husus da şudur: Mutla-
ka bir alanda çok iyi uzmanlığınız olacak, 
birikiminiz olacak, ama hayatı sadece bu-
nunla sınırlı yaşamayacaksınız. Mesela iyi 
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bir mühendis olacak ama bunun yanında 
siyasetle, kültürle, sanatla, sporla; artık il-
giniz ve kabiliyetiniz hangisine yatkınsa o 
konularla da iştigal edeceksiniz. Kurucusu 
olduğum partinin gençlik kollarına önem 
vermemin sebebi budur. 

Siyaset, ülkenin ve milletin geleceğini şe-
killendirme konusundaki en büyük karar 
alma mekanizmasıdır. Böylesine önemli 
bir alanda gençlerimizin olmaması düşü-
nülemez. Söz sahibi olmadığınız bir yerde 
ihtiyacınız olan ve arzu ettiğiniz kararların 
çıkmayacağını unutmayınız. Bunun için, 
tüm gençlerimizi siyasi, sosyal, kültürel, 
sportif tüm alanlarda etkin şekilde yer al-
maya davet ediyorum. Gençliğinde bu işle-
rin hepsiyle yakından ilgilenmiş birisi ola-
rak sizlere başarının yolunu gösteriyorum. 
Sizlerden, yarım asra yakın bir tecrübenin 
ürünü olan bu tavsiyemi dikkate almanızı 
rica ediyorum. 

Eğitimde Önemli Reformları 
Hayata Geçirdik

Değerli genç arkadaşlarım,

2002 yılı Kasım ayında, ülkeyi yönetme 
sorumluluğunu üstlendiğimizde, işte bu 
anlayışla, önceliği çocuklarımızın ve genç-
lerimizin eğitimine verdik. 

Milli Eğitim Bakanlığının bütçesini 7,5 mil-
yar liradan 85 milyar liraya çıkardık. Dik-
kat ediniz burada, yüzde binin üzerinde 
bir artıştan bahsediyoruz. Ülkemizin 81 
vilayetinin tamamında 270 bin yeni ders-
liği ülkemize kazandırdık. Artık öyle 70-80 

kişilik sınıflar kalmadı. Sınıflardaki ortala-
ma öğrenci sayısı çoğu yerde 30’un altına 
düştü. FATİH projesiyle okullarımıza şu 
ana kadar 432 bin etkileşimli tahta, öğren-
cilerimize 1,5 milyona yakın tablet bilgisa-
yar dağıttık. Bu yıl 100 bin yeni etkileşimli 
tahta kurulumu ve 2,5 milyon tablet dağı-
tımıyla projeyi devam ettiriyoruz. 561 bin 
yeni atama yaparak, 900 bine çıkardığımız 
öğretmen sayısıyla, sınıflarımızı boş kal-
maktan kurtardık. OECD ülkeleri içinde 
en genç öğretmen kadrosuna biz sahibiz. 

Okul öncesi eğitimi giderek yaygınlaştırı-
yoruz. İlköğretimde okula gitmeyen öğren-
cimiz neredeyse kalmadı. Ortaöğretimde 
okullaşma oranı yüzde 77’yi, yükseköğre-
timde yüzde 41’i buldu. Ders kitaplarını 
ücretsiz vererek, imkânı olmayan ailelere 
eğitim desteği sağlayarak, taşımalı ve yatılı 
eğitimi yaygınlaştırarak, tüm çocuklarımı-
zın okula gidebilmesini teşvik ettik. 

Fiziki imkânlar yanında eğitim sisteminde 
de önemli reformları hayata geçirdik. 28 
Şubat döneminin ürünü olan, işin mantı-
ğına da uymayan 8 yıllık kesintisiz eğitimi 
kaldırıp, yerine 4+4+4 sistemini getirdik. 
Böylece, çocuklarımızın 4 yıllık ilkokul dö-
neminden itibaren farklı alanlara yönele-
bilmesine imkân sağladık. Katsayı adalet-
sizliğini ortadan kaldırarak, üniversiteye 
girişte eşitliği tesis ettik. 

Dershaneleri tamamen kapatarak, ailele-
ri, adeta paralel bir eğitim sistemi haline 
dönüşmüş olan bu sektörün yükünden 
kurtardık. Biliyorsunuz, FETÖ terör örgü-
tünün bize ilk saldırısı bu sebeple başladı 
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ve iş darbe girişimine kadar gitti. Sadece 
bu durum bile dershaneler konusundaki 
tavrımızın ne derece doğru olduğunu gös-
termiştir. 

Üniversite sayımızı 76’dan, 108 ilaveyle 
184’e çıkardık. Artık her ilimizde üniver-
site bulunuyor. Çocuklarımızın eğitim için 
başka şehirlere gitme mecburiyetlerini ve 
bundan kaynaklanan mağduriyetleri or-
tadan kaldırdık. Yurtların yatak kapasite-
sini 182 binden 601 bine çıkartıp odaları 
konforlu hale getirerek, yine yurtlarda üc-
retsiz interneti ve beslenme yardımı gibi 
imkânlar sağlayarak, harçları kaldırarak, 
kredi ve bursları lisansta 425 liraya, yük-
sek lisansta 950 liraya, doktorada da 1.275 
liraya çıkartarak, her alanda öğrencileri-
mizi destekledik. 

Sporda da çok önemli hizmetler gerçekleş-
tirdik. Bugüne kadar 1.807 yeni spor tesi-
sini gençlerimizin hizmetine sunduk. 27 
ayrı şehrimizde toplamda 720 bin seyirci 
kapasitesi olan 30 stadyumun projesi hız-
la sürüyor. Şu ana kadar bu statların 9’u 
tamamlanıp hizmete girdi, 12’sinin inşası 
devam ediyor, 9’u da proje aşamasındadır. 

Değişimin, Kesintisiz Bir Süreç 
Olduğunu Unutmayınız

Sevgili gençler,

Sizlerin bizzat yaşamadığı, tecrübe etmedi-
ği, sadece belki duyduğu, resimlerini veya 
görüntülerini gördüğü bir eski Türkiye var. 
Bu eski Türkiye’de, sizin şu anda hayatını-
zın doğal bir parçası gördüğünüz, yoklu-

ğunu hayal dahi edemediğiniz imkânların 
hiçbiri bulunmuyordu. Anneleriniz, baba-
larınız, büyükbabalarınız, büyükanneleri-
niz o günleri çok iyi bilir. 

Değişimin, kesintisiz bir süreç olduğunu 
unutmayınız. Sürekli kendinizi güncelle-
meniz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa-
nız geri kalırsınız. 20-30 sene önce Güney 
Kore’yle aynı noktadaydık, ama şimdi biz-
den öndeler. 

Son 3 yılda yaşadığımız güvenlik ve eko-
nomi ağırlıklı sorunlar, bundan sonrası 
için hepimize çok önemli dersler vermiş-
tir. İnşallah, geleceğin Türkiye’sini birlikte 
inşa ederken, tüm bu tecrübelerden ilham 
alarak, birlik ve beraberliğimize çok daha 
güçlü şekilde sahip çıkacağız. 

Her fırsatta ifade ettiğim şu 4 temel ilke-
mizi, burada tekrarlamak istiyorum. Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet. 
Evet, işte bu ilkelere sıkı sıkıya sarılarak, 
önce 2023 hedeflerimize ulaşacak, ardın-
dan 2053 vizyonumuzu size emanet ede-
ceğiz. 

Bu duygularla, bir kez daha 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyo-
rum. Gittiğiniz illerdeki tüm kardeşlerini-
ze selamlarımı, sevgilerimi iletmenizi rica 
ediyorum. Kalın sağlıcakla… 
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 38’ncisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Adana, Adıya-
man, Ankara, Balıkesir, Çorum, Düzce, Ha-
tay, Mersin, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa 
illerimizden gelen siz kıymetli muhtarları-
mızı misafir ediyoruz. 

Sözlerimin hemen başında dün Şırnak Şe-
noba’daki helikopter kazasında şehit olan, 
aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın 
da bulunduğu 13 askerimize, ayrıca Li-
ce’deki operasyonda şehit olan 3 askerimi-
ze Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. 

23’üncü Sınır Tümen Komutanlığı göre-
vini yürüten Tümgenerel Aydın’ı, Kayseri 
Komando Tugay Komutanı olduğu dö-
nemde gerçekleşen 15 Temmuz darbe gi-
rişimine karşı sergilediği güçlü duruşla da 

Bir Gece Ansızın Gelebiliriz

38. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 1 Haziran 2017
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hatırlıyoruz. Kato dağındaki operasyonları 
yöneten Tümgeneral Aydın, buradaki ba-
şarısıyla da, gerçekten çok kıymetli bir ko-
mutan olduğunu göstermiştir. Ülkemizin 
bundan sonra vereceği mücadelelerde de 
önemli görevler üstlenmesini beklediği-
miz bu komutanımızın ve diğer askerle-
rimizin kaybından dolayı fevkalade mü-
teessirim. 

Rabbimiz bize şehitlerimizin diri olduğu-
nu, fakat bizim bunu göremediğimizi be-
yan ediyor.  Görüyorsunuz, şehitler tepesi 
hiç boş kalmıyor. 

“Şehitler tepesi hiç boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor!

Ve bir bayrak dalgalanmak için 

Rüzgâr bekliyor!”

Eğer biz bugün ayyıldızlı bayrağımızın al-
tında özgürce nefes alıyorsak, minareleri-
mizden ezanlar 5 vakit okunmaya devam 
ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabili-
yorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize 
ve onların yolundan giden kahramanlara 
borçluyuz. 

Şehit Tümgeneralimiz Aydoğan Aydın’ın, 
1992 yılında, henüz bir üsteğmenken yaz-
dığı, “Hanke’ye Ağıt” isimli şiiri burada siz-
lerle paylaşmak istiyorum:

“Doksan kişiydik biz o gün,

Aç, susuz, uykusuz,

Nasır tutmuş ayaklarla

Yürüyorduk, kaygusuz.

Sis, çamur, kanla, terle

Üzerindeydik bulutların.

Ayrım Hanke Yaylasında

Yeşerirken umutlarım.

Soğuk namlular elimizde,

Yürüyorduk dağlara.

Şehitlerden selam geldi

Savaşan tüm sağlara.

Uzaklarım yakınlaştı,

İnancımla, davamla

Uyan Hanke geliyorum

Heybetimle, havamla.”

Evet, mücadelesiyle milletimizin umutla-
rımızı yeşerten komutanımızın ruhu şad, 
mekanı cennet olsun. 

Bir hafta önce, İçişleri Bakamız Sayın 
Soylu ile beraber Kato Dağında incele-
medeyken Şehit Tümgeneralimizle tele-
fonda görüşmüştüm. Kendisi telefonda, 
“Cumhurbaşkanım, mücadelemiz sade-
ce bu bölge için değildir. Burada zafere 
ulaştığımızda, İstanbul’da da, Ankara’da 
da zafere ulaşmış olacağız” demişti. İşte 
bu kahramanlarla yürüyoruz. Ruhun şad 
olsun şehidim. Hiç merak etme, Allah’ın 
izniyle bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz.” 
Bir kez daha, terörle mücadelede ve 15 
Temmuz’da verdiğimiz tüm şehitlerimizi 
rahmetle yâd ediyorum. 
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İki Yılda 10 Bin Teröristi Etkisiz 
Hale Getirdik

Değerli kardeşlerim,

Vatan topraklarımızın her bir karışı bizim 
namusumuzdur, kimseye el uzattırmayız, 
buna cüret edene de dünyayı dar ederiz. 
İstiklal Harbimizden bugüne kadar, vatan 
topraklarını korumak için kesintisiz bir 
mücadele yürütüyoruz. Terör örgütleri 
üzerinden ülkemizi bölmeye, milletimizi 
parçalamaya çalışanlara, hamdolsun bu-
güne kadar aman vermedik, inşallah bun-
dan sonra da vermeyeceğiz. 

Bu güçlü duruşun elbette bir bedeli de 
var. Şehitler veriyoruz, gazilerimiz oluyor. 
Ama emin olun, hiçbir şehidimizin kanını 
yerde, geride bıraktıklarının ahını hava-
da koymuyoruz. Hiçbir gazimizin yaptığı 
fedakârlığı karşılıksız bırakmıyoruz. Sade-
ce son 2 yıl içinde, sınırlarımız içinde ve 
dışında yaptığımız operasyonlarda 10 bin 
teröristi etkisiz hale getirdik. Buna karşı-
lık, dün Lice’de ve Şenoba’da verdikleri-
mizle birlikte 945 şehidimiz var. Aynı dö-
nemdeki operasyonlarda 8 bin 300 silah, 
1 milyon 275 bin mermi, 360 ton patlayıcı 
madde, 18 bin el bombası ve el yapımı pat-
layıcı ele geçirildi. 

Şimdi soruyorum sizlere: Bir orduyu baş-
tan sona donatacak kadar büyük miktar-
lardaki bu silahları, bu mühimmatı terör 
örgütlerine verenlerin amacı nedir? Kimse 
kimseyi kandırmasın. Amacın Türkiye’yi 
bölmek, parçalamak, bölgemizdeki diğer 
pek çok ülkenin başına gelen felaketlere 

maruz bırakmak olduğu gün gibi aşikârdır. 
Terör örgütleri, bu kirli hedeflerin sadece 
maşalığını yapıyor. 

Devletimiz, her kademesine sızmış hain-
lerden temizlendikçe, terörle mücadelede 
elde ettiğimiz başarılar da artıyor. Geriye 
doğru dönüp baktığımızda, terörle müca-
delemizin niçin arzu ettiğimiz şekilde iler-
lemediğini çok daha iyi görüyoruz. “Hırsız 
içeriden olunca kapı kilit tutmaz” diye bir 
atasözümüz var. FETÖ ve PKK için çalışan 
içerideki hainler, ülkemize verdikleri pek 
çok zararın yanında, terörle mücadelemizi 
de baltalamışlardır. 

Suçüstü yakalandıkları halde mahkeme-
lerde “Görmedim, duymadım, söyledim” 
diyerek 3 maymunu oynayan FETÖ’cüler, 
kendilerini bekleyen acı sondan kurtula-
mayacaklar. Yurt dışındaki ağababalarının 
da peşlerini bırakmayacak, adım adım ta-
kip ederek, hak ettikleri akıbete duçar ol-
malarını sağlayacağız. Milletimiz, kendi 
gönlünde bunları zaten en ağız cezaya, iha-
net cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz 
adına karar veren mahkemelerin kararları-
nın da bu şekilde neticeleneceğinden şüp-
he duymuyorum. 

Diğer terör örgütleri için de aynı durum 
geçerlidir. Artık bu ülkenin ekmeğini yi-
yip, bu milletin imkânlarını kullanıp, giz-
liden gizliye ülkesine ihanet etme dönemi 
geride kaldı. 

2015 yılındaki çukur eylemleri PKK’nın, 
15 Temmuz darbe girişimi de FETÖ’nün 
gerçek yüzünü göstermiştir. Bu örgütler, 
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yularlarını ellerinde tutan güçlerle bir-
likte deşifre olmuşlardır. Açık konuşuyo-
rum: Eğer, kendilerine verilen dış destek 
olmasa, Türkiye bölücü terör örgütünü 
de, diğer terör örgütlerini de bu yılsonuna 
kalmadan eylem yapamaz hale getirecek 
imkâna, kabiliyete ve kararlılığa sahiptir. 
Elbette o destekler bir gün kesilecektir.

Suriye Sınır Hattımızın 
Tamamına Duvar Örüyoruz

Değerli kardeşlerim,

İşte bu noktada, Türkiye’nin güvenliği-
nin ve geleceğinin sadece kendi sınırları 
içindeki mücadeleyle mümkün olmadığı 
gerçeğine geliyoruz. Hatırlarsanız, bir dö-
nem Suriye tarafından atılan kurşunlarla, 
roketlerle Kilis’te ve sınır boyundaki yerle-
şim yerlerimizde her gün kayıplar veriyor-
duk. Vatandaşlarımız yolda giderken, ön-
leri yerine gökyüzüne bakarak yürür hale 
gelmişlerdi. Bunun üzerine biz ne yap-
tık? Gaziantep’te gerçekleştirilen bir canlı 
bomba saldırısının ardından, kararımızı 
verdik, Fırat Kalkanı Harekâtını başlattık. 
Bu operasyonla, Cerablus’tan başlayıp El 
Bab’a kadar olan bölgeyi teröristlerden te-
mizledik. 

Sağdan ve soldan ciddi şekilde sıkıştırıl-
mamıza rağmen, bu operasyonu hedefine 
ulaştırdık. Batılı muhataplarımıza dedik 
ki, “Kusura bakmayın, artık kendi göbeği-
mizi kendimiz keseceğiz. Sizlerle dayanış-
ma halinde bunu yapmak istedik, olmadı.” 
Şimdi buradan yine uyarıyorum: Bundan 

sonra eğer topraklarımıza yönelik en ufak 
bir taciz veya saldırı olursa, sağa-sola bak-
madan gereğini yaparız. Hiç kimse bundan 
endişe etmesin.

911 kilometrelik Suriye sınırının yakla-
şık 650 kilometresine duvar örmüş vazi-
yetteyiz. Çok muhkem duvarlar örüyoruz. 
Suriye sınır hattımızın tamamına duvar 
öreceğiz. Böylece teröristlerin giriş çıkış-
larını tamamen önleyeceğiz.  Suriye sını-
rına sadece duvar örmekle kalmıyoruz, bu 
duvarları çeşitli teçhizatlarla donatıyoruz. 
Aynını Irak sınırında da inşa edeceğiz. İran 
sınırının ise uygun olan yerlerinde bunu 
gerçekleştireceğiz. 

Bugün artık, Kilis’te hiçbir vatandaşımız 
“Başımıza roket düşer mi” endişesi taşı-
mıyor. Teröristlerden temizlediğimiz böl-
gelere dönen 100 binin üzerinde Suriyeli 
kardeşimiz de, kendi topraklarında güven-
li bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. Bura-
dan çıkartacağımız ders şudur: Ülkemizde 
huzur içinde yaşamak istiyorsak, önce sı-
nırlarımızın ötesini güvenli hale getirmek 
mecburiyetindeyiz. Hem kendi vatandaş-
larımızın, hem de bize sığınmış kardeş-
lerimizin geleceği için, bu sorumluluğu 
üstlenmek mecburiyetindeyiz. Bizden, sı-
nırlarımız boyunca, gözümüz göre göre bir 
terör devleti kurulmasına sessiz kalmama-
mızı bekleyenler, kusura bakmasınlar, bizi 
hiç tanımamışlar demektir. 

Geçmişte, kurumlarımıza sızmış ihanet 
çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür 
operasyonlar yapabiliyorlardı, ama artık o 
günler geride kaldı. 15 Temmuz ihanet gi-
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rişimi, daha önce sezdiğimiz, tahmin etti-
ğimiz, ufak tefek emarelerini gördüğümüz 
pek çok gerçeği gün ışığına çıkardı. Karşı 
karşıya geldiğimizde yüzümüze gülenle-
rin arkamızdan neler çevirdiğinin gayet 
iyi farkındayız. Elbette bizim önceliğimiz 
meselelerimizi siyaset yoluyla, diplomasi 
yoluyla, görüşmeler yoluyla çözüme ka-
vuşturmaktır. Ama bunların işe yaramadı-
ğı yerde, ülkemizin ve milletimizin bekası-
nı korumak için kanımızın son damlasına 
kadar mücadele etmesini de çok iyi biliriz. 
Şairin dediği gibi: 

“Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.”

Evet, 15 Temmuz’da gördük ki, bugün de 
ülkemizde, kendini tarihe vermeye hazır 
80 milyon kahraman hazır bekliyor. Bizim 
bu topraklardan başka vatanımız yoktur, 
olmayacaktır. Ülkemizi korumak için ne-
reye kadar gitmemiz gerekiyorsa, oraya ka-
dar gideceğimizden de kimsenin şüphesi 
olmasın. İşte bunun için “Bir gece ansızın 
gelebiliriz” diyoruz. 

Ey Amerika, Hak ve Adalet 
Konusunda Büyük Ülke 
Değilsiniz

Değerli muhtarlar,

Esasen, bizim endişemiz ve kavgamız sa-
dece kendimiz için de değildir. Biz, ülke-
mizdeki ve bölgemizdeki kardeşlerimizle 

birlikte tüm dünyanın huzuru, güvenliği, 
iyiliği için çalışıyoruz. Özellikle terörle 
mücadele konusundaki hassasiyetimizin, 
çağrılarımızın gerisinde bu anlayış vardır. 
Türkiye’nin sözüne kulak verilmedikçe, 
dünyanın her köşesinde terör eylemleri-
nin cüreti ve sıklığı artıyor. Son dönemde 
Afganistan’dan Fransa’ya, Pakistan’dan 
İsveç’e, Irak’tan Belçika’ya, Suriye’den 
İngiltere’ye, Filipinler’den Almanya’ya ka-
dar pek çok ülkede kanlı terör saldırıları 
oldu. Bakınız bu, terörü sadece Türkiye’nin 
sorunu olarak görenler için çok ibretlik bir 
fotoğraftır. 

Türkiye, 5 bin terör şüphesini sınır dışı 
ederken, 53 binine ülkeye giriş yasağı ko-
yarken, maalesef, bugün eylemlerle sar-
sılan Avrupa ülkelerinden ciddi bir istih-
barat desteği alamamıştır. Tam tersine bu 
ülkeler, Türkiye’nin terör örgütü üyesi ola-
rak bildirdiği isimleri korumuş, kollamış, 
hatta iltica başvurularını kabul etme yolu-
na gitmiştir. Bakın açık konuşuyorum, Al-
manya bunlardan bir tanesidir. 

Geçtiğimiz günlerde Amerika’da ırkçı bir 
terörist, sadece ve sadece Müslüman ol-
dukları için iki kadına saldırmıştır. Aynı 
terörist, onları korumaya çalışan 2 kişiyi 
de bıçaklayarak öldürmüştür. Amerika, bu 
olayın vahametini “nefret suçu” diyerek 
azaltmaya çalışsa da, bu bir terör saldırı-
sıdır. Buna nasıl nefret suçu dersiniz. Ey 
Amerika, ekonomik olarak dünyada çok 
büyük bir ülke olabilirsin, ama hak ve ada-
let konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz.  
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Bakınız, Amerika’da bugüne kadar alışıl-
mış bir gelenek vardı. Hemen hemen her 
Ramazan’da dışişleri bakanları Müslüman-
lara iftar verirlerdi. Fakat bu Ramazan’da 
iftar programı iptal edildi. Hani sizde ay-
rımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğü-
ne karşı değildiniz? Peki, bu yaptığınız ne-
dir? Bu durumda tabi bizim bakışımız da 
ister istemez değişiyor. 

Mısır’da sadece dinlerinden dolayı Hris-
tiyanlara saldıranlar nasıl teröristse, 
Amerika’da sadece dinlerinden dolayı o 
kadınlara saldıran, onları savunmaya çalı-
şanları öldüren kişi de teröristtir. 

Batı ülkeleri, teröristlere, terör örgütleri-
ne karşı sergiledikleri bu çifte standardı 
terk etmeden, huzura ve güvene kavuşa-
mazlar. Türkiye, teröristlerle ilgili talepte 
bulunduğunda “Bizde yargı bağımsızdır” 
diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışanlar, 
benzer istekleri bize yönelttiklerinde aynı 
ilkeyi asla gözetmiyorlar. “Bizim vatanda-
şımız cezaevinizde yatıyor, onu bize verin” 
diyorlar.  Önce siz, cezaevinde olmayan te-
rörist başını bize teslim edin. Ona 400 dö-
nüm arazi tahsis ediyorsunuz, oradan 170 
ülkeyi idare ediyor. Biz, size bu teröristle 
ilgili 80 koli suç dosyası gönderdiğimiz 
halde kılınız kıpırdamıyor. Tabi bu durum 
aramızdaki itimadı sarsıyor. Kusura bak-
mayın, bundan sonra her şey karşılıklıdır. 
Sizin yargınız mı var, bizim de yargımız 
var. Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, terörle 
ilgili hususlar yargıdan önce siyasetin ko-
nusudur ve bir devlet politikasıdır.

Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyo-
rum. Terör örgütleriyle ilgili siyasetinizi, 
tavrınızı, tutumunuzu lütfen gözden ge-
çirin. İşinize gelen eylemleri yapan terör 
örgütlerine arka çıkar, silah ve para başta 
olmak üzere her türlü desteği verirseniz, 
namlunun ucu size döndüğünde sesinizi 
duyacak kimse bulamazsanız. Biz, teröre 
çok kurban vermiş, terör yüzünden büyük 
maddi ve manevi acılar çekmiş bir ülke 
olarak, tüm dünyaya, çok geç olmadan bu 
konuda ortak bir anlayış birliğine varıl-
masını teklif ediyoruz. Bu çağrımızda sa-
mimiyiz ve üzerimize düşenleri yapmaya 
hazırız. 

16 Nisan ile Birlikte Karmaşa 
Dönemini Geride Bıraktık

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin gücü, karşılaştığı tüm zorluk-
lara, sıkıntılara, saldırılara, engellemelere 
rağmen kendi yolunda yürüyebilme irade-
sine ve imkânına sahip olmasından kay-
naklanıyor. Biz, hem terörle mücadele ede-
riz, hem insani kalkınma yardımlarında 
milli gelirimize oranla ilk sırada yer alacak 
bir gayret ortaya koyarız. Biz, hem bölge-
mizdeki krizlerle uğraşırız, hem küresel 
düzeyde yatırımları hayata geçiririz. Biz, 
hem ekonomide maruz kaldığımız haksız 
engellemelerin üstesinden geliriz, hem bü-
yümemizi devam ettiririz. 

İşte Nisan ve Mayıs ayı ihracat rakamları 
açıklandı. Nisan’da ihracatımız, bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artış 
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gösterdi. Mayıs ayı geçici rakamları da, bu 
ayda ihracatın yüzde 15,8 arttığına işaret 
ediyor. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat artışı 
yüzde 10 seviyesindedir. Mayıs itibariyle 
de 12 aylık ihracatımız da 147 milyar do-
ları buldu. İşadamlarımızla dünyayı adeta 
karış karış gezerek yeni kapılar açmak için 
gösterdiğimiz çabaların meyvelerini, ham-
dolsun yavaş yavaş topladığımızı görüyo-
ruz. Şu anda Sayın Putin’in attığı imza ile 
Rus yaptırımları kaldırılmış durumdadır. 
İnşallah Rusya’ya yönelik ihracatımız da 
hareketlenecektir.

İstihdamda da sıkıntılı dönem geride kal-
dı. Başlattığımız istihdam seferberliğiyle 
yılbaşından bu yana 1,2 milyon yeni is-
tihdam oluşturduk. İnşallah, yakın bir za-
manda işsizliği yeniden tek haneli rakam-
lara düşüreceğiz. 

16 Nisan halkoylamasıyla birlikte, 2013 
yılından beri neredeyse kesintisiz bir şe-
kilde süren seçim ve karmaşa dönemini 
artık geride bıraktığımıza inanıyorum. 
Önümüzdeki dönemde önce, milletimizin 
birikmiş meselelerinin çözümüne yönelik 
180 günlük bir kısa vadeli eylem programı 
hazırlayıp hayata geçireceğiz. Ardından 
2019 seçimlerine kadar olan dönemi en 
verimli şekilde kullanmanın gayreti içinde 
olacağız. Bu süreçte, 2023 hedeflerimizi 
güncelleyecek ve bu yöndeki çalışmaları-
mızı hızlandıracağız. 

Ayrıca, 2035 yılına yönelik hedeflerimizi 
belirleyeceğimiz yeni bir çalışma başlatı-
yoruz. Milletimiz bugüne kadar bize her 
konuda destek verdi, güç verdi. Şimdi sıra 

bizde. Milletimizin bu fedakârlıklarına, bu 
gayretlerine karşılık, demokraside ve eko-
nomide yeni atılım dönemini inşallah neti-
ceye ulaştıracağız. 

Değerli kardeşlerim, 

Muhtarlarımızla her buluşmamız, 
Türkiye’nin ve dünyanın tüm meselelerini, 
siyasetten ekonomiye, kültürden spora her 
konuyu değerlendirdiğimiz bir fikir şöleni 
şeklinde geçiyor. İlk başlarda birileri bizim 
buradaki muhabbetimizin, kucaklaşmamı-
zın anlamını çözemedikleri için, meseleyi 
çarpıtmaya, hatta işi muhtarlarımıza ha-
karete kadar vardırıyorlardı. Sonra baktık 
ki onlar da muhtarlarla toplantı yapmaya 
başladılar. Açıkçası bundan memnun ol-
duk. Hiç değilse bu şekilde, muhtarlarımız 
aracılığıyla, ülkemizin ve milletimizin ger-
çek gündemini, gerçek meselelerini öğren-
me imkânına kavuşurlar diye ümit ediyo-
ruz. 

Demokrasi piramidinin ilk basamağı olan 
muhtarlar ile son basamağı olan Cumhur-
başkanının bu güzel birlikteliği, aradaki 
tüm mekanizmaları da tabii olarak hare-
kete geçiriyor. Milletvekilinden belediye 
başkanına, vali ve kaymakamına kadar 
herkesin muhtarlarımızla olan ilişkilerine 
çeki-düzen verdiğine inanıyorum. 

16 Nisan halkoylamasıyla kabul edilen 
Anayasa değişikliğinin ardından yeni bir 
döneme girdik. Bu yeni dönemde, inşal-
lah sizlerle daha yakın bir istişare ve iş-
birliği içinde olacağız. Her ne kadar bazı-
ları “Muhtarlıklar kapatılacak” yalanıyla 
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kafaları bulandırmaya çalıştıysa da, 16 
Nisan’da  bunlara en güzel cevabı sizlerin 
verdiğini biliyorum. 

Muhtarlarımız, Yeni Türkiye’nin inşasında 
en büyük yardımcılarımız olacaktır. Ma-
halleler ve köylerden başlayıp dalga dalga 
ülkemizin tamamını kucaklayacak yeni 
demokrasi ve kalkınma hamlemiz için, 
hep birlikte çok daha fazla çalışmalı, gay-
ret göstermeliyiz. Yaşadığımız sıkıntılar ne 
kadar büyük olursa olsun, bu sıkıntıları çı-
kartanlar ne kadar güçlü olursa olsun asla 
geri adım atmayacağız.  

Ne diyor rahmetli Abdurrahim Karakoç:

“Yerindedir daha aklım, iradem

Ve işte yeminim, işte ifadem! 

İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem,

Susarsam, hakkını helâl etmesin.”

Evet, biz de susmayacağız, mücadeleden 
asla vazgeçmeyeceğiz. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın.  
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Esnaf ve sanatkârlarımızı temsil eden 
birlik ve federasyonlarımızın kıymetli yö-
neticileri, değerli esnaf ve sanatkâr kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Artık son günlerine girdiğimiz Ramazan-ı 
Şerifinizi tebrik ediyorum. Yarın gece id-
rak edeceğimiz Leyle-i Kadirinizi ve pazar 
günü vasıl olacağımız bayramınızı şimdi-
den kutluyorum. Tuttuğumuz oruçların, 
yaptığımız ibadetlerin, ettiğimiz duaların, 
yerlerine ulaştırdığımız hayır-hasenatın 

Bizim Aradığımız Adalet, 
250 Şehidimizin Kanlarının 

Adaletidir

Esnaf ve Sanatkârlar İftarı | Ankara | 20 Haziran 2017
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Hakk katında kabul ve makbul olmasını 
diliyorum. 

Külliye çevresindeki kamyonlardan anla-
dığım kadarıyla, aramızda epeyce bir kam-
yoncu kardeşimiz var. Kuaförlerimizin de 
oldukça yüksek bir sayıyla burada temsil 
edildiğini görüyorum. Diğer meslek grup-
larından esnaf ve sanatkârlarımız da bu 
gece aramızda bulunuyor. İftar soframızı 
teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, 
beraberliğimizi, muhabbetimizi daim et-
sin. 

Değerli kardeşlerim, 

Ecdadımız, mesleğe başlayan esnaf ve 
sanatkârlara bir Ahilik yemini ettirirmiş. 
Bu yeminde esnaf ve sanatkârlarımız; ça-
lışmayı ibadet sayan bir anlayışla işini ya-
pacağına, Hakkın rızasını gözeterek halka 
hizmet edeceğine… Cömertlik, doğruluk, 
dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, 
dostluk, fedakârlık, adalet, kanaatkarlık il-
kelerine ve komşuluk hukukuna bağlı kala-
cağına… Eline, beline, diline, gözüne sahip 
çıkacağına… Ölçü ve tartıda doğruluktan 
sapmayacağına… Kul hakkını gözeterek 
kimseye haksızlık yapmayacağına… Hela-
linden kazanıp haram lokma yemeyeceği-
ne… İşte tüm bu değerler üzerine namusu, 
şerefi ve mukaddesatı üzerine ant içermiş. 
Bugün burada, her biri ‘ahi ahlakına’ sahip 
esnaf ve sanatkârlarımızla birlikte olmak-
tan gerçekten memnuniyet duyuyorum. 

Ülkemizde, tarihinden, kültüründen, de-
ğerlerinden bihaber birileri, uzun zaman-

dır milletimizle ilgili olumsuz değerlendir-
meler yapıyorlardı. 

Hatta içlerinde meseleyi “Bu millet adam 
olmaz” noktasına kadar götüren densizler 
vardı. 15 Temmuz, tüm bu felaket tellalla-
rına milletimizin erkeği-kadını, genci-yaş-
lısı, işçisi-işvereni, esnafı-çiftçisiyle verdiği 
topyekün bir cevaptır. Merhum Arif Nihat 
Asya’nın dediği gibi; 

“İşaret aldığın gün atandan,

Yürüyeceksin… Millet yürüyecek arkandan!” 

Milletimiz o gece, Mehmet Akif ’in “Değ-
mesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem 
eli” çağrısına uyarak sokakları, meydanla-
rı doldurmuş, bu cennet vatana sahip çık-
mıştır. 

Darbeciler Mahkeme Önünde 
Yalan Söylüyorlar

İşte bu akşam aramızda Şerife bacımız var. 
Şerife bacımız, 15 Temmuz gecesi yanına 
başka bir hanım kardeşimizi daha alarak, 
korkmadan kamyonetinin direksiyonu-
na geçti. Kamyonetin kasasındaki diğer 
gönüldaşlarıyla beraber, köprünün üze-
rinden Anadolu Yakasına geçtiler. Şerife 
bacımız ile diğer hanım kardeşlerimiz gü-
nümüzün Nene Hatunlarıdır. 

Yine o gecenin kahramanlarından biri de 
15-16 yaşındaki Abdullah Tayyibimizdir.  
O da babasıyla beraber köprüye geliyor.  
Yine babasıyla birlikte orada şehit oluyor-
lar. Köprü üzerinde tam 29 şehit veriyoruz. 
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53 aslanımız Özel Harekât’ta olmak üzere, 
Ankara’da da 150 civarında şehidimiz var. 
Türkiye genelinde 2 bin 193 gazimiz bulu-
nuyor. 

Tüm bu olanlara rağmen, birileri yalan 
yanlış ifadelerle bizi kandıramaz. Şu anda 
15 Temmuz darbecileri Türk yargısına 
hesap veriyorlar. Yargılanırken A’dan Z’ye 
yalan söylüyorlar. Sanki 250 şehidimiz hiç 
olmamış, 2 bin 193 gazimiz yok. Bu ülkede 
adalet var,  kurtulamayacaksınız.  Bu ada-
let, birilerinin ellerinde kartonlarla yürü-
yerek gündeme getirmek istediği ‘adalet’ 
değildir.  Bizim aradığımız adalet, 250 şe-
hidimizin ve 2 bin 193 gazimizin akıttığı 
kanların adaletidir. 

Diğer tarafta, Milli İstihbarat Teşkilatımız 
tarafından Türkmen kardeşlerimize gön-
derilen yardım tırlarını basanlar kimler-
di? Yine FETÖ terör örgütüydü. FETÖ terör 
örgütünün yargı içerisindeki mensupları 
şimdi bu ihanetlerinin bedelini ödüyorlar. 
Sizlere soruyorum: Alınan evraklar kim-
lere gönderildi? Mahkûm edilen o şahsa 
gönderildi. Peki, o şahıs evrakları nereye 
gönderdi? Yurt dışına kaçmış olan gönül-
daşına gönderdi. 

Birileri Ankara’dan İstanbul’a yürüme-
ye başladı. Bu yürüyüşte seviyeyi gittikçe 
düşürüyorlar. Bugün, Grup Toplantılarını 
açık alanda yapmışlar. Orada da, “Cum-
hurbaşkanı yargıya talimat veriyor, istifa 
etmelidir. Eğer istifa etmezse, ben ederim” 
demiş. Bugüne kadar defalarca aynı söy-

lemde bulundular. Ancak bir türlü uygula-
maya geçiremediler. Zaten bu sahsın yalan 
makinesi olduğunu bilmeyen de kalmadı. 
Bu konudaki iddialarını ispatlamak zorun-
dadır. Eğer ispata yönelik bir delili varsa 
bunu ortaya koyması gerekir.  Hukuktaki 
kaide şudur: Müddei iddiasını ispatla mü-
kelleftir. İddiasını ispat etmelidir. Bu ifti-
ralar yüzünden sürekli cezalar alıyor. Bu 
şahıstan tazminat olarak aldığım paraları 
avukatlarıma bırakıyorum. 

Bunlar dürüst değiller. Terör örgütleriy-
le el-ele, kol-kola dolaşıyorlar mı? Dolaşı-
yorlar. PKK’yla, HDP’yle, FETÖ’yle el-ele, 
kol-kolalar. Dolayısıyla eğer kendilerini 
kurtaracaklarsa, bu teröristlerle işbirliğini 
kesmeliler. 

Şimdi yeni bir iftira daha atmışlar; Tayyip 
Erdoğan’ın 3 milyar dolarlık hazinesi var-
mış. Allah Allah… Şimdi tabi bu iftirayla il-
gili davayı da Allah’ın izniyle kazanacağız. 
Bu konuda çok rahatız ve alnımız aktır. 
Çünkü olmayan bir şeyle suçlandığınız za-
man rahat oluyorsunuz. İşin kötüsü, yargı 
bu tür davalarda büyük cezalar kesmiyor. 
Büyük meblalarda paralar alsak da, fakir 
fukara, garip gurebaya dağıtsak aslında iyi 
olur. 

İstanbul’a yürüyorlar, yolları açık olsun. 
Tabi kamunun hukukunu bozmadan yürü-
melidirler. Hükümetimizin vakarlı tutumu 
ve aldığı tedbirler sayesinde yürüyüşlerini 
devam ettirdiklerini de hatırlatmak gere-
kir. 
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Türkiye, Hem Mahalle Esnafını, 
Hem de AVM’leri Yaşatabilecek 
Güce Sahiptir 

Değerli kardeşlerim,

Daha önceki bir esnaf buluşmamızda da 
ifade etmiştim. Ülkemizde esnaf, milleti-
mizin ve devletimizin orta direğidir, kuru-
cu unsurudur. Anadolu’yu, kılıçlarımızdan 
önce, her biri aynı zamanda birer gönül ve 
zanaat insanı olan Alperenlerimizle ken-
dimize yurt yaptık. Devletimiz her sıkın-
tıya düştüğünde, esnaf ve sanatkârlarımız 
milletimizin önüne düşüp, yeni bir kapı 
aralamışlardır. Kurtuluş Savaşı ile güney 
illerimizdeki işgallere karşı yürütülen mü-
cadeleler, bunun en somut örnekleridir. 
Düşman işgaline karşı sivil direniş örgüt-
leri olarak kurulan Kuvayı Milliye Teşki-
latlarına baktığımızda, devlet erkânıyla 
esnaf-sanatkârlarımızın omuz omuza en 
başta yer aldıklarını görürüz. 

Bugün de, esnafımız, hem orta direk, hem 
kurucu olarak, Yeni Türkiye’nin inşasında 
önemli ve öncü bir rol üstlenmişlerdir. 16 
Nisan halkoylamasının olumlu şekilde so-
nuçlanmasında, esnaf ve sanatkârlarımızın 
çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. 

Biz de, iktidara geldiğimizden beri es-
naf ve sanatkârlarımızı güçlendirmenin, 
desteklemenin, ileriye taşımanın çabası 
içinde olduk. Hukuki altyapıdan krediye, 
eğitimden teşviğe, genç girişimcilerin des-
teklenmesinden meslek kollarının stan-

dardizasyonuna kadar pek çok alanda tari-
hi nitelikte adımlar attık. Oldukça uzun bir 
liste olan bu konuları teker teker anlatma-
yacağım. Sizler bu uygulamaların, kendi 
hayatınızdaki, işinizdeki karşılıklarını çok 
iyi biliyorsunuz. 

Sadece burada bir hususun altını çiz-
mek istiyorum. Ahilik geleneği, esnaf ve 
sanatkârlarımızın kendi aralarındaki eği-
tim, yeterlilik, karşılıklı saygı ve sevgi, 
müşteri ilişkileri gibi hususları, güçlü bir 
mesleki dayanışma ruhu ve mekanizma-
sıyla düzenliyordu. Esnafımızın kendi 
arasında oluşturacağı böyle bir iklimin 
sağlayacağı gücü, hiçbir kanun, hiçbir yö-
netmelik, hiçbir zabıta denetimi temin 
edemez. Mesleğin gereklerine sizler sahip 
çıkarsanız, yanlış yapanı sizler engeller, 
doğru yapanı sizler teşvik ederseniz, ina-
nın bana, önünüzde kimse duramaz. 

Komşusunun siftahını gözeten bir es-
naflık anlayışını yeniden diriltemezsek, 
Ahilik yemininde ifade edilen hususları 
yeniden hayata geçiremezsek, sizlerin tü-
ketim çarklarının devasa dişlileri arasında 
varlığınızı sürdürmeniz daha da zorlaşır. 
Eskiden “Kahraman bakkal süpermarkete 
karşı” diye bir ifade vardı. Şimdi, mahalle-
mizin esnaflarının dev alışveriş merkezleri 
karşısındaki mücadelesine şahitlik ediyo-
ruz. Türkiye, hem mahalle esnafını, hem o 
alışveriş merkezlerini yaşatabilecek güce, 
potansiyele, imkâna sahiptir. Yeter ki, es-
naf ve sanatkarlarımız, geleneklerinden 
aldıkları güçle aralarındaki dayanışmayı 
güçlendirecek iradeyi ortaya koyabilsin-
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ler… Bunu yaptığınızda, devletinizin de, 
milletimizin de sizin yanınızda olduğunu 
göreceksiniz. 

Hiçbir meslek grubu gibi, esnaflık da “3 
dönüm bostan, yan gel yat Osman” anlayı-
şıyla yürütülemez. Kendinizi sürekli geliş-
tirecek, müşterilerinizin size olan bağlılı-
ğını güçlendirecek yollar arayıp bulmanız 
çok önemlidir. Her husus gibi, esnaf ve 
sanatkârlığın merkezinde de insan olduğu 
gerçeğini aklımızdan çıkarmayacağız. 

Bugünkü Türkiye, dünkü Türkiye’den çok 
daha güçlü, çok daha büyüktür. İnşallah, 
yakınki Türkiye de, bugünden çok daha ile-
ride olacaktır. Esnaf ve sanatkarlârımızın 
da, işte bu Büyük Türkiye’deki yerlerini 
alacaklarına inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha iftar soframı-
zı teşrifleriniz için her birinize teşekkür 
ediyorum. Sizlere hayırlı, bereketli, bol ka-
zançlı işler diliyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli 
temsilcileri, kıymetli misafirler, aziz kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. İftar 
soframızı teşriflerinizden dolayı her biri-
nize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerimin hemen başında, inşallah bu 
gece idrak ettiğimiz, Rabbimizin Kur’an’ı 
Kerim’de “Bin aydan daha hayırlıdır” bu-

yurduğu Kadir Gecenizi gönülden tebrik 
ediyorum. Rahmet ve mağfiret kapılarının 
sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin 
kabul edildiği bu mukaddes gecenin, siz 
kardeşlerimle beraber ülkemiz, milletimiz 
ve tüm insanlık için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum.

Bu gecenin feyzinden, bereketinden isti-
fade etmek, Kadir Gecesinin kadrini-kıy-

Sivil Toplum Kuruluşları Sosyal 
Barışımızın Sigortasıdır

Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ile İftar | Ankara | 21 Haziran 2017
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metini bilmek gerçekten çok önemlidir. 
İnşallah, Millet Camimizde teravih sonra-
sı düzenleyeceğimiz örnek bir programla, 
bizler bu geceyi, ruhuna ve manasına uy-
gun bir şekilde milletimizle birlikte idrak 
etmeye çalışacağız. “Faziletine inanarak 
ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir 
Gecesini ibadetle geçiren kimsenin gü-
nahlarının bağışlanacağını” müjdeleyen 
Peygamber Efendimiz, Hazreti Aişe valide-
mize, bu gece özellikle şu duayı yapmasını 
tavsiye etmiştir. “Allahım, sen affedicisin, 
affetmeyi seversin. Beni de affet ya rabbi…” 

Evet, bizler de, başımız eğik, kalbimiz bu-
ruk bir şekilde, Peygamber Efendimizin 
öğrettiği bu yakarışla Yüce Mevla’dan af ve 
mağfiret niyaz ediyoruz. Rabbimizden bu 
mübarek geceler hürmetine ülkemizi ve 
milletimizi her türlü kötülükten, fitneden, 
musibetten muhafaza buyurmasını diliyo-
ruz. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçti-
ği şu sıkıntılı dönemde, ülkemizle birlikte 
tüm İslam âleminin felaha, huzura, güve-
ne kavuşmasını temenni ediyorum. Özel-
likle de ülkemiz ve milletimiz için birlik, 
beraberlik, dayanışma temennimizi tekrar 
etmek istiyorum. Allah birliğimizi, bera-
berliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim 
eylesin diyorum. 

Sevgili kardeşlerim,

Bugün burada, ülkemizin dört bir köşesin-
den çok farklı alanlarda faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri 
bulunuyor. Öncelikle, böylesine müstesna, 
böylesine fedakâr bir toplulukla beraber 
olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 

etmek istiyorum. Şu salondaki manzara, 
ülkemiz ve milletimiz adına bir iftihar ve-
silesidir. Türkiye’nin vakıf ve gönüllü te-
şekküller noktasında ne kadar zengin, ne 
kadar mümbit olduğunu hepimiz çok iyi 
biliyoruz. Geçmişte yaşanan onca sıkıntı-
ya ve baskıya rağmen, bugün sivil toplum 
kuruluşlarımızın eskisinden çok güçlü bir 
şekilde çalışmalarına devam etmeleri, mil-
letimizin bu müesseselere sahip çıkması 
sayesindedir. 

Sizler Tehdit Değil, Milli 
Birliğimizin Kilit Taşısınız

Ülkemizin eğitimde, hak ve özgürlüklerde, 
sınırlarımızın içindeki ve dışındaki ihtiyaç 
sahipleriyle sergilediği örnek dayanışma-
da, şüphesiz en büyük pay sivil toplum 
kuruluşlarımıza aittir. Biz de, sorumluluk 
üstlendiğimiz her yerde, özellikle de son 
15 yıldır, sizleri her açıdan desteklemeye, 
önünüzü açmaya, işlerinizi kolaylaştırma-
ya gayret ediyoruz. Çünkü biz birileri gibi 
sivil toplumu “tehdit” olarak değil, milli 
birlik ve beraberliğimizin “kilit taşı” olarak 
görüyoruz. Sizler ülkemizde katılımcı de-
mokrasinin aracı, soysal barışımızın adeta 
sigortası olan kuruluşlarsınız.

Burada şu gerçeğin altını bir kez daha 
çizmek istiyorum. Sivil toplum, devletin 
karşıtı değil, bilakis tamamlayıcısıdır. Bir 
devlet ne kadar güçlü olursa olsun, sivil 
toplumun desteği, yardımı, işbirliği olma-
dan hedeflerini gerçekleştiremez. Bilhas-
sa milletimizin karşı karşıya bulunduğu 
sıkıntıların giderilmesinde, sizlerin kat-
kısının son derece elzem olduğuna inanı-
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yorum. Biliyorsunuz, ülkemiz onyıllardır 
terör, cehalet, madde bağımlılığı gibi, özel-
likle gençlerimizi hedef alan tehditlerle 
mücadele ediyor. 7’den 70’e milletimizin 
bütün fertlerini olumsuz etkileyen bu sı-
kıntıları çözüme kavuşturmak için devlet 
olarak bugüne kadar birçok adım attık.

Terörle mücadele konusunda çok yönlü 
projeleri hayata geçirdik. Kalkınma ala-
nında, yılların ihmalini gidererek, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgemize çok ciddi 
yatırımlar yaptık. Hak ve özgürlükler baş-
lığında hayata geçirdiğimiz reformlarla, 
halkımızın yıllardır talep ettiği, beklediği, 
özlemini çektiği değişimleri gerçekleştir-
dik. Güvenlik noktasında polisimiz, aske-
rimiz, güvenlik korucularımız aralıksız bir 
şekilde yürüttükleri operasyonlarla, dağ-
ları, sığınakları, kampları terör örgütüne 
dar ediyor. Tüm bu gayretlerimiz netice-
sinde, bölgedeki kardeşlerimizin devleti-
ne güvenmesini, devletini sahiplenmesini 
sağladık. Terörle mücadelede 1 şehidimize 
karşı 10 terörist öldürerek, bunun bedelini 
onlara ödettik, ödetiyoruz ve ödeteceğiz. 
Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı yerde 
kalmayacak.  Bu kararlılığımızı sürdürece-
ğiz.

Değerli kardeşlerim,

Bizim nazarımızda silahlı terör neyse 
uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuş-
turucuyla mücadele hususunda yaptığı 
pek çok çalışma vardır. Ancak, son günler-
de basın-yayın organlarına yansıyan, hat-
ta kendimizin de yol kenarlarında bizzat 
şahit olduğu yürek yakıcı manzaralar, bu 

konularda halen eksiklerimizin olduğunu 
gösteriyor. Kaldırım köşelerinde veya so-
kak ortasına kendinden geçmiş bir şekilde 
bulunan gençler, sadece devlete değil, he-
pimize ciddi sorumluluk yüklüyor. Her ne 
kadar Avrupa ülkelerinin çok çok altında 
da olsa, bizim milletçe bu yarayı daha fazla 
büyümeden, kangrene dönüşmeden teda-
vi etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da aile, 
okul, üniversite, medya ve sivil toplum ola-
rak elbirliği içinde, dayanışma içinde me-
seleye eğilmemizden geçiyor.

Gençleri Kandil ve 
Pensilvanya’daki Terör 
Baronlarına Feda Etmeyiz

80 milyon olarak biz büyük bir aileyiz. 
Bu tür sorunların çözüme kavuşturulma-
sında da bir aile gibi hareket etmeliyiz. 
Bu ülkenin gençlerini ne Kandil’deki ve 
Pensilvanya’daki terör baronlarına, ne de 
uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz. 
Gençlerimizin eline silah vererek, bedeni-
ne uyuşturucu zerk ederek, zihinlerini iğ-
fal ederek geleceğimize kast edenlere göz 
yummayacağız. Bunun yolu, milli ve ma-
nevi değerlerimizle teçhiz edilmiş, kendini 
bilen, özgüven sahibi bir gençlik yetiştir-
mekten geçiyor. Bize, sokak köşelerinde, 
dağ başlarında hayatlarını söndüren değil, 
ömrünü bu ülke ve millet için vakfeden 
gençler lazım.  Bu konuda özellikle sivil 
toplum kuruluşlarımıza önemli görevler 
düşüyor. Terör örgütlerine de, uyuşturucu-
ya da kaptırdığımız her gencimizde, dev-
letle birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın 
da mesuliyeti olduğuna inanıyorum. 
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Kardeşlerim, 

Bundan yaklaşık 1 yıl önce, 15 Temmuz 
gecesi ülkemiz, tarihinin en büyük felaket-
lerinden birinin eşiğinden döndü. FETÖ 
ihanet çetesi mensupları tarafından başla-
tılan darbe girişimi, milletimizin feraseti 
ve cesareti sayesinde başarısızlığa uğratıl-
dı. Türkiye’nin bir daha böyle bir musibet-
le karşı karşıya kalmaması için, öncelikle 
bu ihanet çetesi mensuplarının hak ettiği 
cezaları mutlaka almalarını sağlamalıyız. 
Dikkat ediniz, bu ihanet çetesine mensup 
olup da, yaptıkların için nedamet getiren, 
samimi pişmanlık duyan, neredeyse kimse 
yoktur. Bu durum, sergiledikleri tüm iha-
netleri, işledikleri tüm cinayetleri, yaptık-
ları tüm haksızlıkları taammüden gerçek-
leştirdiklerini gösteriyor. Mahkemelerdeki 
şovları, cesaretlerinden değil, dünyevi göz-
lerinin de, kalp gözlerinin de kararmış ol-
masından kaynaklanıyor. Pervasızlıkları, 
kaybedecek bir şeyi kalmamış insanların 
psikolojisini yansıtıyor. Ne yaparlarsa yap-
sınlar, kendilerini bekleyen acı akıbetten 
kurtulamayacaklar. 

Türkiye, onların tüm dünyada propagan-
dasını yaptıklarının aksine, bir hukuk dev-
leti olduğu için, böyle davranabiliyorlar. 
Kendi hallerine bıraksak, milletimiz bun-
ları sokakta tükürüğüyle boğar. Bu süreçte 
bizlere düşen görev, milletimize olan bor-
cumuzu ödemek için, bu hainlere hiçbir 
yerde ve hiçbir şekilde fırsat vermemektir. 
Cumhurbaşkanı olarak, Külliyeden görev-
lendirdiğim arkadaşlarım, şahsi avukat-
larım ve ilgili bakanlıklarımız aracılığıyla 
mahkemeleri günü gününe takip ediyo-

rum. Sivil toplum kuruluşlarımızın yöne-
ticileri olarak sizlerden de, mahkemelerde 
hazır bulunmanızı rica ediyorum. 

Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize moral 
vermek, aynı zamanda meydanı bu alçak-
lara bırakmamak için, süreç tamamlanana 
kadar mahkemeleri hem fiziki olarak, hem 
de işlemler açısından çok yakından takip 
etmelisiniz. Gördüğümüz eksiklikleri, ak-
saklıkları, yapacağımız katkıları Adalet 
Bakanlığımıza ve diğer ilgili arkadaşları-
mıza bildirmenizi rica ediyorum. Devlet 
Denetleme Kurulu’nu tamamıyla bu işle 
görevlendirmiş bulunuyorum. Devlet De-
netleme Kurulunun dışında da ayrıca yine 
görevlendirdiğim arkadaşlarım var. Bu bi-
zim, 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazileri-
miz başta olmak üzere,  milletimize karşı 
borcumuzdur. 

Kardeşlerim, 

İçerde ve dışarda beka mücadelesi verdiği-
miz bu kritik dönemde, sivil toplum kuru-
luşlarımızın siz kıymetli temsilcilerinden 
yükümüze omuz vermenizi bekliyorum. 
Kalb-i selimle yapılan duaların geri çevril-
mediği bu gecede, sözlerime Elmalılı Ham-
di Yazır Hocamızdan ilhamla şu şekilde 
son vermek istiyorum.

İLAHÎ!

Hamdini sözümüze sertaç ettik,

Zikrini kalbimize miraç ettik,

Kitabını kendimize minhaç ettik,

Biz yoktuk sen var ettin,
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Varlığından haberdar ettin,

Aşkınla gönlümüzü bi karar ettin,

İnayetine sığındık kapına geldik,

Hidayetine sığındık lütfuna geldik,

Kulluk edemedik affına geldik,

Şaşırtma bizi doğruyu söylet,

Neş’eni duyurt hakikati öğret,

Sen duyurmazsan biz duyamayız,

Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz,

Sevdir bize hep sevdiklerini,

Yerdir bize hep yerdiklerini,

Yar et bize hep erdirdiklerini,

Sevdin habibini kâinata sevdirdin,

Sevdin de hilati risaleti giydirdin,

Makamı İbrahimden makamı mahmuda er-
dirdin,

Server-i asfiya kıldın, hatem-i enbiya kıldın,

Muhammed Mustafa kıldın,

Salatu selam tahiyyatül ikram,

Her türlü ihtiram ona, onun al-ü eshab-ü etba-
ına ya Rab!

Bu duygularla, böylesi müstesna bir gece-
de sizlerle beraber olmaktan duyduğum 
bahtiyarlığı tekraren ifade etmek istiyo-
rum. Ramazan Bayramınızı şimdiden kut-
luyorum. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunu-
yor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Şehitlerimizin kıymetli yakınları, değerli 
gazilerimiz, değerli kardeşlerim, aziz mil-
letim, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, 15 Temmuz 
gecesi şehit olan kardeşlerimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitle-
rimizin emaneti olan yakınlarına ve tüm 
milletimize başsağlığı dileklerimi tekraren 

ifade ediyorum. Gazilerimize sağlıklı ve 
huzurlu bir hayat diliyorum. Tedavileri ha-
len süren gazilerimize ise Rabbimden acil 
şifalar niyaz ediyorum. 

15 Temmuz gecesi sokakları, meydanları 
doldurarak, inançları, vatanları, bayrak-
ları, özgürlükleri, gelecekleri için darbeci-
lere meydan okuyan vatandaşlarımın her 
birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

15 Temmuz, Bizim Yeni 
Çanakkale’mizdir

15 Temmuz Anma Programı | Ankara | 13 Temmuz 2017 
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Tankların, zırhlı araçların, askeri kamyon-
ların önüne dikilen her bir kardeşime şük-
ranlarımı sunuyorum. Darbecilerin doğ-
rulttukları silahların karşısında dimdik 
durarak, onlara bu ülkenin sahipsiz olma-
dığını gösteren her bir kardeşime şükran-
larımı sunuyorum. Üzerlerine ölüm kusan 
helikopterlere, bomba yağdıran uçaklara 
aldırmadan direnişlerini sürdüren kar-
deşlerimin her birine şükranlarımı sunu-
yorum. Sokaklara çıkma imkânı bulama-
dıkları için aksakallarıyla, başörtüleriyle, 
kucağında uyuyan sabileriyle, seccadeleri-
nin üzerinde sabaha kadar gözyaşı döküp 
dua ederek darbe direnişine destek veren 
tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunu-
yorum. 16 Temmuz’dan itibaren 29 gün 
boyunca ülkemizin her köşesinde gece sa-
baha kadar demokrasi nöbetini tutan, gün-
düz de işine-gücüne giden tüm vatandaşla-
rıma şükranlarımı sunuyorum.

Az önce, kahraman askerlerimizin 
Çukurca’da 8 teröristi öldürdüğü yönünde 
bir bilgi aldım.  Kahraman askerlerimize 
özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Son 
dönemde gerek silahlı kuvvetlerimizin, ge-
rekse de jandarmamızın, polisimizin, ko-
rucularımızın teröristlere dağları nasıl dar 
ettiğini hep birlikte gözlemliyoruz. 

Biliyorum ki; 15 Temmuz’da eşlerini, ço-
cuklarını, tüm ailelerini, geleceklerini, 
umutlarını, her şeylerini geride bırakarak 
mücadeleye koşan erkeklere, kadınlara, 
gençlere ne desem eksik kalır. Rabbime, 
beni böyle bir milletin evladı olarak dünya-
ya getirdiği için ne kadar şükretsem azdır. 
Allah’ıma, bana böyle bir millete hizmet et-

meyi nasip ettiği için ne kadar hamt etsem 
azdır. Mevla’ma, o gece bu kulunu böyle 
bir milletle birlikte mücadele verme şe-
refine nail kıldığı, bana böyle bir ihsan-
da bulunduğu için ne kadar şükretsem 
azdır. 

Biz, Bu Yola Çıkarken Kefenimizi 
Giymiştik

Kardeşlerim,

Şu anda burada, kelimelerin kifayetsiz 
kaldığı, düşüncelerin ve duyguların ancak 
kalplerden kalplere giden o gizli yolla ifade 
edilebildiği bir andayız. Hamdolsun bizim 
milletimizle gönül bağımız hiç kopmadı. 
Milletimiz ne hissediyorsa, biz de onu his-
settik. Milletimiz neye öfkeleniyorsa, biz 
de ona öfkelendik. Milletimiz neyi özlü-
yorsa, biz de onu özledik. 40 yıldır bu çiz-
giden hiç sapmadığımız için, attığımız her 
adımda milletimizi yanımızda bulduk. Bu 
yüzden milletimize “hâdim” olmaya değil, 
“hâkim” olmaya çalışanlarla hep karşı kar-
şıya geldik. 

Önce bizi küçümseyerek milletten uzak 
tutmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca, 
cezaevine attılar. Yine netice alamayınca 
siyaset yoluyla hizmet etmemizi engelle-
meye kalktılar. Bunu yapamayınca mille-
tin verdiği yetkileri sinsi yollarla elimizden 
almaya çalıştılar. Sonunda işi, 15 Temmuz 
gecesinde olduğu gibi canımıza kast etme-
ye kadar götürdüler. Bu fakirin canını alın-
ca 80 milyonluk Türkiye’yi teslim alacakla-
rını sandılar. Hâlbuki ne diyor Yunus:
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“Ten fanidir can ölmez, 

Gidenler geri gelmez,

Ölür ise ten ölür,

Canlar ölesi değil.

Gevhersiz gönüllere 

Yüzbin söz söyler isen

Hak’tan nasip olmasa

Nasip alası değil.”

Evet, işte bu Hak’tan nasibini almamış 
olanlar, milletimizle aramızdaki güçlü ra-
bıtayı göremedikleri için, güç kullanarak, 
silah kullanarak, kan dökerek ülkeyi tes-
lim alma hevesine kapıldılar. Biz milleti-
mizle birlikte, ölümü göze alarak yola çık-
tığımızda, bu nasipsizlerin yüreğine korku 
çoktan düşmüştü. FETÖ’nün ordumuza 
sızmış mensuplarının döktükleri masum 
kanı, onların yüreksizliklerinin, alçaklık-
larının, ruhlarını ve bedenlerini sattıkları 
şarlatanla birlikte yuvarlandıkları ihanet 
çukurundaki çırpınışlarının eseridir. 

Bu alçaklar o gece kendilerince her şeyi 
hesap etmişler. Sadece Allah’ın hesabının 
tüm hesapların üzerinde olacağını düşü-
nememişler. Türk Milletinin, dünyada tan-
ka karşı yumrukla, kurşuna ve bombaya 
karşı tekbirle karşı koyacak tek millet ol-
duğunu akıllarına getiremedikleri için, so-
kağa adım attıkları andan itibaren planları 
bozuldu. 

Kardeşlerim, 

15 Temmuz gecesine dair öyle hatıralar, 
öyle kareler, öyle arka plan hikâyeleri var 
ki, inanın, üzerimizdeki yükün ağırlaştık-

ça ağırlaştığını hissediyoruz. Çanakkale’ye, 
son ferdine kadar şehit düşen meşhur 
57’nci Alaya oğlunu asker olarak gönderen 
bir baba, evladının arkasından şöyle diyordu:

“Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. 

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım.

Hadi yavrum, hadi git

Ya gazi ol ya şehit”

15 Temmuz gecesi, evladını, eşini, çocu-
ğunu darbecilerin üzerine gönderenler de 
aynı duygular içindeydi. 

Az önce Adanalı babayı dinledik değil mi? 
İkiz yavruları Özel Harekât’ta şehit olmuş-
tu. O gün Özel Harekât’ta 53 şehidimiz 
vardı. İşte bu şehitlerden ikisi de bu ikiz 
kardeşler. Allah rahmet etsin, mekânları 
cennet olsun. Rabbim, Kur’an-ı Kerim’de 
müjdeyi veriyor: Allah yolunda ölenler 
cennetliktir. Onlar Allah yolunda öldüler. 
Dolayısıyla onlara ‘ölüler’ demeyiniz. 

Şehitlerimizin makâmı zaten bellidir. Böy-
le yüce bir makam var mı? Az önce şehit 
Ömer Halisdemir kardeşimin eşi, “Rabbim 
bizlere de bu şehadeti nasip edecek mi?” 
diye ağlıyordu. Mesele bu, Rabbim bizlere 
inşallah aynı yolda şehadeti nasip etsin. 
Biz, Allah yolunda dinimiz ve vatanımız 
için her an ölmeye hazırız. Zaten “Kefeni-
mizi giydik” diyerek bu yola çıkmıştık. 

Şehit ve Gazilerimizle İftihar 
Duyuyoruz

Safiye kardeşimi izlediniz değil mi?  Orada 
eli silahlı kaç tane asker olduğunu gördü-
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nüz mü? Terbiyesizler, karşınızda tek başı-
na bir bayan duruyor. Üstelik elinde silah 
mı var? Hiçbir bir şey yok. Siz, onu ölümle 
tehdit ediyorsunuz. Bu mesele kürek değil, 
yürek meselesi. İstiklal Marşımızda ne di-
yor Akif: 

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.”

Eğer söz konusu olan vatansa, gerisi tefer-
ruattır. Vatan sevgisini yüreğinde hisse-
denler, F16’lar, tanklar ve toplardan kork-
mazlar.  O gecenin sembol isimlerinden 
Sabri kardeşimiz de şu an aramızda.  Sabri 
kendini tankın altına atıyor. İki tank ard 
arda üzerinden geçiyor. Allah’a şükürler 
olsun oradan sağ çıkıyor. Hadi öldürsey-
diniz ya, niye öldüremediniz? O an gelme-
den muktedir olamazsınız. 

Az önce de ifade edildi; gazilerimizin ara-
sında 40’ın üzerinde ameliyat geçirenler 
bulunuyor. Rabbimin murat ettiği hayat 
devam edecek. Şehitlerimizle ne denli if-
tihar duyuyorsak, aynen gazilerimizle de 
iftihar duyuyoruz.

Sevdiklerinin şehit olduğunun haberini 
alanların yüreklerine kor ateş düşüyordu. 
Gazilerin yakınları, üzüntüyle umudu bir 
arada yaşıyorlardı. Sağ salim geri dönenle-
rin yakınları ise, şehitlerin ve gazilerin acı-
sıyla, sevinçlerini göstermeye dahi imkân 
bulamıyorlardı.  16 Temmuz akşama doğ-
ru darbenin bilançosu ortaya çıktığında, 
bir kez daha dillerimizden “Ah be Anadolu, 

şimdi her köşen ağlayan ana dolu” sözü dö-
küldü. Kur’an-ı Kerimin şehitlerimizle ilgi-
li “Allah yolunda öldürülenlere asla ölüler 
demeyiniz, bilakis onlar dirilerler, lakin 
siz anlayamazsınız” emri, en büyük teselli 
kaynağımızdır.

Atalarımız “Ateş düştüğü yeri yakar” diyor. 
Ancak, 15 Temmuz şehitlerimizin, terörle 
mücadele şehitlerimizin ateşi, sadece aile-
lerini değil, milletimizin tamamını yaktı, 
yakıyor. Ne dersek diyelim, geride kalanla-
rın, özellikle de anaların yürek yangınları-
nı söndüremeyeceğimizi biliyoruz. Bir şe-
hidimizin dilinden ifade edilen şu dörtlük, 
belki annelerimize bir parça ferahlık verir:

“Gene hangi duayı okudun anne

Vurulduğum yerde güneş açtı

Yine mi ağlıyorsun anne

Cennetime yağmur yağdı”

İşte bu sesleniş, sırf annesine “Evladım gel, 
yoksa hakkımı helal etmem” dedirtmemek 
için konuşmasını kesip telefonu kapatarak 
şehadete koşan kahramanların cennetten 
kopup gelen fısıltısıdır.

Anneler, babalar, kardeşler, eşler, evlatlar; 
emin olunuz ki sevdikleriniz şehittir ve 
Rabbimin müjdesi gereğince cennetliktir. 
Bize düşen, bu dünyadaki imtihanımızı, 
şehitlerimize layık olacak şekilde vermeye 
çalışmaktır. 

Şehadet için öne atılan, ama yaralanıp 
gazilikle yetinmek zorunda kalan kardeş-
lerim: Size sadece ve sadece bu unvanın 
şerefi yeter. Dünyanın tüm malına, mül-
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küne, makamlarına değişilmeyecek bu 
unvanı hayatınız boyunca şanla, şerefle, 
gururla taşıyınız. Vakarlı, onurlu, ağırbaş-
lı duruşunuzla, yeni nesillerin rol modeli 
olacağınızı asla unutmayınız. Bu unvan ve 
getirdiği sorumluluk size, şehitlerimizin 
emanetidir. Lütfen bu emaneti hayatınız 
boyunca hakkıyla ve layıkıyla taşımaya ça-
lışınız. Nasıl her 18 Mart’ta Çanakkale’yi 
anıyorsak, bundan sonra 15 Temmuz’u 
da anacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Salalar okunduğunda 
şehitlerimiz akla gelecek. Bazı görsel med-
yanın 15 Temmuz ruhunu canlı tutması, 
geleceğe bakışımızı güçlü ve kavi kılıyor. 
Niye? Çünkü şehitlerimizi hatırlıyoruz. 
Onları hatırladıkça da geleceğe olan güve-
nimiz artıyor. 

Dünyanın hiçbir yerinde, askerine ‘Meh-
met’ diyen bir başka millet yoktur. Ecda-
dımız, askerine ‘Küçük Muhammed’ an-
lamına gelen ‘Mehmet’ demiştir. Burada 
önemli bir nüans var, yakışık almaz diye 
‘Muhammed’ denmemiştir. Önce yumuşat-
mışlar ‘Mehemmed’, daha sonra da ‘Meh-
met-Mehmetçik’ demişlerdir. Milletimizin 
gönlünde Mehmetçiğimizin ve ordumu-
zun konumu çok çok farklıdır. 

İrademizi, Aklımızı Kimseye 
İpotek Etmeyeceğiz

Kardeşlerim,

Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde, ge-
leceklerine yön veren kritik dönüm nokta-
ları vardır. 15 Temmuz, Türk Milleti için 

ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için işte 
böyle bir tarihtir. Bundan sonra ülkemizde 
hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmaya-
caktır. Tek parti döneminin zulmünü ya-
şayan milletimiz, bir daha böyle bir zillete 
asla rıza göstermeyecektir. 27 Mayıs darbe-
sinin, 12 Eylül darbesinin, 28 Şubat müda-
halesinin mahcubiyetini yaşayan milleti-
miz, bir daha asla böyle bir mihnete maruz 
kalmayacaktır. Menderes gibi bir beyefen-
dinin haksız yere darağacında son nefesini 
vermesine engel olamayan milletimiz, bir 
daha böyle bir utancı asla yaşamayacaktır. 

Milletimiz bir daha asla, FETÖ gibi, inancı-
nı, eğitim ve hayırseverlik duygularını sö-
mürerek ihanet zehrini damarlarına zerk 
etmek isteyen örgütlerin, ülkesinde boy 
göstermesine meydan vermeyecektir. Her 
kim ki, din adına, mukaddes bildiğimiz de-
ğerler adına bizi istismara kalkışırsa, önce 
Kur’an-ı Kerim’de defalarca emredilen 
“Akletmez misiniz?” ikazını hatırlayacağız. 
Rabbimizin bize en büyük ihsanı olan ira-
demizi, aklımızı kesinlikle kimseye ipotek 
etmeyeceğiz. Bölücü gayelerle milletimizin 
içine etnik veya mezhebi fitne sokmaya ça-
lışanlara karşı da aynı yolu izleyeceğiz. Bu 
ihanet teşebbüslerinin üstesinden, coğraf-
yamızdaki bin yıllık varlığımızın, kardeş-
liğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, 
yoldaşlığımızın bize gösterdiği hakikatle-
rin rehberliğinde geleceğiz. 

15 Temmuz’la, onun ayrılmaz bir parçası 
olarak gördüğüm bölücü terör örgütünün 
saldırılarıyla, etrafımızı kuşatmaya yöne-
lik sinsi oyunlarla gördük ki, artık ya olaca-
ğız, ya öleceğiz. Bu sebeple, 2023 hedefleri, 
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bizim için sıradan bir kalkınma programı-
nın çok ötesinde anlamlara sahiptir. Yakla-
şık 200 yıldır gerileye gerileye geldiğimiz 
yerin bir tarafı uçuruma, bir tarafı düz du-
var gibi yalçın sırtlara açılıyor. Bir başka 
ifadeyle, gidecek yerimiz kalmadı.  

Kurtuluş Savaşımızın ardından razı oldu-
ğumuz sınırlarımız, Misak-ı Millimizin 
dahi gerisinde bulunmasına rağmen, hala 
bize rahat vermiyorlarsa, artık geriye de-
ğil ileriye bakma zamanı gelmiş demektir. 
2023 hedeflerimiz, bizim ufkumuzu aça-
cak, menzilimizi genişletecek, dizlerimi-
ze derman, kollarımıza kuvvet verecek, 
nefesimizi tazeleyecek, mazimizle atimi-
zin bağını kuracak imkânın adıdır. Ec-
dadımız, “Balkan Bozgunu”nun acısıyla 
Çanakkale’de, sadece kendi tarihimizin de-
ğil, dünya savaş tarihin en büyük zaferle-
rinden birini kazandı. Onlardaki teknoloji 
bizde var mıydı? Yoktu. Ama imanları var-
dı ve zafere ulaştılar. Çanakkale’den aldı-
ğımız cesaretle ve özgüvenle Kurtuluş Sa-
vaşımızı zafere taşıdık. 15 Temmuz, bizim 
yeni Çanakkale’mizdir, Dumlupınar’ımız, 
Sakarya’mızdır. Yıllardır darbelerin, mü-
dahalelerin, vesayet güçlerinin pençesin-
de kıvranan bu millet, 15 Temmuz’da şah-
lanışını ilan etmiştir. Buradan aldığımız 
cesaret ve özgüvenle elde edeceğimiz bir 
sonraki zafer, 2023 hedeflerine ulaşmak 
olacaktır. 

Savaşların, işgallerin, sömürgelerin biçim 
değiştirdiği bir dünyada, demokratik, eko-
nomik, siyasi ve ferdi özgürlüğümüz bizim 
elimizdeki en önemli fırsattır. Şehitlerimi-
ze layık olmanın, gazilerimize şükranları-

mızı ifade etmenin yolu, ülkemizi her alan-
da muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkarmayı amaçlayan 2023 hedeflerimize 
ulaşmaktan geçiyor. 

Kardeşlerim,

Bilesiniz ki, bizim bizden başka dostu-
muz yok. 15 Temmuz’la ilgili hazırlanan 
ilanların ABD metrolarında asılmasına 
ve dağıtılmasına müsaade edilmedi.  Ben-
zeri durumları Avrupa’da da yaşıyoruz. 
G-20 zirvesi için gittiğimiz Almanya’da 
vatandaşlarımızla buluşmak için salon 
toplantısı yapmak istedik. Ancak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanının, ba-
kanlarının böyle bir toplantıda konuşması-
na müsaade etmediler. Lafa geldiği zaman 
düşünce özgürlüğünden bahsediyorlar; ne 
özgürlüğü ya? 

G 20 Zirvesi esnasında bazı gruplar 
Hamburg’u yaktılar, yıktılar. Terör bume-
rang gibidir, bir gün mutlaka size de döner.  
O teröristlerin içinde Almanya’da el üstün-
de tutulan PKK’lılar da vardı. Bunların, 
paçavraları ve terörist başının resimleriyle 
birlikte kortejin içerisinde yer aldıklarını 
gördük. Alma mazlumun ahını, çıkar ahes-
te aheste. 

15 Temmuz’u Unutmamak 
ve Unutturmamak 
Mecburiyetindeyiz

Çevresinde düşmanın, içerisinde hainin 
eksik olmadığı bir coğrafyada ayakta kal-
manın, hedeflere ulaşmanın zorluğunu el-
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bette biliyoruz. Ama unutmayınız ki, bizim 
milletimizin diğerlerinden farkı, tarihin 
her döneminde bunu başarmış olmasıdır. 
Bugün de, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm 
mazlumlar gözlerini ülkemize dikmişler-
se, kalplerinde ve dudaklarında bizim için 
dualarını eksik etmiyorlarsa, sebebi işte 
budur. Kendi evlatlarımız ve umudunu 
bize bağlamış tüm mazlumlar için bu so-
rumluluktan kaçamayız. 

Bir insanın canından daha değerli neyi 
vardır? Eğer, şehitlerimiz en değerli var-
lıklarını gözlerini kırpmadan ülkemizin ve 
milletimizin geleceği için feda etmişlerse, 
bize düşen görev, onların davasına sahip 
çıkmaktır. İşte bu sebeple 15 Temmuz’u 
unutmamak ve unutturmamak mecburi-
yetindeyiz. FETÖ’nün ihanetini unutmaya-
cağız, unutturmayacağız. Darbe girişimini 
fiilen yürütenleri, arka planda onları yö-
netenleri, darbecilere destek olanları asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 

Batı, darbenin arkasında FETÖ’nün oldu-
ğuna dair bizden belge istiyor. 250 şehi-
dim ve 2 bin 193 gazim var, yetmez mi?  
Daha ne belgesi istiyorsunuz? Söyledik-
leri ne biliyor musunuz? “Gönderdiğiniz 
bilgi ve belgeler bizi tatmin etmiyor” di-
yorlar.  Bunların suçu irtikâp ettikleri yer 
Türkiye’dir. Bu hainlerin Almanya’da de-
ğil, Türk mahkemelerinde yargılanmaları 
gerekir. Bunu bizzat Sayın Merkel’e de söy-
ledim ve dedim ki, “Bizden, çifte vatandaş-
lığı olan birisini istiyorsun. Oysa o şahıs 
suçu Türkiye’de işlemiş ve yargılanıyor. 
Eğer yargı onlarla ilgili olumlu bir şey dü-
şünürse gereğini yapar.”

15 Temmuz’u resmi anma günü haline 
getirdik. Salı gününden itibaren başlayan 
ve Pazar gece yarısına kadar sürecek çe-
şitli programlarla, milletimizle birlikte 15 
Temmuz’u hatırlayacak, şehitlerimize fati-
halarımızı, gazilerimize minnettarlığımızı 
ileteceğiz. Salı günü, Ankara ve İstanbul 
başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerin-
de, 15 Temmuz ve terörle mücadele şehit-
lerimizin kabirleri ziyaret edildi, Kur’an-ı 
Kerim okundu, dualar yapıldı. Yurt içinde 
ve yurt dışında fotoğraf sergileriyle, basın 
bültenleriyle, bilgilendirme toplantılarıy-
la anma programları başlatıldı. Çarşam-
ba günü, diğer programlara ilave olarak 
İstanbul’da bir uluslararası sempozyum 
düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimizde, uluslararası yatırımcılarla 
bu yıl 2’ncisi yapılan bir toplantıda, bizim 
de iştirakimizle, hadisenin ekonomik yönü 
tartışıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafın-
dan, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle 
ilgili olarak akademisyenlere hazırlatılan 
Milli İradenin Zaferi isimli araştırma ki-
tabının tanıtımına bizzat katıldık. Yine 
Genel Merkezimizde “Karanlıktan Aydın-
lığa Meydanların Dili” sergisinin açılışını 
gerçekleştirdik. Bugün de burada, darbe-
cilerin en önemli hedeflerinden biri olan, 
çok sayıda vatandaşımızın şehit edildiği 
bu gazi mekânda, şehit yakınlarımız ve ga-
zilerimizle birlikte anma toplantımızı icra 
ediyoruz.  

Yarın, Cuma namazını müteakip, 81 ilimiz-
de okunan hatmi şeriflerin duasını, hemen 
karşımızdaki Millet Camimizde hep bera-
ber yapacağız. Yine yarın, AK Parti Genel 
Merkezi tarafından “15 Temmuz ve İnsan 
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Hakları” konulu bir toplantı düzenleniyor. 
Yarın akşam 81 ilimizde valilerimiz, 15 
Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimi-
zin yakınları ile gazilerimize yönelik bir 
yemek veriyor. 

15 Temmuz günü ise programımız, öğle 
üzeri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ya-
pılacak özel oturumla başlıyor. Ardından, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çok sayıda 
yabancı basın mensubuyla bir araya gele-
rek, kendilerine 15 Temmuz’u anlatacağız. 

İstanbul’daki Milli Birlik Yürüyüşü, saat 
18.30’da Anadolu yakasından başlaya-
cak. Biz de, adı artık 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü olan köprümüzün Anadolu yaka-
sındaki gişelerin hemen önünde bulunan 
tören alanına 21.15 gibi varmayı hedefli-
yoruz. Burada, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
belgesel gösteriminin ardından milleti-
mize bir hitabımız olacak. 250 şehidimi-
zin isimlerinin tek tek okunması ve saygı 
ışıklarının yanmasının ardından, tören 
alanının hemen yanında bulunan Şehitler 
Makamının açılışını, şehit yakınlarımız ve 
gazilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. 

Saat, 00.13’te, tüm Türkiye’de salaların 
okunmasıyla, Milli Birlik Yürüyüşleri ve 
onunla birlikte demokrasi nöbetleri baş-
layacak. Ankara’daki yürüyüş, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin önüne kadar sü-
recek. Bu arada biz de, en geç saat 2 gibi, 
inşallah Ankara’ya, Meclis’in önüne intikal 
etmiş olacağız. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
duanın ardından, MHP Genel Başkanı Sa-
yın Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan 
Vekili ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sa-
yın İsmail Kahraman ve onların ardından 
biz, orada bulunan milletimize hitap ede-
ceğiz. 

81 ilden gençlerimizin getireceği bayrak-
ları Meclis Başkanımızla birlikte teslim 
aldıktan sonra Külliye’ye gelerek, burada 
milletimizle birlikte sabah namazımızı kı-
lacağız. Namazın ardından da Külliye ana 
girişinin tam karşısında inşa edilen Şehit-
ler Abidesinin açılışını gerçekleştireceğiz. 
Bizim programımız burada bitecek ama 
Türkiye genelindeki demokrasi nöbetleri, 
16 Temmuz Pazar günü gece yarısına ka-
dar devam edecek. 

Demokrasi Nöbetlerini Her Yıl 
Devam Ettireceğiz

Kardeşlerim, 

Şu anda burada, 15 Temmuz’u 16 
Temmuz’a bağlayan gece yarısı 00.13’te 
okunan salalarla başlayıp, 16 Temmuz’u 
17’sine bağlayan gece yarısına kadar sü-
recek demokrasi nöbetlerini resmen ilan 
etmiş oluyorum. Ülkemizin 81 vilayetin-
deki tüm vatandaşlarımı, tıpkı bir yıl önce 
olduğu gibi, illerimizin, ilçelerimizin bu-
nun için hazırlanmış olan meydanlarında 
demokrasi nöbetine davet ediyorum. 

15 Temmuz’u unutmamak ve unutturma-
mak için, bu nöbetleri her yıl tekrarlama-
mız çok önemlidir. Milletleri millet yapan, 
ilhamını tarihlerindeki dönüm noktaların-
dan aldıkları bu tür geleneklerdir, bu tür 
törenlerdir. Biz şu anda tarihi bizzat yaşadı-
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ğımız için belki yeterince farkında değiliz, 
ama gelecek nesillere gerçekten çok önemli 
bir miras bırakıyoruz. 15 Temmuz’un ülke 
ve millet olarak bizim için ne anlama gel-
diği, gelecekte çok daha iyi anlaşılacaktır. 
Tarihe not düşmek adına, 15 Temmuz’la 
ilgili mümkün olduğu kadar çok bilimsel 
çalışma yapılmasını, mümkün olduğu ka-
dar çok hatıra bırakılmasını sağlamalıyız. 
Açılışını yaptığımız anıtlarla, başlattığımız 
anma programlarıyla, ilk raporunu yayın-
ladığımız bilimsel araştırmalarla bu yolu 
açtığımıza inanıyorum. 

Gelecek yıllarda, çok daha kapsamlı, çok 
daha zengin programlarla bu önemli günü 
yad etmeyi inşallah sürdüreceğiz. Ülke-
mizin ve milletimizin bekasıyla ilgili ak-
lından hala kötü niyetler geçenlere ders 
niteliğinde olacak bu etkinliklere, özellikle 
gençlerimizin sahip çıkmasını istiyorum. 

Şehitlerimizin emanetleri olan yakınları 
başımızın tacıdır. Gazilerimiz başımızın 
tacıdır. 15 Temmuz gecesi sokakta ülkesi-
ni, milletini, bayrağını, istiklalini ve istik-
balini savunan her kardeşimiz başımızın 
tacıdır. Onlara sahip çıkan bir nesil yetiş-
tirmek için, 15 Temmuz’u her kademedeki 
eğitim kurumlarımızda mutlaka hakkıyla 
işlemeli, zihinlere nakşetmeliyiz. 

Sözlerimi, bir şairimizin şiirinden ilhamla 
şu şekilde tamamlamak istiyorum: 

“Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahra-
manlara

Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara

Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara 

Selam olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara 

Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara

Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan 
korkaklara

Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara

Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara 

Yazıklar olsun özgürlüğümüze kast eden alçaklara 

Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola 
koyulanlara 

Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere

Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan 
soysuzlara

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 39’uncusunda 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Ankara, Af-

yonkarahisar, Aksaray, Amasya, Aydın, 
Batman, Denizli, Gümüşhane, Kocaeli, Kü-
tahya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Rize, To-
kat, Tunceli illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz. 

En son Ramazan ayında, iftar vesilesiyle 
muhtarlarımızla bir araya gelmiştik. 2015 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle Başarı Çıtası Yüzde 

50+1 Seviyesine Çıktı

39. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 22 Ağustos 2017
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yılı Ocak ayından beri sürdürdüğümüz bu 
güzel buluşmalarımızı, ülkemizdeki tüm 
muhtarlarımızla kucaklaşana kadar in-
şallah devam ettireceğiz. Devletin en üst 
mercii olan Cumhurbaşkanı ile en yaygın 
ve sayıca en çok temsilcisi olan muhtarlar, 
tarihimizde ilk defa bu şekilde yüz yüze 
geliyorlar. Milletimizle birlikte çıktığımız 
büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa yolunda, 
muhtarlarımızı ihmal etmemiz mümkün 
değildi. Bu buluşmaların başlamasıyla, 
muhtarlarımızın hem mahallelerindeki, 
hem de kurumlar nezdindeki itibarlarının, 
zaten olması gereken seviyeye çıktığının 
haberlerini memnuniyetle alıyorum. 

Eskiden beri ülkemizde birileri, ısrarla 
muhtarları küçümsemeye çalışıyor. Bili-
yorsunuz, 1998 yılında siyasi yasaklı duru-
muna düştüğüm zaman, kendi akıllarınca 
beni tahkir etmek için “Muhtar bile ola-
maz” manşeti atmışlardı. Halbuki biz bili-
yoruz ki, bu tür yaklaşım içinde olanların 
hiçbiri de, oturdukları mahallenin muh-
tarlığına aday olsalar seçilemezler. Çünkü 
milletimiz bunlara güvenip de mahallesini 
teslim etmez. 

Milletin huzuruna çıkıp destek istemek, 
oy almak, sandıktan başarıyla çıkmak, 
öyle her baba yiğidin harcı değildir. Bunun 
için, muhtarlıktan başlayarak, milletimi-
zin teveccühünü kazanarak sorumluluk 
üstlenen herkes, benim nezdimde mute-
berdir, kıymetlidir. 

Seçimle göreve gelenlerden bazılarıyla 
anlaşamıyor olabiliriz, farklı düşünceler, 

farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Mil-
letimize bunları anlatır, meseleyi kendi 
zaviyemizden izah ederiz. Ama milletin 
teveccühüyle göreve gelmişse, bu emane-
te ihanet etmediği sürece, kendisine saygı 
duyarız. 

Muhtarlarımız arasında da bizim düşünce 
ve gönül dünyamızın dışında fikir ve meş-
rep sahibi arkadaşlarımız olabilir. Kendile-
riyle birebir karşılaşırsak, oturur konuşur, 
tartışır, müzakeremizi yaparız. Biz, terör 
örgütleriyle arasına mesafe koymuş ol-
ması şartıyla, hiçbir muhtar kardeşimizi 
özel olarak dışlamayız. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinin kapısı, tüm muhtarlarımıza 
açıktır. İşte bu anlayışla, muhtarlarımızın 
tamamına ulaşana kadar sizlerle olan bu-
luşmalarımızı devam ettireceğiz. 

16 Yılda Tüm Oyunları Bozduk

Kardeşlerim,

Geçtiğimiz 14 Ağustos’ta, partimizin 
16’ncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle, 
Türkiye’nin son 15 yılının, özetin özeti sa-
yılabilecek bir muhasebesini yapmıştım. 
Yaşananları bu şekilde ardı ardına sırala-
dığımızda, ne büyük imtihanlardan geçe-
rek bugüne geldiğimizi çok daha iyi göre-
biliyoruz. Gerçekten de Türkiye’nin son 
16 yılı, hiçbirimiz için kolay geçmedi. Bir 
yandan ülkemizi, çok büyük hizmetlerle 
tanıştırırken, diğer yandan da bugüne ka-
dar rastlanmadık engelleri aşmak, oyunla-
rı bozmak zorunda kaldık. Allah’a hamdol-
sun bunları da başardık. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

241

İlk sınavımızı, 2002 yılında partimin ik-
tidar olduğu, ama şahsımın siyasi yasağı 
sebebiyle Meclis’te yer alamadığı o garip 
durumu aşarken verdik. 2003 yılında bu 
yanlışı düzeltip Meclis’teki ve Hükümette-
ki yerimizi alırken, 1 Mart tezkeresi, Süley-
maniye’deki askerlerimize yönelik saldırı 
ve Hükümet çalışmalarımızı engellemeye 
yönelik sinsi oyunlar sebebiyle oldukça 
zorlu bir dönem geçirdik. 

2004 yılında, hukuk reformlarımız çerçe-
vesinde DGM’leri kaldırdık, demokratik 
reformlar kapsamında da farklı dil ve leh-
çelerde radyo-televizyon yayınına imkân 
sağladık. Daha iktidarımızın ilk ayında 
olağanüstü hali kaldırdık. Olağanüstü hali 
kaldırdık da değişen bir şey oldu mu? Ma-
alesef bölgede terör farklı şekilde devam 
etti.  

Şu an uygulanan olağanüstü halin, o za-
manki olağanüstü halle bir alakası var mı? 
Hiç yok. Bugün uyguladığımız olağanüstü 
halin en önemli özelliği nedir? Terör ör-
gütlerini def etmek, onları inlerinden çıka-
rıp gömmektir. Çünkü başta Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu’daki vatandaşlarım olmak 
üzere tüm ülke huzura kavuşmadıkça, biz 
Devlet Başkanı olarak sorumluluğumuzu 
yerine getirmiş olamayız. Benim muhtar-
larıma “Eğer bu köyden-mahalleden bizim 
dışımızda herhangi bir partiye bir tane oy 
çıkarsa öldürülürsün” şeklinde tehdit ge-
liyorsa, yine ben sorumluluğumu yerine 
getirmiş sayılmam. Eğer benim muhtarla-
rım kaçırılıyor, işkence ediliyor ve öldürü-
lüyorsa da, biz görevimizi yerine getirmiş 
olamayız. Bu tür tehditleri ortadan kaldır-

mak için el ele ve omuz omuza vereceğiz. 
Olağanüstü halle birlikte bölgeyi huzura er-
direne kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 

2005 yılında, en önemli ekonomik re-
formlarımızdan birini yaparak 6 sıfır at-
mak suretiyle paramıza itibarını yeniden 
kazandırırken, demokratik ve hukuki re-
formlarımızı da kesintisiz sürdürdük. 

2006 yılında Türkiye, Danıştay saldırısı, 
Trabzon’daki rahip cinayeti ve çeşitli terör 
olayları gibi her biri ayrı bir provokasyon 
olan karanlık olaylar zincirleriyle sarsıldı.  

2007 yılında, 27 Nisan e-bildirisi ve buna 
karşı hükümetimizin verdiği güçlü cevap, 
demokrasi tarihimize altın harflerle yazı-
lırken, Hrant Dink cinayeti gibi karanlık 
olaylar da tırmanarak sürdü. Bu sürecin 
ülkemiz için en hayırlı neticesi, Cumhur-
başkanını doğrudan halkın seçmesine 
imkân veren ve 16 Nisan’a kadar uzanan 
gelişmelerin önünü açmış olmasıdır.  

2008 yılı, Meclis’in başörtüyle ilgili kara-
rına karşı “411 el kaosa kalktı” manşeti 
üzerinden başlayan sürecin, pek çok pro-
vokasyonun eşliğinde, partimize kapatma 
davası açılmasına kadar uzandığı bir yıl 
oldu.  

2009 yılında, ülkemizdeki tüm kesimlerin 
sorunlarına çözüm bulmak için çalışmala-
rımızı hızlandırdık.

2010 yılı, Mavi Marmara saldırısı, PKK’nın 
kanlı eylemleri, Anayasa değişikliği hal-
koylaması gibi hadiselerle geçti. 
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2011 yılı seçimleri öncesinde, daha önce 
CHP Genel Başkanının değiştirilmesiyle 
başlayan kasetler yoluyla siyaseti dizayn 
projesinin, MHP’yi de içine alacak şekilde 
genişlediğine şahit olduk. 

Suriye’nin Kuzeyinde PYD ve 
YPG’ye Asla Devlet Kurdurmayız

2012 yılı, MİT Müsteşarına yönelik tu-
tuklama girişimi, Suriye’nin uçağımızı 
düşürmesi, Gaziantep’teki bombalı saldı-
rı, Suriye’deki çatışmalarda ateşlenen top 
mermilerinin topraklarımıza düşmeye baş-
laması gibi hadiselerle, adeta Türkiye’nin 
yeni bir döneme girdiğinin habercisiydi. 

2013 yılı, artık saldırıların iyice arttığı ve 
artık aleniyet kazandığı bir yıldı. Reyhan-
lı saldırısı, Gezi Olayları, dershanelerin 
kapatılması kararını almamız, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesini uygulamamız, 17-
25 Aralık emniyet-yargı darbesi ve bizim 
Milli İradeye Saygı Mitinglerimiz de bu yıl 
gerçekleşti.

2014 yılı, tarihimizin en büyük ihanetle-
rinden biri olan MİT tırları hadisesini yaşa-
dığımız, HSYK’nın yapısının değiştirilmesi 
başta olmak üzere, FETÖ’yle mücadele için 
gereken adımları kararlılıkla atmaya başla-
dığımız bir yıl oldu. Aynı yıl, tarihimizde 
ilk defa doğrudan halkın oyuyla yapılan 
seçiminin ardından Cumhurbaşkanlığı gö-
revini üstlendik. 

2015 yılı, hiçbir partinin tek başına hükü-
met kuramadığı 7 Haziran seçimlerinin 
ardından, ülkemizi sağ-salim bir şekilde 

1 Kasım seçimlerine götürerek, krizi çöz-
düğümüz bir yıl oldu. Bu dönemde ülke-
miz, bölücü terör örgütünün eylemleri ve 
DEAŞ’ın giderek artan saldırıları sebebiyle 
ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya 
kaldı. 

2016 yılı, bölücü terör örgütünün ve 
DEAŞ’ın üzerine kararlılıkla gittiğimiz, 
FETÖ’yü her alanda çökertmek için önem-
li tedbirleri hayata geçirdiğimiz bir yıl 
olarak başladı.  Biz ülkemiz ve milletimiz 
için cansiperane çalışırken, 15 Temmuz 
2016 gecesi, FETÖ ihanet çetesinin ordu 
içindeki mensupları bir darbe girişiminde 
bulundu. FETÖ’nün darbe teşebbüsünü, 
milletimizin ezanına, bayrağına, hürriye-
tine, geleceğine sahip çıkma konusunda 
gösterdiği kararlı irade sayesinde akamete 
uğrattık. 

Hemen ardından da, Suriye’de kurulmak 
istenen terör devletinin önünü kesecek 
en kritik hamlemizi yaparak, Fırat Kalka-
nı Harekâtını gerçekleştirdik. Çünkü ka-
rarlılığımız vardı. Suriye’nin kuzeyinde 
PYD’ye, YPG’ye asla devlet kurdurmayız. 
Bazıları, ‘Kürt devleti’ deyip duruyorlar. 
Bu tür söylemleri, en başta Kürt kardeş-
lerime bir hakaret telakki ediyorum. Zira 
benim Kürt kardeşlerim, Suriye’nin ku-
zeyinde, Türkiye’nin güneyinde böyle bir 
oluşuma asla fırsat vermeyecektir. Çünkü 
bizler, Türkiye’de bir üniter yapı halinde 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, 
Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, Boşnak’ıyla, Ar-
navut’uyla 80 milyon tek milletiz. Tek bay-
rağımız, tek vatanımız ve tek devletimiz 
var. Bu vatanı bölmeye gayret edenlere her 
tarafı mezar ederiz. 
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Fırat Kalkanı Harekâtıyla, Suriye’nin kuze-
yinde Arap kardeşlerimizin yaşadığı 2 bin 
kilometrekarelik bir alanı kontrol altına 
aldık. Görevlendirdiğimiz vali bu bölgeyi 
yönetmektedir.  

PYD ve YPG terör örgütlerinin yapmak 
istedikleri neydi? Suriye’nin kuzeyinde 
bir terör koridoru oluşturmak suretiyle 
Akdeniz’e ulaşmaktı. Kusura bakmasın-
lar, Cudi’de ne yaptıysak, Tendürek’te 
ne yaptıysak, Kandil’de ne yapıyorsak, 
Beslerderesi’nde ne yapıyorsak, her yerde 
aynısını yapmaya devam edeceğiz. 

2017 yılı, FETÖ ve PKK başta olmak üzere, 
terör örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz 
şekilde sürdürdüğümüz bir yıl oldu. 

Referandum Sonuçlarını 
Hazmedemiyorlar

16 Nisan halkoylamasıyla, yönetim biçi-
mimizde doğrudan milletimizin kararıyla 
köklü bir değişiklik yaptık ve Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine geçtik. 

Şimdi bazıları köşelerinde “İşte şu kadar 
hayır oyunu nereye koyacaksınız” yazıyor.  
Geçin o işleri, bir tane ‘evet’ fazla olursa bu 
iş bitiyor mu? Bitiyor. Demokrasi bu değil 
mi? Demokrasi budur. Demokrasiyi haz-
medemiyorlar, bu iş midelerine oturdu. 
Ama alışacaklar. Yeter ki biz el-ele olalım, 
bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kar-
deş olalım. 

Kardeşlerim, 

Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi büyütürken, 
güçlendirirken, zenginleştirir, altyapısıy-
la-üstyapısıyla geleceğe hazırlarken, aynı 
zamanda işte bu krizlerle mücadele ettik. 
Ancak bu beyler hiçbir lüksünden taviz 
vermezler. Bunlar benim muhtarlarım 
gibi yaşamıyor ki. Bunların yaşam stan-
dartlarına ulaşmak öyle kolay değil. 
Türkiye’de attığımız adımlarla tüm hal-
kımızın yaşam kalitesini artırma gayreti 
içerisindeyiz.  

Biz, çalıştıkça, ter döktükçe, büyük ve güç-
lü olduğumuz sürece, Allah’ın izniyle bun-
ların hepsinin de üstesinden geliriz. Ne di-
yor o güzel türküde:

“Dağ ne kadar yüce olsa 

Bir kenarı yol olur

Buna bayram günü derler

Dostla düşman bir olur”

Biz de her fırsatta diyoruz ki, önümüzdeki 
sorunları çözmek için ya bir yol bulacağız, 
ya bir yol yapacağız. Şartlara teslim olarak 
değil, şartları önümüze katıp değiştirerek, 
hedeflerimize ilerleyeceğiz. Biz güçlendik-
çe, biz kendi projelerimizi, programlarımı-
zı, siyasetimizi hayata geçirecek imkâna 
sahip oldukça, bugün karşımızda olanla-
rın kendi ayaklarıyla yanımıza gelecekleri-
ni göreceğiz. 

Şehir hastanelerimiz hizmet vermeye baş-
ladı.  Geçen hafta Isparta’daki şehir hasta-
nemizi gezip, vatandaşlarımızın dertlerini 
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dinledim.  Oradaki vatandaşlarımız bize 
dua ediyorlar.  

Geçmiş hükümetler 79 senede sadece 6 
bin100 km bölünmüş yol yapmışlar. Biz, 
15 senede 19 bin 500 km bölünmüş yolu 
vatandaşımızın hizmetine sunduk. Köprü-
leri görüyorsunuz değil mi? Osman Gazi 
Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
hizmet vermeye başladı. Yine yüksek hızlı 
trenlerimiz milletimizin hizmetinde. 

Türkiye’nin çıkarları, hassasiyetleri, ta-
lepleri söz konusu olduğunda, kibirle de-
mokrasiden, insan haklarından, bize ders 
vermekten söz edenlerin, kendi çıkarlarını 
nasıl her şeyin üzerinde tuttuklarını çok 
iyi biliyoruz.  Her dediklerini yapan, her 
istediklerini yerine getiren, adeta emir-
lerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp 
tutuşanlar, biz kendi ajandamızı takip et-
tikçe, onurlu ve dik bir duruş sergiledikçe, 
adeta kuduruyor. Eski Türkiye, içimizdeki 
bazılarıyla birlikte, işte bu güçlerin de en 
büyük hayalidir. Ama o günler geride kal-
dı. Türkiye’nin yükselişini, Allah’ın izniyle, 
hiçbir güç durduramayacak. 

Milletimiz, yıllarca kendisine oynanan 
“Koalisyon-Kriz-Darbe-Vesayet” oyununu 
çözdü. Ayaklarına vurulan bu prangalar-
dan kurtulan milletimiz, 15 yılda 3 kat na-
sıl büyünebileceğini bizzat yaşayarak gör-
dü. Ülkemizi geldiğimiz noktanın gerisine 
düşürecek hiçbir politikanın, hiçbir giri-
şimin, hiçbir organizasyonun artık başarı 
şansı yoktur. 

Sen, Atatürk’ü Atletle Yemek 
Yerken Hiç Gördün mü?

Kardeşlerim,

Türk Milletine yeni şeyler söylemek iste-
yenler için ölçü bellidir. Bu ölçü, kişi başı-
na milli geliri 11 bin doları bulan, altyapı 
ve üstyapı yatırımlarının büyüklüğüyle ge-
lişmiş ülkelerle yarışan, bölge ve dünya si-
yasetinde söz sahibi bugünkü Türkiye’nin 
seviyesidir. Her kim, ülkemizi her alanda 
bu seviyenin üzerine çıkartabileceğini id-
dia ediyorsa, bunun için gereken projeleri, 
programları ortaya koyabiliyorsa, milleti-
mizle gönül bağı kurabiliyorsa, bizim raki-
bimiz o olur. 

Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi… 
Ankara’dan çıkmış İstanbul’a yürüyor, ara-
da sırada da ikâmet ettiği karavanda atletle 
yemek yiyor. Bugün gazetenin biri “Vatan-
daş Kemal” diye manşet atmış.  Bu manşet 
benim vatandaşıma hakarettir. Bu şahıs 
“Ben Atatürk’ün partisinin başıyım” diyor. 
Sen, Atatürk’ü böyle atletle yemek yerken 
hiç gördün mü? Ya da atletle fotoğraf çek-
tirdiğine hiç şahit oldun mu?  Bunlar traji-
komik görüntüler. Bu görüntülerle zavallı 
hale düşüyorlar. Milletim, onlara gereken 
dersi en güzel şekilde verdi, yine verecektir. 

Maalesef, şu anda alternatif oldukları iddi-
asıyla ortada dolaşanların hepsinin de tek 
vaadi Eski Türkiye’yi ihya etmektir. Koa-
lisyonların, krizlerin, sefaletin, yoksullu-
ğun, baskının, zulmün, her türlü yolsuzlu-
ğun, her türlü hukuksuzluğun kol gezdiği 
Türkiye’yi özlemek mümkün mü?
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Peki, buna rağmen niçin ülkemizi o gün-
lere geri götürmek istiyorlar biliyor mu-
sunuz? Milletten korktukları için böyle 
bir arayışın içindeler. Eskiden yüzde 10, 
yüzde 15, yüzde 20 oy oranlarıyla ülke-
nin kaderinde söz sahibi olmak, hükümet 
kurmak, Türkiye’nin iç ve dış politikasını 
yönlendirmek mümkündü. Hâlbuki şimdi, 
başarının çıtası çok yükseldi. Örneğin AK 
Parti, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 40,87 
oranında bir oy aldığı halde, tek başına ik-
tidara gelemedi. Üstelik, 2019’da Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminin devreye 
girmesiyle başarı çıtası yüzde 50+1 seviye-
sine çıkmış durumdadır. Milletimizin gön-
lünde böylesine güçlü bir şekilde yer edi-
nebilmenin hayalini dahi kuramayanlar 
için, başarı çıtasının bu seviyelere çıkmış 
olması adeta bir kâbustur.

Uzun süredir tüm dünyayı istedikleri 
gibi yönetip-yönlendirdikleri usullerle 
Türkiye’yi ellerinde tutamayacakları gö-
renler, işi, aynı amaca sahip olduklarını 
düşündükleri darbecileri ve terör örgütle-
rini desteklemeye kadar vardırdılar. Ülke-
mizin maruz kaldığı asimetrik saldırıların 
dünyada bir örneği daha yoktur. Tabii, bu 
oyunları kurgulayanlar, Türkiye’yi ülkeler-
den bir ülke, Türk Milletini de milletler-
den bir millet sanıyorlar. Halbuki, onların 
esamelerinin dahi okunmadığı dönemler-
de, bizim ecdadımız Avrupa’nın ortaların-
dan Güney Asya’ya kadar uzanan geniş 
bir alanda, dünyanın en güçlü, en adil, en 
mamur devletlerini kurmuştur. “Gönül 
coğrafyamız” olarak ifade ettiğimiz bu ge-
niş alanda, gittiğimiz her yerde büyük bir 

muhabbetle, büyük bir tazimle karşılanı-
yor olmamız, onları rahatsız ediyor. Çünkü 
kendileri bizden sonra aynı yerlere gittik-
lerinde sadece zulüm götürmüşlerdir, sö-
mürü götürmüşlerdir, kaos ve acı götür-
müşlerdir. 

Bugün Türkiye’nin, bir yandan her türlü 
saldırıya karşı gösterdiği güçlü direnişle, 
diğer yandan yeniden dünyadaki mazlum-
ların ve mağdurların sesi haline gelmesiy-
le başlayan bir uyanış var. Ülkemizin üzeri-
ne bu kadar şiddetle gelinmesi, bu uyanışı 
kaynağında, yani Türkiye’de boğma, bastır-
ma, geriletme gayretinden kaynaklanıyor. 
Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacak-
lar. Çünkü biz kaderin üstündeki kadere 
inanan, göklerden gelen karara ram olan 
bir milletiz. Büyük ve Güçlü Türkiye’yi 
inşa etmenin de kaderimiz olduğuna ina-
nıyoruz. Allah’ın yardımıyla, kendimiz ve 
umudunu bize bağlayan tüm dostlarımız 
için bu hedefimize ulaşacağız. 

Başarılara Giden Yollar, Büyük 
Hayallerle Açılır

Kardeşlerim,

Türkiye’nin 2023 hedefleri, asla sıradan, 
alelade bir kalkınma planı değildir. Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl-
dönümünde devlet ve millet olarak ulaş-
mak istediğimiz bu hedefler, daha büyük 
bir sıçrayışın altyapısıdır. 

Yönetim sistemimizi değiştirmemiz dahil, 
attığımız her adım, Türkiye’nin 2053 ve 
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2071 vizyonlarını hakkıyla değerlendire-
bilmesine imkan sağlamak içindir. Dün-
yanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
haline gelmiş Türkiye’nin yatırım ve proje 
üretme kabiliyeti fevkalade artacaktır. 

Savunma sanayinde, hem kendisini, hem 
de dostlarını küresel silah ve teknoloji 
şirketlerine bağımlılıktan kurtarmış bir 
Türkiye’nin mücadele gücü çok farklı hale 
gelecektir. 

Bilimde, teknikte, eğitimde, sağlıkta, gü-
venlikte, adalette ve diğer tüm alanlarda 
ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırarak 
yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. 
Attığımız her adımı, yaptığımız her icra-
atı bu bilinçle gerçekleştiriyoruz. Ecdadı-
mızın Çanakkale’de bozduğu oyunu, son 
bağımsız devletimiz olan Türkiye Cumhu-
riyetimizin kuruluşuyla neticelendirmiş-
tik. Bizim bugün verdiğimiz mücadele de, 
2053 ve 2071 Türkiye’sinin dünyada hak 
ettiği yeri almasıyla, inşallah, amacına ula-
şacaktır. 

Büyük başarılara giden yollar, büyük hayal-
lerle açılır. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te 
kurduğu hayal sayesinde Anadolu bin yıl-
dır bizim yurdumuzdur, vatanımızdır. 
Süleyman Şah’ın İznik’te kurduğu düş sa-
yesinde, Anadolu’daki ilk devletimizi inşa 
ettik. Osman Gazi’nin rüyasında gördüğü 
çınarın kökleri, milyonlarca kilometreka-
relik bir devletin sınırlarını oluşturdu. 

Ülkenin en karanlık günlerinde, Gazi Mus-
tafa Kemal’in Samsun’a çıkarken hayalini 

kurduğu yeni devletimizin bir asrını ta-
mamlamaya yaklaşıyoruz. Bugün bizim 
hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz, mücade-
lesini verdiğimiz 2053 ve 2071 Türkiye’si 
için önce 2019’dan güçlü bir şekilde çık-
malı, ardından 2023 hedeflerimizi hayata 
geçirmeliyiz. 

Biz işte bunun için tek millet, tek bayrak, 
tek vatan ve tek devlet diyoruz. Bunun için 
de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olaca-
ğız diyoruz. Bizimle bu hedefleri paylaşan, 
bu ilkeler etrafında buluştuğumuz herkes-
le birlikte yol yürümeye, omuz omuza ça-
lışmaya varız. FETÖ gibi, PKK gibi, DEAŞ 
gibi, DHKP-C gibi ihanet örgütleriyle, terör 
örgütleriyle birlikte hareket etmediği süre-
ce, kökeni, meşrebi, yaşam biçimi ne olur-
sa olsun herkese gönlümüz ve kollarımız 
açıktır. 

Unutmamalıdır ki canımız pahasına yü-
rüttüğümüz bu mücadeleyi, şu partinin 
veya herhangi bir siyasetçinin çıkarı de-
ğil, ülkemizin ve milletimizin bekası için 
veriyoruz. Hiç kimsenin kendi çıkarı veya 
saplantıları uğruna bu mücadeleye darbe 
vurma hakkı yoktur. Biz bu anlayışla, ken-
di partimizde köklü bir değişim sürecini 
başlattık. Diğer partilerin de aynı anlayışla 
kendilerini yenilemelerini, yaklaşımlarını 
ve söylemlerini gözden geçirmelerini bek-
liyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
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larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Yine bu vesileyle şimdiden Kur-
ban Bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm İs-
lam alemi için Kurban Bayramımız hayır-
lara vesile olsun. Sağlıcakla kalın. 
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Saygıdeğer misafirler, şehitlerimizin kıy-
metli yakınları, değerli gazilerimiz, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, 
milletin evine, bu gazi mekâna hoş geldi-
niz. Resepsiyonumuzu teşrifleriniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Bu büyük zaferi 95 yıl önce bizlere yaşatan 
ordularımızın Başkomutanı Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm 
mensuplarını… Milletimiz adına bu mü-
cadeleyi yürüten Gazi Meclis’imizin tüm 
üyelerini… Bin yıldır bizlere bu toprakları 
vatan yapmak için canlarını veren tüm şe-
hitlerimizi… Özellikle son yıllarda terörle 

Terör Örgütleri ve Arkasındaki 
Güçler Hain Emellerine Asla 

Ulaşamayacaklar 

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu | Ankara | 30 Ağustos 2017
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mücadelede ve 15 Temmuz’da verdiğimiz 
şehitlerimizi rahmetle, şükranla yâd edi-
yorum. Rabbim hepsinin de makamını 
cennet eylesin. Gazilerimizden hayatlarını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaşayanla-
ra sağlık ve afiyet temenni ediyorum. 

Değerli misafirler, 

Türk milleti, istiklali ve istikbali söz konu-
su olduğunda, sadece askerleriyle değil, er-
keğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla tüm 
fertleriyle birer cesaret ve kahramanlık 
abidesidir. Tarihimiz, bunun sayısız örnek-
leriyle doludur. En son 15 Temmuz’da, so-
kaklara dökülen milyonlarca kardeşimizle, 
bu hakikati bir kez daha görme, yaşama 
imkânı bulduk. Bunun için ne terör örgüt-
leri, ne de bunları üzerimize salan güçler 
hain emellerine asla ulaşamayacaklardır. 
Çünkü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
veciz ifadesiyle, bağımsızlık bizim milleti-
mizin karakteridir. Ülkemizi işgale kalkı-
şanlar için söylenmiş “Ya istiklal, ya ölüm” 
parolası, aslında özgürce yaşama irademi-
zin beyanıdır. 

Bugün de aynı anlayışla, sınırlarımız için-
de ve dışında yoğun bir mücadele veriyo-
ruz. Karşımızdaki karanlık güçlerin kural 
ve ahlak tanımaz saldırıları karşısında, biz 
tarihimizden ve medeniyetimizden teva-
rüs ettiğimiz değerlerimizden taviz verme-
den yolumuza devam ediyoruz. 

Biz, onlar gibi olamayız. Biz, vicdanımızı, 
adalet duygumuzu, hakkaniyet ölçülerimi-
zi bir kenara bırakarak, sadece kendi men-
faatlerimiz için önümüze çıkan her şeyi 

ezip geçerek hareket edemeyiz. Bunun için 
Suriye’deki, Irak’taki, Balkanlardaki, Kaf-
kaslardaki, Kuzey Afrika’daki kardeşleri-
mize yüreğimizi açtığımız gibi, Arakan’da 
zulüm gören mazlumları da yalnız bıraka-
mayız. Çünkü biz, dünyada gördüğümüz 
kötülükleri mümkünse elimizle düzelt-
mekle, buna gücümüz yetmezse dilimiz-
le ifade etmekle, o da olmazsa kalbimizle 
buğz etmekle mükellefiz. 

Ecdadımızın, tarihin her döneminde güç-
lünün değil mazlumun yanında yer aldı-
ğına dair sayısız örnek, sayısız anekdot 
vardır. Türk milletinin gücü ve itibarı, 
kendisiyle birlikte tüm kardeşleri ve dost-
ları için de mücadele ediyor olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bugün de, eğer dün-
yanın neresine gidersek gidelim, “Türkiye” 
dendiğinde insanların gözleri muhabbetle 
parıldıyorsa, aynı anlayışla hareket ediyor 
olmamız sebebiyledir. 

Rabbim bizleri, başımızı öne eğdirecek 
hatalardan muhafaza buyursun. Rabbim, 
milletimizi ve ordumuzu her daim muzaf-
fer eylesin. Rabbim bizleri tıpkı; geçtiğimiz 
günlerde 946’ncı yılını kutladığımız Ma-
lazgirt Zaferi gibi, 718’inci yıldönümüne 
ulaştığımız Osmanlı devletinin kuruluşu 
gibi, 564’üncü yıldönümüne ulaştığımız 
İstanbul’un fethi gibi, 102’nci yıldönümü-
nü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi gibi, 
işte bugün kutlaması vesilesiyle bir araya 
geldiğimiz Dumlupınar Zaferi gibi başarı-
larla yüceltsin, yükseltsin. 

Biz hem Alparslan’ların, Ertuğrul’ların, 
Yavuz’ların, hem de Yunus’ların, Mevla-
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na’ların, Hacı Bektaş’ların torunlarıyız. 
Gerektiğinde yüreğimiz ve bileğimizde, ge-
rektiğinde gönlümüz ve sözümüzle müca-
dele etmesini çok iyi biliyoruz. Bölgemizde 
ve tüm dünyada zulmü tamamen sona er-
direne, huzuru ve refahı tesis edene kadar 
da mücadelemiz sürecektir. 

Örtülü Ambargolara ve Darbelere 
Rağmen Projelerimizde Gerileme 
Yoktur

Değerli misafirler,

Günümüz dünyasında askeri, siyasi ve 
ekonomik mücadeleler iç içe yürümekte-
dir. Biz 15 yıldır, bu alanların hepsinde de 
ülkemizin gücünü ve itibarını sürekli ar-
tırmanın çabası içinde olduk. 

Savunma sanayi alanında ulaştığımız sevi-
ye, henüz yeterli değildir, ama çok önemli-
dir. Türkiye’nin, tamamen kendi kararıyla 
başlattığı Kıbrıs çıkarması sırasında ya-
şadığı hadiseler, kendi savunma sanayini 
kurmadan bağımsızlığını korumasının 
mümkün olmadığını tüm açıklığıyla orta-
ya koymuştur. Buna rağmen savunma sa-
nayinde, ancak rahmetli Özal döneminde 
kayda değer adımlar atılmaya başlanmış, 
onlar da koalisyon hükümetleri sebebiyle 
hedeflerin çok gerisinde kalmıştır. Bugün 
Türkiye, hem terörle mücadelesini, hem 
sınır ötesi operasyonlarını başarıyla yürü-
tüyorsa, bunda savunma sanayinde son 15 
yılda attığımız adımların çok büyük payı 
vardır. 

Maruz kaldığımız örtülü ambargolara, ül-
kemize ve ordumuza FETÖ eliyle vurulan 
darbeye, müttefiklerimizle yaşadığımız 
sorunlara rağmen, planlarımızda, proje-
lerimizde, operasyonlarımızda herhangi 
bir gerileme yoktur. Özellikle Suriye ve 
Irak’ta, milletimizin ve kardeşlerimizin 
geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda geri 
adım atmayacağız. Bölgedeki gelişmelerle 
ilgili tüm seçenekler, her an önümüzdedir. 
Terör örgütleri kullanılarak bölgede oyna-
nan oyunların asıl yüzünü görüyoruz ve 
dayatmaları kabul etmiyoruz. Türkiye’yi 
terör örgütleri üzerinden köşeye sıkıştır-
mak isteyenler, bir süre sonra ellerindeki 
bu pimi çekilmiş bombalarla başbaşa kala-
caklardır. 

Bilginin, paranın, teknolojinin, mal ve hiz-
metlerin küreselleştiği bir dünyada, terörü 
Orta Doğu coğrafyasına hapsedebilecekle-
rini sananlar yanıldıklarını göreceklerdir. 
Bu sözlerimiz bir temenni veya tehdit de-
ğil, objektif bir durum tespitidir, her şeye 
rağmen dostane duygularla yapılmış bir 
ikazdır. 

Herkes emin olsun ki, biz bu badireden de 
çıkarız. Çünkü biz Türkiye’yiz. Arkamızda 
80 milyon vatandaşımızın gücü, yüz mil-
yonlarca kardeşimizin duası, binlerce yıl-
lık bir tarihi geçmiş var. Ama uzun zaman-
dır varlıklarını, kendi toplumlarını suni 
bir refah ve güven çemberi içinde tutmaya 
borçlu olanlar aynı başarıyı gösterebilir 
mi, bilmiyoruz. 

Sadece savunma sanayi alanında değil, 
ekonomi konusunda da içine sıkıştırıl-
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maya çalıştığımız cendereyi parçalayıp 
çıkıyoruz. Son 4 yıldır adeta ardı arkası 
kesilmeden yapılan saldırılara, kurulan 
kumpaslara, takılan çelmelere rağmen, 
işte ekonomimiz yeniden yükselişe geçi-
yor. İhracatımız geçtiğimiz sonu itibariyle 
yeniden 150 milyar doları aştı. Turizmde 
yılın ilk 8 ayında, geçtiğimiz yılın tamamı-
na denk bir gerçekleşmeyi yakaladık. Yılın 
ikinci çeyreği için yüzde 7’lik bir büyüme 
bekliyoruz. Ağustos ayı ekonomik güven 
endeksi son 5 yılın en yüksek seviyesine 
ulaştı. Uluslararası yatırımlar kesintisiz 
bir şekilde sürüyor. 

Buna rağmen hala bizimle siyasi ve ekono-
mik olarak uğraşan kimi ülkeler olduğunu 
görüyoruz. Türkiye, dostlarına sadece fay-
dası dokunmuş, kendisine husumet besle-
yenleri ise hep hayal kırıklığına uğratmış 
bir ülkedir. Bizim amacımız dostlarımızın 
sayısını artırmaktır. Tüm samimiyetimizle 
dostluk elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutan hiç 
kimse, bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da pişman olmayacaktır. 

Bu duygularla bir kez daha, zaferler ayı 
Ağustos’un son zaferi 30 Ağustos Zafer 
Bayramımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin 
güvenliği, milletimizin geleceği için sınır-
larımız içinde ve dışında görev yapmakta 
olan tüm askerlerimize, tüm kahramanla-
rımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum. Kalın sağlıcakla.
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Kıymetli sivil toplum önderleri, değerli 
kardeşlerim, saygıdeğer misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgemizden gelen siz kıymetli 
kanaat önderlerimizi ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni, milletin evini, bu gazi 

mekânı teşrifleriniz için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün, sizlerle istişare etmek, hasret gi-
dermek amacıyla birlikteyiz. Gerek şehir-
ler yaptığımız ziyaretler sırasında, gerekse 
Ankara’da çeşitli vesilelerle bölgedeki kar-
deşlerimizle bir araya geliyoruz. Bu tür bu-

Referanduma Tepkimizin, 
Ne Kürtlerle, Ne Kürtlükle 

Bir İlgisi Yoktur

Kanaat Önderleri ve STK Temsilcileriyle Buluşma | Ankara | 5 Ekim 2017
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luşmalarda, hem kendi görüşlerimizi ifade 
etme imkânı buluyor, hem de sizlerin dü-
şüncelerini, değerlendirmelerini öğrenme 
fırsatı yakalıyoruz. Böylece geleceğe yöne-
lik istikâmet belirlemede kendi hatlarımı-
zı tayin ediyoruz.  Bugüne kadar ülkemizin 
hemen hemen tüm kritik karar süreçlerin-
de sizlerle beraber olduk, istişare ettik. Bir-
likte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusun-
da, sizlerin katkılarını, desteklerini alarak 
yolumuza devam ettik. Peygamber Efendi-
miz bir hadis-i şeriflerinde “İstihare eden 
yanılmaz, istişâre eden pişman olmaz, 
iktisâd eden de yoksul olmaz” buyuruyor. 
Hamdolsun milletimizle, onun temsilcileri 
olarak gördüğümüz kanaat önderlerimizle 
istişare ettiğimiz hiçbir konuda bizler de 
nedamet yaşamadık, herhangi bir pişman-
lık duymadık. Ülkemizde ve bölgemizde 
çok önemli hadiselerin yaşandığı hassas 
bir dönemde bir kez daha sizlerle birlik-
te istişare etme ihtiyacı duyduk.  Bugün 
sizlerle yapacağımız fikir teatisinin, önü-
müze yeni ufuklar açmasını, ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Aziz kardeşlerim,

İçinde bulunduğumuz kadim coğrafya ger-
çekten de sancılı, çalkantılı ve meşakkatli 
bir dönemden geçiyor. Kartların yeniden 
karıldığı, haritaların yeniden masaya ko-
nulduğu bir sürecin içindeyiz. Geçtiğimiz 
asırda olduğu gibi, bu dönemin parolası da 
“Böl, parçala ve yönettir.” Küresel sömürge 
odaklarının yıllardır el attıkları her yerde 
başarıyla uyguladıkları bu taktik, bir kez 
daha bölgemizde tedavüle sokulmuştur.  

Suriye’nin kuzeyinde, hemen yanı başı-
mızda, tüm ikazlarımıza ve itirazlarıma 
rağmen oluşturulmaya çalışılan terör kan-
tonları, bu karanlık projenin bir parçası-
dır. Yine Yemen’den Libya’ya kadar birçok 
yerde, aynı plan farklı istismar araçları 
üzerinden hayata geçirilmek isteniyor.

Bakınız, bundan bir asır önce, dönemin sö-
mürgecileri, Osmanlı Devletini kolay yutu-
lan parça haline getirmek için “ulusçuluk” 
kartını kullanmışlardı. Günümüzde de 
aynı aktörler tüm bölgeyi “Etnik ve mezhe-
bi taassup” üzerinden dizayn etmeye çalı-
şıyorlar. Figüranlar değişmekle, babaların 
yerini oğullar, zalimlerin yerini başka za-
limler almakla beraber, senaryo hep aynı 
kalıyor. Her zaman yaptıkları gibi bugün 
de birilerinin kulağına, hoşlarına gidecek 
teklifler fısıldanıyor, ama dışarıya karşı 
başka şeyler söyleniyor. Ama bu sözler hiç-
bir zaman tutulmamış, hayaller hiçbir za-
man gerçeğe dönüşmemiştir. 

Biz Üzerimize Giydirilmeye 
Çalışılan Deli Gömleğini Yırtıp 
Attığımız İçin Hedefteyiz

Tahrip edilen kardeşlik, güven, huzur ikli-
minin yerine barışın, esenliğin, güvenliğin 
konulduğu da asla vaki değildir. Yaşanan 
kaosun ardından elde kalan tablo, senar-
yonun asıl sahipleri dışında hiç kimseye 
mutluluk ve refah getirmemiştir. Uğruna 
ihanetlerin sergilendiği hevesler kursak-
larda kalırken, ortaya çıkan parçalanmış-
lık, sınırları çizenler dışında hiç kimseye 
kazanç sağlamamıştır.  Aradan geçen onca 
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süreye rağmen, komşular arasındaki gü-
vensizlikler, çekişmeler, iç savaşlar, sefalet 
ve daha nice sorunlar bölgenin yakasını bı-
rakmamıştır. Bölgemizde bir türlü kapan-
mayan yaraların esas sebebi işte budur. 
Unutmayalım ki tarih, bir ibret vesikası ol-
duğu kadar aynı zamanda istikbalin de pu-
sulasıdır. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif ’in 
dediği gibi;

Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

“Tarih”i  “tekerrür”  diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Evet, tarih ibret almayanlar için tekerrür 
eder. Bunun için bizim tüm imkânlarımızla 
geçmişteki hataların tekrarlanmaması için 
gayret göstermemiz gerekiyor.

Değerli kardeşlerim,

Bölgemize yönelik bu kanlı senaryonun 
önündeki en büyük engel hiç şüphesiz 
Türkiye’dir. Bu oyunun başarılı olabilmesi, 
ancak Türkiye’nin zayıflamasına, tökez-
lemesine ve düşmesine bağlıdır. Çünkü 
güçlü Türkiye, bölgesel huzur ve istikrarın 
güvencesi demektir. Dış politikada etkin 
Türkiye, kurulan tezgâhı sahiplerinin ba-
şına geçiren ülke demektir. Ekonomik ba-
kımından kendi ayakları üzerinde duran 
Türkiye, aynı zamanda tüm kardeş ve dost-
larının da aydınlık geleceğinin müjdecisi 
demektir. Bunun için, ülkemiz içeriden ve 
dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. 

Biz, ülkemize çizilen sınırlara eyvallah 
demediğimiz, gücümüzü sadece milleti-
mizden aldığımız, bu güvenle üzerimize 
giydirilmeye çalışılan deli gömleğini yırtıp 
attığımız için hedef alınıyoruz. Gezi olayla-
rı, 17- 25 Aralık yargı-emniyet darbesi, bö-
lücü örgütün çukur eylemleri ve son olarak 
15 Temmuz hain kalkışması, Türkiye’nin 
önünü kesme planının farklı kesimler eliy-
le yürütülen safhalarından ibarettir.

15 Temmuz darbe girişiminin bir kısım fa-
illeriyle ilgili ilk mahkeme kararı dün açık-
landı. Bunlar ülkeyi parçalamak, bölmek 
için tüm bu adımları attılar. Bu dünya, 
etme bulma dünyasıdır. Biz, başta FETÖ 
olmak üzere tüm bölücü terör unsurlarına 
karşı mücadelemizi sonuna kadar devam 
ettireceğiz. Tabi hukuk yoluyla da her tür-
lü adımı atacağız.

Suriye’de ve Irak’ta oynanan bölme, par-
çalama, etnik ve mezhebi kışkırtma oyun-
larının amacı, Türkiye’yi güneyden kuşat-
maktır. Bu kuşatma faaliyeti sadece fiziki 
sınırlarımızdan ibaret de değildir. Burada 
ülkemizin içini de kapsayan büyük bir 
oyundan bahsediyoruz. Allah’ın izni, mil-
letimizin dirayetiyle, diğer saldırıları nasıl 
boşa çıkardıysak, bu oyunu da bozacağız. 

Bölgemizde iç çatışmaların, acıların, göz-
yaşlarının hiç dinmediği yerlere bir ba-
kın… Hiçbiri de Türkiye’den daha güçlü 
değildi. Hiçbiri de Türkiye’den daha bü-
yük değildi. Hiçbiri de Türkiye’den daha 
zengin değildi. Tek parçayken bile istikrarı 
ve huzuru yakalayamamış bu bölgelerin, 
şimdi paramparça bir haldeyken çok daha 
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iyi hale geleceğini beklemek, akıl karı de-
ğildir. Çünkü bizim gücümüz Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diye 
ifade ettiğimiz sağlam temellerimizden 
kaynaklanıyor. Bu temellerden tek birine 
bile halel gelmesine izin vermeyeceğimiz 
gibi, hiçbir vatandaşımızın bunlardan tek 
biriyle dahi irtibatını koparmasına veya 
zayıflatmasına rıza gösteremeyiz. Hep söy-
lediğimiz gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Tür-
kiye olacağız.

Kuzey Irak’taki Referandum 
Sadece Bir Sebeptir, Netice 
Değildir

Değerli kardeşlerim,

Bugün sizlerle açık yüreklilikle konuşaca-
ğım. Birileri “Çocukluk düşlerini” gerçek-
leştirecek diye tüm bölgemizin ve ülke-
mizin güvenliğinin tehlikeye atılmasına 
müsaade edemeyiz. “16 yaşında benim 
hayallerim vardı. İşte şimdi o hayallerimi 
gerçekleştirdim. Bundan sonrası beni çok 
da ilgilendirmiyor” diye havalara girmek 
kuru bir düştü.

Unutmayın, Kuzey Irak’taki referandum 
sadece bir sebeptir, netice değildir. Artık 
netice bundan sonra başlayacak.  Bunların 
doğusu İran, kuzeyi Türkiye, güneyi Irak 
Yönetimi, batısı ise Suriye ile çevrelenmiş-
tir.  Ne yapacaksın, nereye gideceksin, na-
sıl çıkacaksın? Bütün hava sahaları kapatı-
lacak. Yakında sınırlar da kapatılacak. Bu 
topraklara nasıl giriş ve çıkış yapacaksın? 

Eyalet yönetimi de olsa, yöneticiler böy-
le çocukca kararlar alabilir mi? Duygusal 
olarak kendini tatmin etmek için böyle bir 
adım atılır mı? Memuruyun maaşını bile 
ödeyemedin, Türkiye’den yardım istedin. 
Bu talebin karşısında sana 2 milyar dolar 
kredi açtık. 

Peki, sana bu aklı kim veriyor? Bilesin 
ki, arkanda sadece İsrail var. Sağ tarafı-
na Fransa’nın eski Dışişleri Bakanını, sol 
tarafına da bir başka Yahudi’yi almışsın 
ve onlarla beraber masa üstünde çalışma 
yapıyorsun. Şunu iyi bilesin, onlar sana 
dost değiller. Onlar bugün senin yanında 
olur, yarın yok olurlar. Sen, bize bakacak-
sın. Memurlarıyın maaşını ödeyemediğin 
zaman neden onlara gitmedin? Onlardan 
neden destek alamadın? Hele hele DEAŞ’la 
mücadelenin sebep olduğu kaosu fırsata 
çevirmek, asla kabul edilemeyecek bir dav-
ranıştır.

Bizim bölgemizdeki hiçbir etnik veya dini 
grupla sorunumuz, sıkıntımız yoktur ve 
olmamıştır. Benim ülkemde milyonlarca 
Kürt kardeşim var, onlarla bir sorunum 
yok. Ama bu şahıs ne diyor? “Bağımsızlık 
benim 16 yaşımdan beri hayalimdi.” Laf mı 
bu? Otur oturduğun yerde. Irak’ta Bölge-
sel Yerel Yönetimin başındasın. Orada her 
şeyi alıp, veriyorsun. Kuzey Irak’ta altyapı-
üstyapıyla farklı bir yönetim var. Maalesef 
bu şahıs son hamlesiyle faturayı Kürt’ü, 
Türkmen’i, Arap’ı, Ezidi’si, Süryani’si ol-
mak üzere bölgede yaşayanlara kesti.  

Bir dostum başından geçen enterasan bir 
olayı anlattı. Kuzey Irak ziyaretinde bir 
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taksiye binmiş ve şoföre referandumdaki 
oyunu sormuş. Taksi şoförü de ‘evet’ oyu 
kullandığını söylemiş. Dostum da, “Peki, 
şimdi burada sıkıntılar başlarsa ne yapa-
caksın?” demiş. Şoför de, “Çoluğu çocuğu 
toplayıp Türkiye’ye gideceğim” cevabını 
vermiş. Görünen köy kılavuz istemez ki! 
İşte bölgedeki durum budur. Ama maale-
sef baştaki bu işi düşünmüyor. 

Türkiye, tarihi boyunca olduğu gibi bugün 
de, daima başı sıkışanların kapısını çaldı-
ğı, ilk sığındığı güvenli liman durumun-
dadır. Şu anda 3,5 milyon Suriyeli ve 250 
bin de Irak’lı kardeşim Türkiye’dedir.  Biz, 
bunlara kapıları kapadık mı? Hayır kapat-
madık. Şimdiye kadar özellikle bölgemiz-
de yaşanan her krizde, köken, dil,  mezhep, 
meşrep ayrımı yapmadan tüm kardeşleri-
mize sahip çıkmanın gayreti içinde olduk. 
Mazlumun da zalimin de kimliğine bak-
madık. Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimi-
zin, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin ne 
zaman başı derde girse, yanlarına daima 
Türkiye’yi, Türk milletini buldular. Körfez 
savaşlarından DEAŞ saldırılarına kadar 
ülkemize sığınan yüzbinlerce kardeşimi-
zi bağrımıza bastık; onlarla ekmeğimizi, 
suyumuzu, soframızı paylaştık. Eskiden 
beri Balkanlardan Kafkasya’ya kadar nere-
de derde düşen, zulüm gören bir kardeşi-
miz varsa, sığınağı bu topraklar olmuştur. 
Bunu yaparken de hiçbir maddi karşılık 
beklemedik, beklemiyoruz. 

Kardeşlik ve komşuluk hukukunun bir ge-
reği olarak yaptığımız hiçbir işten, hamdol-
sun, pişman değiliz. “Balık bilmezse halık 
bilir” inancıyla bundan sonra da hiçbir ay-

rım yapmadan kapımıza geleni geri çevir-
meyecek, mazlum ve mağdurların yanında 
olmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz insani eş-
refi mahlûkat olarak görüyoruz. Biz mazlu-
ma bakarken Kürt, Türkmen, Arap, Çerkez, 
Tatar görmüyoruz; sadece ve saden insan 
görüyoruz, can görüyoruz. Hepsinden öte 
kendimiz için ne istiyorsak, kardeşlerimiz 
için de aynısını talep ediyoruz. Ülkemizle 
beraber tüm bölgemizde barış istiyoruz, 
esenlik istiyoruz; herkes için huzur, güven 
ve emniyet istiyoruz. 

Kuzey Irak Yönetimi, Türkiye’yle 
Kurduğu Güçlü Dostluğu Hiçe 
Saymıştır

Şunu açık ve net olarak ifade etmek is-
terim. Türkiye’nin Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi’nin referandum kararına karşı 
ortaya koyduğu tepkinin, ne Kürtlerle, ne 
Kürtlükle bir ilgisi yoktur. Bizim tepkimiz, 
Irak’ın birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğu 
bir dönemde, hiçbir gereği ve zorunlulu-
ğu yokken, üstelik de ülkemize danışıl-
madan böyle bir teşebbüste bulunulmuş 
olmasıdır. Kuzey Irak Yönetimi, kısa vadeli 
çıkarlar adına, Türkiye’yle kurduğu güçlü 
dostluğu hiçe saymış, kardeşlik hukuku-
na riayet etmemiştir. Onlara hep kapımı-
zı açtık, makamımızda kabul ettik. Niye? 
Bizim onlara bakışımız farklıydı da onun 
için. Ama bu iyi niyetimizi anlamadılar. 
Özel temsilcilerimizi göndermek suretiy-
le, devamlı ilişkilerimizi sağlam tutmanın 
gayreti içerisinde olduk. Onlar yine de bizi 
anlamadılar. 
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Kararın yanlışlığına dair ikaz ve telkinleri-
miz, maalesef mevcut yönetim tarafından 
dikkate alınmamıştır. Hele hele gösterdiği-
miz tepki karşısında ülkemizin iç güvenli-
ği ile ilgili aba altından sopa gösterilmesi, 
tehditvâri açıklamaların yapılması ise tam 
bir hoyratlıktır. Türkiye’nin milli birliğini, 
toprak bütünlüğünü, vatandaşlarının can 
ve mal güvenliğini hedef alan açıklamalar 
yapmak kimsenin haddine değildir.

Yapılan referandumun hem uluslararası 
hukuk, hem de Irak anayasası bakımından 
hiçbir meşruluğu ve temeli yoktur. Bu giri-
şim, ne bölgedeki Kürt kardeşlerimizin ne 
de Irak halkının diğer unsurlarının hayrı-
na olamaz.

Son birkaç haftadır bölgedeki destek gös-
terilerinde açılan bayraklar, bazı ülkeler 
tarafından yapılan açıklamalar, bu işin 
arkasında kimlerin olduğunu açıkça orta-
ya koyuyor. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, 
ellerinde masumların eksilmeyen kanıyla 
bölgemizdeki sorunların kaynağı olan bir 
gücün oyununa geliyor. Atalarımız “El atı-
na binen tez iner” derler. Emin olun Kuzey 
Irak’ta da yaşanacak olan budur. Burada 
amaç bölgede sürekli kanatılacak, sürek-
li kanırtılacak, sürekli deşilecek bir yara 
açmaktır. Kuzey Irak Yönetimi bu yarayı 
açmaya, bu fitne ateşini yakmaya talip ol-
muştur. 

Tüm bölge ülkelerinin tepkisini alma pa-
hasına yapılan böyle bir girişimin hedefi-
ne ulaşma şansı elbette yoktur. Böyle bir 
sürecin kazananı, sadece bölgemizi kan ve 

gözyaşı üzerinden yeniden dizayn etmek 
isteyenler olacaktır. Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi’nden, hatalarından gerekli der-
si çıkarmalarını ve yaptıkları yanlışı tela-
fi edecek adımları bir an önce atmalarını 
bekliyoruz. Bu konuda zaman onların aley-
hine işliyor. Açıkçası biz, Suriye’de, Irak’ta, 
Yemen’de onca sorun varken, bunlara ye-
nilerinin eklemesini asla arzu etmiyoruz. 
Bunun için soğukkanlılıkla, devletimizin 
geleneğine yakışan bir vakar içinde ama 
kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, bölgesinde ve dünyada yaşanan 
tüm sıkıntılara, krizlere, çalkantılara rağ-
men, hedefleri doğrultusundaki kararlı 
yürüyüşünü sürdürmektedir. Bir yandan 
ülkemizin etrafındaki bu ateş çemberini 
kırmanın gayreti içindeyken, diğer yandan 
da ekonomide, yatırımlarda, güvenlikte, 
adalette, diplomaside çok önemli başarı-
lara imza atıyoruz. Büyüme rakamlarımız-
dan ihracata kadar ekonomide aldığımız 
sevindirici haberler, bize geleceğimiz için 
güven veriyor. Çalışarak, üreterek, istih-
dam sağlayarak ülkesine ve milletine kat-
kıda bulunmak isteyen herkese, devletimi-
zin kapıları sonuna kadar açıktır. 

Geleceğimize Kast Eden 
Hiçbir Örgütü Bu Topraklarda 
Yaşatmayacağız

Türkiye; zenginliklerini sadece belirli ke-
simlerin elinde toplayan kimi ülkeler gibi, 
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garipleri, mazlumları, kimsesizleri yok 
sayan bir devlet asla değildir, olmayacak-
tır. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizdeki tüm 
bu kesimleri desteklemek için yaptığımız 
sosyal yardımların tutarı 233 milyar lirayı 
geçmiştir. Bir başka ifadeyle her yıl 15,5 
milyar liralık sosyal yardımı vatandaşla-
rımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. 
Türkiye’nin milli geliri 236 milyar dolar-
dan 860 milyar dolara, kişi başına geliri 3 
bin 500 dolardan 11 bin dolara yükseltir-
ken, ortaya çıkan zenginlikten herkesin is-
tifade etmesini sağladık. Bugün, insanımı-
zın hayat şartlarının geçmişle mukayese 
edilemeyecek kadar iyi bir düzeyde oldu-
ğu, vicdan sahibi herkesin kabul edeceği 
bir gerçektir. 

Aynı şekilde, hiçbirine en küçük bir müsa-
maha göstermeden tüm terör örgütlerinin 
üzerine gittik, gidiyoruz.  Bizim için PKK 
neyse FETÖ odur. Bizim için DEAŞ neyse 
DHKP-C ve benzeri örgütler de aynıdır. Ül-
kemize ve milletimize zarar veren, gelece-
ğimize kast eden hiçbir örgütü bu toprak-
larda yaşatmayacağız. Terör örgütlerine 
doğrudan veya dolaylı destek veren hiç 
kimse, bu ülkenin ekmeğini yemeyi, suyu-
nu içmeyi, imkânlarından faydalanmayı 
hak etmiyor demektir. 

FETÖ gibi hain yapılarından temizlenen ve 
teknolojik olarak tahkim edilen güvenlik 
güçlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. 
Bu topraklarda tek bir terörist kalmayana 
kadar mücadelemizi aralıksız sürdürece-
ğiz. Devlet olarak bunu yaparken de hu-
kuktan, adaletten, demokrasiden asla taviz 
vermeyeceğiz.

Gerek terörle mücadelemiz, gerek bölge-
mizdeki gelişmeler, gerekse 2023 hedef-
lerimiz bakımından 2019, Türkiye için 
çok önemli bir dönüm noktasıdır. Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ilk defa 
devreye alacağımız bu yıla kadar, mücade-
lemizi de, reformlarımızı da kesintisiz sür-
dürmekte kararlıyız. Bu kritik süreçte en 
büyük desteği sizlerden bekliyorum. 

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
Bölgelerimiz de şehircilik ve çevrecilik 
noktalarında adımlar attık. Bu bölgelerde-
ki şehirlerimizi yeniden inşa etmenin ça-
bası içindeyiz. Bizim anlayışımız; Batı’da 
ne varsa, Doğu’da da aynısı olmalıdır dav-
ranışı üzerine bina edildi. 

Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeş-
liğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü 
tutarsak, üzerimizde oynanmak istenen 
oyunları o kadar hızlı bozar, kendi oyun 
planımızı o kadar hızlı sahaya sürebiliriz.  
Bizim oyun planımız, önce 2023 hedefleri-
mize ulaşmak, ardından da 2053 ve 2071 
vizyonlarımızı hayata geçirmektir.  Diğer 
her şey bu oyun planına hayat verecek des-
tek unsurlarıdır. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlerden 
şehirlerinizdeki, bölgelerinizdeki kardeş-
lerimize selamlarımı iletmenizi rica ediyo-
rum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Değerli valilerimiz, çok değerli arkadaşla-
rım, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. Sizlerin şahsında 81 
vilayetimizdeki tüm vatandaşlarıma sev-
gilerimi, saygılarımı yolluyorum. Cumhur-
başkanlığı Külliyesine, bu Gazi mekâna bir 
kez daha hoşgeldiniz. 

Bir yıllık aranın ardından siz kıymetli 
mülki idare amirlerimizi milletin evinde 
misafir etmekten büyük memnuniyet du-
yuyorum. Artık gelenekselleşen Valiler 
Toplantımızın gerek gündemdeki konular 
gerekse vizyon ve hedeflerimiz bağlamın-
da önemli bir istişare platformu olduğuna 

“Hukuk Devleti ve Bağımsız 
Yargı” Atlantik’in İki 

Yakasındaki Bir Avuç Ülkenin 
Tekelinde Değildir

Valiler Toplantısı | Ankara | 12 Ekim 2017
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inanıyorum. Her zaman ifade ettiğimiz 
gibi “Barika-i hakikat, müsademe-i efkar-
dan doğar.” Yani “Hakikat kıvılcımı, fikir-
lerin çarpışmasıyla ortaya çıkar.” Valiler 
toplantısı da fikirlerin tartışıldığı, farklı 
düşüncelerin dile getirildiği, böylece hem 
sahada, hem merkezde vatandaşlarımıza 
daha etkin, daha kaliteli, daha hızlı hizmet 
sunma yollarının arandığı bir zemindir. 
İyi ve verimli değerlendirildiği takdirde 
bu çalışmaların meyvelerini muhakkak 
alacağımızı düşünüyorum. Bu açıdan biz-
leri tekrar bir araya getiren İçişleri Bakan-
lığımıza, Sayın Bakan ve ekibine gönülden 
teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar,

İstişare gereklidir, milletlerin kader anla-
rında ise her zamankinden çok daha ge-
rekli ve önemlidir. Rabbim bizlere, “Her 
işinizde istişare ediniz” buyuruyor. İstişa-
reyi hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. 

Bir süredir ülkemiz, bu coğrafyadaki bin 
yıllık varlığı ve bekası açısından tarihinin 
en kritik süreçlerinden birini yaşamak-
tadır. İstikbalimiz için ikinci bir kurtuluş 
savaşı verdiğimiz bir zaman diliminin tam 
ortasındayız. Şu gerçeği artık inkâr edile-
mez bir şekilde hep beraber görüyoruz: 
Türkiye, içeriden ve dışarıdan kuşatılma-
ya çalışılıyor. Ülkemiz, tıpkı pençeleri sö-
külmüş bir aslan gibi ehlîleştirilmek, bo-
yunduruk altına alınmak isteniyor. Eski 
pısırık Türkiye’ye alışmış olanlar; iddialı, 
vizyoner ve güçlü bir ülkeyi hazmedemi-
yorlar. Uzun yıllardır birileri tarafından 
sadece “ileri garnizon” olarak görülen bir 

ülkenin, milli menfaatleri doğrultusun-
da kararlar almasını, hepsinden öte aldığı 
kararları hayata geçirme iradesi gösterme-
sini kabul edemiyorlar. El kapılarında üç 
kuruşa boyun eğen, ekonomisi IMF komi-
serleri tarafından yönetilen bir Türkiye’ye 
alışkın olanlar, ülkemizin bugünkü konu-
munu içlerine sindiremiyorlar. Bizim alan 
el değil de veren el durumuna gelmemiz, 
emin olun, birilerinin kâbusudur. 

Türkiye’nin, Sırbistan’a Kadar 
Uzanmasından Birileri Rahatsız 
Oluyor

Türkiye’nin bağımsızlığına leke sürdür-
meme kararlılığı, evet, birilerini ciddi ola-
rak rahatsız ediyor. Bu hafta Ukrayna ve 
Sırbistan’a seyahatlerimiz oldu. Sırbistan 
Cumhurbaşkanı, kabinesiyle birlikte bizi 
havalimanında karşıladı ve uğurladı.  Bize 
gösterilen bu ilgi ezber bozan bir davranış-
tır. Sırbistan Cumhurbaşkanlıyla birlikte 
Novi Pazar’a gidişimiz, birilerinin yakla-
şım tarzını alt-üst etmiştir. Orada halkla 
kaynaşmamızdan rahatsız oldular. Fakat 
biz, dünya barışının nasıl sağlanacağını 
göstermek için bunları yapmaya da mec-
buruz. Novi Pazar’da çok önemli feedback-
ler aldım. Türkiye’nin, Avrupa Birliği arka 
kapısı olarak gördükleri Sırbistan’a kadar 
uzanmasından birileri rahatsız oluyor. 
Buna karşı da bazı tedbirler geliştirmenin 
gayreti içerisine girdiler.  Hangi tedbirleri 
alırsanız alın, biz yolumuza devam edeceğiz. 

Türkiye’nin mazlum ve mağdurlar için 
umut olması, haksızlıklar- hukuksuzluklar 
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karşısında sesini yükseltmesi, belli çevre-
lerin konforunu bozuyor. Türkiye kendine 
geldikçe, gücünün farkına vardıkça, bas-
kılara eyvallah etmedikçe, emin olun ki 
birileri ne yapacaklarını şaşırıyor. Çünkü 
güçlü Türkiye demek, mazlumlara sahip 
çıkan Türkiye demektir. Bağımsız Türkiye 
demek, kendine biçilen rolü sorgusuz-sual-
siz kabul etmeyen ülke demektir. Hepsin-
den önemlisi böyle bir Türkiye, diğer ülke-
lere emsal olan, onlara umut olan bir ülke 
demektir. 

Ülkemizin bu yükselişini engellemek, 
büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını dur-
durmak için çok yönlü, çok aktörlü kirli 
bir plan uyguluyorlar. Bu planın içinde, 
ekonomik tetikçilik var. Bu planın içinde, 
millet iradesini tank ve topla esir alma var. 
Bu planın içinde, mezhep ve etnik temelli 
kışkırtmalar var. Bu planın içinde, terör ör-
gütlerine sahip çıkma, teröristleri baş tacı 
etme var. Bu kanlı oyunun içinde, figüran 
olarak FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi eli 
kanlı çeteler de var. Bu senaryonun içinde, 
medya manipülasyonları; şahsıma, hükü-
metimize ve devletimize karşı düzenlenen 
itibar suikastleri de var. Elbette bu oyunun 
içinde, uluslararası hukukun hiçe sayılma-
sı, diplomatik teamüllerin ayaklar altına 
alınması var. 

İşte Amerika ile Türkiye arasındaki vize 
gerginliği bunun en güzel ifadesidir. Çok 
açık, net konuşuyorum; bu olayı ortaya çı-
karan Büyükelçidir. Amerika’nın, Türkiye 
gibi bir stratejik ortağı, kendini bilmez bir 
Büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. 
Dışişleri Bakanıma, onların aldığı karar 

neyse, aynıyla karşılık verilmesi yönünde 
talimat verdim. Niye? Türkiye asırlara ba-
liğ olan bir devlettir, kabile devleti değildir. 
Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yiz, bunu 
kabul edeceksiniz. Bunu kabul etmediği-
niz takdirde size asla muhtaç değiliz. 

Bize silah satarken Kongre’yi bahane edi-
yorsunuz, terör örgütüne sorgusuz-sualsiz 
hiçbir ücret talep etmeksizin silah veriyor-
sunuz. Niye? Türkiye’yi güneyden kuşat-
mak için. Terör örgütüne 3 bin 500’e tır 
dolusu silah verdiler. Hamburg’taki G-20 
Zirvesinde, ABD Başkanı’na teröristlere 
yapılan silah sevkiyatını sordum. Önce 
“Olur mu böyle şey” dedi. Daha sonra Baş-
kan Yardımcısı Mike Pence ve generallere 
silah sevkiyatını sordu. Onlar da  “Efendim 
silahların seri numaralarını kaydediyoruz. 
Bunları geri alacağız. Eski Başkan Bush za-
manında da silah verdik” diye bir itirafta 
bulundular. Muhataplarımıza, terör örgü-
tünün bu silahları Türkiye’ye karşı kullan-
dıklarını ve bu gerçeğin bilinmesi gerekti-
ğini söyledim.  

Bunlar bizi herhalde görmez ve sağır zan-
nediyorlar. Çünkü böyle alışmışlar. Ama 
artık karşılarında eski Türkiye yok. Onla-
rın karşısında uluslararası rekabette yeri-
ni alan bir Türkiye var. İşte sizlerde güçlü 
Türkiye’nin köşe taşlarısınız. Eğer dik du-
rursanız, sağlam durursanız, bunlar iste-
dikleri gibi cirit atamazlar. 

Tüm araçlarıyla, tüm piyonlarıyla, yıllardır 
farklı kimlikler altında gizli gizli besledik-
leri lejyonerleriyle üzerimize geliyorlar.
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Polis Teşkilatımız Artık Sig Sauer 
Silahlarını Kullanmamalıdır

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, asırlık bir hesaplaşmayla kar-
şı karşıyadır. Gezi olaylarında “Zulüm 
1453’te başladı” diye yazılması asla tesa-
düf değildir. Bölücü Terör Örgütünün çu-
kur eylemleri üzerinden özerlik hevesine 
girmesi boşuna değildir. FETÖ’cü katille-
rin 17-25 Aralık teşebbüsüyle başlattıkla-
rı ihanetlerini, en son 15 Temmuz’da 250 
vatandaşımızın kanını dökerek devam et-
tirmeleri de bu kurgunun bir parçasıdır. 
Kimi Avrupa ülkelerinin önceden gizli 
saklı şekilde himaye ettikleri teröristlere 
artık alenen sahip çıkmaları da aynı hede-
fe yöneliktir.

Güney sınırımız boyunca oluşturulma-
ya çalışılan terör koridorunun amacının 
DEAŞ’la mücadele olduğunu kim iddia 
edebilir? Terör koridoru Türkiye’yi kuşat-
maya yönelik bir girişimdir. Rejim, PKK’ya 
“yanınızdayız” diyor. Barzani’de aynısı söy-
lüyor.  Tüm unsurlar Türkiye’ye karşı bir-
likte hareket ediyor. Suriye’yi dünyanın en 
büyük silah pazarına çevirenler, eli kanlı 
katilleri en modern silahlarla donatanlar, 
tüm bunları herhalde demokrasi aşkına 
yapmıyorlar. Paramızla satın alamadığı-
mız silahların, terör örgütlerine bilâbedel 
verilmesinin makul, mantıklı, tutarlı bir 
izahı olabilir mi? 

Birileri, Türkiye’ye 1500 tane silah satışı 
yapacak. Bu satış, Kongre’den geçmediği 

gerekçesiyle gerçekleşmiyor. Bu silahı iste-
miyoruz, sizin olsun. Sayın Bakanıma söy-
lüyorum;  polis teşkilatımız artık Sig Sauer 
marka silahları kullanmamalıdır. Kendi 
üretimimiz olan silahları kullanalım. Bu-
nun adımlarını atacağız. Çünkü tabanca ve 
uzun mesafeli silahları yapabiliyoruz. 

Yaşananların hiçbiri tesadüf değildir. Plan-
lı, programlı bir şekilde aşama aşama ha-
yata geçirilen bu kirli planın hedefi, Türk 
Milletine diz çöktürmektir. Burada mesele 
şahıslar veya partiler değildir. Burada he-
def ülkemizdir, tüm Türkiye’dir. Bu saldırı-
ların muhatabı, güçlü, müreffeh ve bağım-
sız bir Türkiye idealine inanan herkestir.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki; şayet 
biri, ülkemizin son birkaç yıldır yaşadığı 
açık ve örtülü operasyonları önemsizleş-
tirmeye çalışıyorsa, o kişi bilinçli bir ma-
nipülatördür. Ülkemize diz çöktürmek 
için alınan kararlardan kendi hükümetini 
sorumlu tutan kişi, aklını hırslarının em-
rine vermiş bir zavallıdır. Şayet bu tarz 
hezeyanlar, bir ülkenin ana muhalefet par-
tisinin genel başkanından çıkıyorsa, artık 
bu zatı Allah’a havale etmekten başka ya-
pacak bir şey kalmamıştır.

Kuşkusuz zor günler aynı zamanda ele-
me, elenme, ayrışma günleridir. Bu günler 
milletimizin hakiki dostlarıyla sahtelerini, 
vatanperverlerle uşakları ayırma zaman-
larıdır. Daha önce olduğu gibi bu süreçte 
de milletimiz kendini gerçekten sevenleri, 
ülkesine gerçekten değer verenleri görme 
fırsatı buluyor. Ülkesinin yanında yer al-
mak varken, birilerinin emir eri gibi hazır 
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ola geçenlere hak ettikleri ders, milletimiz 
tarafından sandıkta verilecektir. 

Şimdi hesaplar yapıyorlar, güya vize krizi-
nin maliyeti 50 milyar dolarmış.  Neye göre 
bu hesabı yapıyorlar anlamak mümkün 
değil. Bizim zaten Amerika’yla ticaret hac-
mimiz 15-16 milyar dolardır! Bu 50 milyar 
doları nereden çıkartıyorsunuz?  Şunu iyi 
bilesiniz ki, kavgaya girdiğiniz zaman atı-
lan yumruklar sayılmaz.  Yine diyorlar ki, 
öğrenciler ABD’ye gidemiyormuş. Gideme-
yebilirler. Mesele millidir, söz konusu olan 
vatansa gerisi teferruattan ibarettir.  

Amerikan Başkanlarının 
Karşısında El Pençe Divan Durma 
Dönemi Bitmiştir

Değerli arkadaşlar,

Yolu doğru olanın yükü de ağır olur. Allah 
hiç kimseye, kaldıramayacağı yük yükle-
mez. Türkiye, 2 bin 200 yılı aşan devlet ge-
leneğiyle, bu sıkıntıların üstesinden gele-
cek birikime sahiptir.  Bin yıldır vatanımız 
olan bu coğrafyada, birilerinin ihsanıyla ya 
da lütfuyla bulunmuyoruz. Affedersiniz, 
poposunu tırabzana dayayan Amerikan 
Başkanlarının karşısında el pençe divan 
durma dönemi bitmiştir. Muhalefetin ba-
şındaki adamın geçmişi işte bu anlayışa 
dayanıyor. Tabi bu dönemler geride kaldı. 
Böyle bir Türkiye yok artık. Karşımızdaki 
neyse, biz de aynı seviyedeyiz. Eğer şahsi-
yetinizden taviz verir hale gelirseniz, sizin 
sırtınızda daha çok boza pişirirler. O yüz-
den dik duruş önemlidir. 

Her bir karışı şehitlerimizin mübarek kan-
larıyla sulanan bu topraklar, bedeli canla, 
kanla ödenerek vatan kılınmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti, nevzuhur bir devlet değildir. 
Biz, kuralları da bilir, hukuku da biliriz, te-
amülleri de biliriz.  Uluslararası hukukun 
temelinde egemen devletlerin eşitliği ilke-
si vardır. Biz birilerinin kendilerini diğerle-
rinin üstünde konumlandırdıkları mevcut 
çarpık sistemi kabul etmedik, etmiyoruz. 
Bu itirazımızı her platformda ve her fırsat-
ta da dile getiriyoruz. Egemenlik haklarına 
saygı ve ortak menfaatler temelinde tüm 
ülkelerle işbirliğimizi geliştirmenin müca-
delesini veriyoruz.

Bugüne kadar hiçbir ülkeyle dostluğumu-
za veya müttefikliğimize halel getirecek 
bir tutumun içine girmedik, girmeyiz. Gü-
venlikten mülteci krizine, terörle mücade-
leden ticarete kadar kime, ne söz verdiy-
sek, hepsini yerine getirdik. Çoğu zaman 
yalnız bırakılsak da taahhütlerimize bağlı 
kaldık. Allah aşkına yarım asırdan fazla-
dır, söz verildiği halde üye yapılmayan, 
ama buna rağmen üyelikten vazgeçmeyen 
bir başka Avrupa ülkesi var mı? DEAŞ’a en 
büyük darbeyi indiren, ama buna rağmen 
DEAŞ’a destek veriyor iftirası atılan başka 
ülke var mı? 250 şehit pahasına demok-
rasisine sahip çıkan, fakat demokrasinin 
beşiği olmakla övünen ülkelerden hiçbir 
destek bulamayan başka ülke var mı? Maa-
lesef Türkiye’den başka böyle bir ülke gös-
teremezsiniz…

Bir taraftan “Demokrasinin ana vatanı-
yız” diyeceksin, diğer taraftan da PKK’lı, 
FETÖ’cü teröristleri saklayacaksın, bunlar 



Recep Tayyip ERDOĞAN

266



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

267

hakkındaki mahkeme dosyalarına itibar 
etmeyeceksiniz, tüm bunlar yetmezmiş 
gibi de  diplomat vasfı olmayan FETÖ’yle 
irtibatlı bir şahsın hakkını arayacaksınız.  
Bu şahsın FETÖ’yle irtibatı çok açıktır. 

Ayrıca ülkelerine gelen bir bankamın ge-
nel müdür muavinini de tutukladılar. Bir 
vatandaşımı da yargılayıp, itirafçı olarak 
da kullanmak istiyorlar. Daha bitmedi, 13 
korumam hakkında gözaltı kararı çıkarttı-
lar. Bunlar arasında ABD’ye hiç gitmeyen-
ler de var. Ziyaretim esnasında olay çıkar-
tan PKK’lı teröristleri serbest bıraktılar, 
lehimizde gösteri yapan evlatlarımız hala 
hapiste yatıyor. Demokrasi ve adalet bu 
mudur? 

Eğer koskoca Amerika Birleşik Devletleri’ni 
Ankara’daki Büyükelçi yönetiyorsa yazık-
lar olsun. Bu Büyükelçi’ye “Sen benim stra-
tejik müttefikime böyle davranamazsın” 
demeleri lazımdı, ama bunu diyemediler. 

Emin olun çifte standartlar karşısında bi-
zim gösterdiğimiz sabrı, dünyanın hiçbir 
ülkesi gösteremez. Ve yine sırtına yediği 
onca hançere rağmen, herkesle dostluk hu-
kukunu korumaya çalışan bir başka ülke 
yoktur. Ama ana muhalefet, bu olayda bile 
yanımızda durmuyor. Şunu söylüyorlar: 
“Dünyada görüşecekleri ülke kalmadı.” Bir 
başkası da, bizim Batı’dan tamamen kop-
tumuğumuzu ve Ortadoğu’ya sığındımızı 
iddia ediyor. Bunu söyleyen kim? Adının 
önünde ‘profesör’ yazan bir şahıs. Bunlar 
haddini bilmiyor. Senin her yerin profesör 
olsa ne yazar? Sen bir defa neyi müdafaa 
ettiğini, neyi konuştuğunu bilmeyecek ka-

dar acizsin. Bunları örnek olan öğrenciler-
den de bir fayda gelmez.  

Hiç Kimsenin Türkiye’ye Hukuk 
Devleti Dersi Verme Hakkı 
Yoktur

Atalarımız, “Ağır kazan geç kaynar” de-
mişler. Türkiye olarak biz de, yaşadığımız 
onca ihanete, şahit olduğumuz onca yalan-
dolana rağmen vakarımızı asla bozmadık. 
Bugüne kadar daima diyalogdan, uzlaş-
madan, nezaketten ve diplomasiden yana 
olduk.

PKK ve FETÖ başta olmak üzere, tüm terör 
örgütleriyle mücadelemizde ikili anlaşma-
larımız çerçevesinde adımlar atılmasını 
talep ettik. Ancak dost ve müttefikimiz 
olarak görünen birçok ülke, bu konuda 
gereken hassasiyeti göstermedi. Vatandaş-
larımızın kanına girmiş, demokrasimizi 
hedef almış eli kanlı katilleri iade etmek 
yerine, taleplerimizi bürokrasilerinin deh-
lizlerine ittiler. Anlaşmalarımıza riayet et-
mek yerine, olmadık bahanelerle hukukun 
arkasından dolanmaya çalıştılar. Bugün 
geldiğimiz noktada her şey açık ve nettir. 
Hiç kimsenin Türkiye’ye hukuk devleti 
dersi verme hakkı yoktur. Demokrasimize 
kast etmiş darbecilerin, sokaklarında eli-
ni kolunu sallayarak gezdiği hiçbir ülke-
den, Türkiye’nin demokrasi dersi almaya 
ihtiyacı yoktur. Başkentlerinin en merke-
zi meydanlarını terör örgütlerine tahsis 
edenler, Kandil’deki terör baronlarıyla 
doğrudan hat kuranlar, bize hukuk diye-
mez. Bakanlarımızı kendi konsoloslukla-
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rımıza almayanlar, kusura bakmasın ama 
bize diplomasiden bahsedemez. Bu konu-
larda ülkemize had bildirmeye kalkanlar, 
öncelikle kendi hatalarını, kendi kusurla-
rını görmeli, aynanın karşısına geçip ken-
dileriyle yüzleşmelidir.

Son yıllarda şahit olduğu ikiyüzlülük kar-
şısında milletimizin sabır taşı çatlamak 
üzeredir. Şayet Türkiye’de batılı ülkelere, 
kurum ve kuruluşlara güven, tarihin en 
dip seviyelerine inmişse, elbette birilerinin 
kendilerini sorgulaması gerekir.

Değerli arkadaşlar,

“Hukuk devleti ve bağımsız yargı” 
Atlantik’in iki yakasındaki bir avuç ülke-
nin tekelinde değildir. Birileri yok saysa 
da Türkiye bir hukuk devletidir; yargısı da 
bağımsızdır. Gerek kendi vatandaşlarımız, 
gerekse diğer ülkelerin vatandaşlarıyla 
ilgili adli süreçleri, tamamen anayasa ve 
yasalara uygun şekilde yürütüyoruz. Gö-
zaltı işlemi olunca da şayet vatandaşımız 
değilse, yerleşik teamüller çerçevesinde, 
ilgili ülkenin diplomatik temsilciliğini 
haberdar ediyor, gerekli bilgilendirmeleri 
yapıyoruz. Kim aksini iddia ediyorsa, bu 
iddiasını ispatlamakla mükelleftir.

Amerika Birleşik Devletlerinin İstan-
bul’daki misyonunda yerel personel olarak 
çalışan, diplomatik dokunulmazlığı olma-
yan, ülkemizin vatandaşı bir kişiyle ilgili 
hukuki süreç de, yine teamüllere, anlaşma-
lara ve Viyana Sözleşmesine uygun şekil-
de yürütülmüştür. Bir defa, tutuklandığı 
tarihten itibaren ne kendi yakınlarının, 

ne avukatının herhangi bir görüşme tale-
bi olmamıştır, söylenenler yalandır. Dün 
itibarıyla kendisinin bir görüşme talebinin 
olduğu savcılığa ulaşmıştır. Gerek Ame-
rika Birleşik Devletlerinin Büyükelçiliği 
tarafından alınan karar, gerekse akabinde 
yapılan açıklamalar, ne hakikatle, ne de 
hakkaniyetle bağdaşıyor. 

Maalesef Amerikan bürokrasisi içindeki 
eski yönetim bakiyesi bir klik, yeni yöne-
timle Türkiye arasındaki ilişkileri baltala-
maya çalışıyor. Türkiye, vize başvurularını 
askıya alma kararıyla vatandaşlarına karşı 
atılan haksız ve orantısız adımlar karşı-
sında, mütekabiliyet esasına göre hareket 
etmiştir. Sorunu büyüten, bu hale getiren 
taraf asla biz değiliz. Temennimiz; muha-
taplarımızın bir an önce aklıselime, soğuk-
kanlılığa geri dönmeleri, dostluğumuzu ve 
müttefikliğimizi zedeleyecek adımlardan 
vaz geçmeleridir.

İnisiyatif Kullanmaktan 
Asla Çekinmeden Vazifenizi 
Yürütmelisiniz

Değerli valilerimiz,

Maruz kaldığımız saldırıları, ancak daha 
güçlenerek, daha büyüyerek, daha zengin-
leşerek aşabiliriz. Bunun için hepimiz gibi, 
sizlere düşen görev de, işinize dört elle sa-
rılmaktır. Türkiye, tümüyle mahallinden 
yönetilebilecek kadar büyük, tümüyle mer-
kezden yönetilebilecek kadar da küçük bir 
ülke değildir.  Mevcut il yönetimi sistemi-
miz, dolayısıyla valilik kurumu, bir takım 
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eksikleri, aksaklıkları olmakla beraber, ül-
kemizin büyüklüğüne en uygun yönetim 
modelidir. Nüfusumuzun büyükşehirlerde 
toplanması, hizmet bütünlüğünü ve kali-
tesini artırmak için belediyelerin tüm ili 
kapsayacak şekilde yeniden organize edil-
mesini gerektirmiştir.  Bununla birlikte, 
merkezi devlet hizmetlerinin illerimizdeki 
temsilcisi olan valiliklerimize olan ihtiyaç 
asla ortadan kalkmamıştır. Tam tersine, bu 
önemli yönetim kademesini, geliştirerek, 
güçlendirerek, günün ihtiyaçlarına göre 
tahkim ederek devam ettirmekte kararlı-
yız. Bunun için siz valilerimizden beklen-
tim, karşılaştığınız zorluklardan yılmadan, 
kendinize güveninizi asla kaybetmeden, 
inisiyatif kullanmaktan asla çekinmeden 
vazifenizi yürütmenizdir. 

Merkez Valiliği, benim gözümde valilik 
değildir. Çünkü valilik makamı, hizmet 
makamıdır. Bunun yolu da, görev yaptığı-
nız ilde, şartların zorluğuna, imkanların 
kıtlığına bakmadan, bir yandan günlük 
sorunları çözecek, diğer yandan da ileriye 
doğru en az çeyrek asırlık, yarım asırlık 
bir vizyon ortaya koyacak işler yapmak-
tan geçiyor. Siz Devleti, Cumhurbaşkanını, 
Başbakanı, tüm bakanlıkları temsil ediyor-
sunuz. Dolayısıyla hiçbir ayrım gözetmek-
sizin tüm vatandaşlarımıza, 80 milyonun 
tamamına hizmet etmekle mükellefsiniz. 
Siyasetçiler de, kendilerine oy veren insan-
ları temsil ediyor. Dolayısıyla siyasetçilerle 
görev alanınızın kesiştiği yerler elbette ola-
caktır. Siyasetçilerin, vatandaşlarımızın 
temsilcisi, sözcüsü, sıkıntılarının, talep-
lerinin aracısı olarak yaptığı göreve saygı 

duymak ve imkânlar dâhilinde gereğini 
yapmak, vazifenizdir. Ama aynı zamanda 
sizin, oradaki siyasetçilerin değil, devletin 
valisi olduğunuzu asla aklınızdan çıkar-
mamanız gerekiyor. 

Valiyle siyasetçi aynı olamaz, birbirinin 
hasmı da olamaz.  Çünkü görev alanları ve 
görev alış biçimleri farklıdır. Biz, millete, 
vatandaşa, iline hizmet ortak paydasında 
buluşarak geleceğe yürüyen siyasetçiler ve 
valiler görmek istiyoruz. Siz işinizi iyi ya-
parsanız, size yönelik dışarıdan müdahale 
zeminini ortadan kaldırmış olursunuz. 

Devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapı-
sıdır. Dolayısıyla valilik demek, sadece 
evrak işlerinin görüldüğü, devletin soğuk 
yüzünü temsil eden yer demek değildir.  
Hep söyledim yine söylüyorum; ilinde bir 
kamyonetin şoför mahalline oturup ihti-
yaç sahibi vatandaşa kömürünü ulaştıran 
vali milletin efendisidir. Ama yok bunları 
yapmıyor da, makamında oturuyorsa, mil-
letin efendisi değildir. İllerinizi Hz. Ömer 
gibi yönetmelisiniz.  

Valiliğin kapısı açık olduğu, umut ışığı 
yandığı sürece, vatandaşımız sizinle ara-
sına başkalarını sokma ihtiyacı duymaz. 
Özellikle güvenlik güçleriyle vatandaşla-
rımız arasındaki ilişkiyi, demokrasi-gü-
venlik dengesini en ideal şekilde kurarak 
tesis etmez ve yürümesini sağlamaz iseniz, 
görevinizi iyi yapmıyorsunuz demektir. 
Vatandaşa eziyet eden güvenlik teşkilatı 
görmek istemediğimiz gibi, terörle müca-
dele, asayişte, uyuşturucuyla mücadelede 
en küçük bir zafiyet gösteren güvenlik teş-
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kilatı da istemiyoruz. Bu dengeyi kuracak 
olan sizlersiniz. 

Kadına Omuz Atıp, 
Tekmelemeyen Ahlaksızlara Karşı 
Daha Etkin Mücadele Edilmeli

Uyuşturucuyla mücadele öncelikli görevi-
mizdir. Okullarımızın çevresindeki tedbir-
ler almak öncelikli görevimizdir. Son za-
manlarda asayişte biraz gevşeme oldu ve 
namussuz-ahlaksız katillerin sayısında ço-
ğalma meydana geldi. Ayrıca kadına omuz 
atıp, tekmelemeyen, yumruklayan ahlak-
sızların toplumun içerisinde yer almasını 
hazmedemiyorum. Valiler olarak bu konu-
da iyi çalışmamız gerekiyor. Bekçilik siste-
minin de daha iyi çalışması gerekiyor. 

Emniyet Teşkilatını yöneten sizsiniz. Em-
niyet Teşkilatımızı bu noktada çok daha 
iyi sevki idare etmeniz lazımdır. Emniyet 
müdürlerimizle aranızda en ufak bir sıkın-
tının olmaması gerekir. Ama bazı yerlerde 
maalesef emniyet müdürlerimizle, valile-
rimiz arasında bazı sıkıntıların olduğunu 
da müşahede ediyorum, bunlara da bir son 
verelim. 

Aynı şekilde, görev yaptığınız illerdeki 
tüm gariplerin, kimsesizlerin, engellilerin, 
gençlerin, çocukların, kadınların, yaşlıla-
rın; velhasıl ihtiyaç sahibi herkesin hamisi 
de siz olacaksınız. Buna rağmen, görevini-
zi yaparken bir takım sorunlarla karşıla-
şıyorsanız, önce dönüp kendinizin nerede 
durduğuna bakacaksınız. Durduğunuz 
yer doğruysa, hiç endişe etmeyin. Eğer bir 

yerde, siyasetçiyle bürokrat arasında çok 
ciddi sorun varsa, ikisinden birisi işini iyi 
yapmıyor, doğru yapmıyor, adil davranmı-
yor demektir. Kimin doğru, kimin eğri ol-
duğunu en iyi vatandaşımız görür. Vatan-
daşımızın bu tefriki, eninde sonunda bize 
kadar da ulaşır. 

Kıymetli valilerimiz,

Her imtihan aynı zamanda bir imkândır, 
önümüze açılmış bir fırsat penceresidir. 
Allah’ın izni, milletimizin desteği, sizlerin 
ve bizlerin gayretleriyle Türkiye bu süreci 
de atlatacaktır. Sabırla hareket edecek, ge-
rektiğinde bin düşünecek bir yapacağız.

2019 yaklaştıkça bu tür sorunların, sıkın-
tıların artması muhtemeldir. Zira 2019, 
milletimiz için sadece bir seçim yılı değil, 
aynı zamanda büyük bir dönüm nokta-
sı olacaktır. Terör örgütlerinin ya da şer 
şebekelerinin bu süreci sabote etmesine 
asla müsaade edemeyiz. Valilerimizle, 
kaymakamlarımızla, belediye başkanla-
rımızla, muhtarlarımızla, esnaflarımızla, 
sanatkârlarımızla, işçilerimizle, gençleri-
mizle, kadınlarımızla; velhasıl tüm mille-
timizle el ele vererek, inşallah bu imtihan-
dan da alnımızın akıyla çıkacağız.

Sizlere güveniyorum.  Çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.  Görev yerlerinize 
döndüğünüzde, oralardaki tüm vatandaş-
larıma selamlarımı, muhabbetlerimi ilet-
menizi rica ediyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 40’ıncısında 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Ağrı, Bitlis, 
Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hakkâri, İs-

tanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Ma-
latya, Manisa, Sakarya, Siirt ve Şanlıurfa 
illerimizden gelen siz kıymetli muhtarları-
mızı misafir ediyoruz. Böylece, muhtarlar 
toplantımızın “40’ını çıkartarak” bir dö-
nüm noktasını daha geride bırakmış olu-
yoruz. Ülkemizdeki 50 bin muhtarımızın 
tamamıyla bir araya gelmek üzere çıktığı-
mız bu yolda, bugünkü toplantımızla bir-

Bir Gece Ansızın Tüm 
Teröristlerin Tepesine Bineceğiz

40. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 18 Ekim 2017
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likte 20 bine yaklaştık. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin önemli bölümlerinden biri 
olacak sergi ve toplantı salonumuz bitti-
ğinde, inşallah 2 bin kişilik gruplar ha-
linde bu buluşmaları gerçekleştireceğiz. 
Hedefimiz, 2019 Kasım ayına kadar, tüm 
muhtarlarımızla bir araya gelmiş olmaktır. 
Bu hedefe ulaşamasak bile, milletimizin ve 
sizlerin teveccühüyle görevimize devam 
edecek olursak, 2019 Kasım’ı sonrasında 
da toplantılarımızı sürdüreceğiz. 

Yarının sizler için anlamlı bir gün olduğu-
nu biliyorum. Esasen, bu buluşmayı yarın 
yapacaktık. Ancak, yarın öğleyin Nijerya 
Cumhurbaşkanı misafirimiz olacağı için, 
sizlerle olan toplantımızı bugüne almak 
durumunda kaldık. Evet, 19 Ekim Muhtar-
lar Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum. 
Bu anlamlı gün vesilesiyle ülkemizdeki 
tüm muhtarlarımıza ifa ettikleri önemli 
görevde Rabbim’den muvaffakiyetler dili-
yorum.

Değerli kardeşlerim,

Seçimle işbaşına gelen görevlerin ilk basa-
mağını teşkil eden muhtarlarımızla, en üst 
basamağını oluşturan Cumhurbaşkanlığı 
arasında böylesine bir gönül köprüsü ku-
rulmasını çok önemli görüyorum. Dikkat 
ederseniz, milli iradeye saygı duymayan-
lar, Cumhurbaşkanına yaptıkları saygısız-
lığın aynısını muhtarlarımıza da yapıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevimizden haksız bir şekilde alınıp 
cezaevine yollandığımızda, arkamızdan 
“Muhtar bile olamaz” manşetleri atmaları-
nın sebebi budur. 

Çünkü onların derdi, muhtarla, belediye 
başkanıyla, milletvekiliyle, cumhurbaş-
kanıyla değil; doğrudan doğruya milletin 
kendisiyledir, değerleriyledir, kültürüy-
ledir, tarihiyledir. Rahmetli Âşık Veysel’i 
kılık-kıyafetinden dolayı Ankara’nın mer-
kezine sokmayan zihniyet, sizin muhtar, 
benim Cumhurbaşkanı olarak görev yap-
mama da tahammül edemiyor. Ellerinden 
gelse, bizleri bir dakika bu hizmet makam-
larında tutmazlar. Nitekim geçmişte, 27 
Mayıs’tan 28 Şubat’a kadar her fırsatta 
bunu yapmışlardır. 

Yurt Dışına Kaçan FETÖ’cülerin 
Peşini Bırakmayacağız 

Ülkemizde darbeler, her şeyden ve herkes-
ten önce millete karşı gerçekleştirilmiştir. 
En son 15 Temmuz’da hep birlikte yaşadı-
ğımız ihanet teşebbüsünün hedefi de doğ-
rudan doğruya milletimizdi. Cumhuriyet 
tarihimizde ilk defa, milli iradenin kalbi 
olan Meclis binası, milletin evi olarak tarif 
ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, em-
niyet teşkilatımızın birimleri bombalı sal-
dırıya uğradı. FETÖ ihanet çetesinin gözü 
dönmüş canileri, elinde bayrağı, dilinde 
tekbiri, kalbinde imanı, tunç yürekli kah-
ramanlara mahsus cesaretiyle karşılarına 
dikilen milletimizin üzerine ateş kusmak-
ta tereddüt etmediler. Ama milletimiz, bu 
ihanete karşı öyle bir beraberlik ortaya 
koydu ki, inanın bana, tarihte eşi-benzeri-
ne çok az rastlanır.  Şair, o gecenin ruhunu 
ne güzel anlatmış:
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“Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim

Devlere mezar olan destanımız bir bizim 

Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim

Meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim

Derdimiz divanedir; ozanımız bir bizim

Direnişe çağıran ezanımız bir bizim

Hangi denize varsak limanımız bir bizim

Nemrutları deviren imanımız bir bizim”

Evet, 15 Temmuz’da hainler emellerine 
ulaşamadılar, ama biz tıpkı Çanakkale’de, 
tıpkı İstiklal Harbinde olduğu gibi birliği-
mizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bir 
kez daha perçinledik. 

Sergiledikleri tüm caniliğe, tüm alçaklığa, 
tüm müptezelliğe rağmen başarısız olan 
bu hainler, şimdi adalet önünde hesap 
veriyor. Yavaş yavaş neticelenmeye başla-
yan davalarda suçlu bulunan herkes, iha-
netinin derecesine göre cezasını alıyor. 
Yurt dışına kaçmış olanları da asla kendi 
hallerine bırakmayacak, hak ettikleri ceza-
ya çarptırılana kadar peşlerinde olacağız. 
İster yurt içinde, ister yurt dışında olsun, 
Türkiye’ye ve Türk Milletine bu ihaneti 
yapanların hiçbiri de, ömürleri boyunca 
rahat yüzü göremeyecek. Ülkemizi ele ge-
çirmek, milletimizi esir etmek için böyle 
bir alçaklığa kalkışanları, uğrunda dünya-
larını ve ahiretlerini berbat ettikleri şarla-
tan da, onun ipini elinde tutanlar da kurta-
ramayacak. Allah başka kimseyi şaşırtıp da 
böyle bir bataklığa saplatmasın. Rabbim 
bizleri Sırat-ı Müstakimden ayırmasın. 

Kardeşlerim,

Türkiye, sadece FETÖ’yle değil, PKK’sından 
DEAŞ’ına kadar envai çeşit terör örgütüyle 
de mücadele ediyor. Evet, açıkça söylemek 
gerekirse, Türkiye bir terör kuşatmasıyla 
karşı karşıyadır. Bu kuşatmanın görünür-
deki aktörleri terör örgütleridir; ama biz 
biliyoruz ki, onların arkasında farklı emel-
leri olan farklı güçler vardır. 

Millet olarak iki asırdır bu tehditlere aşina 
olduğumuz için, soğukkanlılığımızı, dira-
yetimizi, aklıselimimizi asla kaybetmiyor, 
duygularımızı aklımızın önüne geçirmi-
yoruz. Emin olun ülkemizin yaşadığı saldı-
rılara başka hangi devlet ve millet maruz 
kalsa, şimdiye kadar çoktan teslim bayra-
ğını çekmiş veya darmadağın olup gitmiş-
ti. Biz, ne teslim olduk, ne de dağıldık. Tüm 
saldırılar karşısında tek bir adım dahi geri 
atmadık. Çünkü bizim lügatimizde bun-
lar yoktur, sadece mücadele vardır. Bizim 
inancımızda Hakk’a ram olmak, halka gü-
venmek vardır. Gerekirse canımızı ortaya 
koymaktan kaçınmayız, ama istiklalimiz-
den ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz. 

33 yılını geride bıraktığımız terörle mü-
cadele döneminde, 15 Temmuz’da, sınır 
ötesi operasyonlarımızda verilen her şehit, 
milletimizin hürriyeti hususundaki karar-
lılığının birer ispatıdır. Her zaman söyle-
diğim gibi, şehitlerimiz vatanımızın tapu 
senetleridir. Bu ülkeye göz diken herkes, 
önce bu senedin bedelini ödemeyi göze al-
mak zorundadır. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

274



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

275

Tüm Mağdurlar ve Mazlumlar 
Bizi Bekliyor

Türk Milleti öyle, köken, mezhep veya 
meşrep kışkırtmasıyla birbirine düşecek, 
kendi eliyle kendi ülkesini ateşe atacak bir 
millet değildir. Bölgemizdeki diğer ülke-
lerde oynadıkları oyunu defalarca bizde de 
tedavüle sokmaya çalıştılar. Kimi zaman 
ufak tefek hasarlar aldığımız oldu. Ama 
amaçlarına asla ulaşamadılar. Bu süreçte-
ki en büyük kaybımız, cumhuriyetimizin 
temel misyonu olan muasır medeniyet se-
viyesinin üzerine çıkma hedefimizin geri-
sinde kalmış olmamızdır. Hamdolsun, geç-
tiğimiz 15 yılda yaptığımız icraatlarla, bu 
kaybı da büyük oranda telafi ettik. 

Bir süredir, yeni ve daha büyük bir senar-
yoyla karşı karşıyayız. Amaç, hiç şüphesiz 
aynıdır: Ülkemizi bölmek, milletimizi par-
çalamak, bin yıllık kadim yurdumuzu dar-
madağın etmek… Fakat Türkiye, sadece 80 
milyon vatandaştan, 780 bin kilometreka-
re vatan toprağından ibaret değildir. Ken-
dimizi bundan ibaret görürsek, hem ken-
dimiz yanılırız, hem kalbi bizim için atan 
tüm kardeşlerimizi de yanıltırız. 

Kıymetli dostlarım,

Türkiye’nin en büyük gücü, Balkanlardan 
Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğraf-
yada, ortak tarih geçmişi, kültür birlikte-
liği, medeniyet değerleri ile bağlı olduğu 
yüz milyonlarca kardeşe sahip olmasıdır.  
Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Sırbistan 
ziyaretimizi televizyon ekranlarında izle-
yenleriniz olmuştur herhalde. Sancak’ta, 

Novi Pazar’da kardeşlerimizin bize karşı 
sevgi gösterilerini izlemişinizdir. Bu sevgi 
seli, tarihin bize yüklemiş olduğu bir heye-
candır. Keza Fırat Kalkanı Harekatını ya-
pan Mehmetçiklerimizin Suriye halkı tara-
fından nasıl karşılandığını gördünüz değil 
mi? Aynı durum İdlib için de geçerlidir. Ne 
diyorlar? “Fatih’in torunları hoşgeldiniz.”

Mazlumlar, mağdurlar bizi bekliyor ve 
“Gelin bizi kurtarın” diyorlar. Son olarak, 
300 kişinin canına mâlolan Somali’deki 
terör saldırısından sonra yine bölgeye ilk 
koşan Türkiye olmuştur. Dünyadaki diğer 
ülkelerin kılı bile kıpırdamadı. Lafa ge-
lince de mangalda kül bırakmazlar. Sizin 
uçaklarınız, doktorlarınız yok muydu? 
Terör saldırısında yaralananlar, orada, Re-
cep Tayyip Erdoğan Hastanesindeki Türk 
doktorlar tarafından tedavi ediliyor. Ayrı-
ca gönderdiğimiz uçaklar yaralıların bir 
kısmını, tedavilerinin yapılması için ülke-
mize getirdi.  

Bu öyle bir güçtür ki, dünyanın en büyük 
ordularını, en gelişmiş silahlarını bir araya 
getirseniz, dengini bulamazsanız. İstiklal 
Şairimiz Mehmet Akif ’in dediği gibi;

Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler,

Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;

Bu göğüslerse huda’nın ebedi serhaddi;

‘O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme’ dedi. 

Asım’ın Nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

Evet, Çanakkale’de sadece bizim milleti-
mizin değil, tüm mazlumların, tüm insan-
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lığın, tüm ümmetin namusunu çiğnetme-
yen ruh, işte bu ruhtur. 

Bugün de Türkiye, kendisiyle birlikte tüm 
kardeşlerinin, tüm insanlığın izzetini, öz-
gürlüğünü, geleceğini koruma mücade-
lesi veriyor. Bize “Suriye’de ne işiniz var”, 
“Irak’ta ne işiniz var”, “Balkanlarda, Kaf-
kaslarda, Orta Asya’da, Kuzey Afrika’da ne 
işiniz var” diye soruyorlar. Tarih bilmez bu 
gafillere cevabımız şudur: Ankara’nın do-
ğusundaki ve kuzeyindeki tüm coğrafya-
lar kalbimizin bir yanı, batısındaki ve gü-
neyindeki tüm coğrafyalar da kalbimizin 
diğer yanıdır. İnsan kalbini parçalayabilir 
ve bir kısmından vazgeçebilir mi? Öyley-
se, biz de oralardan, oralardaki kardeşle-
rimizden vazgeçemeyiz. İdlip’te yanan her 
ciğerin, bizim için Hatay’da, Gaziantep’te 
dökülen gözyaşından bir farkı yoktur. Yıl-
larca rahmetli Abdurrahman Kızılay’ın 
sesi ve edasıyla dinlediğimiz o güzel Ker-
kük türküsünde ne diyor:

“Altın hızma mülayim

Seni Hak’tan dileyim

Yaz günü Temmuzda

Sen terle ben sileyim

Gün gördüm, günler gördüm

Seni gördüm şad oldum”

Şimdi biz, hepimizi yüreğimizden kavra-
yan bu güzel türkünün yakıldığı Kerkük’e 
nasıl sırtımızı dönebiliriz? Ecdadımız ve 
Gazi Mustafa Kemal Misak-ı Milli’yle, ta 
Kerkük’e varıncaya kadar bu hattı çizme-
diler mi? 

Bakın ne diyor:

“Yar dayansın

Sineme yar dayansın

Men düştüm aşk oduna

Tutuşsun yar da yansın”

İşte böylesine içli bir Kerkük Divanını din-
leyip de “Aman bu işlere karışmayalım” 
demek bize yakışır mı? Biz mazlumların, 
mağdurların yardımına koşmazsak, kendi-
mize, ecdadımızın bıraktığı mirasa, değer-
lerimize sırtımızı dönmüş oluruz. 

Kerkük’te Senin Ne İşin Var?

Kurtuluş Savaşımızın ardından yeni dev-
letimizi kurduğumuzda nüfusumuzun 
önemli bir bölümü, 5 milyon kilometre-
karelik Osmanlı coğrafyasının dört bir 
yanından kopup gelmiş muhacirlerden 
oluşuyordu. Cumhuriyet döneminde de 
farklı davranmadık. Kimi zaman Balkan-
lardan, kimi zaman Kafkaslardan, kimi 
zaman daha başka coğrafyalardan gelen 
milyonlarca kardeşimizi bağrımıza bastık, 
ekmeğimizi bölüştük, vatanımızı vatanları 
olarak görmelerini sağladık. Daha çeyrek 
asır önce, Birinci Körfez Savaşında, Kuzey 
Irak’taki Kürt kardeşlerimiz bir katliamla 
karşı karşıya kaldıklarında, hiç düşünme-
den hemen sınırlarımızı açtık, gelen yüz-
binlerce kişiyi misafir ettik. Suriye’de işler 
2011 yılından itibaren karıştığında, yine 
hemen sınırlarımızı açtık, gelen milyon-
larca kardeşimizi misafir etmeye devam 
ediyoruz. Aynı şekilde, bu süreçte Irak’taki 
karışıklıklardan kaçıp ülkemize gelen 250 
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bin kişiyi, hala topraklarımızda barındır-
mayı sürdürüyoruz. 

Türkiye için bunların hiçbiri zül değildir, 
yük değildir. Tam tersine biz zor günle-
rinde kardeşlerimizin yanında olmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Bunun karşılığın-
da hiçbir maddi beklentimiz bulunmuyor. 
Ancak, zor günlerinde yanlarında olduğu-
muz kardeşlerimizin, ülkemizin istiklal ve 
istikbaline yönelik konularda hassasiyet 
gösterilmesini beklemenin de hakkımız ol-
duğunu düşünüyoruz. 

Sevgili dostlar, 

Bizim, ne Irak’taki, ne de Suriye’deki Kürt 
kardeşlerimizle en küçük bir sıkıntımız, 
sorunumuz, husumetimiz yoktur. Irak ve 
Suriye’deki Araplara, Türkmenlere nasıl 
bakıyorsak, Kürtlere de aynı şekilde bakı-
yoruz; hepsini de kardeşimiz olarak görü-
yoruz. Bizim derdimiz, sadece ve sadece 
terör örgütleriyledir. PKK’yla mücadele 
ederken, biz bu örgüte mensup teröristle-
rin kimliğine, diline, meşrebine bakmıyo-
ruz. DEAŞ’la mücadele ederken de, karşı-
mıza çıkan teröristlerin kimliğine, diline, 
meşrebine bakmıyoruz. FETÖ’yle mücade-
lede de tek ölçümüz terör örgütü mensubu 
olup olmadığıdır. Her kim ki, terör örgüt-
leriyle vatandaşlarımızın veya sınırlarımız 
dışındaki kardeşlerimizin kökenlerini, 
mezheplerini, meşreplerini birlikte ifade 
ediyorsa, kesinlikle art niyetlidir, kesinlik-
le başka hesaplar içindedir. 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yıllar-
ca birlikte çalıştık. Çok da güzel işbirliği 
yaptık. Eğer bugün Kuzey Irak’ta insanlar 

huzur ve refah içinde yaşıyorsa, bunda 
en büyük pay sahibi Türkiye’dir. Memur-
larının maaşını ödeyemediler, biz yardım 
ettik. Öyleyse, dün Kuzey Irak Yönetimine 
bu derece muhabbetle bakan ve yardımcı 
olan Türkiye, bugün niye sınır kapılarını, 
hava sahasını kapatıyor? Bu sorunun ceva-
bını, en başta Kuzey Irak Bölgesel Yöneti-
minin vermesi gerekiyor. Çünkü meseleyi 
bu noktaya getiren biz değiliz, onlar. 

Bölgenin farklı kimliklerden oluşan yapı-
sını dikkate almadan, adeta bir histeri ha-
liyle ve buram buram fırsatçılık kokan bir 
aceleyle hareket edenler, tarih önünde he-
sap vereceklerdir. Bunlar “Kerkük benim” 
diyor. Sen hangi hakla “Kerkük benimdir” 
diyorsun. Kerkük’te senin tarihin var mı? 
Yok. Kuzey Irak’ta otur, icraatlarını yap, 
Kerkük’te senin ne işin var? Irak’ta, bu se-
beple dökülen her kanın sorumlusu Bölge-
sel Yönetimdir. 

Henüz bir terör örgütünün tasallutundan 
tam olarak kurtulamamışken, PKK gibi 
sicili kabarık ve eli kanlı bir başka örgüte 
alan açanlara elbette göz yummayacağız, 
müsamaha göstermeyeceğiz. Biz orada, 
PKK, DEAŞ, PYD, YPG gibi terör örgütleri-
nin yetki kullanmalarına müsaade etmeye-
ceğiz. Yeri geldiğinde bir gece ansızın tepe-
lerine bineceğiz. Bunu İdlib’de yaptık mı? 
Yaptık. Daha önce El-Bab’da, Rai’de yaptık 
mı? Yaptık. Bundan sonra da yaparız. Bunu 
da nefsimiz için değil, oradaki mağdurlar 
için yapacağız. 

Suriye’de oynanan oyunun bir benzerinin 
Irak’taki gönüllü figüranlığına soyunanlar, 
buna uygun muameleye de razı olmak zo-
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rundadır. Unutulmamalıdır ki, bu tür ihti-
raslarla hareket edenler, en büyük zararı 
kendi halklarına verirler. Kuzey Irak hal-
kının da, huzuruna ve refahına yönelik bu 
yanlış politikaya karşı sesini en kısa sürede 
yükselteceğine inanıyorum. 

Kuzey Irak’ta hava sahası kapalıdır. Böl-
geye gıda, ilaç vb. insanı yardımları biz 
göndereceğiz. İnsani noktadaki hassasi-
yetimiz tabii ki devam edecek. Bölgedeki 
kardeşlerimizin de, Irak Yerel Yönetiminin 
başlarına neler açtığını artık görmeleri ge-
rekiyor. Aynı şekilde, Suriye’de bir terör 
örgütü araçlığıyla yabancı güçlerin elinde 
oyuncak edilmeye çalışılan Kürt kardeşle-
rimizin de, en kısa sürede kendi gelecekle-
ri için en doğru kararı vereceklerini ümit 
ediyorum. 

Kürt’üm Demek Hakkındır, Ama 
Kürtçülük Yapamazsın

Şimdi Kürt kardeşlerime seslenmek isti-
yorum: Eğer bu teröristleri savunuyorsa-
nız, kusura bakmayın burada yollarımız 
ayrılır. Kürt’üm demek en tabii hakkındır, 
ama Kürtçülük yapmak hakkın değildir. 
Türk’üm demek en tabii hakkındır, ama 
Türkçülük yapmak hakkın değildir. Çün-
kü bu tür söylemler bölücülüktür. Rabbim 
ne buyuruyor? “Biz sizi kavimlere ayırdık, 
iyi anlaşasınız, tanışasınız diye.” Üstünlük 
neyle olur? Kavimle değil, itikat ve takvay-
la olur. 

Türkiye, Kuzey Irak’taki ve Suriye’deki tüm 
kardeşleri gibi, Kürtlerin de kadim dostu-
dur. Herkes yalnız bıraktığında, buralar-

daki kardeşlerimizin yanında biz vardık. 
Bundan sonra da, herkes çekip gittiğinde 
başbaşa kalacak olan yine bizleriz. Bizim 
gönül dünyamız da, kollarımız da kardeş-
lerimize açıktır. Yeter ki, bizi can evimiz-
den vurmaya teşebbüs eden politikalara 
itibar etmesinler, bu tür girişimlerin için-
de yer almasınlar.  Biz, paylaştığımız ortak 
geçmişi, daha aydınlık, daha mutlu, daha 
müreffeh, daha güçlü bir ortak geleceğe 
taşımaya hazırız. Selahaddin Eyyubi’nin, 
Alparslan’ın, Yavuz’un, Abdülhamit Han’ın 
bendelerine yakışan budur. 

Kardeşlerim,

Türkiye, çevremizde yaşanan tüm bu ka-
osun, karmaşanın, oyunların üstesinden 
gelebilecek güce sahiptir. İstiklalimizin ve 
istikbalimizin formülü bellidir: Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet…. Bu-
nun dışında bir çıkış yolumuz, kurtuluş 
reçetemiz yoktur. Yeter ki biz bir olalım, 
iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep 
birlikte Türkiye olalım. İnanın bana, gerisi 
çok kolaydır. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. 

Şimdilik sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. Sağlıcakla kalın. 
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Değerli misafirler, çok değerli dostlarım, 
aziz milletimin kıymetli temsilcileri, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine 
hoşgeldiniz. Cumhuriyet Bayramı Resep-
siyonumuzu teşrifleriniz için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Sizlerle birlikte yurt içinde ve yurt dışında 
yaşayan tüm vatandaşlarımın Cumhuriyet 
Bayramını kutluyorum. İllerimizde ve yurt 
dışı temsilciliklerimizde yapılan Cumhuri-
yet Bayramı kutlamalarında sevincimize 
ortak olan herkese şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Cumhuriyetimizin 100’üncü 
Yılına Büyük Bir Uyanış 

İkliminde Gidiyoruz

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu | Ankara | 29 Ekim 2017
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Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında, bizim 
binlerce yıllık devlet geleneğimizin top-
rakla buluşmuş son fidanı olarak doğdu. 
Aradan gecen 94 yılın sonunda artık Cum-
huriyetimiz, ulu bir çınar olma yolunda 
büyümesine, gelişmesine devam ediyor. 
Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan 
köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan 
semaya doğru daha fazla yükselen, kendi 
gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, 
huzurun, umudun adı olan bir devlettir.

Cumhuriyeti kuran ve bir kez daha kendi-
lerini rahmetle yad ettiğimiz Gazi Mustafa 
Kemal ile arkadaşlarının, yeni devletimiz 
için belirledikleri bir hedef vardı. Aynı za-
manda Gazi Mustafa Kemal’in bizlere vasi-
yeti olarak da görebileceğimiz bu hedefin 
adı, muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkmaktır. Ülkemizde yıllarca Cumhuri-
yetin ve Gazi Mustafa Kemal’in adını kul-
lanarak kendilerine bir statü elde etmeye 
çalışanların, bu hedef doğrultusunda at-
tıkları somut hiçbir adımın olmaması dik-
kat çekicidir. Hatta tam tersine, Türkiye ne 
zaman muasır medeniyet seviyesi yönün-
de bir kalkınma hamlesi başlatsa, birileri 
hemen çıkıp Cumhuriyeti korumak ve kol-
lamak adına buna engel olmuştur. 

Darbeler, cuntalar, vesayet girişimleri, ta-
rihimize hep Cumhuriyetin kazanımlarına 
darbe vuran karanlık duraklar olarak geç-
miştir. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız 15 Tem-
muz darbe girişimi ise, Türkiye’nin demok-
ratik ve ekonomik kazanımları yanında, 
doğrudan istiklalimize ve istikbalimize 
yönelik bir saldırı olarak hafızalarımıza 
kazınmıştır. Daha önceki darbelerde, kimi 
zaman içinden “lahavle” çekerek, kimi za-

man “dişini sıkarak” sabreden milletimiz, 
bu defa özgürlüğüne ve geleceğine sahip 
çıkmak için sokaklara inmiştir. Ülkemiz 
bu manzaraya en son Kurtuluş Savaşında 
şahit olmuştu. Türkiye’nin dört bir yanın-
da kurulan müdafaa-i hukuk cemiyetleri, 
milletimizin tamamen kendi iradesiyle 
başlattığı bir büyük kıyamın ortak adıdır. 
15 Temmuz gecesi, aynı ruh, aynı heyecan, 
aynı azim bir kez daha dirilmiş; milletimiz 
tamamen kendi iradesiyle, çağrımıza ku-
lak vererek ülkesine, devletine, bayrağına, 
ezanına sahip çıkmıştır. 

Türk Milleti elbette o gece şehitler verdi, ga-
ziler verdi. Ama tıpkı 1071’de Malazgirt’te, 
tıpkı 1299’da Sögüt’te, tıpkı 1453’te İstan-
bul surları önünde, tıpkı 1920’de Büyük 
Millet Meclisinin açılışında olduğu gibi, 
bir kez daha önünde yepyeni bir dönem açtı. 
Rabbim tüm şehitlerimizden, tüm gazileri-
mizden, tüm milletimizden razı olsun. 

100’üncü Yıl Kutlamalarımız, 
Aşama Aşama 2023’e Kadar 
Sürecektir

Değerli misafirler,

Cumhuriyetimizin 94’üncü yıldönümünü 
kutlamak, aynı zamanda bize 100’üncü yıl 
olan 2023’e biraz daha yaklaştığımızı ifade 
ediyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldö-
nümünü, önemine ve ortaya koyduğumuz 
hedeflerle 2023’e yüklediğimiz vizyon çer-
çevesinde kutlamayı planlıyoruz. Bunun 
için şimdiden hazırlıklara başladık. Baş-
bakanlık bünyesinde yürütülen hazırlık 
çalışmaları, Bilim Heyetinin katkıları ve 
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oluşturulan eylem planıyla, son aşamaya 
geldi. Önümüzdeki yıldan itibaren somut 
ürünleri ortaya konmaya başlayacak olan 
100’üncü yıl kutlamalarımız, aşama aşa-
ma 2023’e kadar sürecektir. Yıllarca ta-
rihinden, kültüründen, medeniyetinden 
uzak tutulmaya çalışılan nesillere, ecdadı-
nın başarıları ve büyüklüğünden hareketle 
yeni bir vizyon kazandırmak, öyle bir anda 
gerçekleştirilebilecek bir hedef değildir.  
Bunun için, 2023’e kadar bilinçli, yoğun 
ve birbirini tamamlayan etkinlikler düzen-
lenecek olmasını isabetli buluyorum. Tüm 
kurumlarımızın, bu çerçevede, hem üzer-
lerine düşen görevleri yerine getirmeleri, 
hem de kendi bünyelerindeki hazırlıkları 
Başbakanlık’taki çalışmayla uyumlu bir 
şekilde yürütmeleri yerinde olacaktır. 

Türkiye’nin gelecek çeyrek ve hatta yarım 
yüzyılının belirleyicisi olacağına inandı-
ğım 2019 yılı, bu vizyonun başarıya ulaş-
masında kritik öneme sahiptir. Bu çerçeve-
de sorumluluk sahibi herkesin, birikimini 
ve imkânlarını, ülkemizin daha güçlü, daha 
müreffeh, daha huzurlu, daha mutlu gele-
ceği için seferber etmesini bekliyoruz. Bu 
ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, milletimi-
ze söz verdiğimiz 2023 Türkiye’sini inşa et-
mek için gece gündüz çalışıyoruz. Önümü-
ze çıkartılan engelleri, yıllardır neredeyse 
kesintisiz bir şekilde süren saldırıları, 
Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 
birer birer boşa çıkartıyoruz. 

Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya 
ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri 
de, hamdolsun, ülkemizde işe yaramadı. 
Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin 94’üncü yı-
lını kutluyor olmamıza bakarak, nevzuhur 

bir devlet sananlar, gerimizdeki binlerce 
yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremedi-
ler. Türk milletini, sadece 80 milyon vatan-
daşımızdan ibaret sananlar, bizim için dua 
eden, gönüllerini ve gözlerini ülkemize yö-
neltmiş yüz milyonlarca kardeşimizi fark 
edemediler. 

Cumhuriyetimizin 100’üncı yılına doğru, 
işte bu büyük mücadele, bu büyük silki-
niş, bu büyük uyanış ikliminde gidiyoruz. 
Karşımızda bulunan sıkıntılar, sorunlar, 
engeller elbette büyüktür. Ama bizim inan-
cımız, azmimiz, kararlılığımız çok daha 
büyüktür. 

2003’ten sonra büyüme hızımızı 5’e katla-
mıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,1 
oranında büyümeyi yakaladık. Yılsonu-
nu itibarıyla bu büyüme oranının yüzde 
7’yi bulacağına inanıyorum. İhracatta da 
inşallah 157-158 milyar dolar seviyesini 
yeniden yakalayacağız. Merkez Bankamı-
zın döviz rezervini bir dönem 135 milyar 
dolara kadar çıkartmıştık, şu an 116-117 
milyar dolar civarındayız. İnşallah yeni-
den döviz rezervimiz 135 milyar doları 
bulacaktır. 

Üzerimize Oynanan Oyunları, 
Gerekiyorsa Zorla Bozacağız

Eskiler “Zor oyunu bozar” derler. Biz de 
milletimizle bir olup, bu oyunu bozacağız. 
Karşımızdakiler demokrasinin sınırları 
içinde hareket ediyorlarsa, demokrasinin 
kurallarıyla bozacağız. Karşımızdakiler 
hakka, hukuka uygun hareket ediyorlarsa, 
hukukun kurallarıyla bozacağız. Ama kar-
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şımızdakiler bunların hiçbirine uymuyor-
sa, o zaman bu oyunu zorla bozacağız. Çün-
kü; Bizim kitabımızda esaret yoktur. Bizim 
kitabımızda köle olmak yoktur. Bizim ki-
tabımızda kula kul olmak yoktur. Bizim 
kitabımızda haksızlık karşısında susmak 
yoktur. Bizim kitabımızda bir yanağımıza 
tokat atanlara diğer yanağımızı dönmek 
yoktur. Tam tersine, bizim için özgürlük 
her şeyin başıdır. Bizim için ezanımız ve 
bayrağımız başta olmak üzere kutsalları-
mız, canımızdan bile önce gelir. 

Milletimiz son bir asırda, Çanakkale’de, 
Dumlupınar’da, 15 Temmuz’da işte bu 
ruhla, ellerinde teknolojinin en son ürünü 
silahlarıyla üzerine gelen düşmanları taru-
mar etmiş, hüsrana uğratmıştır. Bugün de 
sınırlarımız içinde ve dışında terör örgüt-
lerine, onları bilfiil destekleyenlere, onları 
teşvik edenlere karşı verdiğimiz mücade-
lenin anlamı budur. Cumhuriyetimizin 
94’üncü yıldönümünü bu heyecanla kutlu-
yor, 100’üncü yılına bu kararlılıkla hazır-
lanıyoruz. 

Değerli misafirler,

Bu vesileyle, 2017 yılı Cumhurbaşkanlı-
ğı Kültür Sanat Büyük Ödüllerini vere-
ceğimiz kültür ve sanat insanlarımızın 
isimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturdu-
ğumuz Değerlendirme Kurulu’nun tekli-
fi ve şahsımın uygun görmesiyle verilen 
ödüllerimizi bu yıl;

Sosyal bilimler alanında, tarih bilimini mil-
letimize sevdiren İlber Ortaylı hocamıza…

Edebiyat alanında, romanda kendi tarzını 
oluşturmayı başarmış yazar İhsan Oktay 
Anar’a…

Müzik alanında, halk müziğimizin dua-
yenlerinden Erkan Oğur’a… 

Sinemada, usta işi filmlerin yönetmeni Ya-
vuz Turgul’a…

Geleneksel sanatlarda, hat sanatının ve 
mimarı tasarımın eşsiz senteziyle eserler 
üreten Ali Toy’a…

Resim alanında, kendisini özellikle İstan-
bul resimleriyle takdirle takip ettiğimiz Se-
lahattin Kara’ya veriyoruz. 

Vefa ödülümüzü ise, Anadolu merkezli tez-
leriyle daima rahmetle yad ettiğimiz yazar, 
akademisyen, fikir adamı merhum Nuret-
tin Topçu’nun hatırasına adadık. 

2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sa-
nat Büyük Ödüllerine layık görülen kültür 
ve sanat insanlarımızı, şahsım ve milletim 
adına tebrik ediyorum. Ödül törenini, in-
şallah, bu yıl bitmeden, burada, Cumhur-
başkanlığı Külliyemizde gerçekleştirece-
ğiz. 

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi 
Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, is-
tiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kah-
ramanlarını bir kez daha rahmetle, tazim-
le yâd ediyorum. Bin yıldır bu toprakların 
vatanımız olması için hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun!
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 41’incisinde siz-
lerle birlikteyiz. 2015 yılı 27 Ocak’ında 

başlattığımız buluşmalarımızda geldiği-
miz bu seviyeye “41 kere maşallah” diyo-
ruz. Tüm muhtarlarımıza ulaşana kadar 
inşallah bu programları sürdüreceğiz. Bu-
gün de Ardahan, Bayburt, Bolu, Bursa, Er-
zurum, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Osmani-
ye, Sinop, Şırnak, Trabzon, Uşak, Yozgat ve 

15 Temmuz’da, Sevinçlerinden 
Birbirlerini Arayanların Kimler 

Olduğunu Biliyoruz

41. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 9 Kasım 2017
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Zonguldak illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz. 

Ülkemize mahsus bir yönetim birimi olan 
muhtarlar, 1830’lu yıllardan beri seçimle 
göreve gelirler. Ülkemizde gerçek anlamda 
demokrasi, işte bu muhtarlık seçimleriyle 
boy vermeye başlamıştır. Diğer düzeylerde-
ki seçimler çok sonraları yapılmıştır. Zaten 
kelime kökeni olarak muhtar da “Seçme, 
tercih etme” sözcüğünün ismi mef ’ulüdür; 
yani “Seçilmiş, tercih edilmiş” demektir. 
Hatta bu kavrama, daha eski kaynaklarda, 
1360 yılında yazılmış Danişmend-Name’de 
dahi rastlamak mümkündür. Dolayısıyla, 
ülkemizde muhtarlıkları ve muhtarları 
görmezden gelerek hiçbir işi hakkıyla ba-
şarmak, hiçbir reformu güçlü bir şekilde 
hayata geçirmek mümkün değildir. 

Biliyorsunuz, Türkiye, 2019 yılında yeni 
bir yönetim sistemine geçiyor. 16 Nisan’da 
kabul edilen Anayasa değişikliğiyle, mil-
letimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temini onayladı. Şimdi, bu sistemin uy-
gulamada nasıl işleyeceği konusundaki 
hazırlıkları yürütüyoruz. 

Yeni yönetim sisteminde, muhtarlarımızın 
yine çok önemli bir görev üstleneceklerine 
inanıyorum. Artık çoğunluğu köy statü-
sünden çıkıp mahalle statüsüne geçmiş 
olan yerleşim birimlerimizde muhtarları-
mızdan beklentimiz, sorumluluk alanla-
rındaki yerleşim birimlerine, her anlam-
da sahip çıkmalarıdır. Mahalli idareler ve 
merkezi yönetim organlarıyla mahalle ara-
sındaki ilişki, hiç şüphesiz yine muhtarla-
rımız üzerinden yürüyecektir. Eksik olan 

kaldırım taşının takibinden susuzluktan 
kuruyan ağacın yeşertilmesine, kalemi-
defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının 
karşılanmasından yüreği yanan ananın-
babanın tesellisine kadar hayatın her ala-
nında muhtarlarımızı görmemiz lazımdır. 

Köyden mahalle haline dönüşmek, bu tür 
görevleri ortadan kaldırmaz; tam tersine 
daha fazla emek vermeyi, daha fazla gay-
ret göstermeyi gerektirir. Tabii bu süreçte, 
ülkemizin yaşadığı gelişmelere, şehirleri-
mizde, yerleşim birimlerimizde meydana 
gelen değişimlere uygun şekilde, mahalle 
kavramını da yeniden tanımlamamız ge-
rekiyor. Öyle 20 nüfuslu, 50 nüfuslu, 100 
nüfuslu muhtarlıklar, bizim hayalimizde-
ki hizmet birimleri olarak görev yapamaz. 
Belki, mahallelerin teşkili için bir alt ve 
üst nüfus sınırı getirilebilir. Böylece, kimi 
yerlerde olduğu gibi muhtarlıklarımızı sa-
dece bir mühürden ibaret yerler olmaktan 
çıkartıp, etkin ve işlevsel yönetim birimle-
rine dönüştürebiliriz. Tüm bu meselelerin, 
önümüzdeki süreçte ele alınacağına ve 
2019 yılındaki seçimlere yeni bir heyecan-
la, yeni bir anlayışla gireceğimize inanıyo-
rum. 

15 Yıldaki Toparlanmayı, Büyük 
Reformlarla Taçlandırmalıyız

Meclisimizden, Başbakanlığımızdan, 
İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili 
birimlerimizden bu çalışmaları süratle 
başlatıp neticelendirmelerini bekliyorum. 
Türkiye’nin kaybedecek tek bir dakikası, 
tek bir günü yoktur. Geçmişte, kimi zaman 
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hantallıktan, kimi zaman çekişmelerden, 
kimi zaman iş bilmezlikten çok zaman 
kaybettik. Son 15 yılda ülkemiz her alanda 
ciddi bir derlenme, toparlanma, büyüme, 
gelişme kaydetti. Şimdi bunu, çok daha 
büyük reformlarla taçlandırma zamanıdır. 
Muhtarlıklarımızı da bu sürecin dışında 
görmüyoruz, bırakmıyoruz. İnşallah, el-
birliğiyle, bu meselelerin de üstesinden 
gelecek, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştı-
racağız. 

Kardeşlerim,

Nadide güzelliklerin çoğunu bağrında top-
layan bir vatana sahibiz. Binlerce yıldır 
herkesin sahip olmak için can attığı, can 
verdiği bir coğrafyada kurduğumuz son 
devletimizin 94’üncü yıldönümünü geçti-
ğimiz haftalarda geride bıraktık. Tabii böy-
le kıymetli bir mücevhere sahip olmanın 
bir bedeli var. Biz bu bedeli, ecdadımızın 
ayak bastığı ilk günden beri hep ödedik, 
ödüyoruz. Bugün de vatanımızın birliğini, 
milletimizin beraberliğini korumak için 
hep birlikte çalışıyor, mücadele veriyoruz. 

Bugün aramızda Ardahan’dan Uşak’a, 
Sinop’tan Osmaniye’ye kadar ülkemizin 
dört bir yanından muhtarlarımız var. 
Türkiye’yi sevmek demek, 81 vilayetin ve 
80 milyon vatandaşımızın tamamını şu 
yüreğe sığdırmak demektir. Rahmetli Tur-
gut Uyar, ülkemizi ne güzel tarif ediyor:

“Seni boydan boya sevmişim

Ta Kars’a kadar Edirne’den

Toprağını, taşını, dağlarını

Fırsat buldukça övmüşüm

Sen vatanımsın, ekmeğimsin

Sadece bu kadar da değil… 

Türk Milletinin bir ferdi olmak demek, 
umudunu ve gözlerini bize dikmiş yüz 
milyonca kardeşimizi, dünyanın tüm mağ-
durlarını ve mazlumlarını aynı yürekte bu-
luşturmak demektir. Bunun için şair şöyle 
seslenir milletimizin gençlerine:

“Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan!

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

Sana selam Getirdim Ulubatlı Hasan’dan!

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın,

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.”

Evet, ecdadımızdan devraldığımız mira-
sı korumak ve daha ileriye taşımak için 
verdiğimiz mücadelede, karşımıza kimin 
çıkacağını bilemez olduk. Yeri geldi, dar-
beci, cuntacı kılığında karşımıza çıktılar. 
Yeri geldi, vesayet; yeri geldi, uluslararası 
kuruluş kisvesine büründüler. Yeri geldi, 
silahlı terörist; yeri geldi, ekonomik tetikçi 
olarak göründüler. Aslında hepsi de aynı 
prizmanın, birbirinin eşi olan farklı yüz-
leriydi. Amaç, bu ülkeye ve bu millete diz 
çöktürmekti. 

15 Temmuz ihaneti, bu sinsi niyetin, ar-
tık gizlenemez, saklanamaz, üzeri örtüle-
mez, tevil edilemez hali olarak karşımıza 
çıktı. Atalarımız, “Hırsız içerden olunca 
kapı kilit tutmaz” derler. Bu alçak işgal 
girişiminde kullanılan kuklalar, maalesef 
içeridendi. Devletin namuslarına emanet 
ettiği silahları millete çeviren bu hainler, 
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Türkiye’yi teslim alabileceklerini sandı-
lar. Ama milletimiz, daha tanklar köprüye 
çıktığı, uçaklar alçaktan uçmaya başladığı 
anda meseleyi çözdü, hainleri teşhis etti. 
Aynı anda da, istiklaline ve istikbaline sa-
hip çıkmak için harekete geçti. 

FETÖ’nün Zulmüne Ortak 
Olanlar, Bunun Hesabını 
Verecekler

Yıllardır ülkemize yönelik adı konmamış 
işgal teşebbüslerini, “terörle mücadele” adı 
altında takip eden milletimiz için bu iha-
net, adeta bardağı taşıran son damla oldu. 
FETÖ ihanet çetesine ve arkasındaki güç-
lere karşı başlatılan kıyam, milletimizin 
ayaklarına vurulmak istenen prangalara 
karşı isyanının adıdır. Bir asır önce, Çanak-
kale ve Kurtuluş Savaşlarında gördüğümüz 
ruhun, o gece bir kez daha tüm Türkiye’yi 
sardığına şahit olduk. Bilhassa sıcak çatış-
maların yaşandığı Ankara ve İstanbul’da, 
tankların, uçakların, helikopterlerin, tü-
feklerin karşısında aslanlar misali dimdik 
duran vatandaşlarımızın kahramanlığını 
anlatmaya kelimeler kifayet etmez. 

Ne diyor Mehmet Akif?

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.

Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, 

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, 

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar

Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; 

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, 

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!”

Evet, 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye, ci-
han yıkılsa sarsılmayacak bir cephe haline 
gelmişti. Hamdolsun, ertesi gün akşam ol-
madan, bu ihanet girişimi bastırıldı. Türki-
ye geleceğine çok daha güvenle bakan, es-
kisinden çok daha güçlü, çok daha azimli 
bir ülke olarak yoluna devam ediyor. 

Peki, FETÖ terör örgütünün arkasından 
giden hainler neredeler? İşte bir kısmı şu 
anda cezaevinde, bir kısmı yurt dışına kaç-
tı. Pensilvanya’daki hain ise, 400 dönüm 
arazi üzerine kurulan malikânesinden ay-
rılamıyor. Köleleriyle beraber orada yaşı-
yor. Nereye kadar yaşayacaksın? Er veya 
geç hak yerini bulacaktır. Çünkü çok maz-
lumun ahını aldın. Alma mazlumun ahını, 
çıkar aheste aheste. Seninle beraber bu 
zulme ortak olanlar da bunun hesabını ve-
recekler. Onun için de, PKK’nın izini nasıl 
inlerine kadar sürüyorsak, bunların da izi-
ni inlerine kadar sürmeye devam edeceğiz.

Ülkemize diz çöktürmek için başlatılan bir 
saldırı, ülkemizi şaha kaldıran bir dirilişe 
vesile oldu. Böyle bir milletin evladı oldu-
ğum için gurur duyuyorum ve Rabbime 
şükrediyorum. Terörle mücadelede ve 15 
Temmuz’da hayatlarını kaybeden şehitle-
rimiz Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat 
ve afiyet diliyorum. 
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Yeni Nesillere, Şehitliğin ve Gaziliğin 
Anlamını İyi Anlatmalıyız

Bu vesileyle, geçtiğimiz hafta, Ankara’da 
gazilerimize ve ailelerine yapılan saldı-
rıyla ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifa-
de etmek istiyorum. Şehit yakınlarımız 
ve gazilerimiz, 80 milyon vatandaşımızın 
tamamının namusuna emanet edilmiş 
yadigârlardır. Ülkesinin ve milletinin öz-
gürlüğü, geleceği, korunması için gözünü 
kırpmadan ölümün üzerine giden, kimi 
şehit, kimi gazi olarak bu mücadeleden çı-
kan insanları başımızın üzerinde taşısak 
yeridir. Gazisine saldıran, şehit yakınına 
terbiyesizlik eden bir zihniyetin bu ülkede 
nasıl barınabildiğini, ellerimizi başımızın 
arasına alıp, düşünmemiz, sorgulamamız 
lazımdır. Çünkü tek-tük de olsa benzer ha-
diselerin daha önce yaşandığını biliyoruz. 
Demek ki bir yerlerde eksiğimiz var, hatta 
belki yanlışımız var. 

Gaziliğin ne demek olduğunu, şehitliğin 
ne demek olduğunu, ezanın, bayrağın, va-
tanın, milletin, devletin ne anlama geldi-
ğini, ana sınıfı çağından başlayarak tüm 
çocuklarımıza en güzel şekilde öğretme-
liyiz. Aksi takdirde bu tür vandallıkların, 
bu tür cehaletlerin, bu tür ayıpların önü-
ne geçemeyiz. Bu, hukuk meselesinden 
ziyade bir kültür meselesidir. Elbette 
Ankara’daki olayın failleri hakkında ge-
reken işlemler yapılacak, hak ettikleri 
ceza kendilerine verilecektir. Ama biz ço-
cuklarımıza, gençlerimize, tüm topluma 
bu bilinci aşılamazsak, benzer ayıpların 
önüne geçemeyiz. Saldırıya uğrayan ga-

zilerimize ve yakınlarına geçmiş olsun 
dileklerimi ifade ediyorum. Her fırsatta 
şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle be-
raber olan bir Cumhurbaşkanı olarak, bir 
daha benzer hadiselerin tekerrür etme-
mesi için her elimden geleni yapacağımı 
özellikle belirtmek istiyorum. 

Kardeşlerim,

İnsanlar, terör örgütleri için sadece bi-
rer sarf malzemesidir. Terör örgütleri 
de, kendilerini kullanan güçler için birer 
sarf malzemesinden ibarettir. Raf ömür-
lerini tamamlayınca hemen çöpe atılırlar. 
FETÖ’nün durumu da aynıdır. Bu örgüt, 40 
yıl boyunca eğitim diyerek, hizmet diye-
rek, himmet diyerek devşirdiği insan kay-
nağını, kendi amaçları, daha doğrusu ken-
disine verilen görevler için birer araç, birer 
malzeme olarak görmüş ve kullanmıştır. 

Darbe girişiminden çok önce, bu yapı için 
“Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı iha-
net” teşhisinde bulunmuş ve FETÖ’nün bir 
illegal örgüt olduğunu ilan etmiştim. He-
men her fırsatta örgütün karanlık ve kalleş 
yüzünü anlatmış, devlet içinde yuvalanan 
paralel bir çete olduklarını dile getirmiş-
tim. Bununla da kalmamış, hangi sebeple 
olursa olsun bu örgüte sempati besleyen, 
yapılarında yer alan, destek veren herkesi 
derhal ilişkilerini kesmeleri yönünde açık-
ça ikaz etmiştim. Biz, bu ikazla hem insani, 
hem ahlaki görevimizi yerine getirdik. Bu 
çağrımıza uyarak örgütle iltisak ve irtibatı-
nı kesenler, bugün hayatlarını sıkıntısız bir 
şekilde sürdürüyorlar. Ancak, ikazımıza ve 
yaşanan onca hadiseye rağmen, FETÖ iha-
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net çetesiyle birlikte hareket edenler, elbet-
te bunun hesabını vermek durumundadır. 

Bazıları ısrarla bu meseleyi bizim şahsi 
hesaplaşmamız gibi gösteriyor. Peki, so-
ruyorum, şayet 15 Temmuz başarılı ol-
saydı ve Türkiye, 81 vilayeti ve 80 milyon 
vatandaşıyla FETÖ’nün eline geçseydi, 
halimiz nice olurdu? Çanakkale’de başa-
ramadıklarını, Sevr’de başaramadıklarını, 
Kurtuluş Savaşı’nda başaramadıklarını 15 
Temmuz’da başarmış olmayacaklar mıydı? 

O gece sevincinden çığlık çığlığa birbirleri-
ni arayanları biliyoruz. Ama bunların kim-
ler olduğunu şimdilik kamuoyuyla paylaş-
mıyoruz. Ancak uluslararası toplantılarda, 
bu sevinç çığlıkları atanların kimliklerini 
ve amaçlarını sorguluyoruz. Biz, kimin ne 
olduğunu gayet iyi biliriz. Bundan sonra 
çeşitli ülkelerin ve bazı insanlarının top-
raklarımızda rahatlıkla cirit atmasına fır-
sat vermeyeceğiz. 

Bu Ülkeyi, 1 Dolara Satanların, 
Emir Aldıkları Yerlere Boyun 
Eğmedik

Gerçekler bu kadar açıkça ortadayken, biz 
nasıl ülkemizin ve milletimizin bekasını 
tehdit eden böyle bir saldırı karşısında 
sessiz kalabilirdik, tepkisiz durabilirdik? 
Hiç kimse kusura bakmasın, tüm ikazlara 
rağmen ısrarla bir terör örgütünün yanın-
da yer alan, örgüte destek veren bunun be-
delini ödemeyi göze alıyor demektir.  Aynı 
durum PKK için de geçerlidir, DHKP-C 
için de geçerlidir. Aynı durum DEAŞ için 

de geçerlidir, diğer terör örgütleri için de 
geçerlidir. Biz bu ülkeyi, bu milleti 1 dolara 
satan, çukur eylemleriyle bölmeye çalışan 
şerefsizlerin emir aldıkları yerlere boyun 
eğmedik, eğmeyeceğiz. Çünkü biz, İstiklal 
Marşımızı, sadece bir şiir olarak görmü-
yor, her kelimesini, her satırını kanımız pa-
hasına uymamız gereken bir emir telakki 
ediyoruz. Ne diyor orada: 

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın:

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da ya-
kın.”

Evet, yurdumuzu alçaklara uğratmadık, 
uğratmayacağız. Bu alçakların yanlarında 
yer alanları da affetmedik, affetmeyeceğiz. 
FETÖ’süyle, PKK’sıyla, diğer terör örgütle-
riyle bu ülkenin, bu milletin geleceğine göz 
diken hiç kimseye acıyamayız. Biliyoruz 
ki, aksi takdirde, kendimiz acınacak duru-
ma düşeriz. Şöyle kafamızı kaldırıp çevre-
mize bir bakalım. Özgürlüğünü kaybedip 
de izzetini, onurunu, haysiyetini muhafa-
za etmiş hangi millet var? Hiç kimse Türk 
Milletini böyle bir duruma düşüremeye-
cek. Milletimize sözümüz var: Gerekirse 
baş vereceğiz, ama asla baş eğmeyeceğiz. 

Kardeşlerim,

Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçte, 
herkesin siyaset ve partiler üstü hareket 
etmesi, milli bir duruş sergilemesi gereki-
yor. Türkiye, böylesine büyük badirelerle 
boğuşurken, yanımızda yer alan, desteği-
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ni bizden esirgemeyen herkese teşekkür 
ediyorum.  Özellikle, MHP’nin ülkemiz ve 
milletimiz için hayati önem taşıyan konu-
larda yanımızda yer almasını takdirle ve 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Buna karşılık, ana muhalefet partisinin tu-
tarsız, temelsiz, fırsatçı, her türlü kavramı 
ve değeri istismar eden, bunlarla kalmayıp 
FETÖ’den PKK’ya tüm terör örgütlerinin 
borazanlığını yapan tavrı karşısında ise 
üzüntülüyüz, öfkeliyiz. Daha da öte, şahsı-
mı “faşist-diktatör” olarak 

tavsif eden bu zihniyeti halkıma havale 
ediyorum. Eğer ben diktatör olsaydım, sen 
kalkıp da Tekirdağ meydanında öyle konu-
şamazdın. Sen, özgür olduğun için rahat-
lıkla böyle konuşabiliyorsun.  2019 büyük 
bir imtihan. Ben inanıyorum ki, 2019’da 
milletim bunlara gereken dersi verecektir. 

Daha düne kadar FETÖ yapılanması ko-
nusunda ağızlarına geleni söyleyenler, 
bugün başımıza FETÖ’nün en büyük yol 
arkadaşı kesildi. Niçin biliyor musunuz? 
Çünkü onlar 17-25 Aralık emniyet-yargı 
darbe girişimine kadar FETÖ’yü dini bir 
yapı, milletimizin değerlerinin savunucu-
su bir cemaat sanıyorlar ve onun için karşı 
çıkıyorlardı. Sonra gördüler ki, FETÖ’nün 
dinle, imanla, ezanla, bayrakla bir ilişkisi 
yok, tam tersine bu yapı değerlerimize sa-
vaş açanların kullandığı bir araç, işte o za-
man 180 derece çark ettiler. Hemen gidip 
gazetesine sahip çıktılar, televizyonuna 
sahip çıktılar, Meclis kürsüsündeki, grup 
toplantılarındaki söz haklarını FETÖ’nün 
emrine sundular. 15 Temmuz’dan beri de, 

FETÖ’nün uluslararası alanda kendini ibra 
etmek için ihtiyacı olan hangi argüman, 
hangi söz, hangi iddia, hangi iftira, hangi 
senaryo varsa, onu anlatıyorlar.  

En son 15 Temmuz’a “Kontrollü darbe giri-
şimi” diyecek, “tiyatro” diyecek, “senaryo” 
diyecek kadar alçaldılar. Bu nasıl kontrol-
lü darbe? O gece, Yeşilköy’de tanklar sana 
yol verdi ve gidip Belediye Başkanıyın 
evinde oturdun. Hani, herhangi bir darbe 
durumunda tankların üzerine çıkacağını 
söylemiştin ya. O gece kaçıp gittin, doğru-
su kendine yakışanı yaptın. Darbeye karşı 
gelmek yiğit işidir, er işidir, sende o yürek 
yok. Kürekçibaşı olmak başka, yürek sahibi 
olmak başkadır. Şaşırmadık; ama üzüldük. 

Bir Partide Muvazene 
Kaybolunca, Nereye Savrulacağı 
Belli Olmuyor

Üstelik, ‘ana muhalefet’ sıfatını taşıyan bu 
partinin içine düştüğü durum bu kadarla 
da kalmıyor. Milletimizin değerleriyle bağ-
ları öylesine kopmuş durumdaki, şu anda 
aramızda temsilcilerinin de bulunduğu bir 
büyükşehrimizde CHP’li ilçe belediyesi, 
mahalle komiteleri için yapılacak seçimde 
5’te 1 oranında eşcinsel kotası koyabiliyor. 
Allah şaşırtmasın. Bir partide ölçü kalma-
yınca, muvazene kaybolunca, işte böyle 
nereye savrulacağı belli olmuyor.  Şimdi 
biz, bu partinin hangi söylediğini dikkate 
alalım, oturup konuşmaya değer bulalım?

Bizim, terör örgütlerine yoldaşlık yapan-
larla, milletimizin değerlerine savaş açan-
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larla, ne söylediğinden, ne yaptığından ha-
bersiz bulunanlarla işimiz olmaz. Onları, 
her zaman olduğu gibi milletimize havale 
ediyoruz. En büyük er meydanı olan seçim 
sandığında, milletimiz kendilerine hak et-
tikleri dersi bir kez daha verecektir. 

Bizim Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet için önümüzde yapacak çok 
işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Mil-
letimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, 
kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak, 
hedeflerimize ulaşacağız. Karşımızdaki 
meselelerin büyüklüğüne değil kendi yü-
reğimizin büyüklüğe, karşımızdaki düş-
manların gücüne değil kendi gücümüzün 
büyüklüğüne bakarak, 2023’e doğru karar-
lılıkla ilerleyeceğiz. 

2019 seçimleri, bu bakımdan büyük önem 
taşıyor. Muhtarlarımızdan ve tüm milleti-
mizden, bu seçimlerin gelecek çeyrek asrı-
mızı, yarım asrımızı belirleyecek önemde 
olduğunun bilinciyle tercihlerini yapmala-
rını istiyorum. Önlerine 3 koyun katsanız 
kaybedip geleceklere bu ülkeyi emanet et-
meyeceğinize inanıyorum. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyorum. 
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 42’ncisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Adana, Antalya, 

Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, 
Erzincan, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kon-
ya, Muş, Samsun ve Tekirdağ illerimizden 
gelen siz kıymetli muhtarlarımızı misafir 
ediyoruz. 

Ülkemizin ve dünyanın tüm meselelerini 
konuştuğumuz, mesajlarımızı paylaştı-

Fahreddin Paşa Medine’yi 
Korurken, Senin Ceddin 

Neredeydi?

42. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 20 Aralık 2017
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ğımız, sizlerin hissiyatını yakinen görme 
imkânı bulduğumuz bu platform, önü-
müzdeki ay üçüncü yılını dolduracak. Biz 
muhtarlarımızla kucaklaştıkça, hasbihal 
ettikçe, saflarımızı sıklaştırdıkça, ülke-
mizin bu en köklü demokrasi kalelerinin 
prestijleri de artmaya başladı. Daha düne 
kadar istihzayla karşılanan, hatta “Muhtar 
bile olamaz” manşetiyle siyasi hayatımızın 
sona erdirdiğinin iması olarak kullanılan 
muhtarlarımız, bu buluşmalarımızın ar-
dından hak ettikleri konuma gelmişlerdir. 
Muhtarlarımızın maaşlarından sigorta pi-
rimi ödemelerine kadar tüm imkânlarını, 
yürüttükleri görevin önemine uygun bir 
seviyeye getirdik. Bugün artık, valilikleri-
mizde, kaymakamlıklarımızda, belediye-
lerimizde, diğer kurumlarımızda muhtar-
larımızın talepleri daha bir dikkatle, daha 
bir ciddiyetle ele alınıyor, gereği yapılıyor. 
Muhtarlarımızı üzenler beni de üzerler; o 
zaman da ben onları üzerim. 

Muhtarlarımızdan da, bu temsil düze-
yinize, kendilerine sağlanan imkânlara, 
üstlendikleri sorumluluğa uygun bir 
duruş, vakar ve gayret bekliyorum. Ma-
hallesine muhtar adayı dahi olamayacak 
derecede hayatın gerçeklerinden kopuk 
kişilerin bu ülkenin siyasetinde, bürok-
rasisinde, yönetiminde söz sahibi olduk-
ları devirler geride kalmıştır. Milletimi-
zin gönlünde taht kuramayan, desteğini 
alamayan hiç kimsenin, arkasını şu veya 
bu güce yaslayarak efelik yaptığı dönem-
lerin kapısını, bir daha açılmamak üzere 
kapattık. 

Biz eğer terör örgütlerinden küresel şer 
odaklarına kadar 7 düvele meydan oku-
yorsak, milletimizden ve sizlerden aldığı-
mız destekle bunu yapıyoruz. Arkasında 
milletin olmadığı devlet adamı ayakta ka-
lamaz. Milletinin tam desteğini almış bir 
devlet adamının ise önünde duracak hiç-
bir engel yoktur. 

Biz, 40 yıllık siyasi hayatımızın her döne-
minde milletimizle birlikte yol yürüdük. 
Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizde demokrasi-
den ekonomiye hangi alanda tarihi reform-
lara imza attıysak, hepsini de milletimizle 
birlikte başardık. Bugün de aynı anlayışla 
mücadelemizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz 
gecesi, biz bu milletin ne kadar büyük, ne 
kadar kahraman, ne kadar cesur, ne kadar 
kararlı olduğunu bir kez daha gördük. 

Ne diyor şair: 

“Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan!

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkadan!

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan!”

Evet, 15 Temmuz gecesi milletimizle bir-
likte darbecilerin üzerine yürüdük ve 
ülkemizin darbeler konusundaki makus 
talihini tersine çevirdik. İlk defa darbecile-
rin değil milletin kazandığı bu hadise, ta-
rihimizde bir dönüm noktasıdır. İnşallah, 
şu an gündemimizde olan iç ve dış tüm 
sorunların üstesinden gelerek, bu dönüm 
noktasını daha büyük zaferlerle taçlandı-
racağız. 
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Zalimlerin Safında Yer Almayı 
Maharet Sananların, Fahrettin 
Paşa’yı Hedef Almaları Boşuna 
Değildir

Kardeşlerim,

Kudüs, tarihin her döneminde olduğu gibi 
bugün de, hem Müslümanların kendi ara-
larındaki, hem de dünyadaki vicdanlar için 
bir ölçü vazifesi görüyor.  Dün, Kudüs’ü 
işgal etmek için İstanbul’dan Anadolu’ya 
600 bin kişiyle geçen Haçlı Ordularını To-
roslara kadar 60 bin kişiye indiren Milleti 
olarak, biz de bu vicdan terazisinde tartılı-
yoruz. Ecdadımız, bin yıl boyunca, kanı ve 
canı pahasına Kudüs’ü ve tüm İslam coğ-
rafyasını korumuştu. 

Birinci Dünya Savaşı, bu büyük imtihanla 
bir kez daha yüzleşmemizin, Kurtuluş Sa-
vaşımız ise diriliş ruhuyla önümüzde yeni 
bir dönem açışımızın adıdır. Millet olarak 
Birinci Dünya Savaşını daha ziyade kayıp-
larımızla, en fazla Çanakkale’deki büyük 
zaferimizle biliriz. Halbuki, Birinci Dün-
ya Savaşının üzerinde hala yeteri kadar 
çalışılmamış pek çok destanı vardır. Bun-
lardan biri, mağrur İngiliz kuvvetlerinin 
Kut’ül Amare’de, bölgedeki en büyük he-
zimetlerinden birine uğratılmış olmasıdır. 
Üzerinde önemle durulması gereken bir 
başka hadise, sırf düşman toplarıyla tahrip 
edilmesin diye Kudüs’ten ricat edilmiş ol-
masıdır. 

Bir diğer önemli husus, Osmanlının aynı 
anda pek çok cephede savaştığı bir dönem-

de Kafkas İslam Ordusuyla Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin yardımına koşmamızdır. 
Bugünlerde, birilerinin büyük bühtanıy-
la hatırladığımız bir başka destanımız 
da Medine Müdafaasıdır. Bölgemizde ve 
dünyada Müslümanların çok ciddi baskı, 
zulüm ve saldırı altında olduğu bir dö-
nemde, zalimlerin safında yer almayı ma-
haret sananların, Medine Müdafaasını ve 
onun büyük kahramanı Fahrettin Paşa’yı 
hedef almaları boşuna değildir. Çünkü Me-
dine Müdafaası, İslam’ın ve onun büyük 
Peygamberinin, Efendimiz Muhammed 
Mustafa (SAV)’in, sembollerinin ve adının, 
şartlar ne olursa olsun, nasıl korunması 
gerektiğini gösteren ibretlik bir hadisedir. 

Peki, nedir Medine Müdafaası ve kimdir 
Fahrettin Paşa? Fahrettin Paşa, Osmanlının 
Tuna Vilayeti yöneticilerinden Mehmet 
Nahid Efendi ile meşhur Osmanlı akıncısı 
Bali Beyin ahfadından Fatma Adile Hanı-
mın oğlu olarak, bugün Bulgaristan sınır-
ları içinde yer alan Rusçuk’ta doğmuştur. 
93 Harbinin ardından ailesiyle birlikte 
İstanbul’a gelmiş, Harp Okulunu ve Erkan-ı 
Harbiye’yi bitirdikten sonra da orduya ka-
tılmıştır. Balkan Savaşında gösterdiği kah-
ramanlıkla, Edirne’nin düşman işgalinden 
kurtarılmasına büyük katkı sağlamıştır. 
Ardından Musul’da, daha sonra da Urfa 
bölgesindeki Ermeni isyanlarının bastırıl-
masında görevler üstlenmiştir. 1916 yılın-
da Medine’ye tayin edilen Fahrettin Paşa, 
1919’a kadar bu mübarek beldenin korun-
masını üstlenmiştir. Sürgünde bulunduğu 
Malta’dan döndükten sonra Ankara’daki 
Milli Mücadeleye katılmış, Afganistan 
Büyükelçiliği görevinde bulunmuş, As-
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keri Yargıtay’daki vazifelerinin ardından 
emekli olmuştur. 

Ey bize bühtanda bulunan zavallı; Fahred-
din Paşa Medine korumasını yaparken, 
senin ceddin neredeydi? Fahrettin Paşa 
İstanbul’dan kalkıp Medine’ye niçin geldi?  
O mukaddes toprakları korumak üzere 
geldi. Peki, senin ecdadın neredeydi? Fah-
rettin Paşa’nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa 
ettiği Medine’de yaptığı işler, gösterdiği 
kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği 
direniş, gerçekten takdire şayandır. 

Türkiye Olarak, Kutsal Emanetleri 
Titizlikle Koruyoruz

Meşhur İngiliz ajanı Lawrence’in, bin bir 
vaatle Osmanlının aleyhine döndürdüğü 
bazı Arap aşiretleriyle kuşattığı Medine’de 
bulunduğu süre içinde, Fahrettin Paşa sa-
dece savunma yapmamış, şehri adaletle 
de yönetmiştir. Paşa, Hicaz bölgesinde-
ki İngiliz kuşatmasının daralması üzeri-
ne, Peygamber Efendimize ait mukaddes 
emanetleri, ordusunun önemli bölümünü 
oluşturan 2 bin kişilik bir koruma gücüyle 
İstanbul’a göndermiştir. Böylece, mukad-
des emanetlerin işgalci güçlerin eline geç-
mesini ve muhtemelen Avrupa şehirlerin-
deki görkemli müzelerde sergi malzemesi 
haline dönüştürülmesini engellemiştir. 

Türkiye olarak, İstanbul’un manevi örtüsü 
gördüğümüz kutsal emanetleri, Topkapı 
Sarayı’ndaki özel bölümlerinde titizlikle 
koruyoruz. Hatta, İkinci Dünya Savaşı sıra-
sında, İstanbul’un tehdit altına girebilece-

ği göz önünde bulundurularak, bu emanet-
ler gizlice Anadolu’ya götürülüp muhafaza 
edilmiştir. 

Kutsal emanetleri İstanbul’a göndererek, 
rahat bir nefes alan Fahrettin Paşa, tüm 
gücünü ve enerjisini Medine’nin korun-
masına vakfetmiştir. Medine’nin çevresi 
tamamen düşmanla ve onlarla birlikte ha-
reket eden isyancılarla çevrildiği için, şeh-
re ne gıda, ne silah, ne de başka bir yardım 
ulaşmıştır. İşte bu şartlarda Fahrettin Paşa 
Medine’yi 2 yıl 7 ay boyunca savunmuştur. 
Düşmanın baskısıyla İstanbul Hükümetin-
den defalarca tekrar edilen “teslim olması” 
telkinlerine itibar etmeyen Paşa, askerleri-
ni ve şehir halkını toplayıp, onlara şunları 
söylemiştir: 

“Ey nas! Malumunuz olsun ki kahraman 
askerlerim, bütün İslam’ın sırtını dayadığı 
yer, manevi gücünün desteği, hilafetin göz 
bebeği olan Medine’yi son fişengine, son 
damla kanına ve son nefesine kadar muha-
faza ve müdafaya memurdur. Buna Müslü-
manca, askerce azmetmiştir. Allahu Teâla 
bizimle beraberdir. Şefaatçimiz o’nun Re-
sulü, Peygamber Efendimizdir.”

Evet, işte bu duygularla şehri müdafaa 
eden Paşa, bulduğu her fırsatta Ravza-i 
Mutahhara’ya, Peygamber Efendimizin 
mezarına gidiyordu.  Bu ziyaretlerinde 
Paşa, “Ya Resullullah! Senin için sava-
şanlarla sana karşı çıkanları görüyorsun; 
Allah’ın yardımını bize ulaştır” diye dua 
ediyordu. 
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Şartların zorlaştığı, ilacın, yiyeceğin, içe-
cek suyun dahi kalmadığı bir dönemde, 
Medine’yi büyük bir çekirge sürüsü basmış-
tı. Fahrettin Paşa askerlerine, “Çekirge’nin 
serçeden ne farkı var? Temizdir, tazedir, 
şifalıdır” diyerek aylarca onları şehri istila 
eden çekirgelerle besledi. 

Bu arada, hem İstanbul Hükümeti, hem de 
çevresindekiler tarafından sürekli teslim 
olması yönünde zorlanan Paşa, sonunda 
kılıcını Peygamber Efendimizin mezarı-
na bırakarak, teslime mecbur kalıyordu. 
Medine’nin tesliminin ardından korkulan 
oluyor, şehir günlerce yağmalanıyordu. 
Fahrettin Paşa’nın, karışıklıklardan dolayı 
şehri terk eden binlerce Medine sakininin 
kilit altına aldırıp titizlikle koruduğu evle-
rinin kapıları kırılıp, içlerinde ne varsa ta-
lan ediliyordu. 

Batı’ya Kaçırılan Kutsal 
Emanetleri Geriye Almak İçin Bir 
Gayretiniz Var mı?

Kardeşlerim,

Tarihimizin işte bu mümtaz şahsiyetine ve 
onun Medine’de gösterdiği şanlı direnişe 
dil uzatanların, bugün kimlerle, nereler-
de, ne işler çevirdiğini biz gayet iyi biliyo-
ruz. Fahrettin Paşa, Medine’nin tek taşına 
dahi el uzatmamış, şehir halkının tüm 
mallarını güvence altına almış, adaletten 
asla ayrılmamış bir komutandır. Paşa’nın 
İstanbul’a gönderdiği kutsal emanetlerin 
tek biri dahi zarar görmemiş, ticari meta 
haline dönüştürülmemiştir. Peygamber 

Efendimizin hürmetine, bu kutsal emanet-
ler bugün de titizlikle korunmaya devam 
etmektedir. Buna karşılık, işgalcilerin ve 
onlarla birlikte hareket edenlerin eline ge-
çen eserlerin nerelerde, ne durumda oldu-
ğunu en iyi bilenler, herhalde bize bu suç-
lamaları yöneltenlerdir. 

Batı’ya kaçırılan kutsal emanetler acaba şu 
anda ne durumda, onlara hiç gidip baktın 
mı? Acaba onları tekrar geriye almak için 
bir gayretiniz var mı? Yok. Ama bizdeki 
emanetler ruhaniyetine uygun bir şekilde 
korunmaktadır.

Arap halkları, tıpkı Orta Asya’daki, tıpkı 
Balkanlardaki, tıpkı Kafkasya’daki, tıp-
kı diğer bölgelerdeki kardeşlerimiz gibi 
bizim canımızdır, ciğerimizdir, gönülda-
şımızdır, yoldaşımızdır. Bununla birlik-
te, Arap ülkelerindeki kimi yöneticilerin 
Türkiye’ye yönelik husumetlerinin, kendi 
dirayetsizliklerini, acziyetlerini, hatta iha-
netlerini örtme amaçlı olduğu da açıkça 
ortadadır. Millet olarak, Rabbimizin rı-
zası ve Peygamber Efendimizin hatırası 
uğruna, kutsal toprakları korurken dök-
tüğümüz kanların her damlası bizim için 
şereftir, şandır, inşallah dar-ı bekada şefaat 
vesilemizdir. Bazı ülkelerin kimi had bil-
mez, tarih bilmez, diplomatik nezaket bil-
mez yöneticileri, ne Arap halklarıyla olan 
kardeşliğimize, ne de Rabbimizin rızası ve 
Peygamberimizin şefaati uğrunda verdiği-
miz mücadeleye gölge düşüremez.

Müslüman olmanın birleştiriciliği hepimi-
ze yeter. Uhuvvetten nasibi almamış olan-
ların hezeyanları, Türkleri de, Arapları da, 
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Kürtleri de, Farisileri de, diğer Müslüman-
ları da bağlamaz. Bu bakımdan meydanı, 
kendi şahsi çıkarları uğruna Müslüman-
ların birliğine ve dayanışmasına çamur 
atanlara asla bırakmayacağız. 

Fahrettin Paşa’nın Peygamber Efendimize 
o güzel yakarışını burada bir kez daha tek-
rarlamak istiyorum:

“Ya Resullullah! Senin için savaşanlarla sana 
karşı çıkanları görüyorsun; Allah’ın yardımı-
nı bize ulaştır.”

Evet, bu duaya Mehmet Akif gibi amin demek 
yakışır: 

“Ey Ulu Peygamberimiz nerdesin? 

Dinle minaremde öten gür sesin! 

Gel, bana yar ol ki cihan titresin,

Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.

Amin! Desin hep birden yiğitler,

Allahu Ekber! Gökten şehidler.

Amin! Amin! 

Allahu Ekber! 

Allahu Ekber!”

Suriye Ağladığında, Bizim de 
Gözyaşlarımız Akıyor

Kardeşlerim,

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz 
günlerde kendi güvenlik stratejisini açıkla-
dı. Bu stratejiyi; “Her şey Amerika için” di-
yerek özetlemek mümkündür. Elbette her 
ülkenin kendine göre bir güvenlik strateji-
si belirleme ve bunu hayata geçirme hakkı 
vardır. Dolayısıyla biz de bu hakka sahibiz. 

Türkiye olarak kendi güvenlik stratejimizi 
şu şekilde özetleyebiliriz: Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet… 

Her kim, milletimizin birliğine, beraber-
liğine, kardeşliğine göz dikerse, güvenlik 
stratejimize saldırmış demektir. Her kim, 
bayrağımıza, ezanımıza, şehitlerimizin ve 
gazilerimizin emanetleri olan değerlerimi-
ze saygısızlık ederse, güvenlik stratejimizi 
ihlal etmiş demektir. Her kim, vatanımı-
zın tek bir taşına dahi el sürmeye teves-
sül ederse, kırmızı çizgilerimizi geçmiş 
demektir. Her kim, devletimizi yıkmaya, 
paralel devletler icat etmeye çalışırsa, gü-
venlik stratejimizin kadim duvarlarına ka-
fasını çarpmış demektir. 

Milli birliğimize, egemenliğimize, toprak 
bütünlüğümüze ve haklarımıza saygı du-
yan herkesle birlikte yol yürümeye, itti-
faklar kurmaya, müttefiklik ilişkisi içine 
girmeye hazırız. Bu değerlerimizden her-
hangi birine el uzatanın elini kırmak da 
boynumuzun borcudur. 

Türkiye, hiçbir zaman terör örgütleri üze-
rinden başka ülkeleri, başka toplumları 
hedef almadığı gibi, bu yönteme tevessül 
edenlere de asla teslimiyet göstermez. Tür-
kiye, hiçbir zaman ekonomiyi bir sömürü, 
bir tehdit, bir şantaj aracı olarak kullan-
madığı gibi, buna kalkışanlara da eyvallah 
etmez. 

Biz, kendi özgürlüğümüz, kendi onuru-
muz, kendi geleceğimiz için ne kadar has-
sasiyet gösteriyorsak, kardeşimiz ve dostu-
muz kabul ettiğimiz toplumlar konusunda 
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da aynı duyguları besliyoruz. Bunun için 
Suriye ağladığında, bizim de gözyaşları-
mız akıyor. Bunun için Irak hüzünlendi-
ğinde, biz de mahzunlaşıyoruz. Bunun için 
Filistin’deki masumlara eziyet edildiğinde, 
bizim de yüreğimiz yanıyor. Bunun için 
Afrika’da çocukları açlıktan bir deri bir ke-
mik kalmış gördüğümüzde, bizim de lok-
malarımız boğamıza diziliyor. Bunun için 
Balkanlardaki kardeşimiz kendisine iba-
det edecek cami bulamadığında, secdeye 
giden alnımız ateş gibi yanıyor. Bunun için 
Avrupa’daki göçmenler ırkçıların tacizine 
uğradığında, oturduğumuz koltuk dikene 
dönüşüyor. Bunun için Arakan’daki Müs-
lümanların evleri başlarına yıkıldığında, 
biz de gök kubbenin üzerimize indiği his-
sine kapılıyoruz. Bunun için Akdeniz’de 
batan her teknenin haberiyle, bizim de kal-
bimizin bir kısmı sulara gömülüyor. Vel-
hasıl, Türkiye olarak, Türk Milleti olarak, 
sorumluluğumuz büyük ama hamdolsun 
bunun üstesinden gelecek gücümüz ve az-
mimiz daha da büyük… 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyorum. Sağlı-
cakla kalın.  
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Türk Hava Yollarımızın değerli yöneticile-
ri, pilotları, yurt dışı temsilcileri, teknis-
yenleri, kabin memurları, yer personeli, 
değerli kardeşlerim, bu büyük ailenin tüm 
mensuplarını en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesine, bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 
Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi 
Türk Hava Yollarımızın yurt dışında tem-

silciliklerinde görev yapan sizlerle bir ara-
ya gelmenin memnuniyeti içindeyim. 

Türkiye’nin gelişme ve büyüme tarihiy-
le, Türk Hava Yollarının tarihi birbiriyle 
paraleldir. 1933 yılında 5 uçakla hizmet 
vermeye başlayan Türk Hava Yollarımız, 
1982 yılına geldiğimizde 27 uçağa, 2002 
yılında da 66 uçağa ve 103 uçuş noktasına 

THY Sayesinde Artık Hiç 
Kimsenin Boynu Bükük Kalmıyor 

THY Yönetimi ve Yurt Dışı Temsilcilerini Kabul | Ankara | 9 Ocak 2018
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ancak ulaşabilmişti. En büyük atılımlarını 
geçtiğimiz 15 yılda yapan Türk Hava Yol-
ları, bugün 331 uçakla ve çok daha büyük 
hedeflerle yoluna devam ediyor. Bugün 
dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 hava-
limanına sefer düzenleyen Türk Hava Yol-
ları, dünyanın en çok noktaya uçan şirketi 
unvanına sahiptir. 

2005-2015 yılları arasında 12 milyar do-
lar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 
2016 yılında 3 milyar dolarlık bir yatırım-
la hamlesini devam ettiren şirketimizin, 
önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür. Geçti-
ğimiz Cuma günü, Fransa ziyaretimiz vesi-
lesiyle, AİRBUS firmasından geniş gövdeli 
20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasının 
imzalanmasına şahitlik ettik. Uçak filomu-
zu tek bir markaya bağımlı kılmadan, den-
geli olarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Şirke-
timiz, 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 
41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 
74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo 
taşımayı ve 11,8 milyar dolar gelir elde et-
meyi hedefliyor. Özellikle İstanbul’da inşa-
sı süren yeni havalimanımızın hizmete gir-
mesiyle, Türk Hava Yollarının önüne çok 
daha büyük fırsatlar çıkacaktır. 

Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın 
şoförlerin kullandığı otomobillerin arka-
sında “Rakibim THY” diye yazardı. Ço-
cukluğumu şöyle bir hatırlıyorum; uçak 
sesi duyduğumuz zaman sırt üstü yatar, 
uçağın geçişini izlerdik. Şirketimiz, hava-
yolu taşımacılığını tüm vatandaşlarımız 
için mümkün hale getirerek, bu rekabeti 
kazandığı gibi, hedef de büyüttü. Biz ikti-
dara gelmeden önce, sadece üst gelir gru-

bu uçak yolculuğu yapabiliyordu. Allah’a 
şükürler olsun ki, gözyüzünü “halkın yolu” 
haline getirdik. 

Biliyorsunuz Türk Hava Yollarının amb-
lemi turnayı temsil eder. Ne diyor o güzel 
türkümüzde: 

“Allı turnam bizim ele varırsan

Şeker söyle kaymak söyle bal söyle

Eğer bizi sual eden olursa

Boynu bükük benzi soluk yar söyle”

Türk Hava Yolları sayesinde artık hiç kim-
senin boynu bükük kalmıyor, çünkü her-
kes sevdiklerine kolayca ulaşabiliyor. Türk 
Hava Yolları, artık dünyanın en büyük ha-
vayolu şirketleriyle rekabet ediyor. Hatta 
bunlardan bazıları, rekabette geri kaldıkla-
rı için yarıştan çekilmek zorunda kalıyor. 
Yeni havalimanımızla birlikte Türk Hava 
Yollarının rekabet gücü ve buna bağlı ola-
rak iş modeli, işletme anlayışı, hizmet kali-
tesi daha da yükselecektir. 

Ülkemizin Tanıtımına THY’nin 
Büyük Katkısı Var

Değerli arkadaşlar, 

Şirketimizin, 2023 hedeflerimize ulaşaca-
ğına zaten inanıyorum. Burada şirket yö-
netimine, 2053 vizyonu için kollarını sıva-
maları tavsiyesinde bulunmak istiyorum. 
Çünkü havayolu yatırımları, hem finans-
man, hem de filo, hem teknik altyapı, hem 
insan kaynağı açısından uzun vadeli plan-
lara göre çalışmayı gerektiriyor. Bugün-
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den harekete geçmezsek, 2053’ü hakkıyla 
değerlendiremeyiz. Yeni havalimanıyla 
ilk hedefimiz, dünyanın en çok noktasına 
uçuş yapan Türk Hava Yollarımızı, dünya-
nın en büyük filosuna sahip uçak şirketi 
haline de getirmektir. THY, en uzak desti-
nasyonlara bile ulaşmalıdır  

Dünya markası olmak için, önce kendi ül-
kenizde rüştünüzü ispat etmiş olmanız ge-
rekiyor. Türk Hava Yollarımız, ülkemizin 
en ücra köşelerine kadar uzanan uçuş hat-
ları ve hizmet kalitesiyle, milletimizin gön-
lüne girmeyi başarmıştır. Aynı başarının 
dünya çapında tezahür ettiğini görmekten 
ise gerçekten gurur duyuyoruz. Dünyanın 
neresine gidersek gidelim, konuştuğumuz, 
sohbet ettiğimiz tüm yabancılar, Türk 
Hava Yollarımızdan övgüyle bahsediyor. 
Son 10-15 yılda, dünya havayolu taşıma-
cılığında hizmet standartlarının yüksel-
mesinde Türk Hava Yollarının çok büyük 
katkısı vardır. 

Rekabet kaliteyi getirir. Yer personelinden 
uçuş personeline, yemeklerinden dijital 
donanımına kadar her konuda çığır açan 
bir anlayışla gerçekleştirilen atılımlar, şir-
ketimizi bugünkü durumuna getirmiştir. 
Artık, ister ülkemizde, ister dünyada, ha-
vayolu taşımacılığındaki standartları gör-
mek isteyen herkes, gelip Türk Hava Yolla-
rına bakacak. Türkiye’nin diğer alanlarda 
gösterdiği atılım elbette önemlidir, ancak 
küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek 
değerimiz bu şirkettir. Her gün dünyanın 
yüzlerce farklı noktasına ülkemizin bayra-
ğını taşıyan Türk Hava Yollarının yaptığı 
tanıtımın bedelini parayla ölçmek müm-

kün değildir. Diğer hizmetlerinin yanısıra, 
ülkemizin tanıtımına yaptığı bu katkı için 
de Türk Hava Yollarımıza ve tüm mensup-
larına teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, 

Türk Hava Yollarımızın yurt dışı bürola-
rında görev yapan kardeşlerimizin, şir-
ketleriyle birlikte ülkemizi de temsil et-
tiklerini biliyoruz. Ülkemizin diplomatik 
temsilcilik sayısından çok daha yaygın bir 
ağa sahip milli havayolu şirketimizin ba-
şarısı ülkemizin hanesine yazıldığı gibi, 
başarısızlıkları, yanlışları, hataları da bize 
mal ediliyor. Bunun için sizlerin, ticari 
misyonunuz yanında diplomasi, kültür, 
tarih alanlarında da sorumluluklarınızın 
bilincinde olmanız, gerekli birikimi de 
edinmeniz gerekiyor. Her birinizin bu gö-
revi layıkıyla yerine getirebilecek ufka ve 
dirayete sahip olduğunuzu gözlerinizden 
okuyabiliyorum. 

Türkiye’nin, TİKA’sıyla, Yurt Dışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığıyla, Yu-
nus Emre Enstitüsüyle, Maarif Vakfıyla, 
Kızılay’ıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla 
yurt dışında oluşturduğu o büyük fotoğra-
fın en önemli unsurlarından biri de Türk 
Hava Yollarımızdır. Cumhurbaşkanı ve 
hükümet olarak, bu önemli görevinizde 
daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi 
özellikle istiyorum. Türk Hava Yollarına ve 
ülkemize yaptığınız hizmetler için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Diğer taraftan, Türk Hava Yolları, aynı za-
manda ülkemizin yüksek teknolojiye da-
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yalı sanayisinin gelişmesinde de büyük 
rol oynamaktadır. Eğer bugün ülkemizde 
dünya çapında başarılara imza attığımız 
bir havacılık sanayisi varsa, bunu önemli 
ölçüde Türk Hava Yollarına borçluyuz. Şu 
anda, en önemli savunma sanayi kuruluş-
larımızın yöneticilerinin ve kritik persone-
linin ciddi bir bölümü, Türk Hava Yolları-
nın teknik bölümlerinde yetişmiş, bilgi ve 
deneyim sahibi olmuş kişilerdir. Bir başka 
ifadeyle, Türk Hava Yolları, havacılık ve 
savunma sanayimiz için adeta bir okul va-
zifesi görmektedir. Pilot yetiştirme prog-
ramıyla, geçmişte Hava Kuvvetlerimizden 
beslenen şirketimizin, artık orayı da besle-
yecek bir konuma geleceğine inanıyorum. 

THY Çok Genç Bir Ekip 
Tarafından Yönetiliyor

Değerli arkadaşlar,

Sözlerimi, Türk Hava Yollarımızın, geçti-
ğimiz kış yayımlanan o güzel reklam fil-
mindeki o güzel duygularla tamamlamak 
istiyorum:

“Hadi gel…

Işıyan sabahlarınla, şevkatli kanatlarınla

Özledim seni, hadi koş gel.

İçin açılsın, güneşim yüzüne dokunsun.

Sen gel, ben beklerim, hatır koymam.

Unutamazsın ki hatıralamızı…

İçinde varsa bir ateş, daha keskinleşir hasret…

Ellerim öyle hünerlidir ki, ne zaman bırakır, ne 
mekân…

Hadi gel…

Yollarım açık, kapılarım açık, kollarım açık.

Aynı göğün altında değil miyiz ne de olsa, ya 
da aynı yerin üstünde.

Gel…

Sen geleceksin ya, bak içim içime sığmaz oldu.

Ben senin memleketinim, ben senin sıcacık yü-
reğinim.

Hadi uç da gel…

Memleketin her yeri şimdi ne güzeldir.

İnsanın gidesi gelir.”

İnsanları, memleketimizin içinde ve dün-
yanın her yerinde gidecekleri yerlere götü-
ren Türk Hava Yollarımızın tüm mensup-
larını bir kez daha tebrik ediyorum. Yurt 
dışı temsilciliklerinde çalışan siz değerli 
kardeşlerimi ayrıca tebrik ediyorum. Siz-
lerden sadece Türk Hava Yollarının değil, 
ülkemizin ve milletimizin beklentilerinin 
de büyük olduğunu bir kez daha hatırlat-
mak istiyorum. 

Türk Hava Yolları ülkemizin en köklü şir-
ketlerinden biri ama yönetim kurulu baş-
kanından temsilcilerine kadar oldukça 
genç bir ekip tarafından yönetildiğini gö-
rüyorum. Biz hayatımızın her döneminde 
gençlerimize güvendik. Atatürk Havalima-
nındaki terör saldırısında ve 15 Temmuz 
darbe girişiminde saatler içerisinde faali-
yetlerini yeniden yürütebilir hale gelerek, 
şirket ve yönetim olarak rüştünüzü ispat 
ettiniz. Son yıllarda aldığınız uluslarara-
sı ödüller de bu gerçeği teyit ediyor. Türk 
Hava Yolları gibi bir dünya markasını da 



Recep Tayyip ERDOĞAN

304

gençlerimize emanet etmekten dolayı en 
küçük bir pişmanlığımız, en küçük bir en-
dişemiz yoktur. Karşımızdaki bu pırıl pırıl 
ekibin bizi mahcup etmeyeceğine inanıyo-
ruz. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli vali yardımcılarımız, değerli kay-
makamlarımız, kıymetli arkadaşlar, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, 
bu gazi mekâna hoşgeldiniz. 

10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle 
kaymakamlarımızla üçüncü kez bir ara-
ya geliyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinden 

gelen siz kıymetli kaymakamlarımızla bu 
güzel buluşmamıza vesile olan Türk İdare-
ciler Derneğimizin yöneticilerine teşekkür 
ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında şehit Muham-
met Fatih Safitürk başta olmak üzere, gö-
revleri başında hayatlarını kaybeden tüm 
kaymakamlarımıza Allah’tan rahmet dili-

İnsanların Gönlüne Girerseniz, 
Şehre Gerçek Anlamda Nüfuz 

Etmiş Olursunuz

Vali Yardımcıları ve Kaymakamları Kabul | Ankara | 10 Ocak 2018
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yorum. Sizlerin şahsında tüm kaymakam-
larımıza, tüm mülki idare yöneticilerimize 
devletimize, milletimize verdikleri hizmet-
ler için şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemiz yönetim sistemi en başından 
itibaren kaza, yani ilçe temelli olarak ku-
rulmuş, teşkilatlandırılmıştır. Devlet bü-
yüdükçe sistem, “kaza”dan “sancak”a, 
yani il’e, oradan da beylerbeyliğine, yani 
bugünkü sistemimizde mevcut olmayan 
eyaletlere doğru geliştirilmiştir. Öyle ki, 
bugünkü illerimizin ve dolayısıyla ilçele-
rimizin çoğunun sınırları, belli istisnalar 
dışında, Osmanlı’dan devralınan sancak-
larla aynıdır. Enderun’dan başlayıp Mek-
tebi Sultani ve Mektebi Mülkiye ile devam 
eden yönetici eğitim sistemi, bugün ba-
kanlığımızın kendi iç bünyesinde süren 
bir anlayışa dönüşmüştür. Esasen, 2019 
yılında geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde, devletin tüm yöne-
ticilerinin ilave bir eğitimden geçirileceği 
bu geleneğin ihyası düşünülebilir. Böylece, 
çok büyük fedakârlıklar ve harcamalarla 
elde edilen yönetim tecrübelerini kişilerle 
kaim olmaktan çıkartıp, bir havuzda topla-
yarak geleceğe aktarabileceğimizi düşünü-
yorum. Çünkü kanuna göre kaymakamlar, 
her yıl ilçenin tüm bucaklarıyla, köylerinin 
en az yarısını ve ilçedeki kamu teşkilatları-
nı teftiş etmekle mükelleftir. 

Tüm sistem içinde, vatandaşlarımızın ade-
ta kılcal damarlarına kadar giren merkezi 
yönetim idarecileridir. Tabii, ben kayma-
kamlarımızın tüm köylerimizi, bir değil 

birkaç defa dolaştıklarına, oralarda yaşa-
yan insanların sıkıntılarını, hizmetlerdeki 
aksaklıkları bizzat yerinde tespit ettikleri-
ne inanıyorum. Unutmayınız, her kayma-
kam ilçesinde devletin en üst yöneticisi 
olarak bizim gören gözümüz, dinleyen ku-
lağımız, konuşan dilimiz, uzanan elimiz-
dir. Açık konuşmak gerekirse, ülkemiz-
de devletle vatandaş ilişkileri her zaman 
bugünkü gibi sıcak olmamıştır. Bilhassa 
tek parti döneminde ve daha sonra onun 
kalıntısı mahiyetindeki yıllarda “ceberrut 
devlet” anlayışı yüzünden vatandaşımız 
adeta yaka silkmiştir. Hatta bu durum şiir-
lere dahi konu olmuştur. Buraya gelmeden 
önce katıldığım Adalet Şurası’nda adaletle 
ilgili bir başka şiirine atıfta bulunduğum 
rahmetli Karakoç, eski dönemlerin devlet-
vatandaş ilişkisini de şöyle anlatıyor: 

Gitmişti makama arz-ı hâl için

‘Bey’ dedi, yutkundu, eğdi başını.

Bir azar yedi ki oldu o biçim...

‘Şey’ dedi, yutkundu, eğdi başını.

Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı

Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı...

Bir baktı konağa alttan yukarı 

‘Vay’ dedi, yutkundu, eğdi başını.

Döndü, gözlerinde bulgur bulgur yaş 

Sandım can evime döktüler ateş

Sordum: ‘Memleketin neresi gardaş? ‘

‘Köy’ dedi, yutkundu, eğdi başını.

Evet… Ülkemizi işte böyle insanların sü-
rekli azarlanıp yutkundukları bir dönem-
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den aldık, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışını hakim kıldığımız bugünkü 
Türkiye’ye getirdik. “Halk için halka rağ-
men” zihniyetiyle bu milletin değerlerine, 
tarihine, kültürüne, hatta bizatihi kendi-
sine savaş açanların direnişini birer birer 
kırarak buralara ulaştık. 

Kaymakamlarımızın Telefonları 
Asla Kapalı Olmayacak

Arkadaşlar, 

Ayağındaki çarığı, giydiği şalvarı, başında-
ki kasketi yüzünden Ankara’nın Kızılay’ı-
na sokulmayan Aşık Veysel’in hikayesi, bu 
bakımdan çok ibretliktir. Vatandaşının re-
fahını yükseltmek yerine, onu gözden ırak 
tutmaya çalışan bir yönetim anlayışını asla 
kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bizim eğitim-
de, sağlıkta, ulaştırmada, şehircilikte, sos-
yal yardımlarda yaptığımız reformların 
amacı, vatandaşımıza dayatılan kötü hayat 
şartlarını ortadan kaldırmaktır. Bugün, 
4’ünü hizmete aldığımız, 17’sinin inşaatı, 
11’inin hazırlık çalışmaları süren Şehir 
Hastanelerini kurmamızın asıl gayesi işte 
budur. Bu yola, ister emekli, ister çalışan 
olsun, ister parası olan, ister parası olma-
yan olsun, istisnasız herkese en üst stan-
dartlarda sağlık hizmeti sunacak hasta-
neler hayaliyle çıkmıştık. Hamdolsun, 
birer birer hayalimizi gerçeğe dönüştü-
rüyoruz. 

Dünyada eşi benzeri olmayan bu sistemin 
elbette eksikleri, aksaklıkları olabilir. Attı-
ğımız her adımda bunları da düzelterek, 

en gelişmiş ülkelerde dahi görülmeye-
cek bir sağlık hizmeti standardını mille-
timize sunuyoruz. Aynı şekilde eğitimde 
okul, derslik, araç-gereç, pansiyon, spor 
salonu ihtiyacını giderecek projeleri birer 
birer hayata geçirdik. 60-70 kişiye kadar 
varan sınıflardan öğrenci ortalamasının 
20-25’lere kadar düştüğü sınıflara geldik. 
İnşallah, çok yakında, sınıf eksikliği sebe-
biyle yapılan ikili öğretimi de tamamen 
ortadan kaldırıyoruz. Üniversite eğitimi 
derseniz, her ilimizin ayağına bu imkânı 
götürdük.  

Benzer bir atılımı spor altyapısı konusunda 
gerçekleştirdik. İllerimizin, ilçelerimizin 
tüm mahallelerine, köylerine varıncaya ka-
dar her yere çocuklarımıza, gençlerimize 
spor yapabilecekleri sahalar, salonlar, spor 
aletleri kazandırdık. Ulaşımdaki, toplu ko-
nuttaki, internetteki, diğer alanlardaki hiz-
metleri teker teker saymıyorum bile…

Eğer Türkiye, 3 bin 500 dolar kişi başına 
gelirden 11 bin dolar kişi başına gelire 
ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yük-
selmişse, artık burada devletle vatanda-
şın ilişkisinin eski düzende yürümesi 
mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan 
olursa, karşısında önce bizi bulur. Kayma-
kam arkadaşlarımızın bu konuda azami 
dikkati gösterdiklerini biliyorum. Yine de 
bazen vatandaşlarımızdan şikâyetler aldı-
ğım da oluyor. Her şikâyet doğru ve haklı 
olacak diye bir şey elbette yok. Ama haklı 
şikâyetleri tespit edersek, gereğini yap-
maktan da asla çekinmeyiz, bunun da bi-
linmesini isterim. 
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Değerli vali yardımcılarımız ve kayma-
kamlarımız,

İlçelerinde devletin en üst düzey temsilcisi 
olarak görev yapan kaymakamlarımızın, 
buna uygun özlük hakları olması gayet 
tabiidir. Bir özeleştiri olarak şunu ifade et-
mek istiyorum. Geçmiş dönemlerde oldu-
ğu gibi bizim hükümetlerimiz döneminde 
de, maalesef, kulisi, lobisi güçlü olan, sesi 
çok çıkan kesimlerin ilave bir takım hak-
lar aldığı, diğerlerinin bundan mahrum 
kaldığı olmuştur. Kaymakamlarımızın da 
bu bakımdan bir mahsunlukları olduğunu 
biliyorum. Hiçbir kaymakamımızın, emri 
altında çalışanlardan daha düşük maaş 
alıyor olması kabul edilebilir bir durum 
değildir. Bu konuda, bir çalışmanın yapıla-
rak, tüm meslek grupları açısından hakka-
niyete dayalı bir ücret dengesinin, en geç 
2019 yılında kurulacağına inanıyorum. 
Kaymakamlarımızın pek çoğu, 15 Tem-
muz’daki sağlam duruşlarıyla milletimizin 
takdirini toplamıştır. Bunun yanında, kay-
yım olarak görev yaptıkları belediyelerde 
ve şirketlerde gösterdikleri başarılar da 
kaymakamlarımızı milletimizin gözünde 
farklı bir yere getirmiştir. Özlük haklarıyla 
ilgili dengesizliğin düzeltilmesi, milletimi-
zin kaymakamlarımıza olan vefa borcunun 
ödenmesine vesile teşkil edecektir. Tabii 
kaymakamlarımızdan da buna uygun bir 
gayret ortaya koymalarını bekliyoruz. Her 
zaman ifade ettiğim gibi, vali, bakan, bele-
diye başkanı düzeyindeki idarecilerin me-
sai mefhumu olmaz. Hep söylediğim gibi, 
telefonlarınız asla kapalı olmayacak. Bir 
konuyu öğrenmem gerekiyordu, bu gece 

saat 1.30’da, genel başkan yardımcımı ara-
dım. Eğer ben ayaktaysam, o da ayakta ol-
malıdır. Bu tür yöneticiler günün 24 saati, 
haftanın 7, yılın 365 günü hizmete hazır 
olmak zorundadır. 

Yetimleri, Engellileri, Yaşlıları 
Yakından Tanımalısınız

Bu ülke, 2023’de dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girecek. Mesela birisi 
çıkmış, “Yolların durumunu kamyon şo-
förlerine sorun” diyor. Eline, diline dur-
sun, 20 sene önce kamyonlar, otobüsler, 
otomobiller yollarda rahat edebiliyorlar 
mıydı? Şimdi otobüsler de, kamyonlar da 
yaptığımız otobanlarda, duble yollarda ra-
hat rahat yol alıyorlar.  Cumhuriyet tarihi 
boyunca 6 bin100 kilometre yol yapılmış-
tı.  Biz ise 15 seneye 19 bin kilometre yol 
sığdırdık. “Yol medeniyettir” dedik ve bu 
adımı attık.  

Görev yaptığı yerde ister 2 yıl kalsın, is-
ter 5 yıl, kalıcı hizmetlere imza atamayan, 
ilçe halkının gönlünde sağlam bir yer edi-
nemeyen idareci, ellerini başının arasına 
alıp düşünmelidir. Bizim milletimiz, bazen 
anlık olarak farklı tepki verebilir, ama so-
nuçta ortaya konan her güzel hizmeti tak-
dir eder, yapanın da hakkını teslim eder. 
Kaymakamın kayda değer bir icraat ortaya 
koymadığı bir yerde, diğer kamu görevlile-
rinden üstün gayret beklemek beyhudedir. 
Çünkü yönetimde adettir; herkes en başta-
kine bakar, kendi konumunu, kendi yolu-
nu ona göre belirler. 
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Siz devletin ilçenizde yürüttüğü her yatırı-
mı, her kırsal kalkınma projesini, her KÖY-
DES projesini, bunun yanında özel sektör 
yatırımlarını yakından takip eder, gerekli 
murakabeleri, müdahaleleri zamanında 
yaparsanız, kimse orada yanlış bir işe kal-
kışmaya cesaret edemez. Biliyorsunuz, 
köylerimizin su, yol, kanalizasyon gibi 
ihtiyaçları için başlattığımız KÖYDES’i, 
ekonomik ve sosyal gelişimi de kapsaya-
cak şekilde genişlettik. Kırsalda yaşayan 
insanlarımızın hayat kalitesini arzu ettiği-
miz seviyeye getirene kadar da bu projeyi 
sürdüreceğiz. 

Biliyorsunuz, geçmişte Güneydoğu’daki 
bazı belediye başkanları devletin verdiği 
kaynakları dağ göndermişlerdi.  Ama şim-
di kayyım olarak atanan gerek vali, gerek 
vali yardımcısı, gerekse de kaymakam kar-
deşlerimiz çok ciddi çalışmalar gerçekleş-
tiriyorlar. Şehit Kaymakamımız Muham-
met Fatih Safitürk de öyle değil miydi? 
Şehidimiz çok büyük hizmetler vermişti.  

Diğer taraftan, ilçenizdeki garipleri, öksüz-
leri-yetimleri, engellileri, yaşlıları, varsa 
Suriye’den, Irak’tan, başka yerlerden gel-
miş sığınmacıları, her birinin ihtiyaçlarını 
teker teker bilecek şekilde yakından tanı-
manız gerekir. Televizyonda yayınlanan 
bir haberde, bir ambulans şoförü arkada-
şımızın, yol olmadığı için bir hastayı 600 
metre sırtında taşımasını izledim.  Allah 
ondan razı olsun. İşte bizim böyle yiğitlere 
ihtiyacımız var. 

Eğer ilçenizde; 

Yatacak yeri olmadığı için gece sokakta 
kalan… Yiyeceği olmadığı için yatağa aç 
giren… Yakacağı olmadığı için soğukta tit-
reyen… Giyeceği olmadığı için dışarı çık-
maya utanan… Defteri-kalemi olmadığı 
için okula gidemeyen… Bakacak kimsesi 
olmadığı için sersefil olan… Velhasıl yar-
dım eli uzatılabilecekken ihmalden dolayı 
mağdur olan tek bir kişi dahi varsa, açık 
söylüyorum, çok büyük vebal altındası-
nız demektir. Hamdolsun devletimizin 
imkânları, tüm bu sıkıntıları çözebilecek, 
tüm bu ihtiyaçları giderebilecek düzeyde-
dir. Eskiden devletin kendine hayrı olma-
dığı dönemlerde bu tür eksikler, ihmaller 
belki mazur görülebilirdi. Ama bugünün 
Türkiye’sinde, böyle bir görüntüyü asla ka-
bul edemeyiz. Bakınız, Hacı Bayram Veli 
ne diyor: 

Nagihan bir şara (şehre) vardım

Anı ben yapılır gördüm

Ben dahi bile yapıldım

Taş ve toprak arasında

Şar dedikleri gönüldür

Ne alimdür ne cahildür

Aşıklar kanı sebildür

Ol şarın kenaresinde

Evet, şehir dediğiniz gönüldür. Siz insanla-
rın gönlüne girerseniz, işte o zaman şehre 
gerçek anlamda nüfuz etmiş olursunuz. 
Bu işleri, maaşlı memurlara bırakırsanız, 
istediğiniz neticeyi elde edemezsiniz.  Her 
şeyden önce kendiniz bizzat bu işlerin için-
de olacaksınız. Bunun yanında gönüllü ki-
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şileri, sivil toplum kuruluşlarını harekete 
geçireceksiniz. Çünkü yardım konuları 
emirle, görevle uzun süre yürütülebilecek 
işler değildir; mutlaka gönüllülük esasına 
göre sürdürülmelidir. 

Şimdi bazıları diyecek ki, bir kaymakamın 
bunca işe gücü yeter mi? Yeter, hatta daha 
fazlasına da yeter. Ne diyor merhum Neşet 
Ertaş; “Aşkınan çalışan yorulmaz.” Şayet 
sizler ülkeniz ve milletiniz için aşkla, sev-
giyle, tutkuyla çalışırsanız yorulmazsınız, 
tam tersine elde ettiğiniz her başarı gücü-
nüzü, enerjinizi, azminizi biraz daha artı-
rır. Bizler ve sizler için, yaptığınız hizmet-
ler karşılığında aldığımız “Allah razı olsun” 
sözünden daha değerli bir armağan, daha 
kıymetli bir hediye olamaz. 

Terör Örgütlerinin En Küçük 
Bir Hareketlenmesine Dahi İzin 
Vermeyin

Kıymetli arkadaşlar, 

Türkiye, hem içeride, hem dışarıda yu-
valanmış terör örgütleri ve onları destek-
leyen güçlerle hayati bir mücadele yürü-
tüyor. Bu mücadelenin daha uzunca bir 
süre de devam edeceği anlaşılıyor. Şu ana 
kadar, hamdolsun, bizi hedef alan oyunla-
rın hepsini de bozduk, bize kurulan tuzak-
ların hepsini de boşa çıkardık. Bu yıldan 
başlayarak, önümüzdeki dönemde mille-
timizin birliğine, beraberliğine, kardeşliği-
ne yönelik saldırıların katlanarak artması 
kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, 
kimi zaman mezhep, kimi zaman meşrep, 
kimi zaman köken, kimi zaman daha başka 

farklılıklar üzerinden süren bu saldırılar 
karşısında en büyük görev sizlere düşüyor. 
İlçelerinizde en küçük bir provokasyona, 
en küçük bir kışkırtmaya, en küçük bir fizi-
ki veya psikolojik tahrike izin vermemeniz 
çok önemlidir. Emniyet güçlerimizle, istih-
barat birimlerimizle, valilerimizle, bakan-
lığımızla yakın diyalog ve işbirliği içinde, 
bu tür olumsuzlukların başlamadan önü-
ne geçmeniz şarttır. Bunun en güzel yolu 
da, her kesimle yakın irtibat içinde olmak, 
nabzı bizzat yerinde tutmaktır. 

Sizlerden beklentim, dışarıdan gelen ve çe-
şitli kisveler altında milletimizi birbirine 
düşürmek isteyen hiç kimseye müsamaha 
göstermemenizdir. Aynı şekilde, terör ör-
gütlerinin en küçük bir hareketlenmesine 
dahi izin vermemelisiniz. Sur’da bir gedik 
açılırsa, orası büyür ve sonuç felaket olur. 
Onun için, sizler görev yaptığınız yerlerde 
işte o ilk gediği açtırmayacaksınız. Milleti-
miz, gezi olaylarından çukur eylemlerine, 
15 Temmuz’dan ekonomik kumpaslara ka-
dar her konuda, ülkesine, milletine sahip 
çıkma konusundaki kararlılığını ortaya 
koymuştur. Sizlerden, milletimizden aldı-
ğınız güçle ve bu kutlu mücadelenin üzeri-
nize yüklediği sorumlulukla, önümüzdeki 
dönem her konuda çok daha büyük hiz-
metlere imza atmanızı bekliyorum.

Bu duygularla, bir kez daha 10 Ocak İdare-
ciler Gününüzü tebrik ediyorum. İlçeleri-
nizdeki bütün vatandaşlarımıza selamları-
mı iletmenizi rica ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 43’üncüsünde 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Ankara, Bat-

man, Edirne, Giresun, Hatay, İzmir, Kara-
bük, Karaman, Kütahya, Mardin, Ordu, 
Rize, Sivas ve Şanlıurfa illerimizden gelen 
siz kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyo-
ruz. Ülkemizdeki demokrasi piramidinin 
tabanını oluşturan muhtarlarımızla zirve-
sini temsil eden Cumhurbaşkanı arasında-
ki bu samimi ve hasbi diyalogun meyvele-

Bize Bedel Ödetmekten Söz 
Edenlere Tavsiyemiz, Açıp İstiklal 

Marşımızı Okumalarıdır

43. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 11 Ocak 2018
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rini de almaya başladık. Toplantılarımıza 
başladığımız günden beri gerek muhtarla-
rımızın, gerekse muhtarlarımız aracılığıy-
la pek çok vatandaşımızın, mahallemizin, 
şehrimizin sıkıntılarına çözüm bulduk, 
buluyoruz. 

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurduğu-
muz Muhtarlık Bilgi Sistemi, giderek daha 
etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Ma-
halli İdareler Genel Müdürlüğü’nde kuru-
lan Muhtarlar Daire Başkanlığı vasıtasıy-
la, muhtarlarımızın, muhtarlıklarımızın 
meseleleri en üst düzeyde ve tek elden 
takip ediliyor. Aynı şekilde valiliklerde 
vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel 
sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde 
ise başkan yardımcısı düzeyinde muh-
tarların taleplerini takip edecek muha-
taplar belirlendi. 

19 Ekim tarihini, 2015 yılından itibaren 
Muhtarlar Günü ilan ederek, ülke genelin-
de kutlama programları yapılmasını temin 
ettik. Muhtarların en büyük sıkıntıların-
dan biri olan SGK primlerinin devlet tara-
fından ödenmesine imkân sağladık. SGK 
primiyle birlikte 2 bin 116 liraya çıkarttığı-
mız muhtar maaşlarında yüzde 40’ın üze-
rinde artış yapmış olduk. Muhtarlarımızın 
tamamına tek tip kimlik belgesi verilme-
sini temin ettik. En az bir dönem muhtar-
lık yapmış olanları, 4 bin liranın üzerinde 
bir meblağa ulaşan silah ruhsat harcından 
muaf tuttuk. 

Şimdi sizlere yeni bir müjdem var. Bili-
yorsunuz, kimi yerlerde belediyeler kendi 

inisiyatifleriyle muhtarlık binaları yaptırı-
yordu, ama çoğu mahallemizde muhtarlık 
binası yoktu. Ülkemizin her yerinde ihtiyaç 
duyulan yerlerde muhtarlık binaları yapıl-
ması kararını aldık. Hazine envanterinde-
ki bu iş için uygun olan araziler Valiliklere 
ve Kaymakamlıklara tahsis edilecek. Onlar 
da, imkânlar ölçüsünde bu yerlere muhtar-
lık hizmet binaları inşa edecekler. İçişleri 
Bakanlığımız Maliye Bakanlığıyla görüş-
tü, gerekli mutabakatlar sağlandı. İçişleri 
Bakanlığımız tek tip projeler üretecek ve 
valiliklerimiz de bu projelere göre muhtar-
lıkları inşa edecekler.  Böylece muhtarları-
mız oldukça moderm çalışma alanlarına 
kavuşacaklar. 

Ülkemizdeki mevcut 50 bin 256 muhtarlı-
ğımızdan 17 bin 644’ünün belediyeler, va-
tandaşlarımız, il özel idareleri tarafından 
yapılmış binaları zaten var. Geriye kalan 
muhtarlıklarımızı da, tahsis edilen hazine 
arazileri üzerinde ve yine benzer yöntem-
lerle inşallah en kısa sürede binalarına 
kavuşturmuş olacağız. Şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bütün bunlar karşılığında sizlerden tek bir 
isteğimiz, tek bir beklentimiz var. O da ma-
hallenize en güzel hizmeti yapmanızdır. 
Sizler mahallenizin, mahalle halkının me-
seleleriyle ne kadar yakından ilgilenir, ne 
kadar çok derde derman olursanız, mille-
timiz de ülkesine, devletine o derece güçlü 
şekilde sahip çıkacaktır. 
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Hedeflerimize Ulaşma 
Konusunda Muhtarlarımızdan da 
Katkı Bekliyorum 

Tabii muhtarlıkların nüfus ve alan olarak 
büyüklükleri konusunda da bir düzenle-
meye gitmek gerekiyor. 25-30 bin nüfuslu 
mahalledeki bir muhtarın, herkese ulaş-
ması, her meseleyle ilgilenmesi elbette 
mümkün olmaz. Bunun için, 2019’da yeni 
yönetim sistemine geçerken, muhtarlık-
ların nüfus ve alan olarak büyüklükleri 
konusunda bir alt ve üst sınır getirilmesi 
düşünülebilir. Özlük haklarından hizmet 
binalarına kadar her konuda güçlendirdi-
ğimiz, imkân sağladığımız muhtarlarımız-
dan beklediğimiz verimi alabilmemiz an-
cak bu şekilde mümkün olabilecektir. 

Yine, valiliklerimizin ve kaymakamlıkla-
rımızın, muhtarlarımızın faaliyetlerinin 
denetimi konusunda da bir sistem kurma-
larında fayda görüyorum. Teknoloji, her 
konuda olduğu gibi, muhtarlıklarımızın 
faaliyetleri hususunda da en büyük yar-
dımcımızdır. Muhtarlıklardaki bilgisayar 
sistemlerinin kaymakamlıklarımızdaki 
ilgili birimlerle entegrasyonu sayesinde, 
kamu kurumlarımızdan en azından bir 
kısmının bilgi toplama ve hizmet verme 
yüklerinin muhtarlıklar üzerinden dağıtıl-
ması düşünülebilir. 

Türkiye, elindeki tüm imkânları, tüm kay-
nakları en üst düzeyde değerlendirmek 
zorunda olan bir ülkedir. Çünkü bizim 
çok büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere 
doğru yürürken attığımız her adımda çok 

büyük mücadeleler veriyoruz. Muhtarla-
rımızın bu sürece çok daha etkili şekilde 
katılmaları ve katkı sağlamaları bize güç 
verecektir. 

Değerli kardeşlerim,

Her zaman ifade ettiğim gibi, biz muh-
tarlarla buluşmalarımızda sadece hasret 
gidermiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin, 
bölgemizin ve tüm dünyanın meselele-
ri üzerinde değerlendirmeler yapıyor, 
mesajlarımızı milletimizle paylaşıyoruz. 
Türkiye’nin en büyük sıkıntısı, kendini 
milletten üstün gören bir zihniyetin yıl-
larca ülkemizin yönetimine tasallut etmiş 
olmasıdır. Bu zihniyet, özellikle tek parti 
döneminde bir yandan milletimizi sefa-
lete ve yokluğa mahkum ederken, diğer 
yandan da tarihimize, kültürümüze, de-
ğerlerimize savaş açarak, adeta manevi bir 
yıkım peşine düşmüştür. Milletimiz ise, 
bulduğu her fırsatta bu zihniyetten kurtul-
manın yollarını aramıştır. 1950 yılı seçim-
leri, Demokrat Parti’nin değil, asıl milletin 
zaferiyle sonuçlanmıştır. Tüm baskılara, 
tehditlere, hilelere, hukuksuzluklara rağ-
men, sandıktan çıkan irade üstün gelmiş-
tir. Buna rağmen bizim “vesayet” diyerek 
ifade ettiğimiz, seçilmiş iradeye rağmen ül-
keyi yönetme anlayışı, uzun yıllar varlığını 
ve gücünü muhafaza etmiştir. Vesayetin 
yetersiz kaldığı durumlarda darbeler, cun-
talar devreye girmiştir. 1960 darbesi, san-
dıktan çıkan sonuca tahammülsüzlüğün, 
milletin iradesinin karşısına silahın ve 
saplantıların konmasının adıdır. Rahmetli 
Menderes ve arkadaşlarını, gerçekten gü-
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lünç, gerçekten çocukların bile inanmaya-
cağı, gerçekten uydurma delillerle idama 
götürenlere bu millet hakkını hiçbir za-
man helal etmeyecektir. 

1970’lerin binlerce vatandaşımızın ha-
yatına mal olan, ülkemizin enerjisini ve 
kaynaklarını heba eden, bizi benzer şart-
larda yola çıktığımız nice ülkelerin gerisi-
ne düşüren kaos dolu yılları da bizim için 
ibretlerle doludur. 1980 darbesinde, “Bir 
sağdan bir soldan” diyerek asılan gençle-
rin, ülkemizin iç çekişmelerle tüketilen 
imkânlarının hesabını sormak bize nasip 
oldu. 

Benzer bir kaos dönemini 1990’lı yıllarda 
da yaşadık. 28 Şubat cuntacılarının ülke-
mizde yeni bir kardeş kavgası çıkarmak 
için kurdukları tuzakları, milletimizle bir-
likte birer birer bozduk. Ama bu dönemde 
yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik anafor-
ların ülkemize maliyeti de çok ağır oldu. 
2002 yılı Kasım ayından beri inşa ettiğimiz 
istikrar ve güven ikliminin üzerine adeta 
titreyerek, Türkiye’yi bugünlere getirdik. 

Kardeşlerim, 

Geçtiğimiz 15 yıla baktığımız zaman, bu 
dönem de aslında kolay geçmedi. İktidarı-
mızın ilk yıllarında vesayet güçlerinin akıl 
ve izan dışı o kadar çok saldırısına, kum-
pasına, tazyikine maruz kaldık ki, inanın 
tahammülü bile çok zordu. Ülkemiz ve 
milletimiz için sabrettik, çalıştık, çabala-
dık ve nihayet Türkiye’yi o sıkıntılardan 
kurtardık. 

Türkiye, özellikle 2011 seçimlerinin ardın-
dan tarihinin en büyük yatırım, büyüme, 
ihracat, yurt dışı açılım hamlesine girmiş-
ken, bir anda kendimizi yoğun bir saldırı 
dalgasının içinde bulduk. MİT Müsteşa-
rının ifadeye çağrılması, gezi olayları, 17-
25 Aralık yargı-polis darbe girişimi, Ada-
na’daki MİT tırları kumpası, 2014 mahalli 
seçimlerinde oynanan oyunlar ardı ardına 
sıralandı. Eğer MİT müsteşarı ifade ver-
seydi, tutuklansaydı, daha sonraki hedefin 
kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu ne-
denle MİT Müsteşarıma “Kesinlikle gitme-
yeceksin. Polisi içeriye almayacaksın” diye 
talimat verdim. Görüyor musunuz kimler-
le mücadele ediyoruz?  FETÖ yargısı bu 
milletin evlatlarını birbirine kırdırmak is-
tedi. Tabii FETÖ’nün, Emniyet’in içinde de 
adamları vardı. 

Ey Amerika, Böyle Stratejik 
Ortaklık Olur mu?

Ülkemizin tarihimizin en büyük tehditle-
rinden biri altında olduğunu gördüğümüz 
için, bu saldırıların hiçbirine de eyvallah 
etmedik, aslanlar gibi mücadelemizi ver-
dik. Milletimiz de bu oyunu çözdüğü için, 
bize her türlü desteği verdi. Cumhurbaş-
kanlığı seçimi, milletimizin tüm saldırıla-
ra ve arkasındaki güçlere karşı bir meydan 
okumasıydı. 

Biz de milletimizin yüklediği sorumlulu-
ğun hakkını vermek için, mücadelenin 
çıtasını sürekli yükselterek yolumuza de-
vam ettik. Milletimizi ve bizi sandıkta ye-
nemeyeceklerini görenler, bu defa terör 
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örgütlerini harekete geçirdiler. FETÖ za-
ten çoktan sahaya inmişti. Onun yanına 
PKK’yı ve DEAŞ’ı da koyarak terör cep-
hesini tahkim ettiler. Çukur eylemleriyle 
ülkemizi bölmeye, bombalı saldırılarla 
milletimizin huzurunu kaçırmaya, seçim 
sonuçları üzerinden de siyaseti felç etme-
ye kalktılar. Hiçbirine de eyvallah etmedik. 
Tam tersine, rabiamızla adını da koymak 
suretiyle, mücadelemize hız verdik. Evet, 
Türkiye’nin verdiği mücadelenin adı artık 
bellidir: Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Va-
tan… Tek Devlet…

Şu anda bizim askerimiz, polisimiz, jan-
darmamız, güvenlik korucularımız her 
yerde var mı? Var. Tendürek’te var mı? Var. 
Gabar’da var mı? Var. Cudi’de var mı? Var. 
Kato’da var mı? Var. Beslerderesi’nde var 
mı? Var. Kandil’de var mı? Orada da olaca-
ğız. Nereden en ufak bir tehdit geliyorsa, 
F-16’larla, helikopterlerimizle, tankları-
mızla, toplarımızla tepelerine biniyoruz. 
Terörü inşallah tamamen bitireceğiz. Çün-
kü milletimizin huzurunu kaçırmaya kim-
senin hakkı yok.

Aynı durum FETÖ’cüler için de geçerli-
dir. Hapiste olan FETÖ’cülerin anneleri 
gelip, “Benim evladım suçsuz, günahsız” 
diyorlar. Suçsuz, günahsızsa zaten bırakı-
yoruz. Kusura bakma, eğer senin evladın 
bir yerlere karışmışsa da yargımız gereğini 
yapıyor. Ama anne olarak bir takım şeyle-
rin farkına varamamışın. Çünkü bu örgüt, 
insanları uyutuyor, uyuşturuyor. Bu örgüt 
mensupları bir tuvaletin arkasında böl-
me yapmışlar, orada özel görüşmelerini 
yapıyorlar. Bu görüntüleri izlediniz değil 

mi? Görüldüğü gibi bunlarda her numa-
ra var.  Zaten bu örgütün başı da nerede? 
Pensilvanya’da. Onun arkasında kim var? 
Onun arkasındaki bölmede de Amerika 
var.

Şimdiye kadar Amerika’nın bizden istediği 
tüm teröristleri verdik.  Ama Türkiye’nin 
istediği bu teröristleri vermiyorlar. Böyle 
stratejik ortaklık olmaz. Bir taraftan “Sra-
tejik ortağız” diyeceksin, öbür taraftan te-
röristlere 5 bin tır dolusu silah vereceksin. 
Biz nasıl stratejik ortağız, böyle ortaklık 
olur mu?

İşte bu anlayışla azmimizi bileyerek, kol-
larımızı, paçalarımızı sıvayarak, yakınla-
rımızla helalleşerek yeni istiklal harbimizi 
savunmadan taarruza dönüştürdük. Gü-
venlik güçlerimiz, teröristleri açtıkları çu-
kurlara gömdü. Gereken önlemler alınarak 
büyükşehirlerimizi hedef alan eylemlerin 
önü kesildi. 7 Haziran’da kilitlenen siyase-
tin önünü, 1 Kasım seçimleriyle yeniden 
açtık. Baktılar ki Türkiye’nin önünü bu şe-
kilde de kesemeyecekler, bu defa en alçak, 
en hain yöntemi devreye soktular. 15 Tem-
muz gecesi, ordumuzun içerisine yıllar bo-
yunca sinsice sokulup organize olmuş bir 
grup darbe girişimi başlattı. 

Milletimizle birlikte, tıpkı Çanakkale’de, 
tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi omuz 
omuza, yürek yüreğe verip bu ihanet giri-
şimini başarısızlığa uğrattık. Hukuk dev-
leti ilkesinden taviz vermeden, FETÖ iha-
net çetesinin tüm mensuplarını adaletin 
önüne çıkardık. Mahkemeler yavaş yavaş 
sonuçlanıyor. FETÖ’cü alçaklar, masumla 
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suçluyu birbirine karıştırarak, yürütülen 
operasyonların, yapılan yargılamaların 
itibarını sarsmak için akla-hayale gelme-
yecek yollara başvurdular, başvuruyorlar. 
Kuyumcu hassasiyetiyle bunları da birer 
birer ayrıştırarak, masumların haklarını 
iade etmek, suçluları hak ettikleri cezalara 
çarptırmak suretiyle bu mücadeleyi mut-
laka başarıyla sonuçlandıracağız. Çünkü 
bizim başka ülkemiz, başka vatanımız, baş-
ka milletimiz yok. 

Fırat Kalkanı Harekâtıyla 
Attığımız Adımı, Tüm 
Sınırlarımız Boyunca 
Genişletecek Güce Sahibiz

Anadolu, tüm mağdurlar ve mazlumlar 
için sığınılacak güvenli bir limandır. Ama 
Anadolu’dan kopup gidenleri aynı şekilde 
karşılayacak bir başka sığınak yoktur.  Bi-
rilerinin başları sıkıştığında kuyruklarını 
bacaklarının arasına sıkıştırarak kaçacak, 
saklanacak ikinci, üçüncü vatanları olabi-
lir. Bizim yok. Onun için Türkiye’ye sahip 
çıkacağız. Onun için 81 vilayetiyle bu va-
tana sahip çıkacağız. Onun için 80 milyon 
vatandaşının her biriyle bu millete sahip 
çıkacağız. Onun için devletimize, kurum-
larımıza, kaynaklarımıza, hedeflerimize 
sahip çıkacağız. 

Kardeşlerim,

Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken, 
birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde 
bir terör koridoru inşa etmeye çalışması 
karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bun-

ca zaman beklemiş olmamızın sebebi, bu 
meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılık-
lı anlayışla çözme konusundaki ümidimi-
zi koruyor olmamızdı. Ancak, geldiğimiz 
noktada, bu yolların giderek daha çok ka-
pandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını 
görüyoruz. Suriye’de ve Irak’ta yaşanan 
hadiselerin, sayıları milyona varan ma-
sumun kanı dökülmesi pahasına kurulan 
düzenin amacı her geçen gün daha net bir 
şekilde anlaşılıyor. Bize verilen sözlerin tu-
tulmamasına, gözümüzün içine bakıla ba-
kıla yalan söylenmesine daha fazla taham-
mül etmek zorunda değiliz. Fırat Kalkanı 
Harekatıyla attığımız adımı, tüm sınırları-
mız boyunca genişletecek güce, imkana ve 
iradeye sahibiz. 

Türkiye, hiç kimsenin kendi ülkesindeki 
iktidar oyununa meze olacak bir devlet de-
ğildir. Türkiye, Amerika’nın bölgemizdeki 
tutarsız politikalarının makasına getirile-
bilecek bir ülke hiç değildir. Türkiye, Av-
rupa Birliği’nin bölgemizdeki gelişmeler 
karşısında sergilediği kifayetsizliğin bede-
lini ödemek zorunda olan bir ülke de değil-
dir. Biz, 200 yıldır dört bir yandan üzerine 
üşüşen leş kargaları, akbabalar tarafından 
didiklendiği halde hala dimdik ayakta ka-
labilmiş bir ülkeyiz. Karşınızda ne Osman-
lının hasta adamı, ne Cumhuriyetin çömez 
devleti, ne 1970’lerin, 1990’ların güçsüz 
ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşka-
nından muhtarına kadar 2023 hedeflerine 
kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inan-
mış bir millet var. Artık karşınızda büyük 
ve güçlü Türkiye var. Artık karşınızda yüz-
lerce milyon kardeşinin kalbini ve duasını 
arkasına almış bir Türkiye var. Artık karşı-
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nızda yepyeni bir ruhla ve azimle şahlan-
mış Türk Milleti var. Artık karşınızda “Ya 
olacağız ya öleceğiz” diyen bir millet var. 
Bize bedel ödetmekten söz edenlere diyo-
ruz ki, hodri meydan…

Bu coğrafya nice büyük medeniyetlerin, 
nice büyük milletlerin doğuşuna şahitlik 
ettiği gibi, nice kibir abidesi azametli güç-
lerin çöküşünü de görmüştür. Bu toprakla-
rın altı, 600 bin kişiyle İstanbul’dan yola çı-
kıp Torosları ancak 60 bin kişiyle aşabilen 
orduların örnekleriyle doludur. Çanakkale 
boğazı ve toprakları, aynı zamanda devrin 
en büyük, en modern, en kalabalık ordula-
rının mezarlığıdır. Ne diyor Akif:

İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür

İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür

Anadolu toprakları nice paslı yürekleri bu 
yükten kurtarmıştır. Biz, İstiklal Marşımı-
zı mürekkeple değil kanımızla yazmış bir 
milletiz. En büyük bedel can değil midir? 
Milletimiz, istiklali ve istikbali için girdiği 
her imtihandan, kanını akıtma pahasına 
çıkmıştır. Bize bedel ödetmekten söz eden-
lere tavsiyemiz, açıp İstiklal Marşımızı 
okumalarıdır. Ne diyor orada:

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.

Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Evet… Burada sözü edilen dünyaları alsak 
da vermeyeceğimiz cennet vatan var ya, 
işte onun içinde, kimi soydaşımız, kimi 
dindaşımız ama hepsi de kardeşimiz olan 
coğrafyamızdaki insanların tamamı vardır. 

Suriye’de Terör Koridorunun 
Olduğu Alan Misak-ı Milli’nin 
İçindedir

Her kim ki; 

“Suriye’den, Irak’tan bize ne?”, “Libya’dan, 
Kuzey Afrika’dan bize ne”, “Balkanlardan 
bize ne?”, “Kafkasya’dan, Orta Asya’dan 
bize ne” , “Kırım’dan bize ne” diyorsa… Bi-
lin ki sadece tarihimizden değil istiklal ve 
istikbal kavramlarından da habersizdir. 
Buraların hepsi de bizim gönül dünyamı-
zın sınırları içindedir. Gazi ne diyordu? 
Misak-ı Milli hudutları. Misak-ı Milli ne-
resi? Suriye’de oluşturulmak istenen terör 
koridorunun olduğu alan Misak-ı Milli’nin 
içindedir. Burada devlet kurma peşinde 
olanlar avucunu yalar. Gereği neyse bunu gö-
recekler. Kendini fiziki sınırlarına hapseden-
ler, gönül pınarlarını kuruturlarsa, ondan 
da mahrum kalırlar. Biz gönül pınarlarımızı 
asla kurutmadık, kurutmayacağız. 

Şimdi buradan muhtarlarımıza soruyorum: 

Gönül pınarlarımızı kurutmak isteyenle-
rin heveslerini, 2019’da kursaklarında bı-
rakıyor muyuz?
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Bunun için;

Bir oluyor muyuz? 

İri oluyor muyuz?

Diri oluyor muyuz?

Kardeş oluyor muyuz?

Hep birlikte Türkiye oluyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun…

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyorum. Sağlı-
cakla kalın. 
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 44’üncüsünde 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Adıyaman, 

Amasya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Deniz-
li, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, 
Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Nevşe-
hir ve Tokat illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz. 

Bu ay sonu itibariyle muhtarlarımızla bu-
luşmalarımızın üçüncü yılını geride bırakı-

Havalimanındaki Yolcunun Can 
Güvenliği Yoksa, Sen Nasıl Bir 
Devletsin Diye Sormazlar mı?

44. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 24 Ocak 2018
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yoruz. Ülkemiz ve dünya tarihinde örneği 
olmayan böylesine geniş tabanlı bir kucak-
laşmaya eşlik ettiğiniz, bizlere kalbinizi aç-
tığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Ülkemizdeki 50 bin muhtarımı-
zın tamamıyla bir araya gelene kadar bu 
buluşmaları inşallah sürdüreceğiz. Birisi 
hariç tüm toplantılarımızı gerçekleştir-
diğimiz bu salonda muhtarlarımızla nice 
tarihi hadiseleri birlikte yaşadık, birlikte 
değerlendirdik, birlikte üzüldük, birlikte 
sevindik. Yine tarihi bir hadiseyi tüm sı-
caklığıyla yaşadığımız şu günlerde, sizlerle 
hasbihal etmek, dertleşmek üzere bir ara-
dayız. 

Kardeşlerim,

Afrin’i teröristlerden temizlemek için baş-
lattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz 
operasyon, Allah’a hamdolsun başarıyla 
sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 
birlikler ile bölgenin asli sahipleri olan Su-
riyeli kardeşlerimizden oluşan Özgür Su-
riye Ordusu unsurları, adım adım Afrin’i 
kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin 
tır ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan 
terör örgütünün son mensubu da etkisiz 
hale getiriline kadar bu operasyon devam 
edecektir. Bin yıllık komşuluk ve kardeş-
lik hukukumuzun gereği olarak bölgeyi, 
adı ister DEAŞ olsun, ister PKK veya onun 
uzantıları olsun hiç fark etmez, tüm terör 
örgütlerinden arındırmayı boynumuzun 
borcu olarak görüyoruz. Sınır güvenliği-
miz elbette önemlidir. Vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğine kast eden sınır 
ötesi tehditler elbette önemlidir. Ama biz 
Suriye’deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeş-
lerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını 

ve geleceğini, en az kendimizinki kadar 
önemli görüyoruz. 

Bir önceki buluşmamızda muhtarlarımıza, 
“Artık gözümüzün içine bakıla bakıla bize 
yalan söylenmesine tahammül etmek zo-
runda değiliz” demiştim. Nitekim, kimin 
ne dediğine değil, milletimizin ne istediği-
ne bakarak bu operasyonu başlattık. Tabii 
birileri hemen, fitne kazanını kaynatmaya 
başladı. Bizim sınır güvenliğimizi sağlama 
ve Suriye’yi yıllardır ülkemizde misafir et-
tiğimiz kardeşlerimizin geri dönebilecek-
leri emin bir yer haline getirme gayretleri-
mizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan 
saldırıyor. Kimi, terör örgütlerine yönelik 
olduğu gün gibi aşikâr olan bu operasyo-
nu, Afrin’deki Kürt kardeşlerimize karşı 
gibi göstermeye, kimi bizi Suriye’yi işgal-
le suçlamaya çalışıyor. Biliyorsunuz, Fırat 
Kalkanı Harekâtında 3 bini aşkın DEAŞ’lı-
yı ve yüzlerce PYD-YPG’liyi etkisiz hale ge-
tirdik. O zaman da bize benzer suçlamalar-
da bulundular. Ama şimdi, teröristlerden 
arındırmakla kalmayıp altyapısıyla, eğiti-
miyle, sağlığıyla, tüm belediye hizmetleriy-
le ayağa kaldırdığımız Cerablus-El Bab ara-
sındaki bölgeye 100 bine yakın kardeşimiz 
geri dönüp, normal hayatını sürdürmeye 
başladı. Afrin’de de aynısı olacak. Önce te-
röristlerin kökünü kurutacağız, sonra da 
orayı yaşanabilir hale getireceğiz. 

DEAŞ’la PYD-YPG, Tıpkı Bir 
Madalyonunun İki Yüzü Gibiler

Kardeşlerim, 

Tabii, biz bu gerçeklerle yıllardır yüzleş-
tiğimiz için, aslında kimin nerede durdu-
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ğunu gayet iyi biliyoruz. Dikkat ederseniz, 
DEAŞ bahanesiyle Afrin’i terör koridoruna 
dâhil etmek isteyenler, bugün DEAŞ’lılarla 
birlikte ülkemize karşı savaşıyor. Bölücü 
örgüt, güya hapishanelerde tuttuğu DE-
AŞ’lıları, bize karşı beraberce savaşmak 
üzere salıvermiş. Çünkü, bunların birbi-
rinden farkı yok. DEAŞ’la PYD-YPG, tıpkı 
bir madalyonunun iki yüzü gibi, aynı se-
naryoda farklı roller üstlenmiş, aynı ama-
ca hizmet eden terör örgütleridir. Her iki 
örgütün de ipini elinde tutanlar, işlerine 
geldiğinde birini, işlerine geldiğinde öte-
kini öne sürüyor. Nitekim, Rakka’da ku-
şatılıp kolayca imha edilebilecek olan DE-
AŞ’lılar, kamyonlarla oradan çıkartılarak, 
çeşitli bölgelere dağıtılmışlardır. Bunların 
bir kısmının da ülkemize yönelik eylem-
ler için rezervde tutulduğunu biliyoruz. 
Afrin’e yaptığımız operasyon, aynı zaman-
da işte bu rezervin bir kısmını da ortadan 
kaldırmaya yöneliktir. 

Allah’ın izni, milletimizin feraseti, güven-
lik güçlerimizin becerisiyle biz bu DEAŞ 
belasını, öyle veya böyle kendimizden uzak 
tutarız. Ama aynı şeyi, yıllardır bizim mü-
cadelemizi engellemek için adeta ellerin-
den gelen her şeyi yapan diğer ülkeler ya-
pabilir mi, işte onu bilmiyoruz. Bu ülkeler, 
daha düne kadar, bizim kimlik bilgilerini 
verdiğimiz teröristleri bile kontrol altın-
da tutmayı beceremeyip kanlı eylemlere 
maruz kalmışlardı. Şimdi, çok daha pro-
fesyonel, çok daha gözü kara, çok daha 
vahşi teröristlerle muhatap olduklarında 
neler yapacaklarını hep birlikte görece-
ğiz. 

İşte dost Almanya’da, havalimanında, 
Türkiye’ye gelen vatandaşlarımıza PKK’lı 
teröristler tekme-tokat, ellerindeki sopa-
larla saldırdılar. Böyle güvenlik olabilir 
mi? Bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? 
Bugüne kadar zaten hep bunları yuttuk 
yuttuk yuttuk… Hep söylenen şey, “İşte 
yargı var, hukuk var.” Tamam da, bu nasıl 
yargı, bu nasıl hukuk? Havalimanındaki 
yolcunun can güvenliği yoksa, sen nasıl bir 
devletsin diye sormazlar mı? Ancak bizde 
böyle bir şey olduğu zaman hemen ayağa 
kalkıyorsunuz. Kusura bakmayın, biz bu 
gerçekleri de söyleyeceğiz.

Bölge halkı, kimin terörist olduğunu, ki-
min gerçekten dostu olduğunu çok iyi 
biliyor. Bakınız, Kobani de denilen Aynel 
Arab’tan kaçarak ülkemize sığınan yüz-
binlerce kardeşimiz, bölge DEAŞ’tan te-
mizlenmiş olmasına rağmen, evlerine geri 
dönmüyor, topraklarımızda yaşamayı sür-
dürüyor. Niçin biliyor musunuz? Çünkü, 
belki görünüşte DEAŞ gitti ama oraya bir 
başka terör örgütü çöreklendi. Yüzbinlerce 
insan, canından, malından, namusundan, 
geleceğinden emin olmadığı için, evlerine 
geri dönmüyor, beklemeye devam ediyor. 
Eğer, birilerinin iddia ettiği veya gösterme-
ye çalıştığı gibi, güya haklarını savunduğu 
insanlara dahi güven vermeyen bu örgü-
tün, gerçek yüzünü görmek, bilmek için 
daha başka neye ihtiyaç var?

Bunlar barbar. Bunlar katil. Bunlar hırsız. 
Bunlar ırz düşmanı. Bunlar bölgemizin 
maruz kaldığı postmodern haçlı seferinin 
yerli işbirlikçileri. Bölücü terör örgütünün 
Suriye’de ele geçirdiği yerlerde hakimiyet 
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kurmak için, Arap’ından Kürt’üne ve Türk-
men’ine kadar onbinlerce kişiyi bizzat öl-
dürdüğünü veya beraber çalıştığı güçlere 
bombalatarak katlettirdiğini bilmeyen 
mi var? Kendilerine karşı çıkan herkesi 
“DEAŞ’lı” gibi gösterip, yaşadıkları yerlerin 
koordinatlarını verdikleri güçlere öldür-
tenlerin, Suriye için, bölgemiz için hayırlı 
niyetleri olması mümkün müdür? Elinde 
onbinlerce çocuğun, kadının, yaşlının, ma-
sumun kanı olan bu örgütü destekleyip, 
Türkiye’yi işgalci diye itham edenlerin, 
bırakın Kürtçülüğünü, bırakın sosyalistli-
ğini, insanlığından şüphe ederim. 

Zeytin Dalı Operasyonu, Aynı 
Zamanda Bir Samimiyet Testidir

Kardeşlerim,

Aslında biz Afrin’de aynı zamanda tüm 
insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mü-
cadele ediyoruz. Ateş altındaki sivillerin 
tahliyesini engelleyen, kadınları, çocukla-
rı, yaşlıları canlı kalkan olarak kullanan bu 
zihniyet, çukur eylemlerinde ve Fırat Kal-
kanı Harekâtımızda da karşımıza çıkmıştı.  
Biz, 13-15 yaşındaki çocukları, dünyadan 
haberi olmayan yaşlı kadınları ellerine si-
lah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan, 
kendisi lokmaya muhtaç garipleri haraca 
bağlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyo-
ruz. Dünyada, insan hakları adına, özgür-
lükler adına, çocukları ve kadınları mü-
dafaa adına çalışan ne kadar sivil toplum 
kuruluşu, ne kadar devlet varsa, hepsini de 
bu mücadelesinde Türkiye’yi destekleme-
ye davet ediyoruz. Zeytin bizim inancımız-

da çok kutludur ve Cenabı Allah Kur’an da, 
“Vettini vezzeytun” diye tin helvası ile zey-
tine yemin ediyor. Zeytin, aynı zamanda 
özgürlüğün bir ifadesidir. 

Zeytin Dalı operasyonu, aynı zamanda bir 
samimiyet testidir. Gerçekten terörizmle 
mücadeleyi ve insan haklarını savunan-
larla, bu kavramları istismar ederek kendi 
projelerini hayata geçirmeye çalışanların 
ayrımını, bu süreçte hep birlikte çok daha 
iyi yapacağız. Türkiye, izlediği politikayla, 
sadece kendi sınırlarını korumakla ve bin 
yıllık kardeşlerine gövdesini siper etmekle 
kalmıyor, aynı zamanda topyekün insan-
lığın onurunu da kurtarıyor. İnsanlık ta-
rihinin en kadim yerleşim yerlerini yakıp 
yıkan, oluk oluk kan akıtan bu oyuna biz-
den başka “dur” diyenin çıkmıyor olması-
nı üzüntüyle karşılıyoruz. Biz, Zeytin Dalı 
operasyonuyla bölgemiz üzerinde farklı 
emelleri olan güçlerin, “Derenin taşıyla 
derenin kuşunu vurma” oyununu bir kez 
daha bozmuş olduk. İnşallah, Münbiç’ten 
başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu 
boza boza devam edecek, bölgemizi bu mu-
sibetten tamamen temizleyeceğiz. 

Her mücadele gibi, bunun da bir bedeli var. 
2015 yılı Temmuz ayından beri terörle mü-
cadelede, sınırlarımız içinde binin üzerin-
de şehit verdik. Fırat Kalkanı Harekâtında 
72 şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonun-
da da şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Öz-
gür Suriye Ordusu ve Mehmet’imizden 7-8 
şehidimiz var. Buna karşılık 268 terörist 
etkisiz hale getirildi.  Kararlı bir şekilde yo-
lumuza devam edecek, bunların kökünü 
kazıyacağız. 
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Gönül ister ki, güvenlik güçlerimizin hiç-
birinin burnu kanamadan bu operasyon-
ları tamamlayabilelim. Ama çatışmanın 
olduğu, silahların konuştuğu, terörün hiç-
bir sınır, ahlak, ilke tanımadan saldırdığı 
bir yerde, kayıplar kaçınılmaz hale geliyor. 
Hamdolsun bizim askerimiz, polisimiz, ko-
rucularımız, Özgür Suriye Ordusundaki 
kardeşlerimiz şehadeti şereflerin en büyü-
ğü olarak gördükleri için, adeta ölümün 
üzerine üzerine gidiyorlar. Rabbimiz bize, 
dünya hayatını ahiret hayatı için, cennet 
için feda eden şehitlerimizin diri oldukla-
rını müjdeliyor. Buradan Zeytin Dalı ope-
rasyonunda, daha önceki sınır ötesi ope-
rasyonlarımızda, terörle mücadelede, 15 
Temmuz’da verdiğimiz tüm şehitlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gazile-
rimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 
Halen operasyon halindeki tüm güvenlik 
güçlerimizi Rabbim korusun, esirgesin, za-
fere ulaştırsın diyorum.  Şehitlerimiz için 
el Fatiha…

Kardeşlerim,

Yaşadığımız dönemler, aynı zamanda mil-
let olduğumuzu daha iyi hissettiğimiz, daha 
iyi gördüğümüz günlerdir. Türkiye’nin do-
ğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 
81 vilayeti ve 80 milyon insanıyla, Zeytin 
Dalı operasyonu konusunda ortaya koydu-
ğu birlik, beraberlik, dayanışma ruhu bize, 
Mehmet Akif ’in o güzel şiirini hatırlattı. 

Ne diyor Akif:

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz

Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyyetin

Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin

Bekayı hak tanıyan sa’yi bir vazife bilir

Çalış çalış ki beka sa’y olursa hak edilir

Evet… Sadece bir zamanlar değil, bugün de 
millet olduğumuzu, hem de tüm dünyaya 
örnek olacak bir millet olduğumuzu gör-
menin mutluluğu içindeyiz. Türkiye’nin 
bu milli politikasına destek veren tüm va-
tandaşlarımıza, tüm siyasi partilerimize, 
tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, duala-
rıyla askerimize destek olan tüm gönül er-
lerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Arkamızda Yüreğiyle, Cesaretiyle, 
Kararlılığıyla Koskoca Bir Millet 
Var

Ülkemiz bir asır önce, milletimizi bölme-
yi, parçalamayı, aramıza tefrika sokmayı 
başardıkları için uçurumun kenarına gel-
mişti. Çanakkale’de başlayan dirilişi, İstik-
lal Harbimizle kuruluşa dönüştürerek, bu 
cendereden çıkmıştık. Cumhuriyet tarihi-
miz boyunca bizi rahat bırakmadılar. Kimi 
zaman ideolojik cepheleri, kimi zaman 
mezhep, kimi zaman köken farklılıklarını, 
kimi zaman sosyal-siyasal fay hatlarını kul-
lanarak, bizi hep kendimizle kavga eden, 
kendi içinde didişen bir ülke olarak tutma-
ya çalıştılar. Hamdolsun, ülkemizin son 15 
yılı, diğer birçok atılımların, hizmetlerin 
yanında, milli birlik ve bütünlüğümüzün 
de güçlenmesine vesile olmuştur. 15 Tem-
muz, bu anlayışın adeta zirvesidir. 
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PKK’ya karşı nasıl birlik ve beraberlik için-
deysek, FETÖ’ye karşı da tek yürek olarak 
hareket etmeyi başardığımız için, bu süre-
ci herhangi bir yıkıma uğramadan atlata-
bildik. Bugün artık, ülkemiz adına hangi 
mücadeleye girersek girelim, biliyoruz ki 
arkamızda yüreğiyle, bileğiyle, cesaretiyle, 
kararlılığıyla koskoca bir millet var.

Askerimiz cephede savaşıyor ama Adıya-
man’daki vatandaşlarımızdan Amasya Su-
luova’daki muhtarlarımıza, ülkemizdeki 
Suriyelilerden yaşadıkları çadırlardan ses-
lerini duydukları tanklarımızın önüne ge-
lip kurban kesen Yörüklerimize kadar tüm 
milletimiz, onlarla birlikte olmak için can 
atıyor. Dünyada bizden başka, ucunda şe-
hadetin olduğu bir mücadeleye böylesine 
gönüllü olarak, böylesine aşkla, böylesine 
sevdayla koşan, koşmak isteyen bir başka 
millet tanımıyorum. Yüreklerimiz toplu 
vurduğu müddetçe, milletimizi sindirecek 
hiçbir güç yoktur. Çünkü biz vatanın ne de-
mek olduğunu biliyoruz. 

Vatan sahibi olmanın, vatana sahip çıkma-
nın, vatanı gelecek nesillere bırakmanın 
öyle kolay olmadığını biliyoruz. 

Bakınız, merhum Abdürrahim Karakoç üs-
tadımız ne diyor:

İmzan varsa tarihinde dününde

Set oldunsa düşmanların önünde

Milleti kahreden acı gününde

Gözyaşı dökersen bu vatan senin.

Sütü bozuk dar zamanda el olur

Her kavgada yiğitlere gel olur

Yanan yüreklere ırmak sel olur

Çağlayıp akarsan bu vatan senin.

Korudunsa kurşun dahi yiyerek

Sevmişsindir düşünerek duyarak

Çıplak yerler yeşillensin diyerek

Bir fidan dikersen bu vatan senin.

Ne demek ikilik, ne demek hizip

Bazen itaatten intikam cazip

Karanlık zatları hizaya dizip

Ümüğün sökersen bu vatan senin.

Anadolu Türk’ün olduğu gibi

Fatih’in Bizans’ı aldığı gibi

Okların kalkanı deldiği gibi

Bir ateş yakarsan bu vatan senin.

Soylu bir akına çıkmak var yine

Sarıl, var gücünle din-i mübine

İrfan tohumunu yurt zeminine

Yılmadan ekersen bu vatan senin. 

Evet… Soylu bir akına çıktığımız şu dönem-
de, hep birlikte vatanımıza daha sıkı sahip 
çıkacağız. Bunun için daha çok çalışaca-
ğız. Her birimiz işimizi daha iyi yapacağız. 
Hamdolsun, askerimiz sınır boylarında 
ve sınır ötesinde, polisimiz ve jandarma-
mız yurdumuzun her köşesinde teröristle, 
hırsızla, uğursuzla olan mücadelesini en 
iyi şekilde yerine getiriyor. Aynı şekilde, 
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hepimizin de vazifesine sahip çıkması ge-
rekiyor. Cumhurbaşkanı olarak biz kendi 
işimize dört elle sarılacağız. Muhtarlar ola-
rak sizler kendi işinize dört elle sarılacak-
sınız. İşçi fabrikasında, esnaf dükkânında, 
memur dairesinde, çiftçi toprağında, işa-
damı ofisinde, ihracatçı dünyanın dört bir 
yanında işini en iyi şekilde yapacak ki va-
tanımıza borcumuzu ödeyebilelim. Öğren-
cilerimiz okullarında en iyi eğitimi alacak-
lar ki, ülkemizin geleceğini güvenle onlara 
emanet edebilelim. 

Elbette dualarımız askerlerimizle birlikte 
olacak, kalplerimiz onlarla birlikte çarpa-
caktır. Ama vatanımız için yapacağımız 
en güzel iş, kendi sorumluluk, yetki ve ka-
biliyet alanımızda olabileceğin en iyisini 
ortaya koymaktır. Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet idealimizi ancak bu 
şekilde gerçekleştirebiliriz. 

F-16’ların, teröristlerin inlerine bombaları 
nasıl bıraktığını televizyonlardan izlediniz 
mi? F-16’yı kullanan askerimiz her türlü 
riski alarak, alçabildiği kadar alçalıp te-
röristleri inlerinde vurdu.  Mehmet’imiz, 
Türk askeri budur işte. Bunların inlerine 
inlerine gireceğiz. Bu vatanı böldürmeye-
ceğiz. 

Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Tür-
kiye olacağız. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 
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Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Vakfı 
TÜGVA’nın kıymetli mensupları, değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Beş-
tepe Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür 
Merkezine, milletin evine, bu gazi mekâna 
hoşgeldiniz. 

Bildiğiniz gibi, Afrin Harâkatında 29 şehi-
dimiz, 36 da gazimiz var. 800 terörist ise 

etkisiz hale getirildi. Tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum, el Fatiha. 

Dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne var-
sa savunmak, daima hakkın ve adaletin 
tarafında olacak bir nesil yetiştirmek ama-
cıyla kurulan vakfımıza, bizlere yaptıkları 
bu güzel ziyaret için teşekkür ediyorum. 
Gençlerimizin eğitimden iş hayatına, spor-
dan aileye kadar tüm meseleleriyle yakın-

Gençlerimizin İstikameti, 
Türkiye’nin İstikametidir

TÜGVA Heyetini Kabul | Ankara | 1 Şubat 2018
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dan ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza 
çalışmalarında Rabbim’den muvaffakiyet-
ler diliyorum. Yurtlarıyla, burslarıyla, ki-
tap kafesiyle, yürüttüğü projelerle, yayın-
larıyla ve diğer tüm faaliyetlerle her geçen 
gün daha da büyüyen bir aile haline gelen 
TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime 
buradan selamlarımı iletiyorum. 

Ortaokuldan liseye, üniversiteden çalışma 
hayatına kadar nerede bir gencimiz varsa 
ona ulaşmayı, çatısı altında ona bir yer aç-
mayı hedefleyen TÜGVA’nın kısa sürede 
kat ettiği mesafenin şahidiyim. Ülkemizin 
tamamında gerçekleştirilen faaliyetlerle 
çeyrek milyon gencimize ulaşılmış olması 
elbette önemlidir. Ama ülkemizde yakla-
şık 11 milyon ortaokul ve lise öğrencisi, 7 
milyonun üzerinde üniversite öğrencisi, 
bir o kadar da çalışan gencimiz olduğunu 
düşündüğümüzde, yapılacak daha çok iş 
olduğunu görüyoruz. 

Türkiye’nin, 30 yaşın altında 38 milyonun 
üzerinde nüfusu bulunan bir ülke olarak 
geleceğine ümitle bakması, ancak bu nü-
fusu bilinçli ve donanımlı bir şekilde ye-
tiştirmemizle mümkündür. Eğitim her işin 
başıdır, ancak tek başına yeterli değildir. 
Gençlerimize iyi bir eğitimle birlikte, gö-
nül dünyalarını dolduracak manevi bir ik-
lim de sunmamız gerekiyor. Ruhsuz beden 
nasıl cesetten ibaretse, gönül dünyası ih-
mal edilmiş bir gencimizin eğitimi de, sa-
dece maddi bilgilerle sınırlı kalır. Toplum-
ların hedeflerine ulaşabilmeleri için, bu iki 
hususun birlikte inşa edilmesi şarttır. 

Türkiye, yıllarca bunlardan sadece biri-
ne odaklanmış eğitim sistemine mahkûm 
edilmiştir. Ancak, tek kanatla uçulama-
yacağı gibi, burada da istenilen neticeye 
varılamamıştır. Biz, 15 yıldır hem fiziki 
altyapımızı güçlendirerek, hem de zihni-
yeti değiştirerek, hedeflerimize uygun bir 
eğitim sistemi kurmanın çabası içindeyiz. 
Hep söylediğim gibi, bu konuda önemli me-
safe kaydetsek de, maalesef hedeflerimizin 
tamamına henüz ulaşamadık. Bunun için 
önümüzdeki dönemde önceliklerimizin 
başına eğitim sistemimizin ruhunu, özü-
nü, muhtevasını milletimizin hedeflerine 
uygun hale getirmeyi koyduk. Bu konuda 
en büyük desteği, TÜGVA gibi sivil toplum 
kuruluşlarımızdan bekliyoruz. 

Terör Örgütlerine Kaptıracağımız 
Her Bir Gencimizin Vebali, Bizim ve 
Sizin Üzerinizdedir

Sevgili gençler, kardeşlerim,

Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları 
bir gönül işidir ve aynı zamanda çok ciddi 
gayret, fedakârlık, üretkenlik gerektirir. Ül-
kemizde, asırlardır varolan vakıf geleneği-
mizi, yeni bir anlayışla, çok daha kapsamlı 
bir sivil toplum müktesebatına dönüştürü-
yoruz. Geçtiğimiz 15 yılda bu konuda at-
tığımız adımların neticelerini hamdolsun 
yavaş yavaş almaya başladık. Bu süreçte, 
her alanda olduğu gibi sivil toplum faali-
yetleri, bilhassa da eğitim konularında en 
büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. 
Bölücü terör örgütü ile onun güdümünde-
ki yapılar özellikle gençlerimizi hedef al-



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

329

mışlar, onların zihin ve gönül dünyalarını 
karartmışlardır. 

Aynı şekilde FETÖ’nün de hedefinde genç-
lerimiz ve onların eğitim süreçleri en başta 
yer almıştır. Devlet ve millet olarak yaptı-
ğımız müdahalelerle, her iki örgütü de çö-
kertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir 
noktada kesmeyi başardık. Ama bu müca-
dele sırasında, her biri milletimiz için altın 
değerinde nice gencin terör örgütlerinin 
saflarında heba oluşuna da yüreğimiz ya-
narak şahit olduk. Türkiye’nin, milyonlar-
ca gencinin her birinin enerjisine, biriki-
mine, hayaline ihtiyacı vardır. Şu saatten 
sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her 
bir gencimizin vebali, bizim ve sizin üzeri-
nizdedir. Onun için duramayız, çok hassas 
olacağız. Sizden özellikli ricam şudur: Kal-
dığınız yurtları âdeta bir otel gibi görmeyi-
niz. Kaldığınız yurtlar da bir nevi sizin eği-
tim-öğretim kurumunuzdur. Aksi takdirde 
bu süreç heba olur gider. Yolumuzu ve yol-
daşlarımızı doğru seçerek yürüteceğimiz 
mücadeleyle, inşallah, ülkemizin önünde 
yepyeni bir dönemi hep birlikte açacağız. 
Yunus Emre’nin o veciz ifadesiyle;

Cümleler doğrudur sen doğru isen

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen

Evet, önce bizler doğru olacağız ki, cümle-
lerimiz ve yolumuz da doğru olsun. Genç-
lerimizin istikameti demek, Türkiye’nin 
istikameti demektir. Sizler istikamet üzere 
olacaksınız ki, Türkiye’de doğru yöne gi-
debilsin, hedeflerine ulaşabilsin. Gençleri-
mizin üzerine ağır bir yük bindirdiğimizi 
biliyoruz. 

Üstad’ın dediği gibi:

“Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük!

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?”

Taşır arkadaşlar, taşır… Şayet imanınız 
tamsa, inancınız kaviyse, yolunuz doğruy-
sa, bu kanarya binbir başlı kartalı da taşır, 
7 düveli de hizaya getirir. 

Gençler!

Gün çalışma günüdür. Okulunuzda çalışa-
caksınız, kütüphanede çalışacaksınız, sivil 
toplum kuruluşlarında çalışacaksınız, evi-
nizde çalışacaksınız… Bitip tükenmek bil-
meyen bir iştiyakla okuyacak, öğrenecek, 
düşünecek ve eyleme geçeceksiniz.  Gün 
mücadele günüdür. Okulunuzda, arkadaş 
çevrenizde fikirlerinizle mücadele edecek-
siniz. Çalışıyorsanız, işinizle, üretiminizle, 
üretkenliğinizle mücadele edeceksiniz. 
15 Temmuz’da olduğu gibi, gerektiğinde 
tankların, uçakların, helikopterlerin, si-
lahların karşısında mücadele edeceksiniz. 
Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerin-
de, saldırılarında olduğu gibi, yüreğiniz-
le, bileğinizle mücadele edeceksiniz. Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında 
olduğu gibi, kâbus olup teröristlerin üze-
rine çökerek mücadele edeceksiniz. Sosyal 
medyada mesajlarınızla, gazetelerde ya-
zılarınızla, televizyonda yorumlarınızla, 
toplantılarda değerlendirmelerinizle mü-
cadele edeceksiniz. Her platformda ve her 
fırsatta davamızı anlatarak, ülkemizin ve 
milletimizin haklılığını ispat ederek müca-
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dele edeceksiniz. Bunun için de öncelikle 
gereken bilgiye, donanıma, iradeye, karar-
lılığa, cesarete sahip olmanız gerekiyor. 

Kimin Gençleri Daha Cevval, 
Bunu Sandıkta Göreceğiz

2019’un Mart’ında yerel seçimler, Kasım’da 
da Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri var. Bu bizim için bir dönüm nokta-
sıdır. Bu seçimlere hazır olmamız lazımdır. 
Birileri diyor ki, bizim gençlerimiz onların 
gençleri kadar cevval, hareketli değilmiş. 
Kimin gençleri daha cevval, kimin genç-
leri daha hımbıl, bunu sandıkta göreceğiz. 
Bu defa sandıkları patlatmamız gerekiyor.  
Öyleyse üniversitelerde bütün genç arka-
daşlarımızla çok ciddi diyalog içinde ola-
cağız, onları saflarımıza çekeceğiz. Aynı 
şekilde liselerde de çalışacağız. 

Sevgili gençler, 

Unutmayınız, korkaklar zafer anıtı dike-
mez. Çanakkale’de ecdadımız, 7 düvelin 
üzerlerine gelmesine rağmen, korkmadığı 
için zafere ulaştı. İstiklal Harbinde, tüm 
yokluklara, sıkıntılara rağmen, elimizdeki 
cesaret sermayesiyle düşmanı denize dök-
tük. Terörle mücadelemizi, karşımızdaki 
ihanet şebekelerinin arkalarında kim ol-
duğuna bakarak değil, kendi kalbimizdeki 
inanca, yüreğimizdeki cesarete bakarak 
başarıya ulaştırdık. 15 Temmuz, “İman-
dır o cevher ki ilahi ne büyüktür / imansız 
olan paslı yürek sinede yüktür” anlayışıy-
la sokağa dökülen çıplak ellerin çeliğe ga-
lebe çalmasının adıdır. Bugün de Afrin’de 

mücadele eden 20-25 yaşlarındaki o kah-
raman askerlerimiz, aynı anlayışla o te-
pelerde, o zor coğrafyada tarih yazıyorlar. 
Türk milleti, mücadeleye başladığı zaman 
işte böyle başarılara imza atar. Türkiye’yi 
küçümseyenlere, Türkiye’yi yok sayanlara 
bizim burada olduğumuzu, hem de bin yıl-
dır burada olduğumuzu hatırlatmak boy-
numuzun borcudur.

Gençler!

Biz, sadece cesaretiyle, kahramanlığıyla, 
yüreği ve bileğiyle değil aynı zamanda ada-
letiyle, hakkaniyete olan bağlılığıyla, maz-
lumların yanında yer alarak farkını ortaya 
koyan bir milletiz.  Bunun için sizlerden 
asla adaletten ayrılmamanızı istiyorum. 
Bunun için sizlerden zalimlerin karşısın-
da daima mağdurların safında durmanızı 
istiyorum. Bunun için sizlerden “Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir” emrine 
uygun şekilde, yakınlarınızdan başlayarak 
tüm kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı gözet-
menizi istiyorum. Bunun için sizlerden 
demokrasiden, insan haklarından, özgür-
lüklerden, meşruiyetten taviz vermeden 
kendinize bir gelecek inşa etmenin yolları-
nı bulmanızı istiyorum. Bunun için sizler-
den Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet olarak ifade ettiğimiz rabiamıza sıkı 
sıkıya sarılmanızı istiyorum. 

Bunun için sizlerden, her fırsatta tekrarla-
dığım üzere, Hazreti Lokman’ın evladına 
öğütlerini aklınızdan çıkarmamanızı ve 
harfiyen uymanızı istiyorum. Yüce kitabı-
mız Kur’an-ı Kerim’de buyurulan bu öğüt-
leri, sizlere kısaca hatırlatmak istiyorum: 
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Allah’a şirk koşma. Annene ve babana 
saygılı ol. Namazını dosdoğru kıl. İyiliği 
emret, kötülükten sakın. Başına gelenlere 
sabret. Küçümseyerek insanlardan yüz çe-
virme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, 
büyüklük taslama. Mutedil ol. Sesini alçalt.

Evet, işte bu öğütleri tutan gençlik, bizim 
gençliğimizdir. Bu öğütlerden uzaklaşan 
gençlerin ise rüzgârda uçuşan yapraklar 
gibi savrulmaları, hatta terör örgütlerinin 
ağlarına takılmaları kaçınılmazdır. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. 

Rabbim yolunuzu, bahtınızı, kısmetinizi 
açık etsin. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 45’incisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Afyonkarahisar, 
Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, 
Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Niğde, 
Osmaniye, Trabzon ve Van illerimizden 

gelen siz kıymetli muhtarlarımızı misafir 
ediyoruz. Üçüncü yılını geride bıraktığı-
mız Muhtarlar Toplantımızın, ülkemiz, 
milletimiz ve elbette muhtarlarımız için 
hayırlara vesile olmasını Allah’tan temen-
ni ediyorum. Demokrasi piramidinin se-
çilmişler bakımından ilk basamağını teş-
kil eden muhtarlarımızla, zirvesini temsil 
eden Cumhurbaşkanlığı arasında tesis et-
tiğimiz sıkı bağın, bundan sonra da aynı 
şekilde devam edeceğine inanıyorum. 

Türk Tabipler Birliği’nin 
Türklükle Alakası Yok

45. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 8 Şubat 2018
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Sizlerle yaptığımız toplantıların hayırlı bir 
sonucu da, muhtarlık müessesesinin zaten 
hakkı olan konuma gelmesini sağlaması-
dır. Muhtarlarımızdan, bizim kendilerine 
olan güvenimizi boşa çıkarmayarak, gay-
retleri ve ferasetleriyle bu konumu daha 
da güçlendirmelerini bekliyoruz. 

Unutmayınız ki, 2019 yılındaki muhtarlık 
seçimleri, her zamankinden çok daha fark-
lı geçecektir. Muhtarlık kurumunun itiba-
rının ve gücünün artmasına paralel şekil-
de, bu görevlere daha çok kişi talip olacak, 
rekabet de kaliteyi yükseltecektir. Bunun 
için tüm muhtarlarımızın, mahallerine 
hizmet getirme, mahalle halkının gönlüne 
girme konusunda çok daha fazla çaba sarf 
etmesi gerekiyor. 

Son muhtarlar toplantımızda, ülkemizde-
ki tüm muhtarlıkların, hazinenin tahsis 
edeceği araziler üzerinde, valilik ve kayma-
kamlıklarımızın öncülüğünde kendi bina-
larına sahip olacakları müjdesini vermiş-
tik. Böylece, maaşlarının düzeltilmesinden 
sigorta primlerine ve silah ruhsatlarına 
kadar her türlü sorunlarını çözdüğümüz 
muhtarlarımızın faaliyetlerini kurumsal 
hale getirme imkânı olacak. Muhtarlık böl-
gelerinin gözden geçirilerek, mahalle ve 
köylerin hakiki anlamda yönetilebilir yer-
leşim birimleri haline dönüştürülmesiyle, 
bu süreç çok daha anlamlı hale gelecektir. 
Ülkemizin bu önemli kurumunu daha da 
geliştirmek, güçlendirmek için çalışmaya 
devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcı-
nız olsun. 

3 Bine Yakın DEAŞ’lıyı Derdest 
Ettik

Kardeşlerim,

Türkiye her alanda büyüdükçe, güçlendik-
çe önümüze çıkan sıkıntıların, sorunların 
çapı da artıyor. Daha düne kadar ekono-
mik derinliği birkaç milyar dolardan iba-
ret olan, diplomatik derinliği kendi bü-
yükelçiliklerinin kapısında biten, siyasi 
derinliği hükümetlerinin ömrü gibi birkaç 
ayla sınırlı olan bir ülkeydik. Kimsenin 
Türkiye’de kriz çıkarmak için uğraşmasına 
gerek yoktu, çünkü biz kendi başımıza ye-
teri kadar krizi musallat edebiliyorduk. Bu 
şekilde altın kıymetinde yıllarımız heba 
oldu, gitti. Geçtiğimiz 15 yılda, tüm sabo-
tajlara, oyunlara, senaryolara, saldırılara 
rağmen büyük bir titizlikle koruduğumuz 
güven ve istikrar ortamı sayesinde bu kı-
sırdöngüyü, hamdolsun kırmayı başardık. 
Ekonomide ülkemizi 3,5 kat büyütürken, 
demokrasimizin standartlarını ileriye doğ-
ru götürürken, bölgesel ve küresel bir güç 
olarak da sürekli yükseldik. Geçtiğimiz 15 
yılın ilk 10 yılındaki daha ziyade iç kay-
naklı istikrarsızlık çıkarma gayretleri, son 
5 senede çok daha farklı bir görünüm ka-
zanmaya başladı. Yıllar boyunca ülkemiz 
içinde örgütlenmiş ihanet odakları, birbi-
rinin ardı sıra harekete geçirildi.

Bu gayeyle, FETÖ’nün emniyet, yargı, ordu, 
iş dünyası ve diğer alanlardaki tüm gü-
cünü ve imkânlarını seferber ettiğini gör-
dük. PKK’nın, tarihinde olmadığı kadar 
yoğun ve cüretkâr saldırılara giriştiğini, 
şehirlerimizi işgale yeltendiğini gördük. 
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Sınırlarımızın yanıbaşında ortaya çıkan 
en büyük insanlık ve İslam düşmanı örgüt 
olan DEAŞ, bir yerlerden emir verilmişçe-
sine ülkemize saldırmaya başladı. Pek çok 
uluslararası örgütte, aynı anda ve benzer 
argümanlarla ülkemiz aleyhinde bir hava 
oluşturuldu. Avrupa Birliği’nin verdiği 
tüm sözleri çiğnemek pahasına ülkemize 
cephe alması da aynı döneme denk geliyor. 

Irak ve Suriye başta olmak üzere, bölge-
mizde yaşanan insani krizlerin bir ucu 
hep gelip ülkemize dayandı, dayandırıldı. 
Bizim meşrebimizde dostlarına, kardeş-
lerine, komşularına sırt dönmek yoktur. 
Bunun için, oynanan oyunu görmemize 
rağmen, zulümden ve ölümden kaçan tüm 
kardeşlerimize sınırlarımızı ve kalbimizi 
açtık. Şartların normale dönmesi, bölgemi-
zin huzura ve güvene kavuşması için çok 
bekledik. Fakat, İslam adına Müslümanları 
katleden bir terör örgütü bahane edilerek, 
bir başka terör örgütünün bölgemizde pa-
lazlandırıldığını görünce, artık daha fazla 
bekleme imkanımız kalmadı. 

Türkiye’yi meşgul etmek, dikkatini ve 
enerjisini başka tarafa yöneltmek için ku-
rulan tuzakları birer birer bozarken, asıl 
hedeflerimizden de kopmadık. Fırat Kalka-
nı Harekâtıyla, DEAŞ ve bölücü terör örgü-
tüne karşı ilk fiili müdahalemizi başlattık. 
3 bine yakın DEAŞ’lıyı derdest ettik. Rai, 
Cerablus, El Bab, 2 bin kilometrekarelik 
alanı kontrolümüz altına aldık. Ülkemizde 
bulunan 135 bin Suriyeli kardeşlerimizi 
buraya yerleştirdik.  Kontrolümüz altında-
ki yerleşim yerlerini yeniden imar ettik. 

İnşallah şimdi Afrin’de kontrolü sağlaya-
cağız. İdlib meselesini de çözeceğiz. 3,5 
milyon Suriyeli kardeşimizin herhalde 
Türkiye’de ilanihaye kalacak hali yok. On-
lar da zaten bir an önce kendi topraklarına 
dönmek istiyorlar. Ha bir kısmı burada ka-
labilir, ayrı bir konu… 

Terör Temizliğini Bay Kemal’e 
Rağmen Yapıyoruz

Ardından Irak’ın kuzeyinde sahnelenen 
oyunu, Tahran ve Bağdat yönetimleriyle 
birlikte bozduk. Bunu takiben, Rusya ve 
İran’la birlikte, İdlib’te güvenli bölge oluş-
turulmasına yönelik adımları attık. Son 
olarak da, tamamen kendi inisiyatifimizle 
Afrin’e yönelik Zeytin Dalı operasyonu-
nun düğmesine bastık. Hamdolsun, as-
kerlerimiz orada adeta destan yazıyorlar. 
Şu an itibarıyla 1028 terörist etkisiz hale 
getirildi. Teröristlerin üzerine üzerine gi-
diyoruz, gideceğiz. Niye? Şehitlerimizin 
kanını yerde bırakmayacağız. Her türlü 
olumsuzluğa, her türlü alçaklığa, her türlü 
riyakârlığa rağmen, bölgeyi adım adım te-
röristlerden temizliyoruz. 

Bu terör temizliğini Bay Kemal’e rağmen 
yapıyoruz. Ne diyor Beyefendi? “Afrin’e 
gitmeyin, fazla içerlere gitmeyin.” Senden 
mi alacağız izni? Bize milletimizin emri 
var. Biz, milletimizin talimatını yerine ge-
tiriyoruz. Ona kalsa, “Esed’le masaya otu-
run, bu işi konuşun” diyor. Yahu 1 milyon 
vatandaşını öldüren bir katille, biz neyi 
konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle el 
ele, kol kola dolaşabilirsiniz, teröristlerle 
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beraber Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilir-
siniz. Ama biz, terör örgütlerinin icazetiy-
le yola çıkanlarla yol yürümedik, bundan 
sonra da yürümeyeceğiz.

Bay Kemal, utanmadan, sıkılmadan, bizim 
DEAŞ’la işbirliği yaptığımızı söylüyor. Bu 
ne biçim bir yaklaşımdır? Ama bunda yüz 
yok, bunda haysiyet yok, bunda onur yok. 
Bu iddiasını ne zaman ispata davet ettiy-
sem, hiçbir zaman iddiasını ispat edeme-
miştir. Şimdi yine diyorum ki; AK Parti’nin 
DEAŞ’a destek olduğunu ispat edersen, bu 
makamda durmam, görevden çekilirim. 
Ama sen bunu ispat edemediğin zaman çe-
kilir misin? Çekilemez, hayatı yalan üzeri-
ne kurulu bu adamın.

Şimdi kalkmış bir kağıt gösteriyor. Yahu 
senin bu kağıtlarına biz alıştık. Biz geçmiş-
te de DEAŞ karşıydık, şimdi de karşıyız. 
Bizim DEAŞ’a karşı verdiğimiz mücadeleyi 
dünyada hiçbir ülke vermemiştir. Sen tüm 
bunları bir tarafa bırak; YPG, PYD, PKK te-
rör örgütü müdür? Buna cevap ver.  Açık 
ve net konuş, “Bunlar birer terör örgütü-
dür” diye açıkla. Diyemezsin, çünkü gücü-
nü onlardan alıyorsun. 

“El Nusra terör örgütüdür” dedin mi diyor. 
Ben hep “El Nusra’ya bir terör örgütüdür” 
diyorum. 

Şimdi birileri tweet’ler atıyorlar. Neymiş, 
biz Türkiye ve Türklük kavramına kar-
şıymışız. Niye? Türk Tabipler Birliği’nin 
ismindeki ‘Türk’ kelimesinin kaldırılma-
sını istediğimiz için. Evet, istiyoruz; niye? 
Çünkü Türk Tabipler Birliği’nin Türklükle 

alakası yok. Türkiye Barolar Birliğinin de 
Türkiye’ye layık olan hiçbir yanı yok. Do-
layısıyla bunlar ne hukuku, ne de tabipliği 
kendi saltanatları altına alamazlar. Şimdi 
çıkarılacak olan kanunla, çıkarılacak olan 
Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm 
hukukçular, tüm doktorlar kendi dernek-
lerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler. 
Bu nedenle tutuştular. Şimdi de attıkları 
tweet’lerle bizi korkutmak istiyorlar. 

Avrupa Birliği, PKK Konusunda 
Samimi Değildir

Zeytin Dalı Operasyonunda da pek çok 
gerçeği farklı boyutlarıyla görme imkânı 
bulduk. Bu doğrultuda süratle eksiklerimi-
zi tamamlayarak, kendimizi yenileyerek, 
ihtiyaçlarımızı gidererek yolumuza devam 
ediyoruz. Verdiğimiz her şehidimiz, hasta-
neye kaldırdığımız her gazimiz yüreğimizi 
yakıyor. Ama biliyoruz ki, ecdadımız bu 
toprakları kanla yoğurarak vatan yapmıştı. 
Şairin dediği gibi;

“Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdum

Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum

Türk evladı odur ki yurdu olan toprağa 

Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırtmaz

Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan

Hiçbir yere astırtmaz

Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım 

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım

Hadi yavrum hadi git, ya gazi ol ya şehit”

Evet… Bugün de ezan sesi duyulan hiçbir 
yere yabancı bayrak asılmasın diye müca-
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dele ediyoruz. İstiklalimiz ve istikbalimiz 
tehlikedeyse, bize düşen yeniden bu top-
rakları kanla yoğurarak vatanımız olduğu-
nu tescil ettirmektir. 

Şehit yakınlarımızla her fırsatta görüşüyo-
rum. Onların metaneti, dik duruşu, cesare-
ti, kararlılığı mücadele azmimizi daha da 
biliyor. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize bir 
kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
milletimize başsağlığı, gazilerimize sağlık 
ve esenlik diliyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin bölgede uygulamaya başladığı 
aktif politika, içeride ve dışarıda pek çok-
larını rahatsız ediyor. İçeride, artık gafleti 
geçip ihanet boyutuna varan tavırları siz-
ler de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. 
Bunların içinde, ülkemiz bir başka devlet-
le savaşa girse safının karşı taraf olacağını 
söyleyeninden ezanlarımızdan rahatsız 
olanına, hatta şehitlerimize hakaret edeni-
ne kadar, ne ararsanız var. Bunları CHP’nin 
içerisinde görebilirsiniz. Hatta sırf Türkiye 
düşmanlarına malzeme vermek için, yurt 
içinde ve dışındaki operasyonlarımızda si-
villerin hedef alındığı iftirasını atabilecek 
kadar alçalanlara, muvazeneyi kaybeden-
lere rastladık. 

İşte Avrupa Parlamentosu’nda bazı millet-
vekilleri terör örgütünün paçavralarını bo-
yunlarına asmışlar. Avrupa Birliği PKK’yı 
terör örgütü ilan ettiği halde, bunlar nasıl 
oluyorda bu paçavraları boyunlarına ası-
yorlar. Çünkü bunlar dürüst değiller, sa-

mimi değiller. Biz bunlara hiçbir zaman 
aldanmayacağız.

Bugün ülkemizde hala “Bizim Afrin’de ne 
işimiz var” diyebilen bir zihniyetin olması, 
gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki va-
tandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit 
ettiği, çok iyi gördüğü bir gerçeği anlaya-
mayan güya siyasetçi, aydın, akademisyen, 
sanatçı kisveli herkese “Yazıklar olsun” di-
yoruz. Aslında söylenecek çok şey var da, 
milletimizin canını sıkmamak, güvenlik 
güçlerimizin moralini bozmamak için, bu 
konuları çok da fazla gündeme getirmek 
istemiyoruz. PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye terör 
örgütü demeye dili varmayan veya bunu 
kerhen zikredenlere milletimizin ilk fırsat-
ta söyleyecek bir çift sözü elbette olacaktır. 
Biz siyasetçi olarak, hükümet olarak, dev-
let olarak bunların hakkında gerekenleri 
zaten yapıyoruz, yapacağız. 

Milletimizin Desteğiyle Bu 
Meselenin de Üstesinden 
Geleceğiz

İçerdekiler bunu yapar da, eloğlu boş du-
rur mu? Bizden Suriye topraklarından bir 
an önce çıkmamızı isteyenler olduğunu 
duyuyoruz, görüyoruz. Bunu duyan da 
sanır ki, Suriye’de her şey güllük-gülistan-
lık, sadece Türkiye’nin varlığı işi bozuyor. 
Bunların mantığına göre: PKK, Suriye’de 
olabilir… DEAŞ, Suriye’de olabilir… Ame-
rika, Suriye’de olabilir... Rusya, Suriye’de 
olabilir… İran, Suriye’de olabilir… Fransa, 
İngiltere ve daha nice ülke, çeşitli görüntü 
ve bahaneler altında Suriye’de olabilir… 
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İsrail, canı istediği zaman Suriye’de ope-
rasyon yapabilir... Ama Türkiye, 911 kilo-
metre sınırının bulunduğu Suriye’de ola-
maz. Ama Türkiye, sadece son birkaç ayda 
bine yakın roketin ve bombanın ülkesine 
yöneltildiği Suriye topraklarına ayak basa-
maz. Ama Türkiye, bizzat kendi ağızlarıyla 
ikrar ettikleri şekilde tamamı da ülkemize 
saldırmak için özel olarak eğitilip teçhiz 
edilmiş 30 bin kişilik terörist ordusunun 
kurulduğu Suriye’ye yönünü dahi döne-
mez. Hasbinallah... Bazen sözün bittiği yer 
vardır ya, işte bu konu da öyle bir şey… 

Yaşadığımız süreç, zaten bildiğimiz bir ger-
çeği, sahada attığımız her adımda bir kez 
daha gösteriyor. Normalde birbirleriyle 
can düşmanı olanlar, söz konusu Türkiye 
ise, hemen ittifak içine giriyorlar, hemen 
gizli ve açık ortaklıklar kuruyorlar. Bugün 
Türkiye, yaptığı her şeyi, tamamen veya 
kısmen diğer tüm güçlere rağmen yapı-
yor. Bugün Türkiye, sadece ve sadece mil-
letimizin cesareti, kararlılığı, dirayeti ve 
dostlarımızın dualarıyla ayakta duruyor. 
Eğer bunlara kalsa, inanın bize yağmurlu 
havada bir bardak su bile vermeyecekler; 
öylesine ülkemize ve milletimize karşı hu-
sumet içindeler. 

Dün Dışişleri Bakanımı İran’a gönderdim. 
Bu sabah Sayın Putin’le etraflı bir görüşme 
yaptım. Önümüzdeki hafta başında Ame-
rika Dışişleri Bakanı ülkemize gelecek. 
Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyo-
ruz. Çünkü Türkiye olarak, kendi göbeği-
mizi kendimiz kesmeye mecburuz. 

Hâlbuki Suriye’nin de, Irak’ın da, gönül 
coğrafyamızdaki diğer yerlerin de bizim 
için kendi vatan topraklarımızdan bir 
farkı olmadığını, her fırsatta söylüyoruz. 
Suriye’de ve Irak’ta bu ülkelere ve halkla-
rına karşı kurulan her tezgâh, Türkiye’ye 
karşı kurulmuş demektir. Bir asır önce 
gözyaşları içinde çekildiğimiz bu toprak-
ları yüreğimizden sildiğimizi sananlar, ya-
nılıyorlar. Zaten öyle olmadığını bildikleri 
için, hepimizi birden hedef alıyorlar. Dün 
bizi lime lime ederek yok ettiklerini sanan-
lara yeniden dirilişin nasıl olduğunu gös-
termezsek, ecdadımıza da, evlatlarımıza 
da mahcup oluruz. Hamdolsun, milletimiz 
bu büyük oyunun, üzerimizdeki bu büyük 
sorumluluğun farkındadır. 

Kardeşlerim,

Yıllarca başkalarının ağzına baktığımız 
için siyasi olarak, ekonomik olarak, kül-
türel olarak, askeri olarak hep kilitlendik 
kaldık, ileriye doğru bir adım atamadık. 
Her şeye ve herkese rağmen atılmış olan 
kimi adımların önü de bir şekilde kesildi. 
Kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi yap-
maktan kendi silahımızı üretmeye kadar 
pek çok girişim, sinsice engellendi. Bu ko-
nuda siyasetçisinden bürokratına, askerin-
den akademisyenine kadar herkesin suçu 
vardır, günahı vardır, sorumluluğu vardır. 
Bugün pek çok konuda adeta sıfırdan baş-
layarak kendimize yeni bir savunma sana-
yi inşa etmeye çalışıyoruz. Hala önümüze 
öyle engeller çıkıyor, öyle aldatmalarla 
karşılaşıyoruz ki, inanın bana insanın yü-
reği yanıyor. Ama, Allah’ın izni, milletimi-
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zin desteğiyle bu meselenin de üstesinden 
geleceğiz. 

Suriye Sınırımızın Tamamını 
Teröristlerden Arındıracağız

Önemli projeleri bizzat takip ediyorum. 
Pek çok projede, sabotajları, engelleme ça-
lışmalarını, göz boyama taktiklerini birer 
birer aşarak, neticeye doğru yaklaşıyoruz. 
Eskilerin dediği gibi, “Ya bir yol bulacağız, 
ya bir yol yapacağız”, başka çaresi yok. Hiç-
bir engel, Türkiye’nin, Türk Milletinin ira-
desinden daha büyük değildir. Mademki 
bizi bu noktaya getirdiler, öyleyse bundan 
sonrasını kendileri bilirler. 

Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya 
koyduğunda neleri başarabileceğini göre-
cekler. Şu ana kadar yaptıklarımız daha 
ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük 
hamlelerimizi, asıl büyük ataklarımızı, 
inşallah önümüzdeki dönemde gerçek-
leştireceğiz. Bu bakımdan 2019 kritik bir 
tarihtir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
teminin resmen ve tüm unsurlarıyla dev-
reye girmesinin ardından, artık bu ülkeye 
operasyon çekmek öyle kolay olmayacak. 
Herkesin bir hesabı olabilir, ama en büyük 
hesap sahibi Allah’tır. Biz Rabbine ram ol-
muş insanlar olarak, işte bu büyük hesaba 
tabiyiz. 

Şöyle bir insanlık tarihine bakarsanız, 
imanlı bir yürekten, asil bir ruhtan daha 
büyük bir ordu, daha büyük bir silah, daha 
büyük bir güç olmadığını görürsünüz. 
Operasyona giden askerlerimizle, orada 

çarpışan yiğitlerimizle yapılan röportajla-
rı televizyonlarda izliyorsunuzdur.  ‘Hedef 
Kızılelma’ diyorlar. Bunun anlamı çok ama 
çok büyüktür. 

Soruyorum size: Bizim Mehmetçiğimiz-
den daha imanlı, daha inançlı, daha büyük 
bir asker dünyada var mıdır? Şahsen ben 
görmedim,  uymadım. Rabbim, ülkelerini, 
milletlerini, devletlerini, ezanlarını, bay-
raklarını, kardeşlerini savunmak için can-
ları pahasına mücadele yürüten Mehmet-
çiklerimizi esirgesin. Rabbim, ordumuza, 
askerimize, vatanları için çarpışan kardeş-
lerimize en kısa zamanda zaferi nasip eyle-
sin. Bu dualarımıza İstiklal Marşı şairimiz 
Mehmet Akif ’in mısralarıyla amin diyelim:

“Yılmam ölümden, yaradan, askerim

Orduma ‘gazi’ dedi Peygamberim

Bir dileğim var, ölürüm isterim

Yurduma tek düşman ayak basmasın

Amin! Desin hep birden yiğitler

‘Alluhu Ekber” gökten şehitler

Amin! Amin! Allahu Ekber!”

Kardeşlerim,

Biz, kimin ne dediğine değil, önce Allah’ın, 
sonra milletimizin ne dediğine bakarak 
yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Su-
riye sınırımızın tamamını teröristlerden 
arındıracağız. Irak’tan bize yönelen terör 
tehdidini ortadan kaldırana kadar orada 
da ne gerekiyorsa yapacağız. Sınırlarımız 
içinde, sonuncu terörist de imha edilene 
kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Askerimi-
zin eğitiminden silahına kadar ülke savun-
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ması için gereken her türlü projeyi hayata 
geçireceğiz. Sadece bununla da kalmaya-
cağız. Ekonomide, büyümeden ihracata, 
yatırımlardan istihdama, büyük projeler-
den esnaf ve sanatkârımızı güçlendirmeye 
kadar her alanda hedeflerimizi adım adım 
gerçekleştireceğiz. İşte bakın 20 gün oldu, 
bu mücadele devam ediyor mu? Ediyor. Bu 
alçaklar ne dediler? “Ekonomi darbe yer, 
ekonomi geriler.” Evvelallah aynen devam 
ediyoruz. 

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, 
ülkemizdeki tüm garipleri, kimsesizleri, 
yoksulları, ihtiyaç sahiplerini kucaklaya-
cak şekilde sosyal yardım ağımızı genişle-
teceğiz. 

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri haline getirmekle kalmayacak, 
2053 ve 2071 vizyonlarımızla birincili-
ğe de talip olacağız. Büyük Türkiye için, 
güçlü Türkiye için, lider Türkiye için gece 
gündüz çalışacağız. Gayret bizden, tevfik 
Allah’tandır. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyo-
rum. 

Sağlıcakla kalın. 
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Değerli çiftçi kardeşlerim, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığımızın kıymetli 
mensupları, saygıdeğer misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, Sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle se-
lamlıyorum. 

Siz çiftçi kardeşlerimi Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi’nde, milletin evinde, bu gazi 

mekânda ağırlamaktan büyük bahtiyarlık 
duyuyorum. Ülkemizin 81 vilayetinden 
gelerek Külliyemizi onurlandıran değerli 
çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyo-
rum. Böylesine anlamlı bir program vesi-
lesiyle bizleri buluşturan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığımıza, Sayın Bakana 
ve mesai arkadaşlarına da ayrıca şükranla-
rımı sunuyorum.

Çiftçilerimiz 15 Temmuz’da, 
Tankları Görünce Sıvışan 

Korkaklara, Cesareti Öğretti

“Çiftçilerimiz Milletin Evinde” Programı | Ankara | 20 Şubat 2018
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Sözlerimin hemen başında sizlerin vasıta-
sıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan 
minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. 
15 Temmuz darbe girişiminin püskürtül-
mesinde çiftçilerimiz gerçekten takdir edi-
lecek bir duruş sergilediler. “Ak koyun ile 
kara koyunun belli olduğu” o gece, çiftçi-
lerimiz en ön safta FETÖ’cü hainlere karşı 
mücadele ettiler. Vatanımız ve bağımsızlı-
ğımız uğruna kimi bir yıllık hasadını, kimi 
traktörünü, kimi canını, kimi de canından 
aziz bildiği evladını feda etti. Bir dönem 
sırf kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı 
Kızılay’a alınmayan insanlar, 15 Temmuz 
gecesi Kızılay meydanında demokrasi des-
tanı yazdılar.

Sizler, fedakârlığınızla “Benim oyumla 
dağdaki çobanın oyu bir mi?”  diye soran 
kibir abidelerine o gece büyük bir ders ver-
diniz. Sizler, “Söz konusu vatansa gerisi te-
ferruattır” sözünü o gece bir kez daha ete 
kemiğe büründürdünüz. Sizler, her karış 
toprağı mübarek şehit kanlarıyla sulanan 
bu aziz vatanın sahipsiz olmadığını dost-
düşman herkese ilan ettiniz. Sizler, lafa 
gelince “Tankın üzerine ilk ben çıkacağım” 
diyen, ancak tankları görünce ilk kaçan, ilk 
sıvışan korkaklara da, cesaret ne demek öğ-
rettiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rab-
bim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, 
muhabbetimizi daim eylesin. Ben buradan 
bir kez daha 15 Temmuz gecesi canlarını, 
mallarını ve ciğer parelerini bağımsızlığı-
mız için feda eden tüm çiftçi kardeşlerime, 
şahsım ve ülkem adına şükranlarımı sunu-
yorum. O gece kalleş kurşunların hedefi 
olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bugün hem hasret gidermek, hem de ta-
rım ve hayvancılık konusunda hayata ge-
çireceğimiz yeni projelerimizi paylaşmak 
üzere bir aradayız. Biraz sonra inşallah 
Türkiye’nin hayvancılık sektörüne çok 
ciddi katkıları olacak müjdeleri sizlerle 
birlikte milletimize duyuracağız. Açıklaya-
cağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki hay-
van yetiştiriciliğine yeni bir soluk, yeni bir 
ivme kazandıracağına inanıyorum.

Toprağa Sevdalı, Toprağa 
Gönülden Bağlı Bir Milletiz

Zira günümüzde şu gerçeği artık hepimiz 
net bir şekilde görebiliyoruz. Bir millet 
stratejik önemi yüksek alanlarda başarı 
sağlamadan, geleceğine ümitle bakamaz. 
Güçlü ülke; sadece ordusu, ekonomisi, dip-
lomasisi güçlü ülke değildir. Güçlü ülke; 
tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında da 
kendini ispatlamış ülkedir. Bir devlet için 
savunma ve yerli silah sanayii ne kadar 
önemliyse, gıda güvenliği de aynı derece-
de ehemmiyetlidir. Bir milletin özgürlüğü 
için ekonomik imkânlar ne kadar elzem 
ise, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine 
yeter olması da o derece şarttır. Sofrasın-
da tükettiği gıdayı dışardan alan, en temel 
ihtiyaçlarını ithal eden bir ülkenin, bağım-
sızlık iddiası havada kalmaya mahkûmdur. 
Gerek kendi tarihimizde, gerekse dünya ta-
rihinde bunun sayısız örneğini görüyoruz. 
Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü 
olduğu halde, gıda kaynakları yeterli ol-
madığı için yeryüzünden silinen toplum-
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lar, devletler olduğunu biliyoruz. Bunun 
için Türk milletinin tarih boyunca iki ana 
mesleğe çok büyük önem verdiğine şahit 
oluyoruz. Bunlardan ilki askerlikse, diğeri 
de rençberliktir, tarım ve hayvancılıktır. 
Biz, bu iki özelliğini daima korumuş, dai-
ma muhafaza etmiş bir milletiz. Biz Âşık 
Veysel’in ifadesiyle ”Benim sadık yârim 
kara topraktır” diyen, toprağa sevdalı, top-
rağa gönülden bağlı bir milletiz.

Bin yıldır onca saldırıya, onca ihanete rağ-
men Anadolu’da tutunmamızın sırrı, işte 
buradadır, bu sevdadadır. Tarih boyunca 
sömürgeciler bizi vatan kıldığımız bu top-
raklardan söküp atamamışsa, bunda asker-
lik yanında, tarım alanındaki gücümüzün, 
zenginliğimizin de çok büyük payı bulu-
nuyor. En güçlü olduğumuz dönemlerde 
dahi toprağı ihmal etmedik, toprakla ba-
ğımızın kopmasına izin vermedik. Coğrafi 
olarak sınırlarımızı genişletirken, tarım 
konusunda da Tımar Sistemi gibi yenilik-
leri, yeni yöntemleri uygulamaya koyduk. 
Tımar siteminin iyi işlediği dönemlerde, 
Osmanlı Devletini asırlar boyunca ayakta 
tuttuğunu, sistemin bozulmasıyla beraber 
de devletin zayıfladığını tüm tarihçiler ifa-
de ediyor. Gerçekten de, ülkelerin yükseli-
şi de, çöküşü de tarımda başlıyor. Bunun 
için Güçlü Türkiye’nin yolunun Güçlü 
Tarımdan geçtiğini asla unutmamak zo-
rundayız.

Değerli kardeşlerim,

Sizler ekmeğinizi topraktan çıkarıyorsu-
nuz. Sizler her bahar ilahi bir müjdeye, bir 

mucizeye şahitlik ediyorsunuz. Sizler top-
rağa atılan ölü tohumun filizlenmesindeki 
o ilahi hikmeti bizzat görüyor, toprağın be-
reketiyle ailelerinizi geçindiriyor, ülkemizi 
doyuruyorsunuz. Gönül dostları ne güzel 
söylemiş: 

“Gökte uçan hüma kuşu,

Ne bilir dalın gıymatın

Kargayı kondurman dala,

Ne bilir gülün gıymatın 

Çift sürüp ekin ekmeyen,

Meydana sofra dökmeyen

Arının kahrın çekmeyen

Ne bilir balın gıymatın”

Evet, toprağın kahrını çekmeyenler, onun 
kadrini-kıymetini de bilemez. Toprakla 
hemhal olmayan, onunla vakit geçirme-
yen, toprakla yaşayamayan insanın toprağı 
anlaması da mümkün değildir. Bakıyorsu-
nuz hayatında köye gitmemiş, çiftçi kar-
deşlerimizin nasırlı ellerinden tutmamış, 
yer sofrasına bağdaş kurup tandır ekmeği-
nin ucundan bölmemiş kişiler, tarımla ilgi-
li ahkâm kesiyor. Kimi grup kürsülerinde, 
kimi televizyon ekranlarında sabah-akşam 
hükümetimizin tarım politikalarını eleş-
tiriyor. Atalar “Cahil cesur olur” derler… 
Namık Kemal de “Zihni fukara olanın aklı 
ukala olur”  diyor. İşte bunlar da tarım ko-
nusundaki cehaletlerini, bilgisizliklerini, 
ukalalıklarıyla, yüzsüzlükleriyle örtmeye 
çalışıyorlar.
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Üreticilerimize 103 Milyar Lira 
Nakit Hibe Desteği Verdik

Oysa Türkiye’nin en başarılı olduğu alan-
lardan biri tarım ve hayvancılıktır. Bunun 
en yakın şahidi de çiftçilerimizdir. Bu ülke-
nin son 15 senede tarım ve hayvancılıkta 
nasıl mesafe kat ettiğini sizler çok iyi bili-
yorsunuz. Ben özellikle grup kürsüsünde 
ahkâm kesen, şecaat arz ederken sirkatin 
söyleyen, her konuşmasında tarım ve hay-
vancılık konusundaki cehaletini ifşa eden 
ana muhalefetin başındaki zata bunları 
şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum.

Son 15 yılda nasıl ekonomide, ulaşımda, 
sağlık ve eğitimde ülkemize çağ atlatmış-
sak, hamdolsun tarım, hayvancılık ve 
gıda alanında da Türkiye’yi çok farklı bir 
noktaya taşıdık. Tarım, Cumhuriyet tari-
hinin hiçbir döneminde görmediği ilgiye, 
alakaya ve desteğe bizim zamanımızda ka-
vuştu. Tarım politikalarımızı günübirlik 
veya popülist yaklaşımlarla değil; planlı, 
programlı, kısa-orta-uzun vadeli hedefleri 
olan kapsamlı projelerle belirledik. Çiftçi-
lerimizi tarım politikalarımızın merkezine 
koyarak, onlara hak ettikleri değeri verdik. 
Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar 
lira nakit hibe desteği verdik.  Ey ana mu-
halefetin başı, sen böyle bir rakamı haya-
tında gördün mü? 2002’de 1,8 milyar lira 
olan yıllık tarımsal destek rakamını, 2017 
yılında 13 milyar liraya yükselttik. Çiftçi-
lerimizin üretim maliyetini azaltmak için 
2003 yılında ilk kez mazot desteğini baş-
lattık.  Şimdi de, 23 Şubat 2018 tarihinden 
itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin 
yarısını ödemeye başlayacağız. Gübre des-

teğini 2005 yılında yine ilk kez doğrudan 
çiftçilerimize biz verdik.  2002 yılında sa-
dece 4 ürüne verilen pirim desteğini 21 
ürüne çıkardık. Bu kapsamda, 2003-2017 
döneminde toplam 30 milyar lira prim 
desteği verdik. 

Ayrıca üreticilerimizin uygun koşullarda 
finansmana ulaşmasını sağlayarak, çiftçi-
mizin omuzlarındaki faiz yükünü hafiflet-
tik. Çiftçi kardeşlerim 2002 yılında Ziraat 
Bankasından yüzde 59, Tarım Kredi Koo-
peratiflerinde yüzde 69 faiz oranıyla kre-
di kullanıyordu. Bu faiz oranlarını zaman 
içinde, konulara göre sıfır ile yüzde 8,25 
oranına kadar düşürdük. Böylece, Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ta-
rafından kullandırılan tarımsal kredi mik-
tarında çok büyük artış sağladık.

2005 yılındaki “Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu” ile tarım topraklarımı-
zın amaç dışı kullanımı engellenerek, ko-
runması sağlandı. 2014 yılında yaptığımız 
yasal düzenlemeyle, ülkemizin on yıllardır 
kanayan yaralarından olan verimli arazile-
rinin miras yoluyla bölünmesine son ver-
dik. Ayrıca, Arazi Toplulaştırma çalışmala-
rıyla, yıllar içinde parçalanmış, küçülmüş 
ve verimi düşmüş tarım arazilerimizi tek-
rar üretime kazandırmak için adımlar at-
tık. Bizden önceki 41 yılda 450 bin hektar 
arazide toplulaştırma yapılmışken, son 15 
yılda bu rakamı 13,5 kat artışla 6,1 milyon 
hektara çıktı. 2023 yılına kadar 14,3 mil-
yon hektar alanda arazi toplulaştırmasını 
tamamlamayı, 8,5 milyon hektarlık alanın 
tamamını da modern sulama teknikleriyle 
suya kavuşturmayı hedefliyoruz. 
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Tarımsal üretim potansiyeli yüksek top-
lam alanı 6,1 milyon hektar olan 192 bü-
yük ovayı koruma altına aldık. Toplamda 
834 bin hektarlık 59 büyük ovayı daha 
koruma altına alıyoruz. Böylece koruma 
altına alınan ova alanını 7 milyon hektara 
çıkarıyoruz. Milli Tarım Projesi kapsamın-
da Havza Bazlı Destekleme Modeline geç-
tik. Belirlenen 941 havzada destekler bu 
modele göre verilmeye başlandı. 453 bin 
dekar alanda mera ıslahı yapıldı. Üretimde 
verimliliği ve kaliteyi doğrudan etkileyen 
sertifikalı tohum ve fidancılık ilk kez 2005 
yılında destek kapsamına alındı. Son 10 
yılda bu alana 1 milyar liranın üzerinde 
destek sağlandı. Ar-Ge ve inovasyona yap-
tığımız yatırımlarla tohumluk üretimimizi 
yıllık 145 bin tondan 958 bin tona çıkar-
dık. Türkiye’yi tohum ihraç eden bir ülke 
konumuna taşıdık. Tohumluk ihracatımız 
17 milyon dolardan 153 milyon dolara 
çıktı. Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa bi-
rincisi oldu. 2002 yılında 3,7 milyar dolar 
olan tarımsal ihracatımız, 2017 yılında 17 
milyar dolara çıktı. Türkiye tarımda net ih-
racatçı bir ülke konumuna geldi.

Çiftçilerimizi Tüm Gücümüzle 
Desteklemeye Devam Edeceğiz

Değerli kardeşlerim,

Elbette bunlarla yetinmeyecek, çok daha 
ilerisini hedefleyeceğiz. Belki de rekabetin 
en yoğun olduğu sektörlerin başında tarım 
geliyor. Ülkemizin ve siz değerli çiftçileri-
mizin başarı çıtasını sürekli yukarıya taşı-
ması gerekiyor. Bizler devlet olarak daime 
sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. 

Nitekim tarım ve hayvancılık alanında 
yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını 
düşündüğüm bir projeyi bugün hayata ge-
çiyoruz. Ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini 
geliştirmek, damızlık koyun ve sığır sayı-
sını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının kar-
şılanmasına önemli katkı sağlamak üzere 
inşallah bugün önemli bir adım atıyoruz. 
Bu proje ile talep eden Tarım Kredi Koope-
ratifleri Üyesi yetiştiricilerimize, TİGEM 
aracılığı ile Ziraat Bankasından kredi kul-
landırarak 300 başa kadar damızlık koyu-
nu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin 
bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans 
olarak ödüyor, doğacak kuzulara da alım 
garantisi veriyoruz. Yetiştiriciye verilen 
avansları da üreticilerden alınacak kuzula-
rın bedellerinden mahsup ediyoruz.

Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık 
sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihti-
yacının karşılanmasına katkı sağlamak 
üzere ise, Ziraat Bankası kanalıyla yetiş-
tiricilerimize hayvan ve yem temini için 
yüzde 100 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz. 
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla da-
mızlık düve veriyor, bu düvelerin koyun-
larda olduğu gibi veterinerlik, aşı ve küpe 
hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz. Ayrıca 
TARSİM Sigortasının yetiştiriciye düşen 
kısmını devletin ödemesini sağlıyor, ye-
tiştiricimizi sosyal güvence kapsamına 
alıyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk 
2 yılı geri ödemesiz, 7 yılda bankaya ödü-
yor. Böylece, hem başlangıçta imkân sağ-
layarak, hem de üretime alım garantisi ve-
rerek, hayvancılıkta yepyeni bir dönemin 
kapılarını aralıyoruz. 
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Diğer taraftan, “Her köy bir işletme” man-
tığı ile bitki üretimine de farklı biz vizyon 
kazandırıyoruz. Tarım Kredi Koopera-
tifleri aracılığıyla üreticilerimizin girdi 
teminlerini kolaylaştırıyor, elde ettikleri 
ürünlere de yine alım garantisi veriyoruz. 
Böylece Bakanlık ve çiftçinin üretimin her 
aşamasında birlikte hareket ettiği, koordi-
neli çalıştığı bir sistemi hayata geçiyoruz. 
Girdi temini ile çiftçilerimizin ekim sezo-
nu öncesindeki finans problemini çözüyor, 
aracılara olan bağımlılığı azaltıyoruz. Ayrı-
ca bizim en önemli geleneklerimizden olan 
imeceyi, yani çiftçilerin kendi aralarında 
birlikte çalışma kültürünü geliştireceğiz. 
Tüm bu yeni hizmetlerin hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Son 15 yıldır olduğu gibi önümüzdeki sü-
reçte de sizlerin yanında olmaya, çiftçileri-
mizi tüm gücümüzle desteklemeye devam 
edeceğiz. Biz sizlere güveniyoruz. Biz top-
rağına gözü gibi bakan, gerektiğinde vata-
nı için varını-yoğunu ortaya koyan siz çiftçi 
kardeşlerimize inanıyoruz. Biz el ele verdi-
ğimiz zaman evelallah üstesinden geleme-
yeceğimiz hiçbir yükün, hiçbir sorunun 
olmadığının bilincindeyiz. “Daha güçlü bir 
tarım sektörü ve daha güçlü bir Türkiye 
için” omuz omuza çalışmaya devam ede-
ceğiz. İnşallah hep birlikle ülkemizi 2023 
hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına ka-
vuşturacak hamleleri gerçekleştireceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha emekleriniz, gayretleriniz, 
fedakârlıklarınız için sizlere şükranları-

mı sunuyorum. Açıkladığımız yeni teşvik 
sisteminin siz çiftçilerimize hayırlı-uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. Rabbim birli-
ğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyo-
rum.

Sizlere bereketli ve verimli bir sene diliyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 46’ncısında siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Adana, Balı-

kesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzin-

can, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, 

Samsun, Sinop, Sivas, Yozgat ve Zonguldak 

illerimizden gelen siz kıymetli muhtarları-

mızı misafir ediyoruz. Toplantımızın, ülke-

miz, milletimiz ve elbette muhtarlarımız 

için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Cezayir’de 5 Milyon İnsanı 
Katledenler, Türkiye’ye Hesap 

Soramaz

46. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 14 Mart 2018
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Biz, siyasete başladığımız günden beri her 
işimizi milletimizle istişare ederek yürüt-
tük. Bugün de, tüm kritik hususlarda önce 
milletimizin ne istediğine, ne beklediğine, 
ne talep ettiğine bakıyor, ona göre hareket 
ediyoruz. Mahallelerinin sözcüsü, temsil-
cisi, ortak aklı ve vicdanı olarak gördüğü-
müz muhtarlarımızla her fırsatta birlikte 
olmaya, işte bunun için önem veriyoruz. 
Sizlerden aldığımız ilhamla, sizlerden aldı-
ğımız sinyalle, sizlerden aldığımız moralle, 
ülkemizin meselelerinin çözümü için gece 
gündüz çalışıyoruz. 

İşte bu anlayışla, 2002’ten beri Türkiye’yi 
bir baştan bir başa okullarla, hastaneler-
le, yollarla, tünellerle, havalimanlarıyla, 
barajlarla, parklarla, toplu konutlarla do-
natıyoruz. İşte bu anlayışla ülkemizde tek 
bir vatandaşımız dahi yiyeceği, giyeceği, 
yakacağı, yuvası olmadığı için boynu bü-
kük kalmasın diye mücadele ediyoruz. İşte 
bu anlayışla gençlerimize spor yapacakları 
tesisler, eğitimlerini sürdürecekleri üni-
versiteler, öğrenimleri boyunca kalacakla-
rı yurtlar inşa ediyoruz. Topraklarımızın 
üstünü tarımla, altını madencilikle değer-
lendirmek, orman varlığımızı artırmak, 
su kaynaklarımızı ve denizlerimizi koru-
mak için aynı şekilde uğraşıyoruz. Fab-
rikalarda çarklar durmasın, atölyelerde 
zanaatkârlarımızın üretimleri aksama-
sın, ticaret erbabımızın tezgâhı boş kal-
masın diye var gücümüzle gayret göste-
riyoruz. 

Hamdolsun, 15 yılda ülkemizi 4 katına 
yakın büyüterek, bu çabalarımızın meyve-
sini aldık. Bugün ülkemiz, milli gelirinin 

büyüklüğü bakımından dünyada 17’nci, 
satınalma paritesine göre ise 13’üncü sı-
radadır. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline ge-
tirmektir. Bunun için şöyle yeniden 2-2,5 
katlık bir büyümeyi sağlamamız gerekiyor. 
İnşallah o günleri hep birlikte göreceğimi-
ze inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Yaptığımız yatırımlar ve getirdiğimiz hiz-
metlerle ülkemizi büyütürken, bu başarı-
ları elbette dikensiz gül bahçesinde dolaşır 
gibi elde etmedik. Çok çileler çektik. Hala 
sıkıntılar çekiyoruz. Şu an yürüttüğümüz 
Zeytin Dalı Operasyonu ve daha önce ba-
şarıyla neticelendirdiğimiz Fırat Kalkanı 
Harekatı’nın bir bedeli var. Siz zannedi-
yor musunuz ki dünya Türkiye’ye yardım 
ediyor? Hayır, bunların hepsi cambaz. Tek 
gücümüz sizsiniz, yani milletimizdir.  Attı-
ğımız her adımda karşımıza öyle engeller 
çıkartıldı, öyle tuzaklarla karşılaştık ki, 
Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği 
olmasaydı, bunların üstesinden gelemez-
dik. Hani “Şeytan taşlamaktan tavaf etme-
ye fırsat bulamıyor” derler ya, bizi işte bu 
duruma düşürmek istediler. Ama biz hem 
şeytan taşladık, hem de tavafımızı yaptık. 
Bir başka ifadeyle, hem karşımıza çıkartı-
lan engelleri, kurulan tuzakları birer birer 
aştık; hem de milletimize söz verdiğimiz 
hizmetleri birer birer hayata geçirdik. De-
mokrasimize sahip çıkarken; emniyetten, 
kalkınmadan taviz vermedik. Dünyada, bu 
ikisini birden başarabilen pek az ülke var-
dır. 
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Sağlık Alanında 3 Bin  Yeni Tesisi 
Ülkemize Kazandırdık

Kalkınma konusunda neler mi yaptık? Me-
sela… Eğitimde, 282 bin yeni derslik yap-
tık, 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni 
üniversite kurduk, ülkemize 53 bin yeni 
öğretim üyesi kazandırdık, yükseköğre-
nim yurtlarımıza 630 bin yatak ilave ettik. 
Gençlerimizi spora teşvik ederek lisanslı 
sporcu sayımızı 278 binden 8 milyon 193 
bine yükselttik, 3 bin 500 yeni spor tesisi 
yaptık. İnternette ve mobil telefonda ülke-
mizin tamamına hizmet verilebilmesini 
sağlayacak altyapıyı kurduk.  

Sağlıkta, hastane ve diğer tedavi kurum-
ları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize ka-
zandırdık. Şimdi de Şehir Hastanelerimizi 
devreye alıyoruz. Adanalı ve Yozgatlı muh-
tarlarımız aramızda… Nasıl, Şehir Hasta-
nelerinizden memnun musunuz? Bu yıl, 5 
Şehir Hastanemizi, önümüzdeki yıl 7 Şehir 
Hastanemizi daha, inşallah hizmete açıyo-
ruz. 

En büyük devrimi yaptığımız alanlardan 
biri de ulaşımdır. Bölünmüş yol uzunluğu-
muzu 6 bin 100 kilometreden 26 bin 100 
kilometreye çıkardık. Karayollarımızın 
üzerine 258 yeni tünel inşa ederek, aşılmaz 
dağların hepsini de içinden delip geçtik. 
Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hız-
lı tren hatlarını inşa ettik. Şu anda Ankara, 
Konya, Eskişehir ve İstanbul bu hizmetten 
istifade ediyor. Yakında Yozgat, Sivas, Bur-
sa, Bilecik, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, Ka-
raman, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, 
Gaziantep başta olmak üzere, ülkemizin 

pek çok yerine ulaşan bir hızlı tren hattına 
sahip olacağız. Bu güzergâhlara yakın ille-
rimiz de bağlantı hatlarıyla hızlı tren kon-
forundan faydalanacaktır. 

Eskiden sadece belirli bir kesimin fayda-
lanabildiği havayolunu halkın yolu haline 
getirdik. Mevcut 26 havalimanımıza 29 
yeni havalimanı daha ekledik, eskilerin 
altyapılarını ve kapasitelerini de güçlen-
dirdik. Bugün Türk Hava Yolları, dünyada 
en fazla noktaya uçuş yapan havayoludur. 

Ülkemizdeki mevcut 279 baraja 508 baraj, 
105 HES’e 513 HES, 31 içmesuyu tesisine 
193 tesis daha ilave ederek, bu alanda da 
çok büyük hizmetlere imza attık. Dünyada 
orman varlığını artıran nadir ülkelerden 
biriyiz. Tarımda verdiğimiz destekler, uy-
guladığımız programlar ve arazi toplulaş-
tırmaları sayesinde, tarımsal gayrısafi mil-
li hasılamızı 37 milyar liradan 161 milyar 
liraya çıkardık. 

Sosyal yardımlar da en başarılı olduğumuz 
alanlardan biridir. Türkiye güçlenirken, 
büyürken, zenginleşirken, hiçbir vatanda-
şımızın yokluğun ve yoksulluğun pençe-
sinde kıvranmasına rıza gösteremezdik. 
Sosyal yardım bütçesini yılda 2 milyar li-
radan 38 milyar liraya çıkartarak, sosyal 
yardım şemsiyesini 3 milyon kişiden 11 
milyon kişiye genişleterek, engellilerden 
yaşlılara kimseyi dışarda bırakmadan 
herkesi kucaklamanın gayreti içindeyiz. 
Rabbim imkân ve fırsat verdikçe, ülkemizi 
daha çok, daha büyük hizmetlerle buluş-
turmayı inşallah sürdüreceğiz. 
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Değerli kardeşlerim,

Tabii bu arada bu hizmetleri yaparken, 
yani tavafımızı sürdürürken, şeytan taşla-
mayı da ihmal etmedik. Vesayet güçleriy-
le, terör örgütleriyle, darbe heveslileriyle, 
elbette bunların dışarıdaki destekçileriy-
le tarihi bir mücadele verdik, veriyoruz. 
Maziden atiye giden süreci şöyle bir göz 
önüne aldığımızda, bu mücadelenin günü-
müze mahsus olmadığını, hep sürdüğünü 
görüyoruz. Özellikle, son 2 asırda, nere-
deyse birbirinin kopyası saldırılarla, iha-
netlerle, alçaklıklarla mücadele etmiş bir 
milletimiz. 

İstiklal Marşının Hakiki Manasını 
Yüreklere Nakşedecek Bir Beste 
Yapılamamıştır

Önceki gün, İstiklal Marşımızın kabulü-
nün yıldönümüydü… İstiklal Marşımızın 
şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve bu marşa ha-
yat veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, 
kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle 
yâd ediyorum. Mehmet Akif Ersoy’un, ya-
şadığımız hadiseleri mısralara döküşünde-
ki sıra ve ahenk, hangi safhalardan geçe-
rek bugüne geldiğimizin en açık ifadesidir. 
Merhum Akif, 1912 yılında, Balkan Savaşı 
sırasında yazdığı bir şiirinde, gençlerimizi 
vatan savunması için askere gitmeye şöyle 
teşvik ediyordu: 

“Ey sürüden arkaya kalmış yiğit! 

Arkadaşın gitti, yetiş sen de git. 

Bak ne diyor cedd-i şehidin işit; 

Durma git evladım, uğurlar ola!”

Ardından, Çanakkale’de milletimiz bir baş-
ka tarihi mücadeleye girişiyordu. Çanak-
kale Zaferi’nin haberini, arkadaşlarıyla 
birlikte Medine müdafii Fahrettin Paşa’ya 
destek olmak için gittikleri Arabistan çöl-
lerinde alan Akif, şu abidevi şiirini yazıyor-
du:

“Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;

Sen ki, rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;

Sen ki, asâra gömülsen taşacaksın… Heyhat,

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.”

Evet… Çanakkale’de düşmana tarihinin en 
büyük hezimetini yaşattık ama bizim mü-
cadelemiz orada da bitmedi. Akif, İslam’ı 
ve Türk Milletini Anadolu’nun çoraklaş-
mış topraklarına gömmek isteyenlere kar-
şı başlattığımız İstiklal Harbi’ni de yakın-
dan takip ediyordu. Büyük Millet Meclisi, 
İstiklal Harbimizi ebedileştirecek bir marş 
için arayışa girdiğinde, bu görev ısrarla ve 
özel olarak Akif ’e verildi. Şu anda müze 
olarak milletimize hizmet veren Hama-
mönü’ndeki Tacettin Dergâhına kapanan 
Akif, dünyadan ilişkisini keserek, sabırsız-
lıkla beklenen şiirini 10 gün içinde bitirir. 
12 Mart 1921 tarihinde Meclis’te coşkuyla, 
her mısraı alkışlarla kesilerek, gözyaşları 
içinde kabul edilen bu marş, öyle sıradan 
bir şiir, sıradan bir metin değildir. “Kork-
ma” diye başlayan ilk ifadesine, Kur’an-ı 
Kerim’deki “La tahzen” hitabından ilham 
alarak başlayan bu marşımızın anlamını 
ve önemini çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz. 
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Peygamber efendimizin Hicret sırasında 
kaldığı mağarada Hz. Ebubekir’i teskin et-
mek için ve yüce kitabımızda da zikredilen 
“Korkma, Allah bizimle beraberdir” ayeti 
var ya, işte bu lafzın ‘Korkma’ kısmının İs-
tiklal Marşımızın başına yerleştirilmiş ol-
masının sebebi de budur. Bu orada geçmiş-
tir, Akif de bu anlayışla ‘korma’ ifadesini 
İstiklal Marşı’na yerleştirmiştir. 

Azerbaycanlı büyük şair, rahmetli Bah-
tiyar Vahapzade, “Yüzden fazla ülkenin 
bağımsızlık marşını inceledim, güfte ve 
bestesini araştırdım, hiç birini Türkiye’nin 
İstiklal Marşı kadar etkili görmedim” di-
yor. Gerçekten de, İstiklal Marşımızın an-
lamını ancak, dilimizle birlikte kalbimizle 
de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. 

En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın 
hakiki manasını yüreklere nakşedecek 
bir bestenin yapılamamış, bulunamamış 
olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini ta-
mamlaması çok önemli. Tabii burada da 
bestekârlara görev düşüyor. Güfte var, ama 
maalesef istenilen beste yok. Temenni ede-
riz ki o da çıkar. İnşallah ileride bir gün o 
da olur. 

Fırat Kalkanı, Afrin Gibi 
Harekatlarımız İçin Bir Marş 
Yazılamaz mı?  

Tabii hayıflanacak daha başka meselele-
rimiz de var.  Mesela 34 yıllık terörle mü-
cadele dönemimizi, şöyle hakkıyla ifade 
edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. 
Geçen gün arkadaşlarıma şunu söyledim; 

acaba Fırat Kalkanı, Afrin gibi harekatları-
mız için bir marş yazılamaz mı?  Evde toru-
num bile maşallah Mehter Marşıyla yürü-
yor. Askerimizi de Mehter Marşıyla ayrıca 
yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim.

Aynı şekilde, 15 Temmuz gibi bir büyük 
destanı, Akif ’in Çanakkale ve İstiklal Mar-
şı mısraları kıvamında anlatacak bir şiiri-
miz, bir marşımız da mevcut değil. Demek 
ki, şiirlerini sadece lafzıyla değil yüreğiyle 
de yazan şairlerimize çok önemli görevler 
düşüyor. Bu vesileyle, yaşadığı her dönem-
de milletimizin hissiyatını eşsiz bir şekilde 
dile getiren Mehmet Akif Ersoy’a bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bin yıl-
dır bu toprakları vatanımız haline getir-
mek ve vatanımız olarak muhafaza etmek 
için kanlarını akıtan tüm şehitlerimizi, ga-
zilerimizi tazimle, hürmetle, şükranla yâd 
ediyoruz.  

Afrin’de şu ana kadar 3444 terörist etkisiz 
hale getirildi. Afrin’e biraz daha yaklaştık. 
Akşama kadar inşallah Afrin tamamen 
düşmüş olur. 

Tabii işimiz kolay değil. Biz, Batı gibi girip 
de sivilleri vurmuyoruz. Sadece  Cezayir’de 
5 milyon insanı katledenler kalkıp da 
Türkiye’ye hesap sormasın. Önce yaptık-
larının hesabını versinler.  Ruanda’da, 
Libya’da onbinler, yüzbinleri öldürdüler. 
Bunların da hesabını versinler.  Yaptık-
ları katliamların hesabını vermeyenler, 
Türkiye’ye hesap sormaya yeltenmesin.

Türkiye eğer sivilleri öldürmeyi hedef al-
saydı, şu anda Afrin çoktan bitmişti. Her 
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türlü hassasiyet gözetiliyor. Ama oradaki 
alçaklar, Kur’an-ı Kerim’e tuzakladıkları 
bombalarda Mehmetçiğimizi şehit ediyor-
lar. Bunu yapanlar imansızdır, kafirdir. 

Kardeşlerim,

Merhum Akif ’in şiirlerinde tasvir etti-
ği kahramanlar, hamdolsun, bu ülkede 
bitmedi, bitmeyecek. Dün Fırat Kalkanı 
Harekâtında, güya dünyanın en tehlike-
li, en vahşi, en acımasız, en donanımlı te-
rör örgütü olan DEAŞ’ı karşımıza diktiler. 
Kahramanlarımız, bunların 3 bin tanesini 
silindir gibi ezip geçti ve hedefine ulaştı. 
Zeytin Dalı Harekâtında, yine aynı afra-
tafrayla karşımıza çıktılar. Bize parasıyla 
dahi verilmeyen silahlarla donatılan, güya 
dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden ge-
çirilen, Batı medyası tarafından allanıp 
pullanan teröristler, girdiğimiz her yerde 
kuyruklarını kıstırıp önümüzden kaçtılar. 
Güya müttefiklerimizin bizden esirgenen 
savunma ve tahkimat yöntemleriyle do-
natılmış dağlar, tepeler, yerleşim birim-
leri, kahraman askerlerimiz ve mütevazı 
imkânlarımızla eğittiğimiz Özgür Suriye 
Ordusu mensupları tarafından birer birer 
ele geçirildi. 

Bölücü örgütün saflarında sadece PKK’lılar, 
PYD’liler değil aynı zamanda DEAŞ’lılar, 
dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş cani 
ruhlu, haçlı artığı tipler de var. Hiçbiri de 
bizim Mehmetçiklerimizin karşısında var-
lık gösteremedi. Güya Afrin şehir merke-
zinde direniş yapacak olan teröristler de, 
daha biz gelmeden arkalarına bakmadan 
kaçmaya başladılar. Tabii bu durumda bile 

alçaklığı elden bırakmıyorlar. Kendileri 
kaçarken, şehirden çıkmak isteyen siville-
ri, canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla 
engelliyorlar. 

Afrin’i de, Münbiç’i de 
Teröristlerden Temizleyeceğiz

Teröristlerin bölgeye girmek ve çıkmak 
için kullandıkları doğu tarafı bugün yarın 
kapanacak. Zeytin Dalı Harekâtına başladı-
ğımız günden beri sürekli gündeme getiri-
len Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine 
devredilmesi projesi, kuşatmanın tamam-
landığı şu günlerde dahi köpürtülmeye de-
vam ediyor. Biliyorsunuz, daha önce de, çe-
şitli defalar bu oyun oynanmaya çalışıldı. 
Bu amaçla Afrin’e gidecek konvoylar yola 
bile çıkarıldı. Peki, ne oldu? Bu konvoyları, 
içlerindeki sivillere zarar vermeden yollar-
da imha ettik ve oyunu bozduk. 

Şimdi de yapacağımız aynısıdır. Afrin’i de 
teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç’i de 
temizleyeceğiz, Fırat’ın doğusunu da Ku-
zey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde terö-
ristlerden temizleyeceğiz. Kuzey Irak’taki 
terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyo-
ruz, yakında çok daha güçlü şekilde oraları 
da teröristlerin başlarına yıkacağız. Artık 
kimsenin Türkiye’yi terör örgütleri vasıta-
sıyla tehdit ve tedip etmesine izin verme-
yeceğiz. Şayet bir ülkenin yönetimi kendi 
topraklarını ülkemizi tehdit eden terörist-
lerden arındıramıyorsa, kimse bize “Bura-
da ne arıyorsunuz” sorusunu yöneltemez. 
Hele hele binlerce kilometre öteden gelen-
lerin böyle bir hakkı hiç yoktur. Herkesin 
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bir hesabı olabilir, ama en büyük hesap 
sahibi Allah’tır. Biz, sadece güvenlik güç-
lerimizin cesaretine değil, aynı zamanda 
yüreğimizdeki imana güveniyoruz. 

“İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür

İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür”

Evet… Biz bugüne kadar girdiğimiz her 
mücadeleyi işte bu inançla yürüttük ve 
başarıya ulaştırdık. Afrin’de de yaptığımız 
budur. Onun için hep, “Biz kimin ne dedi-
ğine değil, Allah’ın ne emrettiğine, milleti-
mizin ne istediğine bakarız” diyoruz. 

Kardeşlerim,

Bizim önceliğimiz elbette kendi toprakla-
rımızdır, kendi güvenliğimizdir, onunla 
birlikte kendi bölgemizdir, bu bölgedeki 
kardeşlerimizin huzurudur. Ama bunun 
yanında, dünya çapında bir büyük değişi-
min sancılarının yaşandığının da gayet iyi 
farkındayız. Bir yönüyle ticari, bir yönüyle 
diplomatik, bir yönüyle askeri bu büyük 
değişim karşısında, her alanda kendimizi 
daha ileriye taşıyacak adımları atmakta 
kararlıyız. Büyük hedefler peşinde koşma-
nın ilk şartı, kendi sınırlarımız içinde ve 
onun ayrılmaz bir parçası olan bölgemizde 
yürüttüğümüz politikaların başarıya ulaş-
masıdır. Bunun yolu da Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkelerine 
sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçiyor.  

Hani atalarımız “Kendi himmete muhtaç 
dede, nerde kaldı gayrıya himmet ede” di-
yor ya, şayet biz güçlü olmazsak, kendimi-
ze de, kimseye de faydamız dokunamaz. 

Mesela, Yunanistan ekonomik krize düş-
tüğünde Avrupa Birliği yüzlerce milyar 
Euro’yla onu destekleyebilir. Petrolü, do-
ğalgazı olan ülkeler sıkıntıya düştüğünde, 
paralarının hürmetine kendilerine destek 
bulabilirler. Bizim böyle bir şansımız yok. 
Öyle bir beklentimiz de yok. 

Peki, Suriye’de ve Irak’ta, önce rejim, ardın-
dan terör örgütleri, daha sonra da güya on-
larla mücadele adına bölgeyi kana ve ateşe 
boğanlar bir milyon insanın ölümüne yol 
açarken aklınız neredeydi? Esed, 1 milyon 
insanın ölümüne neden olmadı mı? Peki, 
niçin hala birileri Esed’i korumanın gayre-
ti içine giriyor.  Türkiye, tek bir sivilin dahi 
burnunu kanatmadan böylesine zorlu ope-
rasyonları başarıyla yürütürken tepemize 
dikilenler, kendi tarihlerindeki utanç say-
falarını niye hiç gündeme getirmiyorlar? 
Terör örgütlerine her türlü desteği sağla-
yanların, hatta ülkelerinde bunlara büro 
açtıranların bize söyleyecek en küçük bir 
sözü olamaz. Bunlardan tek bir istediği-
miz var, gölge etmesinler yeter. Bizim hem 
kendi güvenliğimizi sağlayacak, hem de 
Suriyeli kardeşlerimizi PYD ve DEAŞ gibi 
terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak 
gücümüz ve imkânımız var. Yeter ki, birile-
ri ayağımıza dolaşmasın. 

Türk Milleti, tarihinin hiçbir dönemin-
de kimseden himmet beklememiş, her ne 
yaptıysa kendi yüreğinin, bileğinin, biri-
kiminin gücüyle yapmıştır. Bugün de aynı 
yöntemi izliyoruz. Hiç şüphesiz hala çok 
eksiğimiz de var. İnşallah, 2023 hedefle-
rimizi hayata geçirerek, her bakımdan 
yepyeni bir döneme gireceğiz. Bunun için 
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çok çalışacağız. Bunun için bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. 

Okuma-Yazma Bilmeyen 
İnsanlarımızın Bulunmasını Asla 
Kabul Edemeyiz

Kardeşlerim,

Türkiye büyürken, gelişirken, ileriye doğ-
ru giderken, yüreğimizi sızlatan bir takım 
eksiklerimizi de hızla telafi etmemiz gere-
kiyor. Bugünün Türkiye’sinde hala okuma-
yazma bilmeyen insanlarımızın bulunma-
sını asla kabul edemeyiz. Her fırsatta bu 
eksiğimizi giderecek kampanyalar başla-
tıyor, yürütülen çalışmalara destek oluyo-
rum. Özellikle, eşimin öncülüğünde yürü-
tülen Ana Kız Okuldayız kampanyasından 
çok müsbet netice aldık. Bu kampanya 
sayesinde, 2008 yılında 4 milyon 863 bin 
olan okuma-yazma bilmeyen vatandaşımı-
zın sayısı 2 milyon 784 bine geriledi. Eşim-
le birlikte, 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle, 
hala 2 milyon 462 bin olarak tespit edilen 
okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza 
yönelik yeni bir seferberlik başlattık. Yaşı 
ilerlediği için artık okula gitme imkânı ol-
mayan vatandaşlarımıza yönelik bu kam-
panyanın hedefi, okuma yazma bilmeyen 
herkese ulaşmaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Halk Eği-
tim Merkezleri, talep olması halinde bir 
kişi için dahi okuma-yazma kursu açmakla 
görevlidir. Kurs için gereken eğitim araç-
larının tamamı, devletimizce karşılanıyor. 

Bu kampanyayı sadece kendi vatandaşla-
rımızla sınırlı tutmadık, Suriyeliler başta 
olmak üzere ülkemizde yaşayan yaban-
cıların da istifade edebilmesini sağladık. 
Video ve akıllı telefon uygulamaları gibi 
tekniklerle de desteklenen bu kampanya, 
tüm Halk Eğitim Merkezlerimizde sürü-
yor. Halen 275 bin vatandaşımızın kayıt 
yaptırdığı kampanyamızın daha da geniş-
lemesini arzu ediyoruz. Muhtarlarımız 
olarak sizlerden ricam, mahallelerinizdeki 
okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızı 
ve diğer ülkelerden gelmiş olan misafirle-
rimizi tespit ederek, bu kurslara gitmele-
rini sağlamanızdır. Böylece, bu hayırlı işte 
sizlerin de katkısı ve dolayısıyla ecri, seva-
bı olacaktır. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı şükran-
larımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi mu-
habbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyorum. 
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Sağlık camiamızın değerli mensupları, 
kıymetli hekimlerimiz, kıymetli sağlık ça-
lışanlarımız, değerli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezimizde 
düzenlenen bu toplantıya katılanlar başta 
olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 
14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. 

Bu güzel toplantı vesilesiyle bizleri bir ara-
ya getiren Sağlık Bakanımıza ve ekibine 
teşekkür ediyorum. Ülkemizin 81 ilinin 
tamamından gelen hekimlerimize, yurt dı-
şındaki başarılarıyla göğsümüzü kabartan 
değerli doktorlarımıza, Tıp Fakültelerimiz-
de geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymet-
li hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü 
sizler, eşrefi mahlûkat olan, yaradılmışla-

Doktorlarımıza El Kaldıranların 
Teröristten Farkı Yoktur

14 Mart Tıp Bayramı Programı Nedeniyle Hekimleri Kabul
Ankara | 14 Mart 2018
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rın en şereflisi olan insana verilebilecek en 
güzel hizmeti ifa ediyorsunuz. 

Eski Yunan’da Hipokrat ve Gelen gibi he-
kimlerin, kendi medeniyet coğrafyamızda 
İbni Sina ve El Razi gibi âlimlerimizin te-
mellerini attıkları tıp ilmi, her dönemde 
insanlık için önemli olmuştur. Bursa’dan 
Kayseri’ye kadar Anadolu’nun her köşe-
sinde rastlayabileceğimiz Şifahaneler, tıp 
ilminin uygulamalı merkezleri olarak fa-
aliyet göstermişlerdir. Bizim medeniyeti-
mizde tıp ilmiyle meşgul olmak demek, 
aynı zamanda Rabbimizin insan üzerinde 
tecelli eden hikmetlerine, mucizelerine de 
şahit olmak demektir. Bunun için bizim 
tıp âlimlerimizin hepsi, aynı zamanda dini 
ilimler alanında da eser vermiş gönül sul-
tanlarıdır. 

Lokman Hekim hikâyeleri, bir yandan 
bu dünyada insanlara şifa sunmak için 
Allah’ın verdiği nimetlerin peşinde bit-
meyen bir arayışı, diğer yandan da ebedi 
âleme hazırlığın formüllerini anlatır. İbni 
Sina’nın günümüze gelen eserlerinin bir 
kısmı tıpla ilgiliyken, asıl büyük yekûnu 
ise felsefe, ahlak gibi diğer alanlara aittir.  
İnsan denen varlığı yakından inceleyip de, 
onu yaratan Rabbimizi tefekkür etmemek, 
zaten mümkün değildir.

Şinasi gayet güzel söylüyor: 

“Varlığın bilme ne hâcet küre-i âlem ile 

Yeter isbâtına hak ettiği bir zerre bile.” 

Şinasi, insanın o bir zerreden nasıl yaratıl-
dığını en güzel şekliyle ifade etmiştir. 

Derler ki, iyi bir doktor, nasibine göre, ya 
dini tümden reddedip dalalete kayar, ya da 
çok muttaki bir mümin olur; arası yoktur. 
Hekimlik, işte böylesine önemli bir meslek-
tir. Sizler, icra ettiğiniz bu meslekle, insan 
hayatına doğrudan dokunan, Rabbi’mizin 
o kişiye takdir ettiği hayatın kalitesini yük-
selten bir konumda buluyorsunuz. Çok 
önemli bir mesleği icra ediyorsunuz.  Size 
kalkan elleri affetmek mümkün değil. Size 
el kaldıranların teröristten hiçbir farkı 
yoktur. Hekimlerimiz başta olmak üzere, 
sağlık çalışanlarımızın işlerini iyi yaptıkla-
rında hastalarından ve onların yakınların-
dan aldıkları dualar, herhalde hiçbir mad-
di karşılıkla ölçülemez. Dolayısıyla, sadece 
şifa bulmalarına vesile olduğunuz insanlar 
için değil, kendi açınızdan da bereketli bir 
iş yapıyorsunuz. Rabbim her birinizden 
ayrı ayrı razı olsun diyorum. 

Hekimlerimiz Afrin’de 
Mehmedimizin Tedavisi İçin 
Hazır Kıta Bekliyorlar

Kardeşlerim, 

Millet olarak biz bu ülkeyi kahramanlık-
lar ve fedakârlıklar üzerinde kurduk, hala 
da aynı şekilde yaşatıyoruz. Bu tablonun 
önemli bir parçasını da, hekimlerimi-
zin, sağlıkçılarımızın kahramanlıkları ve 
fedakârlıkları oluşturur. Az önce cephe-
den gelen uzman doktorumuzu dinledik. 
Ekranda da UMKE ekiplerini izledik. Şu 
anda onlar cephedeler. Bir taraftan Meh-
medimiz savaşırken, onlar da arka planda 
Mehmedimizin tedavisi için hazır kıta bek-
liyorlar.
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Bundan bir asır önce, Balkan Savaşında, 
Birinci Dünya Savaşında, İstiklal Harbi-
mizde hekimlerimizin yaptıkları hizmet-
lere ilişkin öyle ayrıntılar var ki, insanın 
gözleri yaşarmadan dinleyebilmesi müm-
kün değildir. Askerlerimiz, o günlerin zor 
şartlarında sadece düşmanın silahlarıyla 
değil, en az onlar kadar, hatta onlardan 
çok daha sinsi ve öldürücü olan bir başka 
düşmanla mücadele ediyorlardı. Bu düş-
man da hastalıklardı. Mesela Çanakkale 
Savaşı’nda cephede savaşırken şehit düşen 
Mehmetçiklerimizin yarısı kadar bir kıs-
mı, cephe gerisinde hastalıktan hayatını 
kaybetmiştir. Aynı şekilde, Sarıkamış’ta 
askerimizin düşmanları arasında, karşı 
tarafın ordusu, neredeyse üçüncü sırada 
yer alıyordu; çünkü ilk sırada soğuk ve 
hastalık vardı.  Benim dedem de orada 
donarak öldü. Sarıkamış’ta karın altından 
çıkartılan askerlerimizden bazılarının üst-
lerinin çıplak olduğu görülür. Hâlbuki nor-
mal şartlarda donma tehdidi altında olan 
bu askerlerin sıkı sıkıya giyinmiş olması 
beklenir. Tifüs hastalığının yol açtığı ateş 
öylesine şiddetli oluyordu ki, Mehmet-
çiklerimiz o soğukta üstlerindekileri de 
çıkartmak zorunda kalıyordu. Tabii tifüs 
başta olmak üzere, bu hastalıklarla müca-
dele eden sağlık personelimiz de, en az as-
kerlerimiz kadar büyük tehdit bir yaşıyor-
du. Hastalıklara karşı, gerçekten çok zor 
şartlar altında üretilen aşılar ve ilaçlarla 
yürütülen mücadele, filmlere, romanlara 
konu olacak kadar fevkaladedir. 

Mesela, Balkan Savaşında cephede görev-
li bir doktorumuzun icat ettiği, basit ama 
çok etkili serumun hikâyesi bunlardan 

biridir. Yüksek ateşli tifüs hastalarından 
alınan kanın, ısıtılarak bir takım işlemle-
re tabi tutulmasıyla elde edilen bu serum, 
sağlam kişilerin hastalıktan korunmasını 
temin ediyordu. Bu serum, önce gönül-
lü hekimler üzerinde denenmiş, sonra da 
tüm askere uygulanmıştır. Irak Cephesin-
de güvenmedikleri için bu serumu kullan-
mayan Alman askeri danışmanlar ile ken-
di doktorları hayatlarını kaybetmişlerdir. 
Hekimlerimize itimatları tam olan Kazım 
Karabekir başta olmak üzere kendi subay-
larımız ve askerlerimiz ise, sapasağlam gö-
revlerine devam etmişlerdir. 

Filistin Cephesinde hekimlerimiz, sadece 
kendi askerlerimize ve bölge halkına değil; 
esir edilen İngiliz askerlerine dahi öylesine 
iyi bakmışlardır ki, Alman ve Avusturyalı 
yaralılar kendi hastanelerinden kaçıp bi-
zim Hilal-i Ahmer çadırlarımıza sığınmış-
lardır. Osmanlı bölgeden çekildikten sonra 
gelen düşman güçlerinin ilk iş bu hastane-
leri yakmış olmasına, herhalde hayatın bir 
cilvesi olarak bakmak gerekir.

Afrin’de Derdimiz İşgal Değil, 
Terör Koridorunu Teröristlerden 
Temizlemektir

Aynı fedakârlıkların, terörle mücadele 
dönemimizde, sınırlarımız içindeki ve 
dışında pek çok örneği var. Zeytin Dalı 
Harekâtı sırasında, görevleri gereği geride 
kalmaları gerekirken, tüm sorumluluğu 
üstlenerek, hatta ısrar ederek cephe hat-
tına koşan Yelda hemşiremiz gibi, her biri 
özveri abidesi çok sayıda acil sağlık perso-
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nelimiz olduğunu biliyoruz. Çığ altında ka-
lan askerlerimize yardım için gittiği dağda, 
onları kurtardıktan sonra kendisi 12 saat 
boyunca mahsur kalan Dr. Samet Akar gibi 
kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. 2015 yı-
lındaki hadiseler sırasında, çatışma bölge-
sinin içinde kalan görev yaptığı hastaneyi 
terk etmeyerek sonuna kadar çalışmaları-
nı sürdüren Dr. Ömer Faruk Bilen gibi nice 
kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Bu vesi-
leyle, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 
Görevleri başında şehit edilen sağlık per-
sonelimize ayrıca Rabbimden rahmet ni-
yaz ediyorum. 

İşte Güneydoğu’da teröristler hastaneleri-
mizi yakmadı mı, bombalamadı mı? Yahu 
buralarda sen ve yakınların tedavi olacak. 
“Ben Kürtlerin temsilcisiyim” diyorsun; 
ama benim Kürt kardeşimin tedavi olduğu 
hastaneyi yakıyorsun. Bunlar böyle cani, 
vahşi... 

Bizi en çok üzen hususlardan biri de, sağ-
lık camiamıza yönelik şiddet ve saldırı ha-
berlerini duymaktır. Geçtiğimiz aylarda, 
Giresun’da görev yaptığı hastanede, ruh 
sağlığı bozuk bir hastası tarafından vuru-
larak öldürülen Dr. Ali Menekşe’ye özellik-
le Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir acı, 
hiçbir mazeret, insanlara hizmet vermek 
için çalışan doktora, sağlık teknisyenine, 
hemşireye ve diğer sağlık personeline söz-
lü tacizde bulunulmasını, hele hele fiziki 
saldırı yapılmasını haklı gösteremez. Bu 
tür saldırıların failleri, yarın hangi yüzle 
aynı kişilerin önüne şifa aramak gayesiy-
le çıkabilir? Sağlık çalışanlarımızın daima 

yanlarında olduğumuzun, onlara yönelik 
hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyece-
ğimizin bilinmesini istiyorum. 

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin dünya çapında iddialı oldu-
ğu alanlardan biri de sağlık hizmetleridir. 
Gerek hastane, tedavi kurumu, birinci ba-
samak sağlık kuruluşu sayısındaki artış 
olsun, gerekse ambulansından teşhis ve 
tedavi cihazlarına kadar teknik altyapıda 
yaşanan ilerleme, işin sadece görünen yü-
züdür. Bu başarının asıl sahipleri sizlersi-
niz, yani sağlık personelimizdir. İnsanın 
olmadığı bir yerde, bina da işe yaramaz, 
cihaz da işe yaramaz. Onun için sağlık ala-
nındaki başarımızın asıl mimarı olarak 
gördüğüm siz hekimlerimize ve sağlık çalı-
şanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Afrin’e girdik giriyoruz. Bizim derdimiz iş-
gal değil, en doğusundan en batısına kadar 
terör koridorunu tamamen teröristlerden 
temizlemektir. Buraları temizleyeceğiz 
ki sınırlarımız rahat olsun. Amerika’nın 
ve Koalisyon Güçlerinin burada sınırı mı 
var? Yok. O zaman onların bölgede ne işleri 
var? Suriye rejimi zaten şu anda Rusya’yla 
birlikte hareket ediyor. Öyleyse Koalisyon 
Güçleri kimle hareket ediyor? PYD ve YPG 
terör örgütleriyle birlikte hareket ediyor-
lar. PYD ve YPG’yi 5 bin tır ve 2 bin kargo 
uçağı dolusu silahla donattılar. Düşüne-
biliyor musunuz, onların bu kadar silah, 
mühimmat getirdikleri yere biz Kızılay’ı-
mızla, AFAD’ımızla, Diyanet Vakfı’mızla 
insani yardım taşıyoruz. İşte aramızdaki 
fark budur.  
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Ülkemize gelen ABD Dışişleri Bakanı Sayın 
Tillerson’a da bunları anlattım. Tillerson’a 
“Siz bu silahları kime karşı getiriyorsu-
nuz? Sınırın ötesinde sadece biz varız” de-
dim. Hiç sesi çıkmadı. 

Siz Doktorlarımızın da Desteğiyle, 
Nüfusumuza Sahip Çıkacağız

Geçtiğimiz 15 yılda inşa ettiğimiz 3 bin 
hastane ve tedavi kurumuyla, milletimize 
daha kaliteli hizmet verilebilmesini temin 
ettik. Hastanelerimizin yatak sayısını iki 
kat artırarak 227 bine çıkardık. Asıl önem-
li ihtiyaç olan nitelikli yatak sayısını ise 19 
binden 127 bine çıkartarak, gerçekten çok 
ciddi bir atılım gerçekleştirdik. MR cihazı 
sayısını 58’den 867’ye, tomografi cihazı 
sayısını 323’ten 1.168’e, diyaliz makinası 
sayısını 4 bin 900’den 16 bin 800’e çıkar-
tarak, teşhis ve tedavi imkanlarını geniş-
lettik. Özellikle acil sağlık hizmetleri ala-
nında çok büyük atılımlara, gıptayla takip 
edilen başarılara imza attık. Ülke çapında 
hizmet veren 112 istasyonlarının sayısını 
481’den 2 bin 600’ün üzerine yükselttik. 
Ambulans sayımızı, bugün tamamı da yeni 
olmak üzere 618’den 4 bin 900’ün üzerine 
çıkardık. Daha önce olmayan 20 hava am-
bulansımız milletimize hizmet veriyor. 
Yine daha önce olmayan evde sağlık hiz-
metlerinden halen 320 bin vatandaşımız 
yararlanıyor. Sağlık personelimizin sayısı-
nı da 378 binden 914 bine ulaştırarak, sağ-
lık hizmetlerimizi güçlendirdik. 

Tüm bu gayretler sayesinde ülkemizde do-
ğumda beklenen hayat süresi 72,5 yıldan 

78 yılın üzerine çıktı. Anne ölüm oranı, be-
bek ölüm hızı gibi tüm değerlerde olumlu 
yönde gelişme olmasına rağmen doğum 
sayısının az da olsa düşmesi, üzerinde 
önemle durmamız gereken bir husustur. 
Bazıları bizim 3 çocuk tavsiyemize kendi-
lerince istihzayla yaklaşıyor ama nüfusu-
muz millet olarak en büyük gücümüzdür 
ve bunu korumak zorundayız. Onun için 
siz doktorlarımızdan da bu konuda yardım 
istiyorum. 

Bugün Avrupa ülkelerinin en büyük sıkın-
tısı, nüfus artış oranlarının eksiye düşmüş 
olması veya bu yönde ilerlemesidir. Eksi 
nüfus artışı demek, 3-5 kuşak sonra o ül-
kede hükmünüzün kalmayacağı anlamı-
na gelir. İşte o zaman ne inşa ettiğiniz dev 
binaların, ne kurduğunuz o devasa sanayi 
ve ticaret çarkının size faydası olur. Bunun 
için, sizlerin de desteğiyle, nüfusumuza sa-
hip çıkacağız. 

Sağlık altyapısını güçlendirme bakımın-
dan son dönemde yaptığımız önemli yeni-
liklerden biri de Şehir Hastanelerimizdir. 
Tamamen ülkemize mahsus bir inşa, işlet-
me ve finansman yöntemiyle hayata geçir-
diğimiz bu projeyi geleceğin sağlık modeli 
olarak görüyorum. Halen Yozgat, Isparta, 
Mersin ve Adana Şehir Hastanelerimiz 
milletimize hizmet veriyor. Bu yıl içinde 
Kayseri, Ankara-Bilkent, Manisa, Eskişehir 
ve Elazığ Şehir Hastanelerini inşallah hiz-
mete açıyoruz. Önümüzdeki yıl da 7 Şehir 
Hastanesini daha hizmete açacak, bu şekil-
de devam ederek toplamda 32 şehir hasta-
nesini milletimize kazandıracağız. 
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Tabii tüm bu hizmetleri yapıp, eserleri or-
taya koyarken, sağlığın geliştirilmesi hu-
susuna da önem vermemiz gerekiyor. Za-
rarlı alışkanlıklarla mücadele başta olmak 
üzere, milletimizin sağlığını koruyacak ve 
geliştirecek konularda, özel programlar 
uygulamak zorundayız. İnsanlarımızı sa-
dece hastalıktan sonra değil, sağlıklıyken 
koruyacak tedbirleri alacak ve bu bilinci 
topluma aşılayacak başlıklarda yürütülen 
çalışmaları geliştirerek sürdürmeliyiz. 

İlaç Meselesinin Yeni Bir Kara 
Deliğe Dönüştürülmesine İzin 
Veremeyiz

Diğer yandan, her alanda olduğu gibi sağ-
lıkla ilgili hususlarda da kapsamlı bir mil-
lileşme ve yerlileşme hamlesi gerçekleştir-
meliyiz. Sağlık Endüstrileri Yönlendirme 
Kurulumuz tarafından takip edilen sağ-
lıkta yerli üretim konusunu önemsiyoruz. 
Bilhassa yerli ilaç ve plazma üretiminde 
atılan adımlar stratejiktir. Son zamanlar-
da atılan ve ilaçta yerlileşme anlayışımızla 
asla uyuşmayan bir takım adımların da, en 
kısa sürede düzeltileceğini ümit ediyorum. 
Türkiye, yerli ilaç sanayinin önünün ke-
silmesi pahasına küresel ilaç sektörünün 
önünü açarak, milyarlarca dolarını havaya 
savuracak bir ülke değildir. İlaç meselesi-
nin yeni bir kara deliğe dönüştürülmesine 
kesinlikle izin veremeyiz. Kurulumuzun 
da gayretleriyle bu konuda önümüzdeki 
dönemde çok önemli adımların atılacağı-
na inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye, her atılımı gibi, sağlık konusunda-
ki katettiği mesafeyi de, kendisiyle birlikte 
tüm dostlarının, tüm insanlığın hizmeti-
ne sunuyor. Bugün Türkiye, dünyanın en 
önemli uluslararası sağlık hizmetleri mer-
kezlerinden biri haline gelmiştir. Gerek 
hastanelerimiz, gerek termal tesislerimiz, 
gerekse diğer sağlık hizmetlerimizle bu yıl 
10 milyar dolarlık bir sağlık turizmi hede-
fine sahibiz. 2023 yılında ise bu rakamı 20 
milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. 

Görüldüğü gibi, hangi alanda işimizi ya-
par, altyapımızı güçlü şekilde kurarsak, o 
alanı, yüksek hizmet standardı yanında, 
ülkemize ve milletimize kazanç kapısı ha-
line dönüştürüyoruz. Potansiyelimizin he-
nüz pek azını kullanarak bu neticeyi elde 
etmişsek, geleceğimiz çok aydınlık demek-
tir. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenleri 
bugüne kadar hep hüsrana uğrattık, inşal-
lah bundan sonra da aynı şekilde devam 
edeceğiz. 

Sağlık çalışanlarının yıpranma payı me-
selesini Sayın Başbakanımızla konuştum. 
Hükümetimizin bu konuda çalışması 
olacak. Ayrıca yine sağlık çalışanlarının 
emeklilik sorunu da bu paket içerisinde 
değerlendirilecek. Temenni ediyorum ki, 
en kısa zamanda bunun da neticesini al-
mış oluruz.

Asırlar önce Kanuni Sultan Süleyman ne 
demişti; 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” 
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Onun için sağlık alanına yapılan yatırım 
çok önemlidir. 

Bir olarak iri olarak, diri olarak, kardeş ola-
rak, hep birlikte Türkiye olarak hedefleri-
mize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha tüm hekimle-
rimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart 
Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sağlık 
çalışanlarımıza, milletimize verdikleri bu 
ulvi hizmetlerde başarılar diliyorum. Bu 
güzel toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. 
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Sevgili Roman kardeşlerim, değerli misa-
firler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum. Bugün burada, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesinde, milletin evin-
de siz değerli Roman kardeşlerimizle bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet du-
yuyorum. Sizler aracılığıyla, Türkiye’deki, 

dünyadaki tüm Roman kardeşlerimize de 
sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.

Bizim Roman kardeşlerimizle muhabbe-
timiz çok eskilere, çocukluk yıllarımıza 
dayanır. Kasımpaşa’da Roman kardeşleri-
mizle yanyana evlerde büyüdük, sokakta 
beraber oyun oynadık, aynı okula gittik, 

Biz, Roman Kardeşlerimize 
Fransa Gibi Fransız Kalmayacağız

“Binbir Renk Tek Millet” Büyük Roman Buluşması
Ankara | 11 Nisan 2018
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hayatımızın hemen her anını birlikte yaşa-
dık. Bizim için Roman, Kürt, Laz, Boşnak, 
Gürcü yoktu. Biz hepimiz de birbirimizi 
Allah için seviyorduk, Allah’ın bir kulu ola-
rak görüyorduk. Ne diyor o güzel Roman 
şarkısında:

“İlle de Roman olsun,

İster taştan, çamurdan olsun,

O da Allah kuludur,

Her kim olursa olsun!”

Evet… Hepimiz de aynı Allah’ın kulu oldu-
ğumuz için, birbirimize de öyle bakıyor, 
öyle davranıyorduk. Ülkemizde ayrımcı-
lık hiç olmadı mı, şimdi de olmuyor mu? 
Elbette vardı, az da olsa bugün de oluyor. 
Sadece Romanlara değil, toplumun her 
kesimine yönelik bu tarz olumsuz düşün-
celer, tavırlar, davranışlar görülebiliyor. 
İnsan, eşrefi mahlûkat olmasının yanında, 
bireysel ve toplumsal düzeyde yanlış yolla-
ra sapma eğilimi de bulunan bir varlıktır. 
İşte az önce kemaniyi dinledik değil mi? 
Bir Roman kardeşimiz kemaniyi nasıl ko-
nuşturdu. Ayrıca Kibariye kardeşimizin 
okuduğu ilahi de çok güzeldi.  

Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesin-
de şöyle buyuruyor: “İnsanlar! Rabbi-
niz Bir’dir… Babanız da birdir. Hepiniz, 
Adem’in çocuklarısınız. Adem ise, toprak-
tandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olma-
yanın da Arap’a üstünlüğü olmadığı gibi; 
kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da 
kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yok-
tur. Üstünlük ancak takvadadır. Allah nez-
dinde en kıymetli olanınız, ondan en çok 

korkanınızdır.” Görüldüğü gibi Peygamber 
Efendimiz, bize insanlara nasıl bakmamız 
gerektiğinin ölçüsünü gayet açık bir şekil-
de gösteriyor. Irkından, teninden veya bir 
başka beşeri hususiyetinden dolayı kimse-
nin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük 
sadece takvadadır, Allah’tan korkmadadır. 

Hayatımız boyunca hep yaradılanı seve-
riz Yaradandan ötürü anlayışıyla hareket 
ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığından Başbakanlığa ve şimdi Cum-
hurbaşkanlığına kadar hangi göreve gel-
diysek, Roman kardeşlerimizle irtibatı hiç 
kesmedik. Roman kardeşlerimizle aynı 
mahallede doğduk, aynı mahallede büyü-
dük. Demek ki, bu mahallede yetişen biri 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı olabiliyor-
muş.  Gerek bu tarz toplantılar vesilesiyle, 
gerek illere yaptığımız ziyaretlerde, gerek-
se de Kasımpaşa’ya gidişlerimde, hep Ro-
man kardeşlerimle kucaklaştım, halleştim, 
helalleştim. İnşallah bundan sonra da öm-
rümüzün sonuna kadar aynı şekilde yolu-
muza devam edeceğiz. Biz Roman kardeş-
lerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.

Dil Konusu Sizin Kendi Aranızda 
Bütünleşmenizi Artıracaktır

Kardeşlerim, 

Tabii Roman kardeşlerimize olan sevgimi-
zi, muhabbetimizi sadece sözde bırakma-
dık. Ülkemizin çok önemli bir rengi olarak 
gördüğüm Roman kardeşlerimize yönelik 
olarak mevzuata yansımış olan uygula-
maları ortadan kaldırdık. 2006 yılında, 
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İskân Kanunu’nu değiştirdik ve ayrımcı 
ifadeleri oradan kaldırdık. Yine aynı yıl, 
Polis Talimatnamesi’ndeki ayrımcı ifade-
lerin de kaldırılmasını sağladık. 2009 yılı 
sonunda ise, Başbakan Yardımcımızın baş-
kanlığında, Türkiye’nin 36 ilinden faaliyet 
gösteren federasyonların ve derneklerin 
katılımıyla bir Roman Çalıştayı topladık. 
Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
Roman vatandaşlarımız meselelerini dev-
letin en üst düzeyinde konuşma, tartışma 
imkânı buldular. 

Roman vatandaşlarımızın konut sorunla-
rını çözmek için Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız ile TOKİ’nin işbirliğinde bir 
proje başlattık. Ülkemizin farklı yerlerin-
deki 31 merkezde toplam 4 bin 608 sosyal 
konut inşa ettik. Roman vatandaşlarımızın 
aylık 130 lira taksitle ödemesini yaptıkları 
bu konut projesini maalesef devam etti-
remedik. Çünkü, yapılan sosyal konutlar, 
TOKİ’nin genel konsepti gereği, çok katlı 
binalardan oluşuyor. Oysa Roman vatan-
daşlarımız, müstakil evlerde yaşama kül-
türüne sahipler. Şehirlerdeki arsa maliyet-
lerinin yüksekliği sebebiyle, bakanlığımız 
bu projeyi finanse edemediği için, konut 
yapımı durdu. Şayet, Roman vatandaşla-
rımız kendi aralarında kuracakları koope-
ratifler vasıtasıyla arsa meselesini çözecek 
formüller bulurlarsa, konut inşası konu-
sunda kendilerine yardımcı olmaya devam 
edebiliriz. 

Roman vatandaşlarımızın yaşadığı yerler-
deki camiler, özel olarak görevlendirilen 
imamlarımız vasıtasıyla, aktif bir şekilde 

faaliyet gösteriyor. Türk Ceza Kanunun-
da 2014 yılında yapılan değişikle “Nefret 
ve ayrımcılık” suçları yeniden tanımlan-
mıştır. Buna göre, bir kişinin dilinden, 
ırkından, milliyetinden, renginden, cinsi-
yetinden, engelinden, siyasi düşüncesin-
den, felsefi inancından, dininden ve mez-
hebinden kaynaklanan nefret nedeniyle 
fiil işleyenlerin cezası artırılmıştır. Bu ne 
demektir? Benim, Roman federasyonları-
na ve Konfederasyon Başkanına hep söy-
lediğim bir husus var.  Dil çalışmalarınızı 
geliştirmelisiniz. Bu konuyu Başbakan Yar-
dımcım Hakan Çavuçoğlu’nun da takip et-
mesinde fayda var. Keza AK Parti’de Öznur 
Çalık Hanımefendinin de mevzuyla ilgi-
lenmesinde fayda olacağı kanaatindeyim.  
Çünkü dil konusu sizin kendi aranızda bü-
tünleşmenizi artıracaktır. 

Faaliyete geçirdiğimiz Türkiye İnsan Hak-
ları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği 
Kurumu gibi müesseselerin görevlerinden 
biri de vatandaşlarımıza yönelik ayrımcı-
lıkların önlenmesidir. Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığımızın koordinatörlüğünde 
2016 yılında hazırlanan Roman Vatan-
daşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem 
Planında yer alan hususlar, adım adım ha-
yata geçiriliyor. Bu çerçevede, Roman va-
tandaşlarımızın istihdamına destek olmak 
amacıyla eğitim seviyelerinin yükseltilme-
sine ve mesleki beceri kazandırılmalarına 
yönelik projeler geliştiriliyor. Nitekim, sa-
dece son 3 yılda istihdama katılmalarını 
sağlamak için 5 bin 608 Roman vatanda-
şımızın mesleki eğitim kurs ve programla-
rından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. 
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SİROMA adıyla yürütülen bir başka projey-
le de, 12 ildeki Roman vatandaşlarımızın 
eğitim, sağlık, işgücü, sosyal dayanışma ça-
balarına yönelik çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. Bu liste uzayıp gidiyor. Bu vesileyle, 
ilgili kurumlarımızı, Strateji Belgesinde ve 
Eylem Planında yer alan hususlarda biraz 
daha hızlı hareket etmeye, icraata dönük 
çalışmalara ağırlık vermeye davet ediyo-
rum. 

Vasıflarınızı Kaybettiğinizde, 
Kalabalıklar İçinde Yitip 
Gidersiniz

Her ne kadar birileri Romanları sadece 
Romanlar Gününde hatırlayıp istismar 
malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorsa 
da, sizler bizim ne yaptığımızı, ne yapa-
cağımızı gayet iyi biliyorsunuz. Mesele, 
sadece Roman meselesi değildir. Mesele, 
Türkiye’nin topyekün gelişmesi, büyüme-
si, zenginleşmesi meselesidir. Öyle olduğu 
zaman 81 milyon vatandaşımızın tamamı 
bundan istifade eder. Biz Türkiye’yi de-
mokraside ve ekonomide işte bu şekilde 
geliştirdik, geliştirmeyi sürdürüyoruz. 

Kardeşlerim, 

Eskiden bilhassa büyükşehirlerimizin 
çevresinde, hiçbir altyapısı, hiçbir sosyal 
imkânı, hiçbir ekonomik cazibesi olma-
yan, derme-çatma binalardan kurulmuş 
yerleşim yerleri vardı. Doğru dürüst hiz-
met alamadıktan sonra, şehrin içinde olsa-
nız ne yazar, dışında olsanız ne yazar. AK 
Parti olarak, kentsel dönüşüm projeleriyle, 

şehirlerimizi bu urlardan, bu sorunlu alan-
lardan kurtardık. Hak sahibi vatandaşla-
rımızın hiçbirini mağdur etmeden, tam 
tersine, hepsinin de kazançlı çıkacağı mo-
dellerle bu dönüşümü başlattık, yürütüyo-
ruz. Elbette tek tük olumsuz örnekler çı-
kabilir. Ama genel olarak bu projenin tüm 
tarafları memnun ettiğini söyleyebiliriz. 

Roman vatandaşlarımızın yaşadığı yerle-
rin bir kısmı da bu projelerin içinde yer 
almıştır. Değişen şartlar ve çevre, Roman-
larımızı etkiliyor. Önemli olan ruhunuz-
daki o saflığı, temizliği, insan sevgisini, 
neşeyi, muhabbeti muhafaza ederek, yeni 
şartlara uyum sağlamaktır. Sizi siz yapan 
vasıflarınızı kaybettiğinizde, kalabalıklar 
içinde yitip gidersiniz. Hâlbuki Rabbim 
her kulunu ayrı özelliklere, ayrı kabiliyet-
lere, ayrı güzelliklere sahip olarak yarat-
mıştır. Roman kardeşlerim, elbette daha 
iyi eğitim alacak, elbette daha iyi sağlık 
hizmeti alacak, elbette daha kolay iş bula-
cak, elbette daha iyi şartlarda yaşayacak. 
Ama Roman olmanın verdiği o cazibeden 
de asla vazgeçmeyecek. Bunu başardığınız 
anda, Türkiye’nin en güzel, en nevi şahsı-
na münhasır, en neşeli renklerinden biri 
olarak varlığınızı sürdürme imkânına ka-
vuşursunuz. Müzik mi icra ediyorsunuz, 
en güzelini yapın. El sanatlarıyla mı uğra-
şıyorsunuz, en güzelini üretin. Ticaretle 
mi iştigal ediyorsunuz, en güzelini ortaya 
koyun. İşte o zaman, önünüzdeki zorluk-
ların, sıkıntıların, önyargıların birer birer 
yıkıldığını göreceksiniz. 

Verdiğiniz mücadelede, Cumhurbaşkanı 
olarak şahsımdan başlayarak devletimi-
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zin tüm kurumları sizin yanınızdadır. Siz 
bir gayret ortaya koyacaksınız ki, yapılan 
planlar, programlar, düzenlemeler somut 
bir neticeye ulaşsın. Eğer ben Romanları 
biraz tanıyorsam, ki öyle olduğuna inanı-
yorum, çünkü içinizde çok fazla dostum 
var, sizlerin bunu başarabilecek dirayete 
sahip olduğunuzu biliyorum. Yeter ki o ilk 
adımı atın, o ilk iradeyi ortaya koyun. İna-
nın bana, gerisi çok daha kolaydır. 

Ekonomimize Saldıranlara 
Sesleniyorum: 
Başaramayacaksınız

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yol-
culuğu, geçtiğimiz 15 yılda, daha önce hiç 
olmadığı kadar ileri seviyelere ulaşmıştır. 
Her yolculuk gibi, kalkınma ve demokrasi 
mücadelemizde de karşımıza sürekli çel-
meler, tuzaklar, oyunlar çıkıyor. İktidara 
geldiğimiz 2002 yılı Kasım ayından bugü-
ne kadar ülkemizin yaşadıklarını gözümü-
zün önünden şöyle film şeridi gibi geçirdi-
ğimizde, bu tablo çok daha iyi anlaşılıyor. 
Bu süreçte Türkiye’nin en büyük kazanımı 
nedir diye sorarsanız, size vereceğim ce-
vap, gerçek anlamda bağımsızlığımızı elde 
etmiş olmamızdır derim. Ha diyeceksiniz 
“Türkiye zaten bağımsız değil miydi?” 
Kâğıt üzerinde belki öyleydi, ama fiilen, 
her alanda bir yerlere bağımlıydık. Ekono-
mide, IMF’den, dünya çapında söz sahibi 
finans kuruluşlarından bağımsız kararlar 
alabilme, uygulamalar gerçekleştirebil-
me şansımız var mıydı? Yoktu. Güvenlik 

politikalarımızı, belli kurumlardan ve ül-
kelerden bağımsız olarak tespit edebilme 
ve hayata geçirme şansımız var mıydı? 
Yoktu. Dış politikamızda kendi öncelikle-
rimizi oluşturabilme ve icraata dökebilme 
imkânına sahip miydik? Değildik. Velhasıl 
her konuda karar alma ve uygulama irade-
si asgariye inmiş bir Türkiye’yle karşı kar-
şıyaydık. Çünkü, demokrasimizde ve eko-
nomimizde zafiyet vardı. Biz, her ikisini de 
güçlendirerek, ülkemizin önünde yepyeni 
bir dönemi başlattık. 

Milli geliri 236 milyar dolar olan bir ül-
keyle, 860 milyar dolar olan bir ülke aynı 
tutulabilir mi? Yılda 70 milyar lira yatırım 
yapan bir ülkeyle 266 milyar lira yatırım 
yapan bir ülke aynı olabilir mi? Çalışan sa-
yısı 19,6 milyon kişi olan bir ülkeyle, 28,3 
milyon kişi olan bir ülke geleceğine aynı 
güvenle bakabilir mi? Darbelere, cuntalara 
teslim olan bir ülkeyle, darbecilerin, cun-
tacıların karşısına aslan gibi dikilip, sabah 
olmadan onları püskürten bir ülkeye aynı 
nazarla bakılabilir mi? Şimdi onlar kaçıyor, 
biz kovalıyoruz. Kosova’dan 6, Gabon’dan 
da 3 tanesini paketleyip getirdik. 

Ekonomi üzerinden bize diz çöktürmeye 
çalışıyorlar. Bugünlerde oynanan oyunu 
da, Allah’ın izni, milletimizin yardımı, 
dostlarımızın desteğiyle yine boşa çıkarta-
cağız. Roman kardeşlerim ceplerinde hiç 
para olmadığı halde yüreklerinin gücüyle 
asırlardır ülkemizde ve dünyada varlıkla-
rını sürdürüyorlar. Elhamdülillah bizim 
milletimizde mangal gibi yürek var. Bura-
dan, ekonomimize saldıranlara sesleniyo-
rum: Başaramayacaksınız. 15 Temmuz’da, 
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Suriye’de, Irak’ta, daha önceki oyunlarınız-
da nasıl başaramadıysanız, şimdi de öyle 
başaramayacaksınız.  

Bu duygularla bir kez daha siz kıymetli Ro-
man kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Hepinizi Allah’a emanet edi-
yorum. 
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Anayasa Mahkememizin Değerli Başkanı 
ve üyeleri, yurt dışından gelen kıymetli 
misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. 

Anayasa Mahkeme’mizin 56’ıncı kuruluş 
yıldönümünü tebrik ediyorum. Kurulu-

şundan bugüne kadar Anayasa Mahkeme-
mizin çalışmalarında emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Biz, “Adalet mülkün temelidir” diyerek, 
devletin odağına adaleti yerleştiren bir 

Mazlumların Gözyaşları Üzerinde 
Kurulan Düzene İtiraz Etmek, En 

Başta Sizlerin Görevidir

Anayasa Mahkemesi’nin 56. Kuruluş Yıldönümü Yemeği
Ankara | 25 Nisan 2018
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medeniyetin mensubuyuz. Bununla da 
kalmayan ecdadımız, “İnsanı yaşat ki dev-
let yaşasın” diyerek devletin görevini tarif 
etmiştir. Dünyadaki önemli filozofların, 
devlet adamlarının pek çoğu adaletle ilgili 
görüşlerini ifade etmişlerdir. Ama bunla-
rın pek azı, Mevlana Hazretlerinin adalet 
tanımı seviyesine ulaşabilir. Mevlana Haz-
retleri, hayatın farklı alanlarındaki bakışı-
na uygun şekilde, birden fazla adalet tanı-
mı yapmıştır. Mesela Mevlana Hazretleri 
hukuku, adalet denizinden bir katre olarak 
görür. Bununla birlikte, ne kadar küçük 
olursa olsun, denizin letafetinin bu dam-
ladan belli olacağını söyler. Yine Mevlana 
Hazretlerinin siz hakimlerle ilgili de ilginç 
ve çarpıcı tanımlamaları vardır.  Hakim-
leri, “Tanrının ölçüsü ve terazisi” olarak 
gören, “Düşmanlıkları ve uyuşmazlıkları 
kesen bir makas” olarak tarif eden Hazre-
ti Mevlana’nın, adalet kavramıyla ilgili ta-
nımlamaları da çok önemlidir. Mevlana’ya 
göre adalet; ayakkabının ayakta, külahın 
başta olmasıdır. Şayet bunların yeri de-
ğişirse, adalet bozulur. Veya adalet suyu 
ağaca, zulüm ise dikene vermektir. Mevla-
na, hakkı hak sahibine teslim etmek olan 
adaletin gönül huzuru, zulmün ise vicdan 
azabı getireceğini söyler. 

Bu konuda pek çok örnek vermek müm-
kündür. Buradaki asıl mesaj, coğrafyamı-
zın ve medeniyetimizin adalet konusunda-
ki geniş birikimidir. Tabii bir yerde adalete 
olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa, orada 
zulüm var demektir. Hem doğuda, hem ba-
tıda, en büyük adalet reformları, en büyük 
zulüm düzenlerinin ardından gelmiştir. 

Bugün bizlere düşen görev, dünyanın, ül-
kelerimizin ve toplumlarımızın eski ka-
ranlık günlere dönmesini beklemeden in-
sanlığın adalet talebine kulak vermektir. 
Ortadoğu’dan Güney Asya’ya, Afrika’dan 
Güney Amerika’ya kadar dünyamızın her 
köşesinden mazlumların ahı arşa yükseli-
yorsa, ortada ciddi bir adalet sorunu var 
demektir. Suriye’de yerlerinden edilmiş 
3,5 milyon insanı 7 yıldır topraklarında 
güven ve refah içinde yaşatan Türkiye, bu 
mücadelesinde yalnız kalıyorsa, hep birlik-
te durup düşünmemiz lazım. Türkiye’nin 
milyonlarca sığınmacıya sunduğu hizmet-
lere destek vermeyenler, terör örgütlerine 
milyarlarca doları cömertçe akıtıyorsa, bu 
durum ağaçların değil dikenlerin sulandı-
ğı anlamına gelir. Bu düzenin adı da adalet 
değil zulüm düzenidir. 

Mazlumların kanları ve gözyaşları üzerin-
de kurulan bu düzene itiraz etmek, en baş-
ta adaletin temsilcisi olan sizlerin görevi 
olmalıdır. Küresel güç oyunlarının karma-
şasında rotasını şaşıranlar için sizler, tıp-
kı kutup yıldızı gibi, doğruya giden yolun 
kılavuzu olmalısınız. Biz her şeye rağmen 
umutluyuz. Çünkü bizim inancımızda yei-
se, umutsuzluğa asla yer yoktur. Şairin de-
diği gibi;

Sırların sırrına ermek için sende anahtar 
vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir da-
mar vardır

Senden umut kesmem, kalbinde merha-
met adlı bir çınar vardır
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Evet… Kalbimizdeki o merhamet adlı çınar 
olduğu sürece, daha güzel, daha adil, daha 
müreffeh bir dünya için umudumuzu hiç 
kaybetmeyeceğiz. 

Yeni Yönetim Sistemimizle, 
Yargıyı Daha Bağımsız Hale 
Getirmeyi Hedefliyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, medeniyetinde ve kültüründe 
mevcut bulunan kadim adalet mirası saye-
sinde, demokrasi ve hukuk devleti yolun-
daki atılımlarını güçlü bir şekilde hayata 
geçirme imkânına sahiptir. Asırlardır ya-
şadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, 
her defasında süratle toparlanıp yeniden 
demokrasi ve hukuk devleti yoluna gire-
biliyorsak, işte bu sayededir. Son yıllarda, 
bu durumun yeni ve tarihi örneklerini hep 
birlikte yaşadık. Demokrasiye ve hukuk 
devletine olan bağlığımızdan taviz verme-
den, vesayetten tutun darbe teşebbüslerine 
ve terör saldırılarına kadar nice tehdidin 
üstesinden gelmeyi başardık. Hatta, sade-
ce tehditleri bertaraf etmekle kalmadık, 
çok kritik bir yönetim değişikliği sürecini 
de hamdolsun suhuletle neticeye ulaştır-
dık. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin 
ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek 
olan yeni yönetim sistemimizle, yürütmeyi 
daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı 
da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyo-
ruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol 
göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan 
yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunu-
yorum. İnşallah Türkiye, her alanda oldu-

ğu gibi adalet konusunda da, çok daha iyi 
bir döneme giriyor. 

Bu duygularla bir kez daha Anayasa Mah-
kememizin 56’ıncı kuruluş yıldönümünü 
tebrik ediyorum. Yurt dışından gelen mi-
safirlerimize, bu anlamlı günümüzde bizi 
yalnız bırakmadıkları için tekraren teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Sevgili gençler, değerli misafirler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayra-
mınızı tebrik ediyorum. 

Bugün aramızda başarılı sporcularımız, bi-
lim alanında uluslararası düzeyde başarı-
lar elde etmiş olan gençlerimiz, üniversite 
öğrencilerimiz, 81 ilimizden gelen genç-
lerimiz bulunuyor. Eğitim-öğretim yılının 

artık sonlarına doğru yaklaşmakta oldu-
ğumuz şu günlerde, tüm öğrencilerimize 
sınavlarında başarılar diliyorum. 

Bundan tam 99 yıl önce, Samsun’da baş-
layan istiklal mücadelemizi zaferle sonuç-
landıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere, ordumuzun tüm men-
suplarını tazimle yâd ediyorum. Düzenli 
ordunun kuruluşunu beklemeden ülkemi-

Genç Nüfusumuzu Artırırsak, 
Batıyı Geçeriz

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle Gençlerle İftar 
Ankara | 19 Mayıs 2018
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zin dört bir yanında kurdukları teşkilat-
lar vasıtasıyla düşmana karşı mücadeleyi 
başlatan tüm kahramanlarımızı hürmet-
le anıyorum. Anadolu’yu kendimize yurt 
edinişimizden bugüne kadar milletimizin 
birliği, ülkemizin bütünlüğü, bayrağımızın 
dalgalanması, ezanlarımızın susmaması, 
devletimizin ebed-müddet yaşaması için 
canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize 
ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Gazilerimizden halen hayatta olanla-
ra sağlık ve afiyet temenni ediyorum. 

İstiklalimizin bu sembol gününün istik-
balimizin teminatı olan gençlerimize ar-
mağan edilmiş olması, rastgele bir tercih 
değildir. Milletlerin özgürlük davaları, an-
cak nesilden nesile aktarılabilirse anlam-
lıdır. Malazgirt Zaferinden bugüne kadar, 
bu coğrafyada verdiğimiz mücadelelerin 
tamamı da, sonraki nesillere daha güçlü, 
daha güvenli, daha müreffeh bir ülke bırak-
mak içindir. Sultan Alparslan Malazgirt’te 
zafer kazandığında 40’lı yaşlarının ba-
şındaydı. Osman Gazi, bir cihan devleti-
ne dönüşecek beyliğini kurduğunda 20’li 
yaşlarındaydı. Sultan Mehmet, İstanbul’u 
fethettiğinde 21 yaşındaydı. Mustafa Ke-
mal, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak bastığın-
da 30’larının sonundaydı. Görüldüğü gibi, 
tarihimizde iz bırakan büyük isimlerin 
önemli bir bölümü, genç veya genç sayıla-
bilecek yaşlarda bu büyük başarıları elde 
etmişlerdir. Merhum Arif Nihat Asya, ne 
güzel söylemiş:

“Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan!

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan!

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”

Evet… Sizler de işaret aldığınız gün atanız-
dan yürüyeceksiniz ve millet yürüyecek 
arkanızdan. 15 Temmuz’da işte böyle yap-
tık. Milletimizle birlikte, gençlerimizle, ka-
dınlarımızla, her kökenden, her meşrepten 
insanlarımızla birlikte yürüdük. Tanklara, 
toplara, uçaklara, helikopterlere, silahla-
rın namlularına karşı cesaretle yürüdük 
ve zafere ulaştık. İşte o gece, imanlı olan 
yüreklerin, imansız olanlara karşı zafer ka-
zandığı bir gecesiydi. Türkiye olarak, işte o 
geceden beri geleceğimize daha da güven-
le bakıyoruz. Zira hesapların üzerinde bir 
hesap vardır, o da Allah’ın hesabıdır. Mut-
laka Endülüs’e gitmelisiniz. Endülüs’teki o 
sarayı muhakkak gezin. Sarayın kubbesi-
nin etrafında bir müjde yazar. O da şudur: 
“La galibe İllallah.” Yani Allah’tan başka 
galip yoktur. Bunlar yaşanarak elde edildi, 
görüldü. 

Milletvekili Listelerinde 18-20 
Yaşında Gençlerimiz de Olsun 
İstiyoruz

Gençlerimizden beklentimiz, hangi alan-
da çalışırsanız çalışın, en iyisi olmak için 
gayret göstermeleridir. Şu anda aramızda 
fizikte, matematikte başarılı olan gençle-
rimiz bulunuyor, kendilerini tebrik edi-
yorum. Hans, George başarır da, evelallah 
Ahmet’imiz, Mehmet’imiz neden başara-
masın. Allah’ın izniyle onlar da başarıyor. 
Bu salonda Kocaeli’nden gelen kızlarımız 
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var. Bu yavrularımız Katar’da Arapça ya-
pılan münazara yarışmasında birinciliği 
elde ettiler. Gördüğünüz gibi, azmin önün-
de hiçbir engel duramıyor. 

Gençler, 

İster bir siyasi partinin gençlik kollarında, 
ister siyasete yön verebilecek çalışmalar 
yürüten bir sivil toplum veya düşünce ku-
ruluşunda aktif olarak, kendi geleceğiniz 
ve milletimiz için sorumluluk üstlenin, 
inisiyatif alın. Seçme ve seçilme yaşını 18 
indirerek, siyasette gençlerimizin önünü 
açtık. Bugünlerde milletvekili aday liste-
sini hazırlıyoruz. Listede 18-20 yaşında 
gençlerimiz de olsun istiyoruz. Listelerin 
başında gençlerimiz çok fazla olmayabilir. 
Ancak ilk adım atıldı, gerisi de mutlaka 
gelir. Amacımız hazırlıkları yapıp, gençle-
rimizi bir sonraki seçimlere hazırlamaktır. 
Dün bir gencimiz önümü kesip aday oldu-
ğunu söyledi. Ben de “Hayırlı olsun kızım” 
dedim. Bakınız, bu özgüven bile çok önem-
lidir. Kapılar açıldığında neler olduğunu 
görüyorsunuz. 

Sevgili gençler, 

Büyük hedefleri, büyük hayalleri, büyük 
idealleri olmayanların geleceği de ola-
maz. Hayallerle hakikatler arasında sadece 
azim vardır, gayret vardır, çalışma vardır, 
emek vardır, alın teri vardır. İnanırsanız 
ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız. Biz 
geçtiğimiz 16 yılda, demokrasiden ekono-
miye her alanda ülkemizi, gençliğimizdeki 
hayallerimizin, hedeflerimizin peşinden 
giderek katbekat büyütmeyi başardık. 

Şimdi, 2023 hedeflerimize ulaşarak, bugü-
ne kadar elde ettiğimiz başarıları taçlan-
dırmak istiyoruz. Sizlere de miras olarak, 
2053 ve 2071 vizyonlarımızı bırakıyoruz. 

Bugün aramızda bir belediyemizin ülke 
çapında düzenlediği “Hayalimdeki 2053 
Türkiye’si” kompozisyon yarışmasında de-
receye giren ortaokul ve lise öğrencilerimiz 
de var. Gençlerimizin yazdıkları kompozis-
yonlara şöyle bir göz gezdirdim. Neredeyse 
tamamının 2053 Türkiye’si için çok büyük 
umutları, heyecanları, beklentileri olduğu-
nu gördüm. Demek ki bu topraklarda bin 
yıldır hiç bozulmayan maya, yeni nesiller-
de de, hamdolsun, aynı şekilde tutmuş du-
rumda. Biz gençlerimize çok daha güçlü, 
çok daha büyük, çok daha zengin bir Tür-
kiye bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. 

Yeni yönetim sistemimiz, istikrarımızın 
güvencesi olmanın yanında, kararları 
daha hızlı almamızı ve uygulamamızı sağ-
layacaktır. Gençlerimize olan güvenimizi, 
yönetim mekanizmalarında onların önle-
rini açarak gösterdik. Seçilme yaşını önce 
25’e, geçtiğimiz yıl da 18’e düşürerek, 
İstanbul’u fetheden Fatihlerin akranları-
na, temsil mekanizmalarında yer alabilme 
fırsatı tanıdık. 

Türkiye’nin en önemli gücü, genç ve nite-
likli nüfusudur. Son dönemde nüfus artış 
hızımızda bir düşme varsa da, gençleri-
mizin kendileri ve daha sonraki nesillerin 
geleceği için, bu eğilimi yeniden yükselte-
ceklerine inanıyorum. Benim neden en az 
3 çocuk tavsiyesinde bulunduğumu anlı-
yorsunuz değil mi? Bu tavsiyemdeki amaç, 
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genç nesillere olan ihtiyacımızdır.  Eğer 
genç nüfusumuzu artırırsak, Batıyı geçe-
riz. Sevgililer Sevgilisi Peygamberimiz, 
“Ebedi alemde diğer topluluklara karşı 
ümmetimin çokluğuyla övüneceğim” bu-
yuruyor. 

Eğitimden sağlığa ve istihdama kadar her 
alanda gençlerimize çok sağlam bir altyapı 
bırakma konusunda önemli mesafe kat et-
tik. İnşallah, önümüzdeki dönemde, 2023 
hedeflerimize ulaşarak, gençlerimize ve 
milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olaca-
ğız. Gençlerimiz olarak sizler, bizim bırak-
tığımız yerden devralacağınız Türkiye’yi, 
çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bugün 
kendinizi ne kadar iyi yetiştirir, zihni ve 
bedeni gelişiminizi ne kadar sağlıklı ger-
çekleştirirseniz, devralacağınız emanetin 
hakkını o derece iyi verirsiniz. Sizlere gü-
veniyorum. Çünkü siz, herhangi bir toplu-
mun değil, bu milletin evlatlarısınız. 

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet İlkemize Sahip Çıkın

Sevgili gençler,

Bizlerin babaları, gerçekten çok zor şart-
larda bir hayat sürdü. Bizim çocukluk ve 
gençlik yıllarımız da kolay geçmedi. Hem 
ekonomik zorluklar, hem de ardı ardına 
yaşanan darbeler sebebiyle, oldukça sıkın-
tılar yaşadık. Buna rağmen, en azından ba-
balarımızdan daha iyi şartlara sahip oldu-
ğumuz bir gerçekti. Bizlerin, artık orta yaşı 
geçmeye başlayan çocukları, maddi olarak 
belki biraz daha rahat, ama demokrasi ve 

özgürlükler bakımından yine sıkıntılı bir 
dönemde büyüdüler. Sizler, bir anlamda 
geçtiğimiz 16 yıldır kesintisiz süren siyasi 
istikrar döneminin çocuklarısınız. Buna 
rağmen, son yıllarda sizler de terör eylem-
lerinden 15 Temmuz darbe girişimine ka-
dar, pek çok tarihi olaya şahitlik ettiniz. 

19 Mayıs’a göre hesaplarsak, sadece geç-
tiğimiz 99 yılın muhasebesi bile bize şu 
gerçeği gösteriyor. Bayrağımızın gönderde 
özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın 
semalarımızdan eksik olmaması, vatanı-
mıza namahrem eli değmemesi için millet 
olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeş-
liğimizi güçlü tutmak zorundayız. Biz işte 
bunun için; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet diyoruz. Gençlerimize 
bırakacağımız en büyük mirasın da işte 
bunlar olduğuna inanıyoruz. Sizlerden, bu 
ilkeleri namusunuz bilerek sahip çıkmanı-
zı istiyorum. Gerektiğinde canınızı verin, 
ama milletinize halel getirmeyin, bayrağı-
nızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, 
devletinizi yıktırtmayın. Çünkü bunlar 
gittiğinde, artık esaret prangalarıyla hap-
sedilmiş olan canınızın da bir önemi kal-
mayacaktır. 

Coğrafyamızda yaşanan acıları, trajedileri 
görüyorsunuz değil mi? Suriye’yi, Irak’ı, 
Filistin’i, Yemen’i, diğer yerleri görüyorsu-
nuz değil mi? Biz, Türkiye’yi de bu duru-
ma düşürmek isteyenlere şimdiye kadar 
müsaade etmedik. Ülkeyi yönetme sorum-
luluğunu üstlendiğinizde sizlerin de bu 
tehditlere, bu tehlikelere karşı uyanık ol-
manız gerekiyor. 
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İstiklalimize ve istikbalimize yönelen teh-
ditler öyle sinsice geliyor ki, bazen kendi 
içimizdeki insanların dahi, bu değirmene 
su taşıdığına şahit olabiliyoruz. Terör ör-
gütlerinin ağına takılan nice gencimizin, 
kendi ülkesine, kendi milletine karşı bir 
mücadeleye giriştiğine şahit oluyoruz. İşte 
bunun için biz şuurlu bir gençlik yetişsin 
istiyoruz. 2053 hedeflerimizi, 2071 hedef-
lerimizi sizlere emanet etmemizin sebebi 
budur. Hamdolsun, bugün burada karşım-
da bu şuura, bu azme, bu kararlılığa sahip 
bir gençlik görüyorum. 

Sevgili gençler, 

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi için manifestomuzu milletimizle 
paylaşmıştık. Bu manifestoda, gençleri-
mize özel bir çağrımız vardı. Sözlerimi, bu 
çağrıyı şöyle özetle tekrarlayarak bitirmek 
istiyorum:

Gençler!

Siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Er-
dem, irade ve cesaretle Türkiye’yi siz şah-
landıracaksınız. Size emretmeyeceğiz. Size 
dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak 
için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte 
çalışacağız. Sizinle birlikte yol yürüyece-
ğiz. Size daha fazla alan açacağız. Doğruyu 
sizinle beraber tartışıp, hayata geçireceğiz. 
Yanlışları sizinle birlikte tespit edip, düzel-
teceğiz. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak. 
İstihdamımız sizinle büyüyecek. Vizyonu-
muz sizinle genişleyecek. Adalet sizinle 
yükselecek. Eğitim-öğretim sistemimizi 
sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde 

geliştireceğiz. Hiçbir terör örgütünün, şer 
odağının ağına düşmenize izin vermeyece-
ğiz. Eğitim-öğretim hayatınızın ardından, 
edindiğiniz bilgi, beceri ve birikimlerinizi 
iş hayatına aktarmanızı sağlamak için ge-
reken adımları birlikte atacağız. 

Evet… İşte bu duygularla sözlerime son ve-
rirken, bugün 4’üncü gününe girdiğimiz 
Ramazan-ı Şerifinizi bir kez daha kutluyo-
rum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını-
zı tekraren tebrik ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Yasama, yürütme ve yargı organlarımızın 
kıymetli başkanları, değerli misafirler, Ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün itibariyle artık yarısını geride bı-
raktığımız Ramazan-ı Şerifinizi gönülden 
tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruçların, 
yaptığınız ibadetlerin Hak katında kabul 
ve makbul olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, yeni bir seçimle birlikte yeni bir 
yönetim sistemine geçmenin de arifesin-
dedir. Hedefimiz önümüzdeki dönemde 
ülkemizi yasamasıyla, yürütmesiyle, yargı-
sıyla her alanda daha da ileriye götürmek-
tir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
ülkemizin 200 yılı bulan yönetim sistemi 
arayışlarının zirvesidir. 

Güçlü Hükümet, Güçlü Meclis, 
Güçlü Türkiye Vaat Ediyoruz

Devlet Protokolü İftarı  | Ankara | 30 Mayıs 2018
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1920’e açılan Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhuriyetimizin kuruluşu, milli ira-
denin en büyük şahlanışıydı. Tek parti 
devrini ise, demokratik bir dönem olarak 
zaten göremeyiz. Çünkü ortada milletimi-
zin hür iradesiyle yaptığı bir tercih yoktu. 
1950 yılında geçtiğimiz çok partili siyasi 
hayatımızda, maalesef, belirli dönemler 
hariç, sürekli bir istikrarsızlık hali yaşa-
dık. Türkiye’nin elde ettiği hemen tüm 
kazanımlar, nispi istikrar dönemlerinde 
elde edilmiştir. Buna karşılık, darbeler ile 
1970 ve 1990’lu yıllar gibi kaos dönemle-
rinde gerçekten çok büyük bedeller öde-
dik. 2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkan-
lığı seçimi krizi, istikrar döneminde dahi 
sistemin nasıl tıkanabileceğini hepimize 
gösterdi. Yapılan Anayasa değişikliğinin 
ardından 2014 yılında Cumhurbaşkanının 
doğrudan halk tarafından seçilmesiyle, yö-
netimin iki başlı yapısı artık iyice belirgin 
hale geldi. Cumhurbaşkanıyla Hükümetin 
uyumu dahi, sistemin bu karakterinden 
kaynaklanan sorunları çözmeye yetmedi. 
Tabii bu arada 15 Temmuz darbe girişimi 
gibi bir büyük felaketle daha yüzleştik. Ül-
kemizde artık bitti sandığımız, geri gelmez 
dediğimiz darbeci, vesayetçi sistemin, fır-
sat bulduğunda hemen hortlayabileceğini, 
bu darbe girişimiyle gördük. 

Hepinizin de yakından takip ettiği bir sü-
reç sonunda, önce 16 Nisan halkoylaması-
nı yaşadık, ardından gündeme 24 Haziran 
erken seçimi geldi. Anayasa değişikliğine 
göre yeni yönetim sistemimiz, tüm unsur-
larıyla 24 Haziran seçimlerinin ardından 
yürürlüğe girecek. Uyum yasaları konu-

sunda, Meclis’imiz hükümete yetki verdi. 
Bu konudaki çalışma sürüyor. 

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
minin yönetim mimarisi konusunda da bir 
süredir çalışmalar yürütüyoruz. Bu düzen-
lemeyle, bakanlıkların sayısından benzer 
işleri yapan kurumların birleştirilmesine 
ve personel statüsüne kadar pek çok ye-
niliği, seçimin hemen ardından hayata ge-
çirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Cumhuriyetin ve demokrasinin özünde 
güçler ayrılığı vardır. Yani; Meclis kanun-
ları çıkaracak ve denetim görevlerini yapa-
cak… Hükümet bu kanunlara göre ülkeyi 
yönetecek… Yargı da yine bu kanunlara 
göre adaletin tesisini sağlayacak... Peki, ül-
kemizde, 24 Haziran’da sona erecek olan 
mevcut sistemde, gerçekten işler böyle mi 
yürütülüyordu? Her şeyden önce, Meclis’te 
çoğunluğa sahip olmayan bir hükümetin 
kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilme-
si mümkün değildir. Meclis’te çoğunluğa 
sahip hükümet, kanun tasarıları vasıtasıy-
la, hem yasamayı, hem yürütmeyi kontrol 
ediyordu. Bu süreçte yargı konusunda, dö-
nem dönem değişen karaktere sahip olsa 
da, genel hatlarıyla sıkıntılar yaşandığı he-
pimizin malumudur. 

Türkiye’yi 2023 Hedeflerine Hep 
Birlikte Ulaştıralım

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, 
Meclis’i kanun çıkarma konusunda tek 
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merci haline getiriyoruz. Birileri, “Meclis 
işlevsiz kalacak” diyor. Hiç alakası yok, 
kanun çıkarma mercii Meclis’tir. Cumhur-
başkanının kanun çıkarma yetkisi asla söz 
konusu olamaz. Bütçe dışında Meclis’e ka-
nun tasarısı veya teklifi götürme hakkı ol-
mayan Cumhurbaşkanı, partisi çoğunluk-
ta bile olsa, yasama organıyla mesafesini 
korumak zorundadır. 

Yasamayla yürütmenin dengeye kavuş-
tuğu bu ortamda, yargının da tarafsız ve 
bağımsız bir şekilde çalışması, hiç şüphe-
siz daha kolay olacaktır. Hepinizin çok iyi 
bildiği bu işleyişi burada tekrar ederek, 
Türkiye’nin yeni dönemde ideal düzey-
deki güçler ayrılığına biraz daha yaklaşa-
cağını belirtmek istiyorum. Tüm temsil-
cileri bugün aramızda olan bu üç erkin 
mensuplarından, yeni yönetim sistemi-
nin uygulamasına destek vermelerini 
rica ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, dün-
yanın ve bölgemizin içinden geçtiği bü-
yük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine 
ulaşarak çıkması konusunda büyük bir 
imkândır. Gelin, bu imkânı hep birlikte 
değerlendirelim. Gelin, Türkiye’yi 2023 
hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin, 
çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirebilecekleri bir zemini hep bir-
likte kuralım. İşte bunun için biz, 24 Hazi-
ran seçimlerinde milletimize Güçlü Mec-
lis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye sözü 
veriyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde, 
tarihimizde ilk defa “Ölsek de buradayız” 
diyerek darbecilere direnen Meclisimizin, 
yine tarihimizde ilk defa darbecilerin de-

ğil milletin yanında saf tutan yargımızın 
itibarını yükseltmek, hepimizin boynunun 
borcudur. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, gerek bulunduğu coğrafya, gerek 
sahip olduğu kadim tarih, gerekse temsil 
ettiği değerler itibariyle, hep saldırıların 
hedefinde olmuştur. Son yıllarda, ardı ar-
dına yaşadığımız hadiselerin birbirinden 
bağımsız olmadığını, akıl ve izan sahibi 
herkes gayet iyi biliyor. Her şeye rağmen 
ülkemizi, bölgemizde yaşanan çalkantıla-
rın dışında tutmayı başarmış olmamız çok 
önemlidir. Hatta bununla kalmadık, bölge-
mizdeki kardeşlerimizin en büyük yardım-
cısı, destekçisi olduk. Türkiye’nin altında 
kalacağı sanılan sorunların, bir süre sonra 
ülkemizin uluslararası alandaki en büyük 
gücü haline dönüşmesi, millet ve devlet 
olarak hep birlikte ortaya koyduğumuz va-
kur duruşun eseridir. 

Üzerimize salınan terör örgütlerini birer 
birer hezimete uğratarak, sadece güvenli-
ğimizi sağlamakla kalmadık, aynı zaman-
da yeni imkânların kapısını açtık. Türkiye, 
kendisine yönelik tehditleri, sınırları öte-
sinde karşılayabilecek diplomatik ve aske-
ri kabiliyete sahip bir ülke haline geldi. Bu 
vesileyle, terörle mücadele operasyonları-
mızda, sınır ötesi operasyonlarımızda, 15 
Temmuz’da şehit olan tüm güvenlik güçle-
rimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met diliyorum. Gazilerimize, Rabbimden 
sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Bugün 
Türkiye, geleceğine, dün olduğundan daha 
güvenle bakıyor. Terör meselesini ülkemi-
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zin gündeminden tamamen çıkartana ka-
dar mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Ekonomi de önem ve öncelik verdiğimiz 
alanlardan biridir. Türkiye’yi, geçtiğimiz 
16 yılda 3,5 kat büyüterek, kalkınma ko-
nusundaki kararlılığımızı göstermiştik. 
G-20’de 17.ülke olmak rastgele bir olay de-
ğildir. Hedefimiz ilk 10’a girmektir. Önü-
müzdeki dönemde ülkemizi iki kat daha 
büyütmek istiyoruz. Bunun için, hem ma-
liye, hem para politikalarında, hedeflerimi-
ze uygun bir disiplin, istikrar ve dirayetle 
hareket edeceğiz. Ülkemizin önünün kesil-
mek istendiği her dönemde harekete geçi-
rilen kur silahını, aldığımız ve alacağımız 
tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlı-
yız. Terör örgütlerinin, içeride ve dışarıda 
nice güçlerin engelleyemediği Türkiye’nin 
yükselişini, ekonomi politikalarımızı he-
def alan sabotajlar da durduramayacaktır. 

Devlet yönetmek bir ekip işidir. Bu ekibin 
en önemli unsurları olan sizlere çok önem-
li görevler düşüyor. Hepimiz, bulunduğu-
muz görevlerin hakkını vererek çalıştığı-
mızda, bizim için kurulan tüm tuzakları 
tersine çevirmeyi sürdürebiliriz. İnşallah, 
seçimlerin hemen ardından, tüm bu me-
selelerin üzerine sizlerle birlikte çok daha 
kararlı bir şekilde gidecek ve sorunları çö-
zeceğiz. Rabbim, emeğiniz ve katkınız için 
her birinizden razı olsun.

Bir kez daha Ramazan-ı Şerifinizi kutluyor, 
soframızı teşrifleriniz için her birinize te-
şekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulumu-
zun değerli üyeleri, değerli emeklilerimiz, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. Artık sonuna doğru yaklaş-
tığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyo-
rum. Bu akşam iftar soframızda, ömrünü 
evine, ailesine helal lokma götürmek için 

çalışmakla, ülkemize ve milletimize hiz-
met etmekle geçirmiş siz emeklilerimizle 
bir arada olmaktan memnuniyet duyuyo-
rum. 

Sizler, hayattan değil, sadece yıllarınızı 
verdiğiniz işinizden emekli olmuş kar-
deşlerimizsiniz. Hayat yolculuğu, ancak 

Emeklilerimiz, Bayram 
İkramiyeleriyle

Bayramlarını Bayram Gibi 
Geçirecekler

Emeklilerle İftar | Ankara | 4 Haziran 2018
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son nefesle bitecek bir uzun maratondur. 
Bu uzun yolculukta emeklilik, sadece bir 
duraktır. İşinizden emekli olduktan son-
ra önünüzde, hayata dair asıl planlarınız, 
gönlünüzce yapmak istediğiniz asıl işleri-
niz için yeni bir dönem başlıyor demektir. 
Kiminiz, yıllarca vakit bulamadığı için er-
telediği hobileriyle, idealleriyle uğraşacak-
tır. Kiminiz, artık mecbur olduğu değil; 
istediği, sevdiği, keyif aldığı işlerle uğraşa-
caktır. Emekli olmakla, edebiyatla ilgilen-
mekten toprakla uğraşmaya, sivil toplum 
faaliyetlerinden siyasete kadar, her biriniz 
gönlünüz ne istiyorsa onu yapabilecek za-
mana da sahip oluyorsunuz. Bunun için 
emekliliği bir son değil, yeni bir başlangıç 
olarak görüyorum. 

Sizlerin işte bu fırsatlara sahip şanslı birey-
ler olarak, emekliliğinizi en güzel şekilde 
değerlendirdiğinize inanıyorum. Hiçbir 
emekli kardeşimin, bu güzel dönemini, 
evinin veya kahvehanelerin dört duvarı 
arasına hapsolmak olarak görmediğini 
ümit ediyorum. Allah göstermesin, ciddi 
bir rahatsızlık veya başka bir mani yoksa, 
insanın yapacağı şeyler bitmez. “Yapacak 
bir işim kalmadı” dediğiniz gün, gerçekten 
bittiğiniz gündür. Sizlerin, kendiniz, aile-
niz, ülkeniz için yapacak daha çok şeyle-
riniz olduğunu biliyorum. Ülkemizin gizli 
gücü olarak gördüğüm sizlerin hem top-
lum hayatında, hem de siyasette desteğine, 
katkısına daima ihtiyacımız olacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün ülkemizde 12,3 milyon emekli bu-
lunuyor. Hükümete geldiğimizde hemen 

emeklilerimizin durumlarına el attık. Tüm 
emeklilerin, özellikle de Bağ-Kur emeklile-
rinin durumu gerçekten çok sıkıntılıydı. 
30 yıl, 40 yıl ekmek teknesinin başını bek-
leyen, tarlasını ekip biçen insanlarımıza 
öyle emekli maaşları bağlanıyordu ki, biz 
bunları gördüğümüzde yüzümüz kızar-
mıştı. Hemen harekete geçip kademeli ola-
rak bu tür çarpıklıkları ortadan kaldırdık. 
Bugün ülkemizde, az sayıdaki istisna hari-
cinde, asgari ücretin altında emekli maaşı 
alan bulunmuyor. Hele hele eskisi gibi 50-
100 lira gibi trajikomik emekli maaşı alan 
hiç kimse kalmadı. Son olarak bayram ik-
ramiyeleriyle, emeklilerimizin bayramla-
rını bayram gibi geçirebilmelerine imkân 
sağladığımıza inanıyorum. 

Buradan bir müjdeyi daha emeklilerimiz-
le paylaşmak istiyorum. Emeklilik için 
başvuru yapan ancak henüz işlemleri so-
nuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız 
bulunuyordu. Bunların işlemlerini ta-
mamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve 
bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağ-
lıyoruz. Bu kardeşlerimiz, Ramazan Bayra-
mı ikramiyesi yanında Temmuz zammın-
dan da faydalanacak. 

Ayrıca bugün Bakanlar Kurulunda, 65 yaş 
aylıkları üç ayda bir ödenen emeklileri-
mize, Eylül ayından itibaren aylık ödeme 
yapılmasıyla ilgili bir karar aldık. Ayrıca 
emeklilikten sonra ticari faaliyette bulu-
nanların yüzde 15 oranındaki sosyal gü-
venlik destek primlerini de kaldırdık. 

KDV iadesinin maaşa eklenmesinden ban-
ka promosyonlarına, seyyanen yapılan ar-
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tışlardan yıllık standart maaş zamlarına 
kadar emeklilerimizin ellerine geçen para-
yı, her vesileyle yükseltmenin gayreti için-
de olduk. Bildiğiniz gibi, Sosyal Güvenlik 
Reformuyla SSK, BAĞKUR ve Emekli San-
dığını aynı çatı altında toplamıştık. 

Türkiye’nin Nereden Nereye 
Geldiğini En İyi Sizler Bilirsiniz

Sağlık sigortasının kapsamının bu derece 
geniş, hizmet kalitesinin bu derece yüksek 
olması, dünyada örneğine pek az rastlanır 
bir uygulamadır. Biliyorsunuz geçtiğimiz 
günlerde, yükseköğrenim mezunu polis-
lerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, 
din görevlilerimiz için emeklilerinde 3.600 
ek gösterge imkânını getirdik. Bu düzenle-
meden aynı şartlarda daha önce emekli ol-
muş bulunanlar da yararlanacak. 

Hamdolsun, Türkiye büyüdükçe ortaya 
çıkan zenginlikten, emeklilerimiz başta 
olmak üzere, milletimizin tüm fertlerinin 
istifade etmesi temel politikamızdır. Biz, 
hiçbir zaman öyle seçim meydanlarında 
bol keseden atıp tutup da, işbaşına gelince 
bunları unutanlardan olmadık. Ne söyle-
diysek yaptık. Yapamayacağımız şeyleri de 
söylemedik. Elhamdülillah bugüne kadar 
hiçbir vatandaşımızı aldatmadık. 

Önümüzdeki dönemde, ülkemizi zengin-
leştirme ve bu zenginliği milletimizin 
tamamına yansıtma taahhüdümüzü çok 
daha güçlü bir şekilde hayata geçirmekte 
kararlıyız. İşte bunun için Güçlü Meclis 
diyoruz, İşte bunun Güçlü Hükümet di-

yoruz. İşte bunun için Güçlü Türkiye di-
yoruz. Emeklilerimizle birlikte, inşallah 
“Vakit Birlik Vakti” diyerek, “Vakit Türki-
ye Vakti” diyerek, bu mücadeleyi başarıya 
ulaştıracağız. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin nereden nereye geldiğini en 
iyi sizler, yani emeklilerimiz bilirsiniz. Siz-
ler, 1960’lı yılları, 1970’li yılları, 1980’li 
yılları, 1990’lı yılları bizzat yaşamış bir 
nesilsiniz. Yokluğun, yoksulluğun, krizin, 
kaosun ne olduğunu sizlerden daha iyi bi-
lecek kimse yoktur. Sizler herhalde nüfus 
kâğıtlarınızda, karnelerinizde yağ almak 
için damgaların olduğu günleri bilirsi-
niz değil mi? Gazyağı, ekmek mühürleri-
ni hatırlarsınız değil mi? Babamın nüfus 
kâğıdındaki ekmek, yağ mühürleri hiç ak-
lımdan çıkmaz.  Elhamdülillah şimdi böy-
le bir şey var mı? Yok. Bunların hepsi tarih 
oldu. O dönem ülkeyi kim yönetiyordu? 
CHP… Tek parti döneminde ülke tüm bu 
yoklukları, çileleri çekti. Artık bu çileleri 
vatandaşımıza çektirmiyoruz. 

Bilhassa yaşı 25-30’un altındaki gençleri-
miz, sanıyorlar ki Türkiye hep böyleydi. 
Ülkemizin geçtiğimiz 16 yılda kat ettiği 
mesafeyi geçmişle mukayese etme imkânı 
olmayanlara, o günleri anlatmak kolay de-
ğil. Sizlerden ricam, her fırsatta gençlere 
eski Türkiye’yi anlatmanızdır. Çünkü siz-
ler aynı zamanda bu milletin hafızasınız.

Eğitimde nerelerden nerelere geldik. Ha-
tırlayın, kitapları alamıyorduk. Teksir not-
larıyla okuduk. Üst sınıflardaki abilerimiz 
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bize kendi teksir notlarını vermezlerdi. 
Kırtasiyeci dükkânından kitap alamazdık. 
Bugün öğrencilerimizin kitapları ders yalı 
başladığında sıralarının üzerine konulu-
yor. İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri 
artık yavrularımız çekmesin. 

Artık bilişim teknolojisinin, yazılımın 
öne çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Elektrik-
elektronikte, bilgisayar teknolojisinde çok 
çok ileri giden bir neslimiz olacak. İnşallah 
bu nesil bizim eserimiz olacak. 

Lütfen gençlere okuyacak okul bulama-
dığımız, okul bulsak öğretmen bulama-
dığımız, öğretmen bulsak 60-70 kişilik 
sınıflarda ne dediğini anlamadığımız o 
günleri anlatın. Geçtiğimiz 16 yılda yap-
tığımız 284 bin yeni derslikle, atadığımız 
585 bin öğretmenle, tüm bu sorunları kö-
künden çözdük. Gençlere, üniversite sına-
vına 2 milyon kişinin girip ancak 200 bin 
kişinin kayıt yaptırabildiği, öyle her şehir-
de üniversitenin olmadığı günler anlatın. 

Gençlerimize Eski Türkiye’yi 
Hatırlatmakta Fayda Var

Bugün, sınava giren sayısıyla kontenjan sa-
yısının neredeyse aynı olduğu, 207 üniver-
siteye sahip olduğumuz bir Türkiye’ye gel-
dik. Artık yavrularımız oturdukları illerde 
üniversite eğitimini alabiliyorlar.  

Sağlık derseniz, hastaneler şifa değil ade-
ta hastalık kaynağıydı. Memurun ayrı, 
işçinin ayrı, esnafın ayrı hastanesi vardı. 
Hastaneye gittiğinizde doktor bulabilirse-
niz şanslıydınız. Hadi doktor buldunuz, 

teşhis edecek teçhizatı yoktu. Diyelim ki 
onlardan da vazgeçtiniz, doktor ilaç yazdı, 
hastanenin eczanesinde bunların çoğunu 
bulamazdınız. Bugün zaten herkesin bir 
aile doktoru var, temel işlemler orada ya-
pılıyor. Sağlık personelinin sayısı 378 bin-
den 917 bine yükselirken, hizmet kalitesi 
de ona göre arttı. Devletinden üniversitesi-
ne, özellerine kadar istediğiniz hastaneye 
gidebiliyorsunuz. Ambulans ya hiç yoktu, 
ya da külüstür araçlardan ibaretti. Bugün 
yaklaşık 5 bin tam donanımlı ambulans 
hizmet veriyor. Uçağından helikopterine, 
paletlisinden motosikletlisine kadar daha 
önce olmayan nice ambulans çeşidi mille-
timizin hizmetinde. Şimdi de Şehir Hasta-
nelerini hizmete sokuyoruz. 

Bölünmüş yolların uzunluğunu 6 bin 100 
kilometreden 26 bin kilometreye çıkardık. 
Artık her yere güvenli, hızlı ve konforlu bir 
şekilde ulaşılabiliyor. 

Havayolunu halkın yolu haline getirdik. 
Sizlerin çocukluğunda, gençliğinde uçağı 
ancak havada bıraktığı izden seyredebili-
yorduk. Şimdi, sayılarını 26’tan 55’e çıkar-
dığımız havalimanlarımızla, ülkemizin 
her köşesine uçakla seyahat edilebiliyor. 
Uçak biletlerinin fiyatıyla otobüs bileti 
fiyatları arasında da ciddi bir fark kal-
madı. 

Bu örnekleri her alana yaymak mümkün-
dür. Gençlerimiz bunları bilmiyor. Çünkü 
yaşamadılar. Şimdi biz onlarla insansız 
hava araçlarını, elektrikli otomobili, sürü-
cüsüz otomobili, yazılımı, bilişimi, simü-
latörleri konuşuyoruz. Ama gençlerimize 
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arada bir eski Türkiye’yi hatırlatmakta da 
fayda var. Bunu da siz yapacaksınız. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Yaklaşan 
Leyle-i Kadirinizi ve Ramazan Bayramını-
zı şimdiden tebrik ediyorum. Her birinize 
sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyo-
rum. 

24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, mille-
timiz için birliğe, beraberliğe vesile olması-
nı Allah’tan diliyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Değerli muhtarlarımız, kıymetli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna, inşası yeni biten Sergi Salonumu-
za hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 47’ncisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün de Afyonkarahisar, 
Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, 
Bursa, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, 

İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, 
Konya, Kütahya, Manisa, Samsun, Sivas, 
Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerimizden 
gelen siz kıymetli muhtarlarımızı misafir 
ediyoruz.  Toplantımızın, ülkemiz, milleti-
miz ve elbette muhtarlarımız için hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum. 

Bu toplantımızı gerçekleştirdiğimiz, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyemizin en yeni birimi 
olan Sergi Salonumuzu, ilk defa sizlerin 

Sizinle Bu Yolda Sonuna Kadar 
Yürümeye Devam Edeceğiz

47. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 7 Haziran 2018
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teşrifiyle hizmete açmış oluyoruz. Salonu-
muzun hayırlı olmasını diliyorum. Bu gü-
zel eserin ülkemize ve külliyemize kazan-
dırılmasında emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. 

Biliyorsunuz, daha önceki Muhtarlar Top-
lantılarımızı, ana binamızın altındaki 400 
kişilik toplantı salonumuzda yapıyorduk, 
yemeğimizi de giriş kattaki kış bahçemiz-
de yiyorduk. Bu şekilde tam 45 toplantı 
yaptık. Geçtiğimiz yıl ki toplantılarımız-
dan birini de, Kültür ve Kongre Merkezi-
mizde gerçekleştirdik. Tabii, ülkemizde 50 
bin muhtar olduğunu düşündüğümüzde, 
3,5 yıla yakın bir süredir oldukça da sık 
aralıklarla toplantılarımızı gerçekleştir-
memize rağmen, henüz yarıya ancak ula-
şabildik. Neredeyse her toplantımızda, 
idealimizin, 2 bin muhtarımızla aynı anda 
biraraya gelip, ardından yemeğimizi yiye-
bileceğimiz işte bu mekânda sizleri ağırla-
mak olduğunu ifade etmiştik. Nasip bugü-
neymiş…  Tıpkı camimiz, kongre ve kültür 
merkezimiz, hemen yan tarafta inşası ya-
kında tamamlanacak olan kütüphanemiz 
gibi, sergi salonumuzun da Ankara’nın ve 
ülkemizin önemli bir ihtiyacını karşılaya-
cağına inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı Kü-
tüphanesi de bittiği zaman, orada 5 milyon 
cilt kitap olacak. Kütüphanemiz 24 saat 
halkımıza açık olacak. Gençlerimiz 24 saat 
orada kitap okuyup, ders çalışabilecekler. 
Ayrıca buraya gelen vatandaşlarımıza ve 
gençlerimize her türlü ikram ücretsiz ola-
rak yapılacak.  

Bugün Hatay’da açıkladığım bir projemiz 
var. Ülke çapında Millet Kıraathaneleri 

kuracağız. Bu mekânlarda iskambil, okey 
vb. oyunlar oynanmayacak. İçinde kitap-
lar, gazeteler olacak.  Şehrin, mahallenin 
sakinleri o mekânlarda kitabını, gazetesini 
okuyabilecekler. Gençler Millet Kıraatha-
nelerinde derslerini çalışabilecekler. Böy-
lece Millet Kıraatheleri ailelerin, gençlerin 
bütünleşme ve kaynaşma mekânları hali-
ne gelecek. 

Binamızın üst taraftaki ana bina ve iki 
bloğumuz sadece Cumhurbaşkanlığının 
hizmetlerine mahsus iken, bu eserlerin ta-
mamı da milletimizin kullanımına açıktır. 
Camimiz, günde 5 vakit, şehir içinden ve 
dışından gelen kardeşlerimizle, maşallah 
hiç boş kalmıyor. Kültür ve Kongre Mer-
kezimiz, pek çok önemli toplantıya, etkin-
liğe ev sahipliği yapıyor. Kütüphanemiz 
faaliyete geçtiğinde, ülkemizin en büyük 
hacimli ve en modern altyapıya sahip kü-
tüphanesi olacak. Sergi Salonumuz, pek 
çok önemli etkinliğe ev sahipliği yapabi-
lecek kapasite ve donanıma sahiptir. Yine 
bu bina bünyesinde yer alan aşevimiz de, 
tarihimizdeki önemli bir geleneğin yaşatıl-
masına vesile olacaktır. 

Muhtarlarımızın Talep ve 
İstekleri Takip Edilecek

Bizim işimiz Türkiye’ye eser kazandır-
maktır. Ülkemize kazandırdığımız eserler, 
bizim milletimiz nezdindeki ibra belgele-
rimizdir, berat belgelerimizdir. Cumhur-
başkanlığı Külliyesini satmaktan, yık-
maktan, kapatmaktan bahsedenler, önce 
gelsinler buradaki şu eserleri bir görsün-



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi-2

391

ler, burada verilen hizmetleri incelesin-
ler. Kendilerinin ömrü hayatlarında geri-
de bıraktıkları böyle bir eser var mı, önce 
onu söylesinler. Yıkmakla ülke kalkınmaz. 
Kapatmakla milletimize hizmet verilmez. 
Türkiye’yi geriye götürmekle, muasır me-
deniyet seviyesine ulaşılmaz. Hele hele ya-
lanla, iftirayla, çarpıtmayla elde edilecek 
hiçbir başarı olmaz. Biz, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığıyla başladığımız, 
ardından Başbakanlık ve Cumhurbaşkan-
lığıyla sürdürdüğümüz şekilde milletimi-
ze eser kazandırmaya, hizmet vermeye 
devam edeceğiz. İnşallah, 24 Haziran’dan 
sonra daha büyük ve daha iddialı hedefler-
le milletimizin hizmetinde olacağız. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin yaşadığı değişimin, dönüşü-
mün, kat ettiği mesafenin büyüklüğünün 
en yakın şahitlerinden biri de siz muh-
tarlarımızsınız. Muhtarlarımızın bilgile-
ri, görgüleri, tecrübeleri ne kadar artarsa, 
hem kendi mahalle halkına o kadar güzel 
hizmet verebileceklerine inanıyoruz. Sizle-
re İçişleri Bakanlığımız birer zarf ve form 
dağıttı. Bu formlara kendi mahalle veya 
köylerinizle ilgili sıkıntıları yazmanızı rica 
ediyorum. İçişleri Bakanımız, ekibiyle bir-
likte bu taleplerinizi takip edecekler. İlgili 
bakanlıklarımız vasıtasıyla sorunlarınız 
çözüme kavuşacak. 

43’üncü toplantımızda İçişleri Bakanlığı-
mızdan, muhtarlarımıza, Endülüs ve Ku-
düs gibi, medeniyetimizin sembol şehirle-
rini görme imkânı tanınması hususunda 
çalışma yapılmasını istemiştim. Şu ana ka-

dar 3 ayrı muhtar grubumuzun Endülüs’e 
gittiğini öğrendim. Maliyeti sponsorlar ta-
rafından karşılanan bu proje, bayramdan 
sonra da devam edecektir. 

Şimdi buradan sizlerle birlikte tüm muh-
tarlarımıza, tüm milletime sesleniyorum. 
Lütfen, Türkiye’nin, bundan 16 yıl önceki 
hali ile, bugünkü halini şöyle zihninizde 
bir karşılaştırın. Yaşı buna müsait olmayan 
gençlerimiz, eski Türkiye’nin halini baba-
larından, annelerinden, diğer büyüklerin-
den sorarak bu mukayeseyi yapsın. 

Eğitimde, Cumhuriyet tarihinin ilk 79 yı-
lında 343 bin derslik yapılmıştı, biz 16 
yılda 284 bin dersliği ülkemize kazandır-
dık. Hükümete geldiğimizde ülkemizde 
526 bin öğretmen vardı, biz 16 yılda 585 
bin öğretmen daha atadık. Bu yıl atanacak 
20 bin öğretmenle sayı 605 bine çıkacak. 
Şu anda okullarımızda 905 bin öğretmen 
görev yapıyor. Ana muhalefetin başında-
ki zat, atama bekleyen tüm öğretmenle-
rin atamasını yapacakmış. Biraz dürüst 
ol. Sen bütçe nedir bilir misin? Bütçe 
imkânlarına göre öğretmen atamalarını 
yaparsınız. 

CHP iktidarları döneminde 75 kişilik sı-
nıflarda okuyorduk. Anadolu’nun bazı şe-
hirlerinde 100 kişilik sınıflar vardı. Ayrıca 
sınıflar sobayla ısınıyordu.  Zaten ana mu-
halefetin başındaki zat da, “Tekrar sobaya 
döneceğiz” diyor. Çünkü bunların başka 
derdi yok. Bugün hem 60-70 kişilik sınıf-
ları ortadan kaldırdık, hem de hiçbir sınıfı 
öğretmensiz bırakmadık. 
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Üniversite sayımızı 76’dan 131 ilaveyle 
207’ye ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki 
öğretim üyesi sayısını 34 binden 76 bine 
çıkardık. 

Yükseköğrenim yurtlarımızın kapasitesini 
182 binden 634 bine yükselttik. Üniversite 
öğrencilerimiz 45 lira kredi-burs alıyordu, 
bugün bu rakam 470 oldu. Muhalefetin 
adaylarına sorun bakalım, işbaşına geldik-
lerinde, Türkiye’nin Otomobili projesini 
durduracakları, burayı yıkacakları gibi, 
ülkemizin bu kazanımlarını da kaldırıp 
atacaklar mı? Lisanslı sporcu sayımız 278 
binken, bugün 8 milyon 368 bini buldu. 
Biz geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst 
internet kullanımı yoktu. Genişbant inter-
net abonesi sayısı sadece 3 bindi, bugün 
sayı 69 milyona dayandı. TOKİ kanalıyla 
yapılan toplam konut sayısı 43 bindi, biz 
buna 817 bin daha ilave ettik. Muhalefe-
tin adayları belki interneti kesmeyi, yap-
tığımız konutları yıkmayı da düşünüyor-
lardır, karşınıza çıktıklarında kendilerine 
bunları da sorun… 

30 Şehir Hastanesini Hizmete 
Sunacağız

Kardeşlerim, 

En büyük devrimlerden birini sağlıkta 
gerçekleştirdik. Hastanelerimizde toplam 
164 bin yatak vardı ve bunların çoğu ko-
ğuş sistemi sebebiyle adeta insanların üst 
üste istif edildiği yerlerden oluşuyordu. 
Biz, sadece bunları dönüştürmekle kal-
madık, aynı zamanda çoğu nitelikli sınıfta 

130 bin modern yatak ilave ettik. Sağlık 
çalışanlarının sayısı 378 bindi, biz 539 bin 
yeni sağlık çalışanını daha göreve başlata-
rak, bu sayıyı 917 bine çıkardık. MR’ından 
tomografisine, ambulansına kadar her tür-
lü aracı gereci 5 kat, 10 kat artırdık. Şimdi 
Şehir Hastanelerimizi birer birer açıyoruz. 
Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Ada-
na ve Kayseri’yi hizmete açtık. Yakında An-
kara Bilkent’ten başlayarak, Manisa, Elazığ 
ve Eskişehir’i hizmete açacağız. Önümüz-
deki yıl sırada Ankara-Etlik, Konya-Kara-
tay, Bursa, Kütahya, Tekirdağ, Gaziantep 
var. Bu şekilde toplam 30 şehir hastanesi-
ni hizmete sunacağız. Biliyorsunuz, diğer 
adaylar şehir hastanelerine de karşılar. 
Neymiş, çok büyük yatırımlarmış… Kendi-
leri hep küçük düşündükleri ve öyle dav-
randıkları için, herhalde yatırımların da 
öyle olmasını istiyorlar. 

Ulaşımdaki devrimi, buraya gelirken biz-
zat yaşayarak gördünüz. Bölünmüş yol 
uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 19 
bin 900 kilometre ilaveyle 26 bin kilomet-
reye çıkardık. Otoyollarımıza 943 kilomet-
re ilave yaptık. 

Ülkemizde daha önce hiç olmayan hızlı 
tren hatlarında şimdilik 1.213 kilometre-
deyiz, devam eden projelerle bu rakamı 10 
bin kilometreye kadar çıkartacağız. 

Havayolunu halkın yolu haline getirdik. 
Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde 
uçakla yolculuğu hayal bile edemiyorduk. 
Şimdi 26 havalimanına 29 tane daha ek-
leyerek, yolcu sayısını 34 milyondan 160 
milyona çıkartarak, havayolunu günlük 
hayatımızın içine sokmayı başardık. 
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Ülkemizin sularını musluklarımıza ve tar-
lalarımıza akıtmak için 276 mevcut barajı-
mıza 525 tane daha ilave ettik. 

Elektrik üretimi yapan 105 barajın üzerine 
528 baraj daha yaptık. 

Bizden önceki 79 yılda toplam 3,9 milyon 
hektar alan ağaçlandırılmıştı, biz buna 5 
milyon hektar daha ilave ettik. 

Tarımda, bizim dönemimizde verilen des-
tekler, geçmişle mukayese bile edilemez. 
Arazi toplulaştırma çalışması bizden önce 
450 bin hektar alanda uygulanmıştı, biz 
6,1 milyon hektar alanda daha bu projeyi 
gerçekleştirdik. 

Yıkım ekibinden birileriyle karşılaşırsa-
nız, bunları sormayı da ihmal etmeyin. 
Belki barajları yıkmayı, ağaçları sökmeyi, 
destekleri geri almayı düşünüyorlardır. 

Sosyal yardımlara baktığımızda 2002’de 
toplam 2 milyar lira kaynak kullanılmış-
tı, biz geçen yıl 38 milyar lira kaynağı bu 
amaçla milletimizin emrine sunduk. 

Çalışanlarımızın yanı sıra emeklilerimizin 
ücretlerini de, insanca yaşayabilecekleri 
seviyelere çıkardık. Şimdi, bayramlarda 
vereceğimiz ikramiyelerle, emeklilerimize 
çifte bayram yaşatacağız. 

Muhtarlarımıza da çok önemli hizmetle-
rimiz oldu. Maaşlarından sosyal güvenlik 
primlerine, muhtarlık binalarından silah 
ruhsatlarına kadar her konuda muhtarla-
rımızın taleplerini karşıladık. En önemli-

si, doğrudan Cumhurbaşkanlığı nezdinde 
muhatap alarak, muhtarlarımızın birileri 
tarafından kasıtlı olarak örselenen itiba-
rını yükselttik. Hatırlarsanız, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığım dönemin-
de hapis cezası aldığımda, birileri, güya 
kendi akıllarınca sizleri küçümseyerek 
“Muhtar bile olamaz” manşetleri atmışlar-
dı. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla 
kalmadık, muhtarlarımızı da burada ağır-
layarak, onlara gereken cevabı verdik. Di-
ğer Cumhurbaşkanı adaylarının muhtar-
ların adını dahi ağızlarına almadıklarını 
biliyorsunuz değil mi? Biz sizinle bu yolda 
sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz. 

Gençlere Hizmetlerimizi 
Anlatmanızı İstiyorum

Kardeşlerim, 

Daha Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, Os-
man Gazi Köprüsünü, Nissibi Köprüsünü, 
Ilgaz’dan Ovit’e kadar her biri birer efsa-
ne olan tünellerimizi saymadım. Daha 29 
Ekim’de hizmete açacağımız İstanbul’daki 
yeni havalimanımızı saymadım. Daha se-
çim beyannamemizde taahhüt ettiğimiz 
Millet Bahçeleri başta olmak üzere 146 
projemizi saymadım. Sizlerden, eski Tür-
kiye manzaralarıyla işte bu hizmetleri kar-
şılaştırmanızı ve ortaya çıkan tabloyu her-
kese anlatmanızı rica ediyorum. Özellikle 
gençlerimizin bu gerçekleri çok iyi bilin-
mesini sağlamalıyız. 

Bu işlerin öyle esip gürlemekle, aklına ge-
leni kürsüden söylemekle olmadığını an-
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latmalısınız. Bu işlerin proje işi olduğunu, 
ekip işi olduğunu, azim işi olduğunu, hep-
sinden önemlisi inanç işi olduğunu anlat-
malısınız. Biz boşuna “İman varsa, imkân 
vardır” demiyoruz. Türkiye’yi 16 yılda na-
sıl 3,5 kat büyütmüşsek, önümüzdeki dö-
nemde 2 kat daha büyütmekte kararlıyız. 
Yeter ki milletimizin desteği bizimle olsun, 
yeter ki muhtarlarımız yanımızda olsun. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, bu gazi mekânı, yeni 
hizmete giren Sergi Salonumuzu teşrifleri-
niz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. Mahallelerinizdeki, köyleri-
nizdeki kardeşlerime en kalbi muhabbet-
lerimi, selamlarımı iletmenizi rica ediyo-
rum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Leyle-i Kadri’nizi tebrik ediyorum. Ayrıca 
şimdiden bayramınızı da tebrik ediyorum.
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Ankara’mızın sevgili muhtarları, değerli 
Ankaralılar, kıymetli kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin en yeni 
binası olan Sergi Salonumuza, milletin 
evine, bu Gazi mekâna hoş geldiniz. Sahu-

rumuza iştirak ettiğiniz, bu güzel gecemizi 
bizlerle paylaştığınız için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. 

Değerli muhtarlar, 

Arkadaşlarıma, buraya sahura gelirken 
yanınızda birer tane de mahalle sakini ge-

Millet Bahçeleri ve Millet 
Kıraathaneleri Büyüyen Türkiye’nin 

İhtiyaçlarını Karşılayacaktır

Ankara Muhtarları ve Vatandaşlarla Sahur | Ankara | 13 Haziran 2018
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tirmeniz yönündeki arzumu sizlere iletme-
lerini istemiştim. Yanınızda mahalle sakin-
leriyle geldiniz değil mi? Neden böyle bir 
talebim oldu biliyor musunuz?  Burası be-
nim babamın köşkü değil, milletin evidir. 
Milletin evi olduğu için de, milletin gerçek 
sahipleri siz muhtarlarımız ile Ankara’nın 
her mahallesinden birer temsilcinin bu 
mekânda bir arada bulunmasında fayda 
gördüm. Ankara’nın uzak-yakın tüm ma-
hallelerinden gelen siz kardeşlerimle bu-
gün burada olmanın memnuniyeti içinde-
yim. 

Biliyorsunuz, bu salonumuzun açılışını, 
geçtiğimiz Perşembe günü, ülkemizin her 
köşesinden gelen 2 bin 500 muhtarımızla 
birlikte yapmıştık. Ankara’ya kazandırdığı-
mız bu güzel eseri görmek, öncelikle Anka-
ralıların hakkıdır dedik. Bunun için Anka-
ralı muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla 
bir iftar yapalım diye düşündük. Baktık ki 
tüm iftarlar için daha önceden söz vermi-
şiz. Öyleyse, biz de Ankaralı muhtarlarımız 
ve vatandaşlarımızla sahurda bir araya ge-
liriz dedik. Böylece, belki de ülkemizde ilk 
defa, böylesine kapsamlı ve geniş katılımlı 
bir sahur düzenledik.

Sahurun bereketi ve huzuru bir başkadır. 
İnşallah bugün hep birlikte bu güzel gece-
yi yaşayacağız. Yarından sonra arife, ondan 
sonra da bayram… Şimdiden Ramazan 
Bayramınızı tebrik ediyorum. 

Kardeşlerim, 

Biz buraya, boşuna milletin evi demiyo-
ruz. Şu ana kadar, gerek ana binamızdaki 

toplantı salonumuzda ve kış bahçemizde, 
gerek camimizde, gerek Kongre ve Kültür 
Merkezimizde, herhalde yüzbinlerce kişiyi 
ağırladık. Şimdi bu hizmet halkasına Ser-
gi Merkezimizi ekledik. Burası, 2 bin 500 
kişiyle aynı anda hem toplantılarımızı icra 
edebileceğimiz, hem ikramlarımızı yapa-
bileceğimiz bir mekândır. Gerçekten çok 
önemli bir ihtiyacı karşılayacak bu salo-
nun hemen batısında da, inşası tamamlan-
mak üzere olan Kütüphane binamız var. 
Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon 
cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonla-
rıyla, internetinden ikramına kadar tüm 
hizmetleriyle, inşallah kendi alanında ül-
kemizin bir numarası olacak. 

Biz Terörist Değil, Bu Ülkenin 
Hizmetkârı Olacak Bir Nesil 
Yetiştirmek İstiyoruz

Bu mekân 24 saat gençlerimizin hizme-
tinde olacak. Gençlerimize burada çeşit-
li ikramlar yapılacak. Niye? Bu mekân, 
meydanlarda tanıttığım Millet Kıraatha-
nelerinin bir numaralı örneği olacak.  Ana 
muhalefetin başı, Millet Kıraathanelerine 
kumarhane benzetmesi yapıyor. Bunların 
fikri neyse zikri de odur. İskambil masa-
larından ömrü billah kalkmayan, okey 
taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar 
buraları kumarhaneye benzetir. Bu kıraat-
haneleri örnekleriyle ekranlarda anlatma-
mıza rağmen direnmeye devam ediyorlar. 
İstanbul Merkez Efendi’de Zeytinburnu 
Belediyesinin yapmış olduğu bir Millet 
Kıraathanesi var. Orası gençlerimizin ders 
çalışma mekânı olmuş. Burada tam 17 bin 
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cilt kitap var. Türkiye genelinde vilayetle-
rimizin büyüklüğüne göre belli ebatlarda 
Millet Kıraathaneleri yapacağız. 

Bu akşam, Eskişehir’de bir kıraathane 
gördüm ve hemen oraya girdim. Burada 
bulunan gençlerimizle çok hoş bir muhab-
betimiz oldu. Gençleri bir fikirden, düşün-
ceden koparmak başka şey, ona bir fikri, 
bir düşünceyi kitapların arasında vermek 
bambaşka bir şeydir. Fikirden, düşünce-
den korkmayacaksın, çekinmeyeceksin. 
Gençlerimizi kitap okumaya sevk etmemiz 
gerekiyor, onların ufkunu açmalıyız.  Yok-
sa kitaptan, fikirden, düşünceden uzak bir 
gençlikle bir yere varılmaz. Ha onlarla ne 
olur? Eli döner bıçaklı, silahlı PKK terör 
örgütünün mensupları yetişir. Dağlar için 
bol bol eşkıya yetişir. Biz terörist değil, bu 
ülkenin hizmetkârı olacak bir nesil yetiş-
tirmek istiyoruz. Bu da nereden geçer? 
Okullardan ve bu tür Millet Kıraathanele-
rinden geçer, bunu ispatlayacağız.

Buralar sadece kütüphane olmanın öte-
sinde, gençlerimize ve tüm vatandaşları-
mıza ders çalışabilecekleri, kitap okuya-
bilecekleri, kaliteli vakit geçirebilecekleri 
mekânlar olacak. Günün 24 saati hizmet 
verecek bu mekânlar, internetiyle, ücret-
siz çayıyla, kekiyle, simidiyle gerçek birer 
okuma evi işlevi görecekler. Her ne kadar 
birileri bu işin kekine takılıp kalmış olsa 
da, biz gençlerimize en huzurlu ve verimli 
şekilde çalışabilecekleri bu tür mekânları 
ülkemizin tüm büyük ilçelerinde ve ille-
rinde kurmakta kararlıyız. Özellikle çocuk-
ları üniversite sınavlarına, mesleki kariyer 
sınavlarına hazırlanan aileler, bu ihtiyacı 

çok iyi bilir. Tıpkı Millet Bahçeleri gibi, 
Millet Kıraathaneleri de, büyüyen, gelişen, 
refahı artan Türkiye’nin yeni ihtiyaçlarını 
karşılayacak hizmetlerdir. 

Dünkü Türkiye, okulundan hastanesine, 
yolundan konutuna, evinin içindeki eş-
yalarından otomobiline kadar her alan-
da yoklukların, mahrumiyetlerin Türki-
ye’siydi. Bugün hamdolsun, milletimiz bu 
tür temel ihtiyaçlarının derdine düşmeyi 
geride bıraktı. Yeni dönemde, Milli Geliri 
3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış 
Türkiye’nin beklentilerine, taleplerine uy-
gun hizmetlerle yolumuza devam edece-
ğiz. Sizlerin de bildiği gibi, yaparsa yine AK 
Parti yapar. İşte bunun için; Güçlü Meclis 
diyoruz. Güçlü Hükümet diyoruz. Güçlü 
Türkiye diyoruz. 

Kardeşlerim,

Biz, tüm hayatımız boyunca sadece hizmet 
siyaseti yaptık. Bizim davamız milletimize 
hizmet davasıdır. Bizim hedefimiz ülkemi-
zi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri haline getirmektir. Bakınız işte ilk çey-
rekte 7,4’lük bir büyümeyi yakaladık. Eko-
nomide battık, bittik deniliyordu. O halde 
bu büyüme rakamını nereye koyacaksın?  
Siz Türkiye’yi, bir takım odakların siyasi 
ve maksatlı raporlarına göre mi değerlen-
direceksiniz? Ne halde olduğumuz orta-
dadır. Dün kimsenin arabası yoktu, bugün 
herkesin arabası var. Dün evinde çamaşır, 
bulaşık makinesi olmayanlar, bugün bun-
ların en lüksünü kullanıyor. Bu örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. 
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Bizim vizyonumuz 2053’te, 2071’de ev-
latlarımızın Türkiye’yi dünyada hak ettiği 
yere ulaştırmasıdır. Her seçimde olduğu 
gibi, bu seçimde de milletimize bunları 
vaat ediyoruz. Peki, diğer adaylar, diğer 
partiler ne vaat ediyor? Onlar sadece yık-
mayı, durdurmayı, engellemeyi, satmayı, 
bozmayı vaat ediyor. 

24 Haziran’da Yine Kendimizi 
Milletimize Teslim Ediyoruz

Sizlerden rica ediyorum. Diğer adaylar ka-
pınıza geldiğinde veya yolda önünüzü kes-
tiğinde, onlara şunları sorun: 

AK Parti, Türkiye’de 284 bin yeni derslik 
yaptı… Siz onları da yıkacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 585 bin yeni öğret-
men göreve başlattı… Siz onları da işten 
atacak mısınız?

AK Parti, Türkiye’ye 1.245 yeni hastane, 
130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı… 
Siz onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti, şu ana kadar 5 şehir hastanesini 
hizmete soktu… Siz onların kapısına da ki-
lit vuracak mısınız?

Şu anda Bilkent’te muhteşem bir şehir has-
tanesini bitirmek üzereyiz. Etlik’teki şehir 
hastanemiz de önümüz yıl inşallah açıla-
cak… Peki, bunları da durduracak mısınız? 

AK Parti, Türkiye’de 817 bin vatandaşımı-
zı ev sahibi yaptı… Siz onları da yıkacak 
mısınız?

AK Parti, Türkiye’de 20 bin kilometre yeni 
bölünmüş yol yaptı… Siz bunları yeniden 
tek geliş-tek gidişe mi çevireceksiniz?

AK Parti, Türkiye’de yüksek hızlı tren hat-
ları yaptı, mevcut tren hatlarını modernize 
etti… Siz yeniden kara trene mi döneceksi-
niz?

AK Parti, Türkiye’de 29 yeni havalimanı 
inşa etti, yurt dışı uçuş noktalarının sayısı-
nı 307’ye çıkardı… Siz bunları tekrar kapa-
tacak mısınız?

AK Parti, 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile 
çıkarttı, çok yakında 81 ile ulaştırıyor… Siz 
bu doğalgaz borularını söküp atıp, evleri 
yeniden kömür sobasına mahkûm mu ede-
ceksiniz?

AK Parti, 525 baraj ve 528 hidroelektrik 
santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, 1.232 
sulama tesisi açtı… Siz bunları yıkıp yeni-
den suları denizlere mi akıtacaksınız?

AK Parti, 242 milyar(katrilyon)  lira sosyal 
yardım yaptı… Siz gidip bunları garip-gu-
rebadan geri isteyecek misiniz?

AK Parti, emeklilerin maaşlarını 2 katına, 
3 katına, 4 katına çıkardı, en son bayram 
ikramiyesi getirdi… Siz bunları yeniden 
eski seviyelerine indirecek misiniz?

AK Parti, Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat büyüt-
tü… Siz yeniden küçültecek misiniz?

AK Parti, Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Osman 
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Gazi Köprüsünü, Nissibi Köprüsünü, daha 
nice dev eseri ülkeye kazandırdı… Siz bun-
ların hepsini de dinamitleyip yerle yeksan 
edecek misiniz?

AK Parti, savunma sanayinde İHA’ları, Sİ-
HA’ları, tüfekleri, füzeleri, topları, tankları 
yaptı… Siz bunları geçmişte olduğu gibi 
yine toprağa gömecek misiniz?

AK Parti, terör örgütlerinin başlarını gidip 
inlerinde eziyor… Siz yeniden ülkeyi bun-
lara teslim edecek misiniz?

AK Parti, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekâtlarında Suriye’de 4 bin kilometre-
karelik bir alanı güvenli hale getirip sığın-
macıların buraya dönüşlerini sağlamaya 
başladı… Siz buraları yeniden terör örgüt-
lerine bırakacak mısınız?

Evet… Sizlerden ve tüm milletimden rica 
ediyorum.  Muhalefet adayları oy istemek 
için karşınıza geldiğinde, kendilerine lüt-
fen bunları sorun.  

Kardeşlerim,

Ankara son devletimiz Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkenti olarak, ülkemi-
zin bugünlere gelmesinde lokomotif vazi-
fesi gördü. Şimdi, Türkiye yeni bir atılımın 
eşiğinde… Ankara yine lokomotif görevine 
devam edecek. Sizlerle birlikte ülkemizin 
önümüzdeki yarım asrına, bir asrına yön 
vereceğiz. 24 Haziran seçimleri, işte bu kri-
tik yol ayrımında hepimiz için önemli bir 
yol ayrımı… Bugüne kadar milletimize hep 
güvendik, hep milletimizin iradesine tes-

lim olduk.  24 Haziran’da da yine kendimi-
zi milletimize teslim ediyoruz. Sandıktan 
çıkacak sonucun başımızın üzerinde yeri 
vardır. Türkiye’nin aydınlık yarınları için 
projelerimiz, planlarımız, hazırlıklarımız 
tamam. Bazıları diyorlar ki, çok kaliteli bir 
kadromuz var. Kimdir kadron, açıkla? Böy-
le bir şey yok. Ama bizim kadromuz ken-
dini ispatlamış bir kadro… Her alanda çok 
tecrübeli bir kadroya sahibiz. 

Milletimiz emaneti bize tevdi ederse, 16 
yıldır olduğu gibi, gece gündüz çalışarak 
hizmete devam edeceğiz. Sizlerden sandık-
lara sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa 
yansımayan her oy, ülkemizin geleceğinin 
inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kar-
deşimin böyle bir vebalin altına girmek is-
temeyeceğini biliyorum. 

Bir kez daha sahurumuzu teşrifleriniz için 
her birinize şükranlarımı sunuyorum. 
Bizlere sahur vaktinde bu güzel salonda 
hizmet eden görevli arkadaşlarımıza da 
teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız, 
Külliyemize gelen Devlet Başkanlarına, 
resmi heyetlere, tüm misafirlerimize de en 
güzel şekilde hizmet ediyorlar.  Emekleri, 
fedakârlıkları için kendilerine tekraren te-
şekkür ediyorum. Siz muhtarlarımızdan 
ve vatandaşlarımızdan mahallelerinize git-
tiğinizde, tüm kardeşlerimize selamlarımı 
iletmenizi rica ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla… 
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